
Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

1 

 

 

 

  
 

 

 

ЗЗАА   ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА   ННАА     

ООККРРЪЪЖЖЕЕНН   ССЪЪДД   РРААЗЗГГРРААДД   

ИИ   ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩААТТАА   ООТТ     

ССЪЪДДЕЕББННИИЯЯ   РРААЙЙООНН   

ППРРЕЕЗЗ   22001177   ГГООДДИИННАА   
 

 

 

гр. Разград. пк 7200,  пл. „Независимост” № 1,  

тел. 084/660 537, факс: 084/660 179, e-mail: os_razgrad@mail.bg 

Административен ръководител-председател ЛАЗАР МИЧЕВ 

гр. Разград, м.февруари 2018 г. 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

1.  Магистрати 

2.  Служители 

3.  Структура и управление на съда 

 

II. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

НА ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД 

1.  Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода  

2015 г.- 2017 г. 

2.  Срочност на правораздавателна дейност - приключили в 3-мeсечен 

срок дела за периода  2015 г.- 2017 г. 

3.  Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 

4.  Качество на съдебните актове - потвърдени /включително и като %/, 

изменени /включително и като %/, отменени и върнати /включително 

и като %/, за периода  2015 г.- 2017 г. 

5.  Натовареност - по щат и действителна натовареност, спрямо дела за 

разглеждано и спрямо свършени дела, за периода  2015 г.- 2017 г. 

 

III. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Кадрова обезпеченост. 

2. Постъпление на наказателните дела за периода  2015 г.- 2017 г. 

3. Разпределение на наказателните дела, изключение от принципа за 

случайно разпределение. 

4. Разглеждане на наказателните дела. 

4.1.  Насрочени дела: 

4.2.  Дела, насрочени за предварително изслушване и приключили със 

съответния съдебен акт.  

4.3.  Отложени заседания 

4.4.  Закрити заседания 

5. Свършени дела,  срочност  при изготвяне на съдебните актове. 

5.1.  Свършени наказателните дела за периода  2015 г.- 2017 г. 

5.2.  Срочност при изготвяне на съдебните актове съдебни актове по 

наказателни дела през 2017 г. 

5.3. Структура на осъдената престъпност по видове престъпления /глави 

от НК/ 

6. Неприключили в  разумен срок дела  

7. Натовареност 

8. Качество на съдебните актове. 

9. Тенденции в дейността на Наказателно отделение. 

 

IV. ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Кадрова обезпеченост 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

3 

 

2. Постъпления на граждански и търговски дела за периода  2015 г.- 

2017 г. 

2.1  Постъпления на първоинстанционните дела по видове 

3. Разпределение на гражданските дела, изключение от принципа за 

случайно разпределение 

4. Разглеждане на гражданските дела. 

5. Свършени дела, срочност на постановяване на съдебните актове 

5.1.  Свършени дела 

5.2.  Срочност на постановяване на съдебните актове 

6. Неприключили в разумен срок дела - брой и причини 

7. Дела с отменен ход по същество. 

7.1.   Първоинстанционни граждански дела 

7.2.   Първоинстанционни търговски дела 

7.3.   Въззивни граждански и търговски дела 

8. Натовареност. 

9. Качество на съдебните актове 

10. Тенденции в дейността на Гражданско и търговско отделение. 

 

V.  ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ОТ ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. 

РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 г. 

  

VI. ОБУЧЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА. 

УЧАСТИЕ В КОМИСИИ. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

1.1.  Обучение и повишаване на квалификацията 

1.2.  Участие в съдебни състави и комисии 

1.3  Дейност на съдебната администрация 

 

VII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА : 

 

VIII. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

1.  Сграден фонд 

2.  Финансова дейност 

 

IX. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА 

ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ. 

 

X. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ. 

 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

4 

 

XII. ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН РАЗГРАД. 

 

1.  ОБЩИ ДАННИ 

 

2.  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

2.1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода  2015 

г.- 2017 г. 

2.2. Срочност на правораздавателна дейност - приключили в 3-мeсечен 

срок дела за периода  2015 г.- 2017 г. 

2.3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 

2.4. Качество на съдебните актове- потвърдени /включително и като %/, 

изменени /включително и като %/, отменени и върнати /включително 

и като %/, за периода  2015 г.- 2017 г. 

2.5. Натовареност - по щат и действителна натовареност, спрямо дела за 

разглеждане и спрямо свършени дела, за периода  2015 г.- 2017 г. 

 

3. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

3.1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода 2015 

г.- 2017 г. 

3.2. Срочност на правораздавателна дейност - приключили в 3-мeсечен 

срок дела за периода 2015 г.- 2017 г. 

3.3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 

3.4. Качество на съдебните актове- потвърдени /включително и като %/, 

изменени /включително и като %/, отменени и върнати /включително 

и като %/, за периода  2015 г.- 2017 г. 

3.5. Натовареност - по щат и действителна натовареност, спрямо дела за 

разглеждане и спрямо свършени дела, за периода  2015 г.- 2017 г. 

 

4. РАБОТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 

 

5. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 

 

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

5 

 

Годишният отчетен доклад за 2017 г. отразява работата на Окръжен 

съд Разград и на Районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат, в 

изпълнение на задълженията им по чл. 117 от Конституцията на Република 

България - защита на правата и законните интереси на гражданите, 

юридическите лица и държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от Закона за 

съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие при точно и 

еднакво прилагане на законите спрямо всички. Правораздавателната 

работа през отчетната година е обусловена от географските, 

демографските и икономическите характеристики на съдебния окръг.  

Окръжен съд Разград осъществява своята юрисдикция над област 

Разград, като в съдебния му район са обхванати 7 общини, на територия с 

площ от 2 639,744 кв.км и население към 1 февруари 2011 г.  - от 125 190 

души.  

Отчетният доклад на Окръжен съд Разград е изготвен на основание 

чл.86, ал. 1, т. 15  от Закона за съдебната власт и в съответствие с 

Указанията на Апелативен съд Варна за структурата и обхвата на 

годишните доклади, относно прилагането на Закона и дейността на 

съдилищата. 

Изводите за дейността на съдиите от Разградски съдебен окръг са 

основани на сведенията в годишните статистически отчети и годишните 

отчетни доклади на районните съдилища. В аналитичен вид са представени 

данни, изводи, констатирани проблеми и конкретни предложения за 

дейността на съда. Анализите са съпоставени с данните от 2016 и 2015 

години. Представени и анализирани са също така данните от дейността на  

районните съдилища в Разградски съдебен район - РС Разград, РС Исперих 

и РС Кубрат. 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

1. Магистрати 

  

По щатно разписание за 2017 г. Разградски окръжен съд разполага 

с десет магистратски щата, от които: един щат за административен 

ръководител-председател, два щата за заместници на административния 

ръководител – заместник-председатели, шест щата за съдии и един щат 

за младши съдия.  Към момента са незаети една щатна бройка за „съдия“  

в Наказателно отделение и една  щатна бройка за длъжността „младши 
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съдия“. През годината, реално са работили осем съдии, а в последните 

четири месеца и седем съдии, поради продължително отсъствие на един 

от съдиите. Това не се отрази на качеството на разгледаните и решени 

дела, но се създаваха затруднения в определени ситуации при 

организиране на работата.  

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 30/ 

19.07.2017г. т. 4.56,  на  основание чл.195, ал.3 от ЗСВ,  Диляна Николова 

Йорданова , съдия в Районен съд – Царево  е повишена  в длъжност 

„съдия“ в Окръжен съд-Разград, с ранг „съдия в ОС", считано от датата 

на встъпване в длъжност - 01.09.2017 г.  

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 36/ 

20.09.2017 г. т.2,  на основание чл.194б, ал.4 от ЗСВ, Светла Петкова 

Робева- съдия в ОС-Разград  е назначена на длъжността 

„административен ръководител-председател“ на Административен съд - 

Разград, считано от датата на встъпване в длъжност- 02.10.2017 г.     

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 35/ 

19.09.2017 г. т. 15.2,  на  основание  чл.234 от ЗСВ,  Ирина Миткова 

Ганева-съдия в Окръжен съд -Разград,  с ранг „съдия в АС“  е повишена 

на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на 

вземане на решението. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/ 

26.07.2017 г.- т.22.5,  на  основание чл. 234 от ЗСВ,  Теодора Матева 

Нейчева -съдия в Окръжен съд -Разград , с ранг „съдия в АС“ е  

повишена на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 

датата на вземане на решението. 

През отчетната година бе направено искане до Висшия съдебен 

съвет за разкриване на щат за съдебен помощник, което не бе уважено. 

Отчитайки броя на делата и средномесечната натовареност, данни 

за което са изложено по-долу, може да се направи извод, че 

съществуващата щатна численост за магистрати е достатъчна за 

ефективно правораздаване в Окръжен съд Разград, но при напълно 

попълнени щатове. Административното ръководство продължава да 

застъпва становището, че е необходимо да бъде разкрит щат за съдебен 

помощник, каквото искане ще бъде направено и през 2018 г. пред новия 

състав на Висшия съдебен съвет.  
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Юридическият стаж на съдиите към 31.12.2017 год. е  както 

следва: 

 

Председател Лазар Йорданов Мичев, притежаващ ранг „съдия 

ВКС/ВАС”  - общ юридически стаж 24 години и 4 месеца, от които 23 

години и 10 месеца в системата на съдебната власт.  

Зам. председател Анелия Маринова Йорданова, притежаваща ранг 

„съдия ВКС/ВАС”- общ юридически стаж 27 години и 11 месеца, от 

които 24 години и 6 месеца в системата на съдебната власт. 

Зам. председател Емил Димитров Стоев, притежаващ ранг „съдия 

ВКС/ВАС” - общ юридически стаж 24 години и 3 месеца, от които 23 

години и 1 месец в системата на съдебната власт. 

Съдия Рая Петкова Йончева, притежаваща ранг „съдия ВКС/ВАС”  

- общ юридически стаж 32 години, от които 31 години в системата на 

съдебната власт. 

Съдия Валентина Петрова Димитрова, притежаваща ранг „съдия 

ВКС/ВАС” - общ юридически стаж 27 години и 6 месеца, от които 26 

години в системата на съдебната власт. 

Съдия Светла Петкова Робева, притежаваща ранг „съдия 

ВКС/ВАС” - общ юридически стаж  26 години и 6 месеца, от които 25 

години и 6 месеца в системата на съдебната власт, работила в Разградски 

окръжен съд  до 02.10.2017г. 

Съдия Ирина Миткова Ганева, притежаваща ранг „съдия  

ВКС/ВАС” - общ юридически стаж 21 години и 7 месеца, от които 15 

години и 9 месеца в системата на съдебната власт. 

Съдия Теодора Матева Нейчева, притежаваща ранг „съдия ВКС / 

ВАС”  - общ юридически стаж 18 години, от които 8 години и 8 месеца в 

системата на съдебната власт. 

    Съдия Диляна Николова Йорданова, общ юридически стаж 15  години и  

10 месеца, от които 10 години и  месеца в системата на съдебната власт. 

 

2. Служители  

 

Работата на съдебната администрация в Окръжен съд Разград е 

организирана в съответствие със Закона за съдебната власт и 

Правилника за администрацията в съдилищата. 
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Към 31.12.2017 година по щат съдебните служители са 22.5 бр., 

които са разпределени, както следва: 

 

СПEЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Деловодство- 6, в т. ч. архив- 1; 

 Съдебни секретари - 5, в т. ч. един съдебен секретар, и. ф. зав. 

Регистратура класифицирана информация и един съдебен секретар 

обслужващ  фирмено деловодство и регистратура; 

 Призовкари - 3; 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Съдебен администратор; 

 Системен администратор в т.ч. статистик; 

 Главен счетоводител; 

 Специалист човешки ресурси в т.ч.и.ф.служител по 

сигурността; 

 Касиер в т.ч. домакин; 

 Шофьор в т.ч. призовкар;  

 Чистач/куриер;  

 Работник поддръжка – 0,5 щ.бройка; 

 

В звената от специализираната администрация (деловодство и 

съдебни секретари) няма служител, определен за   ръководител-служба. 

През отчетната 2017 година, считано от 07.08.2017г. по взаимно 

съгласие на страните, беше освободен съдебен служител на длъжност 

„съдебен деловодител“. В съответствие с действащите към този момент 

правила, ръководството на Окръжен съд Разград  уведоми Комисия 

„Съдебна администрация“ на Съдийската колегия на ВСС за прекратеното 

трудово правоотношение със съдебен служител и поиска, Комисията да 

вземе решение   за попълване на щата в ОС Разград, като бъде преназначен 

съдебен служител, заемащ длъжността „призовкар“ на освободената 

длъжност „съдебен деловодител“ и да бъде обявен конкурс за 

освободената длъжност „призовкар“.  

С решение по протокол № 28/25.10.2017 г., Комисия „Съдебна 

администрация“, не възрази на предложението направено от 

административния ръководител за попълване щата на ОС Разград. 

Със заповед № РД-14-138/07.11.2017г., административният 

ръководител на ОС Разград, преназначи съдебният служител Красимир 
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Георгиев от длъжност „призовкар“ в длъжност „съдебен деловодител“, 

считано от 07.11.2017 г. 

Със заповед № РД-14-139/07.11.2017 г. на административният 

ръководител на ОС Разград  беше обявен конкурс за заемане на 1 свободна 

щатна бройка за длъжността „Призовкар“ в ОС Разград, звено 

„Специализирана администрация“. Конкурсът приключи през м.януари 

2018 г. с избран и назначен съдебен служител. 

Съдебните служители са запознати подробно със своите задължения, с 

действащите нормативни актове, касаещи дейността им, както и с 

вътрешните актове, отразяващи спецификата на дейността. Те изпълняват 

отговорно, качествено и своевременно възложените им функции, което се 

установява от резултатите по приключилата атестация. Всички съдебни 

служители получиха обща оценка „много добър”. След атестацията, на 

основание чл.170 от ПАС, със заповед № РД-14-160 /30.11.2017 г. четири 

съдебни служители са повишени в ранг от втори в първи. 

 

Съотношението на съдебните служители спрямо магистратите през 

отчетната 2017 г. е 2.25/1. Това съотношение бе променено след 

намаляване на щатната численост с четири щата за магистрати през 

последните години. В този смисъл съотношението е малко по-високо от 

средното за страната, за окръжните съдилища, но като се има предвид 

обемът и спецификата на работата, щатната численост на съдебните 

служители е достатъчна за осъществяване дейността на съда. 

 

3. Структура и управление на съда   

 

Ръководството на съда се осъществява от Административен 

ръководител - председател – Лазар Мичев и от заместник-председателите-

Анелия Йорданова и Емил Стоев. 

  

В съда са сформирани и работят две отделения – гражданско  и 

търговско отделение и наказателно отделение. Гражданското и търговско 

отделение се ръководи от заместник председателя Анелия Йорданова. 

Съдиите от това отделение разглеждат както граждански, така и 

търговски дела, без вътрешна специализация. Наказателното отделение се 

ръководи от заместник председателя Емил Стоев. 

Съдебната администрация се ръководи от съдебният 

администратор Димитричка Бояджиева. 
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II. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД  РАЗГРАД 

1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за 

периода 2015-2017 г. 

През отчетната 2017 година общо на производство за разглеждане 

са 1037 бр. дела. От тях новообразувани са 928 бр., а 109 бр. са останали 

несвършени от предходен период. От общия брой дела за разглеждане, 303 

бр. са наказателни дела първа инстанция, което представлява 29%. 

Въззивните наказателни дела са 170 бр., представляващи 16 % от всички 

дела за разглеждане. Гражданските дела първа инстанция са 99 бр., което 

представлява 10%.  Първоинстанционните търговски дела са 100 бр. или 

10%.  Въззивните граждански и търговски дела са 346 бр., представляващи 

33%.  Фирмените дела са едва 19 бр. или 2% от всички дела за 

разглеждане.  

ВИДОВЕ ДЕЛА 

2015 2016 2017 

несвър 

шили 

постъ 

пили 

за раз 

глеж 

дане 

несвър 

шили 

постъ 

пили 

за раз 

глеж 

дане 

несвър 

шили 

постъ 

пили 

за раз 

глеж 

дане 

наказателни дела I 21 312 333 10 263 273 22 281 303 

наказателни дела II 12 141 153 12 154 166 16 154 170 

граждански дела I 28 78 106 31 50 81 17 82 99 

търговски дела 21 92 113 44 58 102 26 74 100 

фирмени дела 2 14 16 1 28 29 2 17 19 

граждански и 

търговски II 
43 265 308 26 319 345 26 320 346 

Всичко 127 902 1029 124 872 996 109 928 1037 

 

За сравнение, на производство за разглеждане през 2015 г. са били 

1029 бр. дела, а през 2016 г. – 996 бр. дела. Постъпилите през 2015 г. дела 

са 902 бр., а през 2016 г. – 872 бр. Останалите несвършени дела за 2015 г. 

са 127 бр., а за 2016 г. 124 бр. 
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От горното може да се заключи, че през 2017 година броя на всички 

разглеждани дела 1037 бр.  е с 4%  повече от предходната година - 996 бр. 

дела, и с 1% повече спрямо 2015 г. - 1029 бр. дела за разглеждане. 

При първоинстанционните наказателни дела се наблюдава ръст от 

11% - 303 бр. спрямо предходната година – 273 бр. и спад с 9% спрямо 

2015 г. - 333 бр. дела за разглеждане. 

При въззивните наказателни дела се наблюдава увеличение на 

делата за разглеждане – 170 бр. дела, като спрямо 2016 г. то е 2% - 166 бр., 

а спрямо 2015 г. с 11% - 153 бр. дела. 

При разглежданите граждански дела първа инстанция се наблюдава 

чувствително увеличаване – 99 бр., което е с 22% повече спрямо 

предходната година – 81 бр. дела, а спрямо 2015 г. се наблюдава намаление 

с 7% - 106 бр. дела за разглеждане. 

При търговски дела е налице намаляване на делата за  разглеждане – 

100 броя, което е с 2% по-малко спрямо 2016 г. / 102 бр. и с 12% по-малко 

спрямо 2015 г. – 113 дела. 

 

При фирмените дела се наблюдава значително намаляване на делата 

за разглеждане, като спрямо 2016 г. то е 34%, а спрямо 2016 г. се 

наблюдава увеличение с 19%. 
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При въззивните граждански и търговски дела увеличението на 

общият брой на дела за разглеждане е с 12% спрямо 2015 г. и без 

изменение спрямо 2016 г. 

Общата тенденция е за намаляване на несвършилите дела в началото 

на периода – 109 бр. при 124 бр. за 2016 г. и 127 бр. дела за 2015 г. 

От една страна се забелязва значително увеличение на несвършилите 

наказателни дела, като за отчетния период са останали несвършени 22 

първоинстанционни наказателни дела, при 10 бр. за 2016 г. и 21 бр. за 

2015г.  

А от друга страна се наблюдава значително намаляване на 

несвършилите първоинстанционни граждански дела 17 бр., при 31 бр. за 

2016 г. и 28 бр. за 2015 г., и при търговските дела – 26 бр. при  44 бр. за 

2016 г. и 21 бр. за 2015 г. 

 

Несвършили дела към 01.01.2017 г. по съдии 

 

Съдия 
граждански 

дела I 
търговски 

дела 
фирмени 

дела 

граждански 
и търговски 

II 

наказателни 
дела I 

наказателни 
дела II 

Общо 

АНЕЛИЯ М. 
ЙОРДАНОВА 

6 4 2 6 0 0 18 

ВАЛЕНТИНА 
ДИМИТРОВА 

4 1 
 

7 1 0 13 

ДИЛЯНА 
НИКОЛОВА 

2 4 
  

0 0 6 

ЕМИЛ Д. 
СТОЕВ     

11 5 16 

ИРИНА М. 
ГАНЕВА 

1 5 
 

3 0 0 9 

ЛАЗАР Й. 
МИЧЕВ 

2 6 
 

3 0 0 11 

РАЯ П. 
ЙОНЧЕВА 

2 6 
 

7 0 0 15 

СВЕТЛА П. 
РОБЕВА     

3 3 6 

ТЕОДОРА М. 
НЕЙЧЕВА     

7 8 15 

Всичко 17 26 2 26 22 16 109 

 

Постъпили дела по съдии 
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Съдии 
граждански 

дела I 
търговски 

дела 
фирмени 

дела 

граждански 
и търговски 

II 

наказателни 
дела I 

наказателни 
дела II 

Общо 

АНЕЛИЯ М. 
ЙОРДАНОВА 

19 21 16 80 18 2 156 

ВАЛЕНТИНА 
ДИМИТРОВА 

10 12 0 46 21 17 106 

ДИЛЯНА 
НИКОЛОВА 

7 4 0 31 3 1 46 

ЕМИЛ Д. 
СТОЕВ 

1 0 0 2 61 43 107 

ИРИНА М. 
ГАНЕВА 

21 12 0 77 0 3 113 

ЛАЗАР Й. 
МИЧЕВ 

2 1 0 3 107 38 151 

РАЯ П. 
ЙОНЧЕВА 

22 18 1 81 2 2 126 

СВЕТЛА П. 
РОБЕВА 

0 6 0 0 44 27 77 

ТЕОДОРА М. 
НЕЙЧЕВА 

        25 21 46 

Всичко 82 74 17 320 281 154 928 

 

2. Срочност на правораздавателна дейност - приключили в 3-

месечен срок дела за периода 2015-2017 г. 

 

ВИДОВЕ ДЕЛА 

2015 2016 2017 

свър 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

свър 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

свър 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

граждански дела 

I 
75 58 77% 64 35 55% 71 46 65% 

търговски дела 69 52 75% 76 33 43% 71 42 61% 

фирмени дела 15 15 100% 27 27 100% 19 18 95% 

граждански дела 

II 
283 262 93% 319 303 95% 314 275 88% 

наказателни 

дела I 
323 304 94% 251 241 96% 291 278 96% 

наказателни 

дела II 
141 130 92% 150 142 95% 163 146 90% 

Всичко 906 821 91% 887 781 88% 929 806 87% 
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През 2017 г. са приключили общо 929 дела, което е с 5% повече от 

предходната година /887 дела/ и с 2% повече от 2015 година - 906 бр. дела.  

От свършилите дела, 291 броя са първоинстанционни наказателни 

дела, което е с 16% повече от предходните години /251 бр./ и с 10% по-

малко от 2015 г. – 323 бр. Това се дължи на увеличения брой на 

постъпилите дела за разглеждане. 

При въззивните наказателни дела тенденцията е за увеличение на 

свършилите дела с 9% спрямо предходната година и с 16% спрямо 2015 г.  

Броят на приключили първоинстанционни граждански дела е 

нараснал  с 11% спрямо предходната година и е намалял с 5% спрямо 2015 

г.  

Намаляването на свършилите търговските дела е с 8% спрямо 2016 

г., а спрямо 2015 г. се наблюдава увеличение с 1%. 

И при фирмените дела се наблюдава тенденция за намаляване на 

делата, като спрямо 2016 г. намалението е 30%, а спрямо 2015 г. се 

наблюдава увеличение с 27% 

Броят на свършилите въззивните граждански и търговски дела се е 

намалял с 2% спрямо предходната година, а спрямо 2015 г. се е увеличил  с 

11%. 

Свършени дела по съдии 

Съдии 
граждански 

дела I 
търговски 

дела 
фирмени 

дела 

граждански 
II и 

търговски 
II 

наказателн
и дела I 

наказателн
и дела II 

Общо 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 19 16 18 79 18 2 152 

ВАЛЕНТИНА П. 
ДИМИТРОВА 

13 11 
 

52 14 16 106 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 4 6 
 

25 3 1 39 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 1 0 
 

2 70 46 119 

ИРИНА М. ГАНЕВА 17 12 
 

73 0 2 104 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 3 5 
 

6 105 35 154 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 14 15 1 77 2 2 111 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 0 6 
 

0 47 30 83 

ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 
    

32 29 61 

Всичко 71 71 19 314 291 163 929 
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Голяма част от делата приключват в тримесечен срок. Изключение 

се наблюдава само при първоинстанционните граждански и търговски 

дела. При тях се наблюдава спад спрямо 2015 г., но това се дължи на 

промяната на отчитане на този срок, който до края на 2015 г.  започваше да 

тече от насрочването на  първото открито заседание, а с приемате на  

Методика за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи 

дейността  на съдебните органи и съдиите в Република България  

„Продължителността на разглеждане на делата“ се установява от датата на 

образуване на делото до решаването му по същество. 

 

Свършени дела в 3-мес. срок по съдии 

Съдии 
ГД 
I 

% 3-
мес. 

ТД 
I 

% 3-
мес. 

ФД 
% 3-
мес. 

ГД II 
и ТД 

II 

% 3-
мес. 

НД 
I 

% 3-
мес. 

НД 
II 

% 3-
мес. 

Общо 
% 3-
мес. 

АНЕЛИЯ М. 
ЙОРДАНОВА 

11 58% 10 63% 17 94% 75 95% 18 100% 2 100% 133 88% 

ВАЛЕНТИНА 
ДИМИТРОВА 

7 54% 10 91%     45 87% 14 100% 12 75% 88 83% 

ДИЛЯНА 
НИКОЛОВА 

3 75% 1 17%     16 64% 3 100% 1 100% 24 62% 

ЕМИЛ Д. 
СТОЕВ 

1 100% 0       2 100% 65 93% 41 89% 109 92% 

ИРИНА М. 
ГАНЕВА 

12 71% 5 42%     67 92% 0   2 100% 86 83% 

ЛАЗАР Й. 
МИЧЕВ 

2 67% 3 60%     5 83% 103 98% 33 94% 146 95% 

РАЯ П. 
ЙОНЧЕВА 

10 71% 8 53% 1 100% 65 84% 2 100% 2 100% 88 79% 

СВЕТЛА П. 
РОБЕВА 

0   6 100%     0   47 100% 27 90% 80 96% 

ТЕОДОРА М. 
НЕЙЧЕВА 

                26 81% 26 90% 52 85% 

Всичко 46 65% 43 61% 18 95% 275 88% 278 96% 146 90% 806 87% 
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3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 

вид дело 

срок за изготвяме на съдебен акт - 2017 г. % на 
постанове-

ните в 1-мес. 
срок 

общо до 1 м. 2 - 3 м. над 3 м. 

НОХД 58 58     100% 

ЧНД 234 234     100% 

НАХД 2 2     100% 

ВНОХД 72 71 1   99% 

ВНЧХД 24 24     100% 

ВЧНД 48 48     100% 

ВНАХД 22 22     100% 

ГД 62 61 1   98% 

ЧГД 19 19     100% 

ГД (В) 166 158 8   95% 

ЧГД (В) 79 79     100% 

ТД 85 83 2   98% 

ЧТД 21 21     100% 

ТД (В) 48 45 3   94% 

ЧТД (В) 36 36     100% 

ФД 76 76     100% 

Всичко  1052 1037 15 0 98,57% 

 

Много висок е процентът на постановените съдебни актове в 

едномесечен срок от обявяването им, като общо за всички видове дела е 

98.57 %, при 99,52% за предходната година и 98,84% за 2015 г. 

При наказателните дела от общ характер се наблюдава подобрение 

на показател, отчитащ срока на изготвяне на съдебните актове - 100% при  

98% за 2016 г. и при 100 % за 2015 г.  

При ВНОХД е 99% при 98% за предходните две години. 

При  първоинстанционните граждански дела –98%, при 97% за 2016 

г. и 99% за 2015 г. 

При  въззивните граждански дела се наблюдава лек спад на 

процентът на постановените съдебни актове в едномесечен срок, който за 

текущата година е 95%, при 99% за предходната година и 97% за 2015 г.  

При  първоинстанционните търговски дела –98%, при 100% за 2016 

г. и 95% за 2015 г. 

Най-голямо намаление на показателя отчитащ срока на изготвяне на 

съдебните актове се наблюдава при  въззивните търговските дела – 94% за 

текущата година, при 100 % за предходните две години. 
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В обобщение може да се каже, че изготвянето на съдебни актове 

извън едномесечния срок от обявяването им е изключение от общия 

принцип.  

Съдия 

срок за изготвяне на 
съдебен акт - 2017 г. 

% на 
постанове 
ните в 1-
месечен 

срок 
общо 

до 1 
мес. 

2 - 3 
мес. 

над 3 
мес. 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 218 218 
  

100% 

ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА 115 115 
  

100% 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 41 41 
  

100% 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 135 134 1 
 

99% 

ИРИНА М. ГАНЕВА 106 106 
  

100% 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 160 160 
  

100% 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 133 119 14 
 

89% 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 83 83 
  

100% 

ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 61 61 
  

100% 

Всичко 1052 1037 15 
 

98,57% 

 

Постановени съдебни актове 

№  Съдия 

Постановени съдебни актове  

граждански 
дела 

търговски дела 
наказателни 

дела 
всичко 

Р
е

ш
е
н
и

я
 

О
п
р

е
д

е
л

е
н
и

я
 

Р
а

зп
о

р
е

ж
д

а
н
и
я
 

Р
е

ш
е
н
и

я
 

О
п
р

е
д

е
л

е
н
и

я
 

Р
а

зп
о

р
е

ж
д

а
н
и
я
 

П
р

и
с
ъ

д
и
/Р

е
ш

е
н
и

я
 

О
п
р

е
д

е
л

е
н
и

я
 

Р
а

зп
о

р
е

ж
д

а
н
и
я
 

Р
е

ш
е
н
и

я
 

О
п
р

е
д

е
л

е
н
и

я
 

Р
а

зп
о

р
е

ж
д

а
н
и
я
 

О
б

щ
о

 

1 
АНЕЛИЯ М. 
ЙОРДАНОВА 50 106 54 30 85 64 0 3 19 80 194 137 411 

2 
ВАЛЕНТИНА П. 
ДИМИТРОВА 37 78 45 12 41 29 12 36 45 61 155 119 335 

3 ДИЛЯНА НИКОЛОВА 12 24 9 8 12 9 1 4 1 21 40 19 80 

4 ЕМИЛ Д. СТОЕВ 6 18 6 5 13 0 66 90 129 77 121 135 333 

5 ИРИНА М. ГАНЕВА 40 112 61 16 60 43 0 6 5 56 178 109 343 

6 ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 7 8 26 8 41 23 37 49 131 52 98 180 330 

7 РАЯ П. ЙОНЧЕВА 41 105 87 31 193 119 0 4 4 72 302 210 584 

8 СВЕТЛА П. РОБЕВА 0 1 0 0 0 6 37 54 65 37 55 71 163 

9 ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 0 1 0 0 0 0 31 43 90 31 44 90 165 

  Всичко 193 453 288 110 445 293 184 299 490 487 1197 1071 2755 
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Горната таблица отразява общо броя постановени съдебни актове 

по съдии през отчетния период. Прави впечатление съществената разлика 

в броя на постановените съдебни актове от различните съдии, от една 

страна по наказателни дела и от друга страна и по граждански и търговски 

дела. Тази разлика не съответства на разликата в броя разглеждани дела, 

тъй като броя на разгледаните наказателни дела през отчетния период е  

473, а броят на разгледаните граждански и търговски дела е 564. Разликата 

в броя постановени съдебни актове, отразява спецификата на работата по 

гражданските и търговски дела, най-вече първоинстанционни дела и дела 

по несъстоятелност, която при сравнение само на броя дела би останала 

незабелязана.  

 

 

4. Качество на съдебните актове-потвърдени /включително и 

като %/, изменени /включително и като %/, отменени и върнати 

/включително и като %/, за периода 2015-2017 г. 

Вид дела 

2015 2016 2017 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

Отме 

нени 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

Отме 

нени 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

Отме 

нени 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

наказателни 

дела I 
47 47 10 8 29 34 34 8 9 17 24 26 4 8 14 

наказателни 

дела II 
2 2  1 1 5 3 1 1 1 3 3   3 

граждански 

дела I 
40 25 3 2 20 31 27 2 9 16 24 17 1 2 14 

търговски 

дела I 
29 27 6 3 18 58 42 16 5 21 29 34 9 5 20 

граждански и 

търговски II 
73 36 3 3 30 59 37 8 0 29 68 49 7 2 40 

Всичко 
191 137 22 17 98 187 143 35 24 84 148 129 21 17 91 

 

През 2017 г. всичко обжалвани са 148 бр., съдебни акта. Върнати 

след обжалване са 129 дела, като 16% от тях са отменени, 13% са изменени 

и 71% са потвърдени. При всички видове дела се наблюдава намаляване 

процента на отменените съдебни актове, който за текущата година е 16%, 

при 24% за 2016 г. и 16% за 2015 г.  

За наказателните дела първа инстанция процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 15%, изменени са 

31%, а потвърдени са 54% от постановените актове. 
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При въззивните наказателни дела само 3 съдебни акта са 

обжалвани. Върнати след обжалване са също 3 съдебни акта като всичките 

са потвърдени.  

При гражданските дела първа инстанция процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 6%, изменени са 

12%, а потвърдени са 82% от постановените актове. 

При първоинстанционните търговски дела процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 26%, изменени са 

15%, а потвърдени са 59% от постановените актове. 

При въззивните граждански и търговски дела също се наблюдава 

известно подобряване на този показател в сравнение с предходните 

периоди,  като процентът на отменените съдебни актове, спрямо всички 

върнати след обжалване е 14%, изменени са 4%, а потвърдени са 82% от 

постановените актове. 

 

 
 

Съдия 

върнати отменени изменени потвърдени 

О
б

щ
о

 

н
а
к.

I 

гр
.д

.I
 

тъ
р
г.

 

н
а
к.

II
 

гр
.д

.I
I 

О
б

щ
о

 

н
а
к.

I 

гр
.д

.I
 

тъ
р
г.

 

н
а
к.

II
 

гр
.д

.I
I 

О
б

щ
о

 

н
а
к.

I 

гр
.д

.I
 

тъ
р
г.

 

н
а
к.

II
 

гр
.д

.I
I 

О
б

щ
о

 

н
а
к.

I 

гр
.д

.I
 

тъ
р
г.

 

н
а
к.

II
 

гр
.д

.I
I 

всичко дела 129 26 17 34 3 49 21 4 1 9 0 7 17 8 2 5 0 2 91 14 14 20 3 40 

АНЕЛИЯ М. 
ЙОРДАНОВА 

26 1 7 7 0 11 3 
 

1 1 
 

1 3 
 

2 1 
  

20 1 4 5 
 

10 

ВАЛЕНТИНА П. 
ДИМИТРОВА 

22 1 4 8 0 9 3 
  

2 
 

1 2 
  

1 
 

1 17 1 4 5 
 

7 

ДИМИТРИНКА 
П. ВАСИЛЕВА 

2 2 0 0 0 0 0 
     

1 1 
    

1 1 
    

ДИЛЯНА 
НИКОЛОВА 

1 1 0 0 0 0 0 
     

0 
     

1 1 
    

ДОРОТЕЯ Е. 
ИВАНОВА 

2 0 0 0 0 2 0 
     

0 
     

2 
    

2 

ЕМИЛ Д. 
СТОЕВ 

11 9 1 1 0 0 3 3 
    

3 3 
    

5 3 1 1 
  

ИРИНА М. 
ГАНЕВА 

19 2 2 4 1 10 4 
  

2 
 

2 2 1 
 

1 
  

13 1 2 1 1 8 

ЛАЗАР Й. 
МИЧЕВ 

21 2 3 7 0 9 4 
  

2 
 

2 1 
  

1 
  

16 2 3 4 
 

7 

РАЯ П. 
ЙОНЧЕВА 

15 0 0 7 0 8 3 
  

2 
 

1 2 
  

1 
 

1 10 
  

4 
 

6 

СВЕТЛА П. 
РОБЕВА 

6 4 0 0 2 0 1 1 
    

2 2 
    

3 1 
  

2 
 

ТЕОДОРА М. 
НЕЙЧЕВА 

4 4 0 0 0 0 0 
     

1 1 
    

3 3 
    

 

 

5. Натовареност - по щат и действителна натовареност, 

спрямо дела за разглеждане  и спрямо свършени дела, за периода  2015 

г.- 2017 г. 
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година 
Брой дела 

за 
разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

брой 
съдии 

Средна натовареност за 
годината общо 

към делата 
за 

разглеждане 

към 
свършените 

дела 

2015 1029 906 11 7,80 6,86 

2016 996 887 10 8,30 7,39 

2017 1037 929 10 8,64 7,74 

 

Средно месечно дела за разглеждане от един съдия натовареност 

по щат на база 12 месеца за 2017 година е 8,64 дела, за 2016 година е 8,30 

дела и за 2015 година е 7,80 дела. 

Средно месечно всичко свършени дела от един съдия на щат, на 

база 12 месеца за 2017 година е 7,74 дела, за 2016 година е 7,39 дела и за 

2015 година е 6,86 дела. 

година 
Брой дела 

за 
разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци 

Действителна 
натовареност 

към делата 
за 

разглеждане 

към 
свършените 

дела 

2015 1029 906 114 9,03 7,95 

2016 996 887 107 9,31 8,29 

2017 1037 928 92 11,27 10,10 

 

Действителната натовареност спрямо всички дела за разглеждане 

за 2017 година е 11,27 дела, за 2016 година е 9,31 дела и за 2015 година е 

9,03 дела. 

Действителната натовареност на всички свършени дела за 2017 

година е 10,10 дела, за 2016 година е 8,29 дела, за 2015 година е 7,95 дела. 

Тенденцията през 2017 г., спрямо предходния период е за леко 

увеличение на средната натовареност на един съдия по щат и на 

действителната натовареност. 

Има съществена разлика между показателя, отчитащ 

действителната натовареност и показателя, отчитащ средната 

натовареност по щат от един съдия. Причините за това са:  
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- Съдия Ганева изключена от програмата за разпределение в 

периода 20.06-20.07.2017 г. поради болнични; 

- Съдия Нейчева  изключена от програмата за разпределение за 

периода 18.08-31.08.2017, 1.09-31.09.2017, 01.10.2017-30.10.2017; 31.10-

29.11.2017; 30.11-29.12.2017 поради болнични; 

- Съдия Робева на 20.09.2017 - изключена от програмата за 

разпределението със Заповед РД-14-112/20.09.2017 поради преместване на 

съдия Робева на длъжността „административен ръководител-председател“ 

на Административен съд - Разград. 

- Съдия Николова включена в програмата за разпределение със 

Заповед РД-14-118/ 26.09.2017; 

- незаета 1 щатна бройка за длъжност  съдия; 

- незаета 1 щатна бройка за длъжност  младши съдия. 

 

В началото на 2017 г. със заповед РД-14-20/17.01.2017 г. е  

утвърдена началната информация за въвеждане в системата за случайно 

разпределение на делата, като натовареността на Адм. ръководител-

предсетател е 65%, а на Зам. Председателите – 86%. След провеждане на 

общо събрание на съдиите със Заповед РД-14-121/26.09.2017 г. процента 

натовареност се изменя както следва: на Адм. ръководител-предсетател е 

80%, а на Зам. председателите –100%. 

Във връзка с функционирането на Системата за изчисляване на 

натовареността на съдиите /СИНС/ съгласно Заповед № РД-014-

40/14.02.2017 г. и Заповед № РД-014-31/02.02.2017 г.е създадена 

организация за работа със системата. Определени са упълномощените 

лица, които да нанасят корекции в СИНС след  приключване на делото и 

да  въвеждат коригиращи  коефициенти, отразени в Бланка - образец за 

наличие на основания за коригиране на първоначално определения 

коефициент за тежест в СИНС от съдия-докладчика. 

Индексите за индивидуалната годишна натовареност на всеки съдия 

от Окръжен съд Разград за 2017 г се формира като сбор от коефициентите 

за тежест на разгледаните и приключени дела и коефициентите за 

допълнителните дейности, с които е натоварен.  От справка, генерирана 

чрез СИНС към 31.12.2017 г., индивидуалната натовареност е както 

следва:  

- Анелия Маринова Йорданова 152,90 

- Валентина Петрова Димитрова 107,75 

- Диляна Николова Йорданова  48,71   /за 4 месеца/  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/13/Blanka-adm-0.pdf
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- Емил Димитров Стоев 152,93 

- Ирина Миткова Ганева 112,47   /за 11 месеца/ 

- Лазар Йорданов Мичев 150,40 

- Рая Петкова Йончева 115,84 

- Светла Петкова Робева 85,56   /за 9 месеца/ 

- Теодора Матева Нейчева 83,19   /за 8 месеца/ 

Действителна натовареност за РОС на съдия 126,22 / при 8 съдии/ 

Натовареност по щат 100,98 / при 10 съдии/ 

Средна аритметична натовареност 112,19 

Впечатление прави по-високата натовареност на 

административното ръководство. Това се дължи от една страна на по-

високият процент натоварване, при което работят административният 

ръководител и заместниците, въз основа на взето на общо събрание 

решение и от друга страна на намаленото разполагаемо време на същите, 

предвид допълнителните дейности, с които са натоварени. Освен това през 

отчетният период зам.председателят Анелия Йорданова е извършвала и 

работата по фирмените дела. 

 

III. НАКАЗАТЕЛНО  ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Кадрова обезпеченост. 

Със заповед № РД-14-21/17.01.2017 г. на административния 

ръководител-председател, съдиите от Окръжен съд гр.Разград са 

разпределени по отделения: Гражданско и търговско  отделение и 

Наказателно отделение.  

През отчетния период в наказателно отделение работещи са 4 

съдии: Лазар Мичев- председател,  Емил Стоев – заместник председател  

НО, Светла  Робева и Теодора Нейчева.   

Със заповед № РД-14-23/ 17.01.2017г. на административния 

ръководител-председател на ОС - Разград в НО са обособени два 

постоянни въззивни състава. 

І състав – Емил Стоев, Светла Робева, Теодора Нейчева; 

ІI състав – Лазар Мичев, Светла Робева, Теодора Нейчева; 
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Със заповед № РД-14-112/ 20.09.2017г. на административния 

ръководител-председател, съдия Светла Робева -  съдия в НО е изключена 

от програмата за разпределение на делата, считано от 20.09.2017г., поради 

предстоящото преместване на длъжността „административен ръководител-

председател“ на Административен съд -Разград. С решение на Съдийската 

колегия на ВСС по протокол № 36/ 20.09.2017г. - т. 2  на основание 

чл.194б, ал. 4 от ЗСВ, Светла Петкова Робева  е  назначена на длъжността 

„административен ръководител-председател“ на Административен съд - 

Разград, считано от датата на встъпване в длъжност - 02.10.2017 г. 

След взето на общо събрание решение, със заповед № РД-14-115/ 

26.09.2017г. административния ръководител-председател на ОС- Разград е 

разпоредил преразпределение на съдиите по отделения. Валентина 

Димитрова  е преместена в НО, поради намаления щат и недостиг на съдии 

в отделението, считано  от 26.09.2017 г. до заемане на длъжността от 

съдия, след проведен конкурс. Всички наказателни дела на съдия Робева са 

преразпределени на съдия Димитрова. 

Така в края на отчетния период в наказателно отделение работещи 

са 4 съдии: Лазар Мичев –председател, Емил Стоев – заместник-

председател НО, Валентина  Димитрова и Теодора  Нейчева.   

Теодора Нейчева-съдия в НО - от м.август 2017 г. до края на 

отчетния период е в непрекъснати болнични, поради нетрудоспособност.  

Със заповед № РД-14-117/ 26.09.2017г. на административния 

ръководител-председател на ОС- Разград,  в Наказателно отделение  е 

обособен  един постоянен въззивен състав до завръщането на съдия 

Нейчева, както следва: съдия Лазар Мичев, съдия Емил Стоев и съдия 

Валентина Димитрова. Този състав е разглеждал въззивните наказателни 

дела до края на отчетния период. 

Така понастоящем продължава да има незает щат за  длъжността 

„съдия“ в Наказателно отделение.  

 

2. Постъпление на наказателните дела за периода 2015-2017 г. 
 

През 2017 година  постъпили са 435 дела. Останали несвършени от 

предходния период са 38 дела или общо за разглеждане са 473 бр. 

наказателни дела.  От тях НОХД са 66 бр, представляващи 14% от всички 
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наказателни дела. Най-голям е делът на ЧНД – 50%  /235 бр. дела/,  

ВНОХД - 74 бр. или 16%, ВЧНД – 48 бр. – 10%,  ВНЧХД – 24 бр. – 5%, 

ВАНД – 24 бр. – 5%, АНД  – 2 бр.  

 

ВИДОВЕ 
ДЕЛА 

2015 2016 2017 

несвър 
шили 

постъ 
пили 

за 
разглеж 

дане 

несвър 
шили 

постъ 
пили 

за 
разглеж 

дане 

несвър 
шили 

постъ 
пили 

за 
разглеж 

дане 

НОХД 16 86 102 10 69 79 20 46 66 

АНД 
 

2 2 
 

3 3 
 

2 2 

ЧНД 4 224 229 
 

191 191 2 233 235 

ВНОХД 10 62 72 10 58 68 12 62 74 

ВАНД 
 

8 8 
 

14 14 
 

24 24 

ВНЧХД 2 9 11 
 

28 28 3 21 24 

ВЧНД 
 

56 56 2 54 56 1 47 48 

КНАД 
 

6 6 
  

0 
  

0 

Общо 32 453 485 22 417 439 38 435 473 

 

 

През 2017 г. се наблюдава увеличаване с 9% на всички наказателни 

дела за разглеждане спрямо предходната година и намаляване с 2% спрямо 

2015г. 

При наказателните дела първа инстанция увеличението е с 11% 

спрямо 2016 година,  което се дължи на постъпилите ЧНД – с 23% повече 

спрямо предходната година и с 3% повече спрямо 2015 г. При НОХД се 

наблюдава спад от 16%. Спрямо предходната и 35% спрямо 2015 г. Броят 

на АНД е съизмерим – 3 дела за предходната г., при 2 бр. за текущата и за 

2015 година. 

 При въззивните наказателни дела се наблюдава тенденция за 

увеличаване на общият брой на делата за разглеждане с 2% спрямо 2016 г. 

и с 11% спрямо 2015 г. Най съществено е при ВАНД постъпилите дела за 

разглеждане – 71% спрямо предходната година и три пъти над 

постъпилите през 2015 г.  При  ВНОХ  увеличението е с 9% спрямо 

предходната година – 3% спрямо 2015 г. При ВНЧХД се наблюдава 

намаляване с 14% спрямо предходната година, а спрямо 2015 г. са 

постъпили два пъти повече. За ВЧНД се наблюдава намаляване на 

постъпленията с 14%  спрямо предходните две години. 
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Несвършили дела към 01.01.2017 г. по съдии 

Съдия 
НОХД АНД ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД Общо 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА               0 

ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА 1             1 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА               0 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 10   1 4   1   16 

ИРИНА М. ГАНЕВА               0 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ               0 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА               0 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 3     3       6 

ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 6   1 5   2 1 15 

Всичко 20 0 2 12 0 3 1 38 

 

Постъпили дела по съдии 

Съдия НОХД АНД ЧНД ВНОХД ВАНД ВХЧХД ВЧНД Общо 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА     18       2 20 

ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА 8   13 4 3 3 7 38 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 1   2       1 4 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 11 1 49 18 7 7 11 104 

ИРИНА М. ГАНЕВА       1     2 3 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 12 1 94 17 7 5 9 145 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА     2       2 4 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 8   36 13 4 3 7 71 

ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 6   19 9 3 3 6 46 

Всичко 46 2 233 62 24 21 47 435 

 

През отчетния период съобразно чл. 29,  ал. 8 от Закона за 

специалните разузнавателни средства,  отчетният доклад за дейността на 

Окръжен съд гр. Разград през годината представя следните данни: 

 -      общ брой издадени разрешения за използване на 

специални разузнавателни средства - 73 бр.; 

-  от общия брой издадени разрешения за първоначално    

използване на специални разузнавателни средства - 57 бр.; 
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 -      от общия брой издадени разрешения за продължаване  на  

използване на специални разузнавателни средства - 16 бр.; 

 - откази за използване на специални разузнавателни 

средства  -   1 бр.; 

 - издадени разрешения по искане на органи по чл. 13 ал. 1 

ЗСРС  -  11 бр.; 

 - издадени разрешения по искане на прокурор /чл. 13 ал. 2 

ЗСРС  -  63 бр.; 

- издадени разрешения  за унищожаване по чл.175, ал.7  

НПК  - 43 бр.; 

-  постъпили  доклади по чл.29, ал.7 от НПК - 41 бр.; 

-  общ брой изготвени веществени доказателствени средства -   8 бр.; 

 

 
 

 

3. Разпределение на наказателните дела, изключение от 

принципа за случайно разпределение. 

През отчетният период всички дела се разпределят в деня на 

образуването им или най-късно в първия работен ден след това от 

административният ръководител или от негов заместник, при отсъствие, 

определен с нарочна заповед, чрез Централизирана система за 

разпределение на делата / ЦСРД/  разработена от „Смарт Системс 2010“ 

ЕООД. Разпределението се извършва по утвърдени вътрешни правила и 
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при спазване на Единната методика по приложение на принципа за 

случайно разпределение. За всеки извършен избор се генерира протокол, 

който се разпечатва и прилага по делото.  

В началото на 2017 г. със заповед РД-14-20/17.01.2017 г. е  

утвърдена началната информация за въвеждане в системата за случайно 

разпределение на делата, като натовареността на Адм. ръководител-

председател  е 65%, а на Зам. председателите – 86%. След провеждане на 

общо събрание на съдиите със Заповед РД-14-121/26.09.2017 г. процента 

натовареност се изменя както следва: на Адм. ръководител-председател е 

80%, а на Зам. председателите –100%. 

Между съдиите в отделението липсва вътрешна специализация.  

С оглед равномерното натоварване на съдиите, в Централизираната 

система за разпределение на делата са обособени съответни групи за 

първоинстанционни и въззивни наказателни дела.  

Достъп до софтуерния продукт имат административният 

ръководител-председател на съда, зам. председателите, дежурните съдии и 

системният администратор, които имат издаден персонален служебен 

квалифициран електронен подпис /КЕП/.  

Всяко новообразувано наказателно дело се разпределя по случайния 

принцип, с изключение на частните наказателни дела по искания за 

вземане на мерки за неотклонение и други искания в досъдебното 

производство, постъпили след работно време или през почивните дни, 

които се разглеждат и решават от  дежурния съдия, определен по утвърден 

с нарочна заповед график. 

Отклоненията от принципа за случайният избор винаги се 

мотивират от разпределящият. 

С решение на Общото събрание на съдиите до 15.11.2017 г. делата 

по мерки за неотклонение по чл. 64 и чл. 65 от НК се разпределят измежду 

съдиите от гражданското отделение. След промяната в НПК, също след 

решение на Общото събрание на съдиите и със Заповед РД-14-

149/15.11.2017 г. на административния ръководител, тези дела се 

разглеждат от съдиите от наказателното отделение. 

 

Изключения от принципа за случайно разпределение: 

- при прекратяване на съдебното производство и връщане на 

делото на прокурора по реда на чл. 249, ал. 2, във връзка с чл. 

248, ал. 2, т. 3 от НПК или по чл. 288, т. 1 от НПК и при 
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следващото внасяне на делото от прокуратурата, то се разпределя 

на първоначално определения на случаен принцип съдия-

докладчик; 

- след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството на 

основание  подсъдност, новообразуваното дело също се 

разпределя на първоначално определения съдия-докладчик; 

- при постъпили искания за тълкуване на влязла в сила присъда 

или определение по чл. 414 от НПК, делото се разпределя на 

докладчика, постановил присъдата или определението, чието 

тълкуване се иска; 

- при образуване на ч.н.дело по чл. 306 от НПК делото се 

разпределя на съдията-докладчик, участвал в съдебния състав, 

постановил присъдата или последната влязла в сила присъда /в 

случаите по прилагане на чл. 25 ал.1 от НК/; 

- при образуване на в.ч.н. дело по повторна /последваща/ жалба по 

чл. 64 и по чл. 65 от НПК делото се разпределя на случаен 

принцип само още един път, след което избора се свежда до 

участвалите вече съдии в предходните производства по този 

процесуален ред; 

- при връщане на въззивно дело на първоинстанционен съд поради 

неправилно администриране и последващо постъпване на делото, 

същото се разпределя на първоначално определения съдия-

докладчик; 

- при отмяна на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от 

друг състав, делото се разпределя по случайния принцип, но без 

участието на съдията /членовете на съдебния състав/, 

постановили отменения съдебен акт; 

- в случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по 

болест, продължителна командировка или отсъствие по други 

обективни причини, поради  които съдия не може да участва в 

разглеждането на дела с по- кратък срок за разглеждане и 

постановяване на съдебен акт, както и наличието на други, 

различни от по б.“а“ предпоставки по чл. 29 ал. 1 т. 1 от НПК. 
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4. Разглеждане на наказателните дела. 

 

4.1.  Насрочени дела: 

наказателни дела 

Брой насрочените 

открити заседания   

2015 2016 2017 

наказателни дела I 325 231 272 

наказателни дела II 135 142 210 

Общо 460 373 482 

 

Общо за насрочените през 2017 г. съдебни заседания по 

наказателните дела се наблюдава увеличение от 29% спрямо 2016 г. и от 

5% спрямо 2015 г. 

При наказателните дела първа инстанция се наблюдава увеличение 

от 18% спрямо 2015 г. и намаление с 16% спрямо 2015 г. 

При въззивните наказателни дела е налице увеличение с 48 % на 

насрочените заседания спрямо 2016 г., но и намаление с 56% спрямо 2015г. 

 

 
 

 

4.2.  Дела, насрочени за предварително изслушване и 

приключили със съответния съдебен акт.  
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Резултат от 
насрочени 

предварителни 
изслушвания 

2015 2016 2017 

Брой % Брой % Брой % 

С присъда 55 63% 33 57% 28 60% 

С присъда и 
споразумение 

2 2% 1 2%   0% 

Със споразумение 3 3% 5 9% 4 9% 

Прекратено за 
доразследване 

1 1% 1 2%   0% 

Отложено 17 19% 15 26% 7 15% 

Отменено 10 11% 3 5% 8 17% 

Общо: 88 100% 58 100% 47 100% 

 

Голяма част от заседанията, насрочени за предварително 

изслушване,  приключват с едно заседание. Отлагането на заседанията е по 

обективни причини - за разглеждане по общия ред, за събиране на 

доказателства, неявяване на подсъдим. Заседания са отменени и поради 

уважаване на постъпила молба за отсрочване на делото от адвокат или 

подсъдим. 

 

 4.3. Отложени заседания 

 

Дела 

2015 2016 2017 

Брой 
засе-
дания 

Отло-
жени  

% отло-
жени 

Брой 
засе-
дания 

Отло-
жени  

% отло-
жени 

Брой 
засе-
дания 

Отло-
жени  

% отло-
жени 

наказателни 

дела I 
325 80 25% 272 72 26% 272 65 24% 

наказателни 

дела II 
135 27 20% 210 36 17% 210 44 21% 

Всичко  460 107 23% 482 108 22% 482 109 23% 

 

За наказателните дела се наблюдава леко увеличение на процента 

на отложени съдебни заседания, като за 2017 г. са отлагани 23%, при  22% 

за 2016 г. и 23% за 2015 г.  

При наказателните дела първа инстанция процента на отложените 

заседания е 24%. За сравнение през 2016 г.е 26% , а през 2015 г. -25%.  
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При въззивните наказателни дела процента на отложените 

заседания е 21%. За сравнение през 2016 г. този процент е бил 17%, а през 

2015 г. 23%.   

 

 
 

Основните причини за отлагане на наказателните дела са: 

- За събиране на доказателства – 39% 

- За изготвяне на съдебна експертиза – 25% 

- За разпит на свидетел – 12% 

- Неявяване на подсъдим – 8% 

- Нередовно призоваване /подсъдим, пострадал, свидетел/ - 8% 

- Неявяване на свидетел – 6% 

 

4.4. Закрити заседания 

 

наказателни дела 
Брой закрити заседания 

2015 2016 2017 

наказателни дела I 412 372 437 

наказателни дела II 138 209 246 

Общо 550 581 683 
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Общият брой на закритите разпоредителни заседания по 

наказателни дела за 2017 година са 683 бр., като спрямо предходната 

година броят им е нараснал с 18%, при общо 581 закрити заседания  за 

2016 г., а спрямо 2015 г. увеличението им е с 24% при  550 закрити 

заседания. 

При първоинстанционните наказателни дела брой на закритите 

разпоредителни заседания се е увеличил с 17% спрямо предходната 

година, а спрямо 20154 г. се наблюдава увеличение с 6%. 

При въззивните наказателни дела тенденцията е за чувствително 

увеличение с 18% спрямо 2016 г. и 78% спрямо 2015 г. 

 

 

5. Свършени дела,  срочност  при изготвяне на съдебните актове. 

 

5.1. Свършени наказателните дела за периода 2015-2017 г. 

 

ВИДОВЕ 
ДЕЛА 

2015 2016 2017 

свър 
шени 

до 3 
мес. 

% до 
3мес 

свър 
шени 

до 3 
мес. 

% до 
3мес 

свър 
шени 

до 3 
мес. 

% до 
3мес 

НОХД 92 73 79% 59 49 83% 58 48 83% 

АНД 2 2 100% 3 3 100% 2 2 100% 

ЧНД 229 229 100% 189 189 100% 231 228 99% 

ВХОХД 62 55 89% 56 50 89% 70 59 84% 

ВАНД 8 8 100% 14 13 93% 22 20 91% 

ВХЧХД 11 9 82% 25 24 96% 23 19 83% 

ВЧНД 54 54 100% 55 55 100% 48 48 100% 

КНАД 6 6 100%             

Общо 464 436 94% 401 383 96% 454 424 93% 
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През 2017 г. са приключили  291 броя първоинстанционни 

наказателни дела, което е с 16% повече от предходните години. Това се 

дължи на увеличения брой на постъпилите първоинстанционни дела за 

разглеждане. При въззивните наказателни дела тенденцията е за 

увеличаване на свършилите дела - с 9% спрямо предходната година и с 

16% спрямо 2015г. 

Свършени дела по съдии 

Съдия НОХД АНД ЧНД ВНОХД ВАНД ВХЧХД ВЧНД Общо 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА     18       2 20 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 3   11 4 2 3 7 30 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 1   2       1 4 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 20 1 49 21 7 7 11 116 

ИРИНА М. ГАНЕВА             2 2 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 11 1 93 15 6 5 9 140 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА     2       2 4 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 11   36 16 4 3 7 77 

ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 12   20 14 3 5 7 61 

Всичко 58 2 231 70 22 23 48 454 
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Видно от графиката е, че се е запазил процентът на приключилите 

наказателни дела в тримесечен срок при първоинстанционните 

наказателни дела, докато при въззивните наказателни дела се наблюдава 

спад. 

Свършени в 3-месечен срок дела по съдии 
 

Съдия НД I 
% 3-
мес. 

НД II 
% 3-
мес. 

Общо 
% 3-
мес. 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 18 100% 2 100% 20 100% 

ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА 14 100% 12 75% 26 87% 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 3 100% 1 100% 4 100% 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 65 93% 41 89% 106 91% 

ИРИНА М. ГАНЕВА 0 
 

2 100% 2 100% 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 103 98% 33 94% 136 97% 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 2 100% 2 100% 4 100% 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 47 100% 27 90% 74 96% 

ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 26 81% 26 90% 52 85% 

Всичко 278 96% 146 90% 424 93% 

 

 

5.2. Срочност при изготвяне на съдебните актове съдебни актове 

по наказателни дела през 2017 г. 
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Съдия 

срок за изготвяне на съдебен 
акт - 2017 г. 

% на 
постановените 

в 1-месечен 
срок 

общо 
до 1 
м. 

2 - 3 
м. 

над 3 
м. 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 20 20 
  

100% 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 31 31 
  

100% 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 4 4 
  

100% 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 121 120 1 
 

99% 

ИРИНА М. ГАНЕВА 2 2 
  

100% 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 140 140 
  

100% 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 4 4 
  

100% 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 77 77 
  

100% 

ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 61 61 
  

100% 

Всичко 460 459 1 0 99,78% 

 

Запазен е много високия процентът на постановените съдебни 

актове в едномесечен срок от обявяването им, като общо за наказателните 

дела е 99,78 %. За сравнение през предходните две години този процент 

също е бил много-висок - 99,51% за 2016 г. и  99,79% за 2015 г.  

При въззивните наказателните дела от общ характер – 99%, при 

98%  за 2016 г. и 100 % за 2015 г. 

При останалите видове наказателни дела няма постановени съдебни 

акта извън законоустановения срок. 

вид дело 

срок за изготвяне на съдебен акт % на 
постановените 

в 1-месечен 
срок 

общо до 1 м. 2 - 3 м. над 3 м. 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 20 20 
  

100% 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 31 31 
  

100% 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 4 4 
  

100% 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 121 120 1 
 

99% 

ИРИНА М. ГАНЕВА 2 2 
  

100% 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 140 140 
  

100% 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 4 4 
  

100% 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 77 77 
  

100% 

ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 61 61 
  

100% 

Всичко 460 459 1 0 
99,78% 
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5.3. Структура на осъдената престъпност по видове престъпления 

/глави от НК/ 

Някои видове престъпления по НК       

2015 2016 2017 

Свършени 
дела 

Брой 
осъдени 

лица 

Свършени 
дела 

Брой 
осъдени 

лица 

Свършени 
дела 

Брой 
осъдени 

лица 

ГЛ. І ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/В 
РЕПУБЛИКАТА 

0 0         

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 

4 4 4 4 3 3 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА - Убийства 

    2 2 3 3 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди 

            

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 

    2 2 1   

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА 
НА ГРАЖДАНИТЕ 

            

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕНОСТТА 

0 0 4 4 2 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО 

5 8 8 10 7 8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ФИНАНСОВАТА,  ДАНЪЧНАТА И 
ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ 

66 71 30 29 26 27 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

3 3 8 8 11 11 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 
308 - чл. 319 НК 

0 0         

КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - 
чл. 319а - чл. 319е НК 

0 0         

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 
ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 

0 0         

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 14 14 5 6 8 8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ 
НА РЕПУБЛИКАТА 

0 0         

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И 
ЧОВЕЧЕСТВОТО 

0 0         

ОБЩО ДЕЛА НОХ  /от ш. 0100 до ш. 
1300/ 

92 100 59 61 58 59 

ЧНД - СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО 73   38   62   

ЧНД - ОТ ДОСЪДЕБНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

156 x 151   169   

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - общо 2 2 3   2 1 

ОБЩО ДЕЛА  323 102 251 61 291 60 

 
 

През 2017 г. се наблюдава намаляване на свършените НОХД с 2% в 

сравнение с предходната година и с 33% спрямо 2015 г. Най-голямо е при 

Престъпления против собствеността – 50% спрямо предходната година, 

Престъпления против личността – 25% спрямо предходните две години, 
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при престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната 

системи – 13% спрямо предходната година и 61% спрямо 2015 г., 

Престъпления против стопанството – 12% спрямо 2016 г. и увеличение с 

40% спрямо 2015г. За останалите дела се наблюдава увеличение на 

свършените дела – при Престъпления против дейността на държавните 

органи и обществените организации увеличение с 38% спрямо 

предходната година и намаление три пъти спрямо 2015 г., Общоопасни 

престъпления увеличение с 60% спрямо предходната година и намаление с 

43% спрямо 2015 г. 

Брой лица 2015 2016 2017 

Съдени лица 100 70 61 

Осъдени 100 61 60 

Оправдани 0 9 1 

 

Намален е и процентът на осъдените лица за извършени 

престъпления от общ характер  /60 лица/, което с 3 % по-малко спрямо 

предходната година / 61 лица/ и с 40% повече спрямо 2015 година, при 100 

осъдени лица.    

 

Според вида на наложеното наказание лицата са осъдени на: 

- Лишаване от свобода до 3 г. – 46 лица, при 44 лица през 2016г. 

и 78 лица през 2015г.; 

- в т.ч. Условно – 40 лица, при 39 лица през 2015г., и 75 лица 

през 2015г.  

- На лишаване от свобода над 3 до 10 г.  – 2 лица, при 6 лица 

през 2016г., и 4 лица през 2015 г.; 

- На лишаване от свобода над 10 до 30 г.  по 1 лица за 

последните три години; 

- Други наказания  –10 лица, при 8 лица през 2016 г., и 6 лица 

през 2015г.  

 

 

6. Неприключили в  разумен срок дела – брой и причини. 

Само две от несвършените към 31.12.2017 г. наказателни дела - 38 

бр., са с продължителност на разглеждане над една година. 
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НОХД № 244/2016 г. Образувано на 09 август 2016 г. 

Делото е образувано по внесен обвинителен акт вх. №3397 / 

09.08.2016 г. по обвинение срещу две лица за престъпление по чл. 116 НК, 

извършено на 22.07.2015 г. в с. Брестовене, обл. Разград 

В списъка за призоваване към обвинителния акт са посочени 43 

свидетели и 9 вещи лица. 

След отвод на двама съдии от 15.08.2016 г. и 02.09.2016 г.   съдията-

докладчик с разпореждане от 19.09.2016 г. е насрочил съдебни заседания 

за 25,26,27 и 28.10.2016 г., след което са отлагани съдебните заседания, 

насрочени за: 15.12.2016 г., 16.12.2016 г., 7.02.2017 г., 8.02.2017 г., 

15.03.2017 г., 16.03.2017 г., 10.05.2017 г., 11.05.2017 г., 20.06.2017 г., 

21.06.2017 г., 3.07.2017 г., 4.07.2017 г., 14.09.2017 г., 15.09.2017 г., 

11.10.2017 г., 21.11.2017 г., 22.11.2017 г. за събиране на доказателства; 

поради това, че се е наложило изготвяне на нова експертиза поради смърт 

на вещо лице; поради ангажираност на защитници; искания на страните за 

събиране на доказателства; по молба от вещи лица поради необходимост 

от по-дълъг срок за изпълнение на поставената задача; изменение на 

обвинението, направено от прокурора през ноември 2017 г., което е 

изисквало предоставяне на възможност на подсъдимия да се подготви по 

новото обвинение и след това събиране на доказателства по искания на 

страните. 

Насрочени са съдебни заседания 09.01.2018 г. и 10.01.2018 г. 

Делото е със значителна фактическа и правна сложност. За 

насрочване на делото, в срока по чл. 252, ал. 2 НПК (стар), е искано 

разрешение от докладчика. Спазват се процесуалните срокове за отлагане 

на съдебното заседание по чл. 271, ал. 10 НПК. 

Следващото съдебно заседание е насрочено за 09 и 10.01.2018 г.  

 

НОХД № 328/2016 г. Образувано на 27 октомври 2016 г. 

Делото е образувано по внесен обвинителен акт, постъпил с вх. 

№4414 от 27.10.2016 г. против едно лице за престъпление по чл. 199, ал. 2, 

т. 2, предл. 1 във вр. с чл. 198, ал. 1 от НК, извършено на 25 срещу 

26.12.2014 г. в гр. Завет, обл. Разград. 

В списъка към обвинителния акт са посочени 42 свидетели и 22 вещи 

лица. 

След отвод на съдия от 27.10.2016 г., съдията - докладчик с 

разпореждане от 01.11.2016 г. е насрочил съдебни заседания по искане за 
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изменение на МНО на 04.11.2016 г. и предварително изслушване на 

23.11.2016 г., след което е преминато към разглеждане на делото по общия 

ред и са отлагани съдебните заседания, насрочени за: 09.12.2016 г., 

19.12.2016 г., 22.12.2016 г., 23.12.2016 г., 27.01.2017 г., 10.03.2017 г., 

04.04.2017 г., 04.05.2017 г., 07.06.2017 г., 07.07.2017 г., 04.09.2017 г., 

05.10.2017 г., 22.12.2017 г. които са отлагани за събиране на доказателства; 

за издирване на свидетели, поради смяна на защитник и искане на новия 

защитник да се запознае с делото; провеждане на видеоконференция за 

разпит на свидетел в Германия. 

Делото е със значителна фактическа и правна сложност. Спазват се 

процесуалните срокове за отлагане на съдебното заседание по чл. 271, ал. 

10 НПК. 
Следващото съдебно заседание е насрочено за 24.01.2018 г. от 10 ч. 

 

 

7. Натовареност 

 

 

От горната графика е видно, че е намалял показателя за 

средномесечната натовареност по щат на наказателните съдии към делата 

за разглеждане, като за 2017 г. е 7,88 броя, при 9,15 броя за 2016 г. и 8,10 

за 2015 г. 

Намалял е и показателя отчитащ средномесечната натовареност по 

щат на наказателните съдии към свършените дела, като за 2017 г. е 7,57 

броя, при  8,35 броя за 2016 г. и 7,73 дела за 2015 година. 
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При действителната натовареност на наказателните съдии към 

делата за разглеждане се наблюдава увеличение, като за 2017 г. е 10,75 

броя дела месечно, при 10,71 през 2016 г. и 9 дела през 215 г.  

Увеличена е и действителната натовареност към свършените дела, 

като за 2017 г. е 10,32 броя дела,  като за 2016 г. е 9,78 броя дела,  при 8,59 

дела за 2015 година. 

Има съществена разлика между показателя, отчитащ действителната 

натовареност и показателя, отчитащ средната натовареност по щат от един 

съдия. Причините за това са:  

- Съдия Нейчева  изключена от програмата за разпределение за 

периода 18.08-31.08.2017, 1.09-31.09.2017, 01.10.2017-30.10.2017; 31.10-

29.11.2017; 30.11-29.12.2017 поради болнични 

- Съдия Робева на 20.09.2017 - изключена от програмата за 

разпределението със Заповед РД-14-112/20.09.2017 г. поради преместване 

на длъжността „административен ръководител-председател“ на 

Административен съд -Разград. 

- Съдия Димитрова е преместена от гражданско отделение в 

наказателно отделение със Заповед РД-14-115/20.09.2017 г. 

- незаета 1 щатна бройка за длъжност  съдия. 
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8. Качество на съдебните актове. 

 

Вид дела 

2015 2016 2017 
об 

жал 
вани 

Вър 
нати 

Отме 
нени 

Изме 
нeни 

Пот 
вър 
дени 

об 
жал 
вани 

Вър 
нати 

Отме 
нени 

Изме 
нeни 

Пот 
вър 
дени 

об 
жал 
вани 

Вър 
нати 

Отме 
нени 

Изме 
нeни 

Пот 
вър 
дени 

наказателни 
дела I 

47 47 10 8 29 34 34 8 9 17 24 26 4 8 14 

наказателни 
дела II 

2 2 0 1 1 5 3 1 1 1 3 3 0 0 3 

Всичко  49 49 10 9 30 39 37 9 10 18 27 29 4 8 17 

 

През отчетният период са обжалвани 27 наказателни дела. С 

резултат от горната инстанция са върнати 29 дела, като 14% от тях са 

отменени, 28% са изменени и 59% са потвърдени. 

За наказателните дела първа инстанция процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 15%, изменени са 

31%, а потвърдени са 54% от постановените актове. 

При въззивните наказателни дела има само 3 обжалвани съдебни 

акта. Върнати след обжалване са също 3 съдебни акта като и трите са 

потвърдени.   
 

№  Съдия 

върнати отменени изменени потвърдени 

О
б

щ
о

 

н
а
к.

I 

н
а
к.

II
 

О
б

щ
о

 

н
а
к.

I 

н
а
к.

II
 

О
б

щ
о

 

н
а
к.

I 

н
а
к.

II
 

О
б

щ
о

 

н
а
к.

I 

н
а
к.

II
 

  Всичко дела 29 26 3 4 4   8 8   17 14 3 

1 
АНЕЛИЯ М. 
ЙОРДАНОВА 1 

1 0 
0 

  
  0 

  
  1 

1   

2 
ВАЛЕНТИНА П. 
ДИМИТРОВА 1 

1 0 
0 

  
  0 

  
  1 

1   

3 
ДИМИТРИНКА П. 
ВАСИЛЕВА 2 

2 0 
0 

  
  1 

1 
  1 

1   

4 ДИЛЯНА НИКОЛОВА 1 1 0 0     0     1 1   

5 ЕМИЛ Д. СТОЕВ 9 9 0 3 3   3 3   3 3   

6 ИРИНА М. ГАНЕВА 3 2 1 0     1 1   2 1 1 

7 ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 2 2 0 0     0     2 2   

8 СВЕТЛА П. РОБЕВА 6 4 2 1 1   2 2   3 1 2 

9 ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 4 4 0 0     1 1   3 3   
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9. Тенденции в дейността на Наказателно отделение. 

 

От горните данни може да се обоснове тенденция за 

увеличаване постъпленията на наказателните дела .Увеличението е с 

8% спрямо 2016 г. и намаление с 3% спрямо 2015 г. 

При наказателните дела първа инстанция, тенденцията е за 

увеличение на постъпленията - с 11% спрямо предходната и намаление с 

9% спрямо 2015 г. Най-съществено увеличение се наблюдава при ЧНД - с 

23% спрямо 2016 г. и с 3% спрямо 2015 г. При останалите 

първоинстанционни дела се наблюдава тенденция за намаляване на 

постъпилите дела –при НОХД 16% спрямо 2016 г. и 35% спрямо 2015 г. 

при АНД – 3 дела за 2016 г., при 2 бр. за текущата и за 2015 година. 

 При въззивните наказателните дела тенденцията също е за 

увеличение на постъпленията - с 2% спрямо предходната и намаление с 

11% спрямо 2015 г. Най съществено е при ВАНД увеличението е със 71% 

спрямо предходната година, при ВНОХД 19% спрямо 2016 г. и 3% спрямо 

2015 г. 

 

По отношение бързината на съдопроизводството и в частност 

отлагане на съдебните заседания се наблюдава тенденция за устойчивост 

на показателя отчитащ броя на отлаганията, като за 2017 г. са отлагани 

23%, при  22% за 2016 г. и 23% за 2015 г.  

 

Налице е и тенденция за увеличаване процента на свършените в 

тримесечен срок наказателни производства.  

Особено добро впечатление прави запазване на много-високия 

процент на делата с изготвени съдебни актове в едномесечен срок от 

обявяването им, като за 2017 г. той е 98.57 %, при 99,52% за предходната 

година и 98,84% за 2015 г. 

 

По отношение на качеството се наблюдава намаление на 

отменените съдебни актове – 14%, при 24% през 2016 г. и 16% през 

2015 година. За наказателните дела първа инстанция процентът на 

отменените съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 15%, 

при 24% през 2016 г. и 21% през 2015 година. 
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При въззивните наказателни дела има само 3 обжалвани съдебни 

акта. Върнати след обжалване са също 3 съдебни акта, като и трите са 

потвърдени.   

По отношение на натоварването е налице увеличение на 

действителната натовареност през 2017 г., спрямо предходните 

периоди, което основно се дължи на кадровите промени в състава на 

отделението.  

 

   IV. ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 1.Кадрова обезпеченост 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 30/ 

19.07.2017г. т.4.56,  на  осн. чл.195, ал.3 от ЗСВ  Диляна Николова 

Йорданова е повишена  в длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Разград, 

считано от датата на встъпване в длъжност - 01.09.2017 г.  

Със заповед № РД-14-21/17.01.2017г. на административния 

ръководител-председател, съдиите от Окръжен съд гр.Разград са 

разпределени по отделения: Гражданско и търговско  отделение и 

Наказателно отделение.  

В Гражданско и търговско отделение през 2017 г. са работили 4 

съдии: Анелия Йорданова - заместник на административния ръководител- 

зам. председател ГО, Рая Йончева, Валентина  Димитрова и  Ирина Ганева. 

Първоинстанционни състави: : Анелия Йорданова - заместник на 

административния ръководител- зам. председател ГО, Рая Йончева, 

Валентина  Димитрова и  Ирина Ганева и са разглеждали:  

1. всички молби и жалби от гражданско-правен характер, 

разглеждани в открити или закрити заседания;  

2. частни граждански дела; 

3. търговски дела: 

а)  по всички молби и жалби в производствата по чл. 365 ГПК и 

по несъстоятелност, срещу отказ за вписване в търговските 

регистри; 

б) частни търговски дела – по всички молби, жалби и 

възражения, по които съдът се произнася с определение; 

apis://Base=NARH&DocCode=2030&ToPar=Art365&Type=201/


Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

44 

 

      

Със заповед № РД-14-22/ 17.01.2017 г. на  административния 

ръководител-председател на ОС- Разград са  обособени два постоянни 

въззивни състава за разглеждане на делата: 

І състав – Анелия Йорданова, Валентина Димитрова, Ирина Ганева.  

ІI състав –Рая Йончева, Валентина Димитрова, Ирина Ганева. 

 

Със заповед № РД-14-115/ 26.09.2017г. на административния 

ръководител-председател на ОС- Разград съдия Диляна Николова 

Йорданова е разпределена в Гражданско отделение. 

След решение на Общо събрание на съдиите, със заповед № РД-14-

118/ 26.09.2017 г., административния ръководител-председател на ОС- 

Разград е разпоредил преразпределение на съдиите по отделения. 

Валентина Димитрова - съдия в Гражданско отделение  е 

преместена в НО, считано  от 26.09.2017г. 

Всички граждански и търговски дела, разпределени на съдия 

Димитрова са преразпределени  на съдия Диляна Николова. 

Така след 26.09.2017 г. в Гражданско и търговско отделение  

работещи са 4 съдии : Анелия Йорданова - заместник на административния 

ръководител- зам. председател ГО, Рая Йончева, Ирина Ганева и Диляна 

Николова. 

Със заповед № РД-14-116/ 26.09.2017г. на административния 

ръководител-председател на ОС- Разград са обособени  два постоянни 

въззивни състава за разглеждане на делата. 

І състав – Анелия Йорданова, Ирина Ганева, Диляна Николова 

ІI състав –Рая Йончева, Ирина Ганева, Диляна Николова 

 

Съдебните служители от специализираната администрация 

/съдебни деловодители и секретари/, които през 2017 година са работили 

граждански, търговски и фирмени дела са със сериозен опит и 

компетентност. През цялата година броят на съдебните служители в 

гражданско, търговско и фирмено деловодство е постоянен и няма 

текучество. 
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Работата и контрола по фирмени дела през отчетният период са 

осъществявани от съдия Анелия Йорданова. Предвид настъпилите 

нормативни изменения през 2008 година, през последните години и в това 

число отчетният период, работата на съда по тези дела се състои основно в 

произнасянето по фирмени дела – по новообразувани такива за 

регистрация на сдружения и фондации по ЗЮЛНЦ, адвокатски дружества 

по ЗАдв. и други, по искания за вписване и промени на обстоятелства, 

подлежащи на вписване на сдружения  с нестопанска цел, фондации, 

адвокатски дружества,  жилищностроителни кооперации, читалища.  

 

2. Постъпления на граждански и търговски дела за периода 

2015 -2017 г. 

ВИДОВЕ ДЕЛА 

2015 2016 2017 

несвър

шили 

постъ

пили 

за 

разглеж

дане 

несвър

шили 

постъ

пили 

за 

разглеж

дане 

несвър

шили 

постъ

пили 

за 

разглеж

дане 

граждански 

дела I 
28 78 106 31 50 81 17 82 99 

търговски  

дела 
21 92 113 44 58 102 26 74 100 

фирмени  

дела 
2 14 16 1 28 29 2 17 19 

граждански и 

търговски II 
43 265 308 26 319 345 26 320 346 

Всичко 94 449 543 102 455 557 71 493 564 

 

През 2017 година  са постъпили 493 дела, а останали несвършени от 

предходния период са 71 дела. Така общо за разглеждане в отделението са 

били 564 бр. дела. Наблюдава се увеличение на всички дела за разглеждане 

с 1% спрямо предходната година /557 дела/ и с 4% спрямо 2015 г. – 543 

дела. 

При гражданските дела първа инстанция се наблюдава увеличение с 

22% спрямо 2016 г. и намаление с 7% спрямо 2015 г.  

Търговските дела за разглеждане са намалели съответно с 2% спрямо 

2016 г. и с 12% спрямо 2015 г.  

При фирмените дела също се наблюдава намаление на делата за 

разглеждане, като спрямо 2016 г. е с 34%, а спрямо 2015 г. са се увеличили 

с 619%. 

Броят на делата за разглеждане при въззивните граждански и 

търговски дела се е запазил спрямо предходната година,  а спрямо 2015 г. е 

нараснал с 12%. 
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Несвършили дела към 01.01.2017 г. 

Съдии ГД ЧТД 
ГД 
(В) 

ЧГД 
(В) 

ТД ЧТД 
ТД 
(В) 

ЧТД 
(В) 

ФД Общо 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 6   3   4   3   2 18 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 4   5 1 1   1     12 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 2       4         6 

ИРИНА М. ГАНЕВА 1   1 1 5   1     9 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 2   3   5 1       11 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 2   4 1 6     2   15 

Всичко 17 0 16 3 25 1 5 2 2 71 

 

 

2.1. Постъпления на първоинстанционните дела по видове 

Вид на граждански спор 
дела за разглеждане 

2015 2016 2017 

граждански дела 106 81 99 

Искове по СК 26 32 41 

Облигационни искове 49 42 34 

Вещни искове 1 1 3 

Колективни искове 1     

Установителни искове 3 2 1 

обезпечения 6 4 17 

Частни граждански дела 1   2 

Други граждански дела 19 0 1 

 

 

Вид на търговски спор 
дела за разглеждане 

2015 2016 2017 

търговски дела 113 102 104 

Облигационни искове 24 8 14 

Вещни искове 1 1 3 

Колективни искове 
   

Установителни искове 6 14 11 

Обезпечения 19 10 8 

Искове за права или правоотношения, породени 
или отнасящи се до търговска сделка 
/обективна и субективна/. 

21 25 23 

Иск за отмяна на решение на общо събрание на 
ТД и нищожност при повторност на отменено 
решение на орган на ТД  

2 3 1 

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред 4 5 3 

Иск за обезщетение за вреди, причинени от 
членове на органи на ТД или други ЮЛ 

2 1 2 
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Вид на търговски спор 
дела за разглеждане 

2015 2016 2017 

Частни производства 
  

10 

Производство по несъстоятелност 23 25 15 

Иск за установяване нищожност или 
недопустимост на вписването, или 
несъществуване на вписано обстоятелство 

3 3 1 

Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР 
за вписване/обявяване 

6 6 5 

Иск за отмяна или изменение на охранителен 
акт, засягащ права на трети лица, извън 
исковете по чл. 29 ЗТР 

  
2 

Частни търговски дела 2 1 4 

Други търговски дела 
  

2 

  
   

фирмени дела 16 29 19 

 

Постъпилите искови производства по Семейния кодекс са 41, което 

е с 28% повече спрямо 2016 г. и с 58% повече спрямо 2015 г. 

Има спад на облигационните искове за разглеждане по граждански 

дела през 2017 г. - с 19% спрямо предходната и със 31% спрямо 2015 г. 

Вещни искове са се увеличили три пъти спрямо предходните 

години. 

При установителни искове се наблюдава намаление с 50% спрямо 

предходната година и с 67% спрямо 2015 г. 

Чувствително е увеличението при обезпеченията четири пъти 

спрямо предходната година и почти три пъти спрямо 2015 г. 

При останалите видове граждански дела няма съществена промяна. 

 

Нараснал е броя на всички търговски дела с 2% спрямо предходната 

година, а спрямо 2015 г. са намалели с 8%. 

Почти двойно са нараснали облигационните искове спрямо 

предходната година докато спрямо 2015 г. са намалели с 42% 

Вещни  искове са се увеличили три пъти спрямо предходните 

години. 

При установителни искове се наблюдава намаление с 21% спрямо 

предходната година и увеличение с 83% спрямо 2015 г. 

Обезпеченията по търговски дела са намалели с 20% спрямо 2015 г. 

и с 58% спрямо 2015 г. 

Наблюдава се намаление при делата образувани по искове за права 

или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка, като 

спрямо предходната година е с 8%, а спрямо 2015 г. увеличение  с 10%. 
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Броят на делата по несъстоятелност за разглеждане през 2017 г. е 

намалял с 40% спрямо 2016 г. и с 35% спрямо 2015 г. 

При останалите видове търговски дела няма съществена промяна. 

Броят на регистрациите по фирмени дела е намалял с 34% спрямо 

2016 г. и се увеличил с 19% спрямо 2015 г. 

Постъпили дела по съдии 

Съдии 
граждански 

дела I 
търговски 

дела 
фирмени 

дела 

граждански 
и 

търговски 
II 

Общо 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 19 21 16 80 136 

ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА 10 12 0 46 68 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 7 4 0 31 42 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 1 0 0 2 3 

ИРИНА М. ГАНЕВА 21 12 0 77 110 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 2 1 0 3 6 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 22 18 1 81 122 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 0 6 0 0 6 

Всичко 82 74 17 320 493 

 

 

3. Разпределение на гражданските дела,  изключение от 

принципа за случайно разпределение 

През отчетният период всички дела се разпределят в деня на 

образуването им или най-късно в първия работен ден след това от 

административният ръководител или от негов заместник, при отсъствие, 

определен с нарочна заповед, чрез Централизирана система за 

разпределение на делата / ЦСРД/  разработена от „Смарт Системс 2010“ 

ЕООД. Разпределението се извършва по утвърдени вътрешни правила и 

при спазване на Единната методика по приложение на принципа за 

случайно разпределение. За всеки извършен избор се генерира протокол, 

който се разпечатва и прилага по делото.  

В началото на 2017 г. със заповед РД-14-20/17.01.2017 г. е  

утвърдена началната информация за въвеждане в системата за случайно 

разпределение на делата, като натовареността на Адм. ръководител-

председател е 65%, а на Зам. председателите – 86%. След провеждане на 
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общо събрание на съдиите, поради намаляване броя на реално работещите 

съдии, със Заповед РД-14-121/26.09.2017 г. процента натовареност се 

изменя както следва: на адм. ръководител-председател  е 80%, а на зам. 

председателите –100%. 

Между съдиите в отделението липсва вътрешна специализация.  

С оглед равномерното натоварване на съдиите, в Централизираната 

система за разпределение на делата са обособени съответни групи за 

първоинстанционни и въззивни граждански и търговски дела.  

Достъп до софтуерния продукт имат административният 

ръководител-председател на съда, зам. председателите, дежурните съдии и 

системният администратор, които имат издаден персонален служебен 

квалифициран електронен подпис /КЕП/.  

Отклоненията от принципа за случайният избор винаги се 

мотивират от разпределящият. 

С решение на Общото събрание на съдиите до 15.11.2017 г. делата 

по мерки за неотклонение по чл. 64 и чл. 65 от НК се разпределят измежду 

съдиите от гражданското отделение. След промяната в НПК, след решение 

на Общото събрание на съдиите и със Заповед РД-14-149/15.11.2017 г. на 

административния ръководител, тези дела се разглеждат от съдиите от 

наказателното отделение. 

Всяко новообразувано дело се разпределя по случайния принцип. 

Изключения от принципа за случайно разпределение се наблюдава в 

следните случаи: 

- след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по 

делото, същото се разпределя на първоначално определения съдия - 

докладчик; 

- при връщане на дело за разглеждане по компетентност, след 

спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално 

определения съдия-докладчик; 

- при разделяне на производството по обективно и субективно 

съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се 

разпределя на първоначално определения съдия-докладчик; 

- при отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо 

производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на 

съдията-докладчик, определен за разглеждане на първоначалния иск (в 

производството, по който е предявен насрещния); 
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- при намаляване цената на иска, водеща до прекратяване на 

делото пред окръжния съд и изпращането му на районен съд и последващо 

увеличаване на цената и прекратяване на делото пред районния съд и 

връщането му, делото се разпределя на първоначално определения съдия- 

докладчик; 

- при повторно постъпване на въззивна жалба по дела, по които 

производството е било прекратено и делото върнато на 

първоинстанционния съд за поправка на явна фактическа грешка, 

допълване или изменение в частта за разноските или отстраняване на 

нередовности и администриране на жалбата, делото се образува под нов 

номер и се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик; 

- при обединяване на няколко дела с различен предмет, но между 

едни и същи страни или когато имат връзка помежду си за разглеждане в 

едно производство, то продължава под номера на първото образувано дело 

и се разглежда от определения по него съдия-докладчик; 

- при постъпила една и съща искова молба няколко пъти и 

образувани няколко дела,  молбата се разглежда по първото образувано 

дело, от определения по него съдия-докладчик, а останалите дела се 

произнася, определения на случаен принцип съдия-докладчик по реда на 

чл.126, ал. 1 от ГПК. 

- при постъпили молби за обезпечение на бъдещ иск, делото се 

разпределя на случаен принцип, но без участието на съдиите, за които е 

налице обективна невъзможност (поради отсъствие или участие в съдебно 

заседание) да разгледат и да се произнесат по молбата в установения от 

закона срок (в деня на подаването й); 

- при обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за 

разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен 

принцип, но без участие на съдията-докладчик или съдебния състав, 

постановил обезсиленото решение; 

- при постъпила молба с правно основание чл. 646, чл. 647 и 

чл.649  от ТЗ за обявяване на нищожност на действия и сделки и 

отменителни искове, както и по всички искове за попълване масата на 

несъстоятелността, делото се разпределя на случаен принцип, но без 

участието на съдията- докладчик по делото за несъстоятелност, във връзка 

с което са предявени исковете; 

- при постъпила молба с правно основание чл. 679 от ТЗ за 
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отмяна на решения на събранието на кредиторите, делото се разпределя на 

случаен принцип, но без съдията-докладчик по делото за несъстоятелност. 

 

4. Разглеждане на гражданските дела. 

Вид дело 

2015 2016 2017 

Открити 

заседа 

ния 

Закрити 

заседа 

ния 

Всичко 

заседа 

ния 

Открити 

заседа 

ния 

Закрити 

заседа 

ния 

Всичко 

заседа 

ния 

Открити 

заседа 

ния 

Закрити 

заседа 

ния 

Всичко 

заседа 

ния 

Гражданско дело 124 413 537 110 362 472 89 316 405 

Гражданско дело (В) 176 298 474 157 290 447 160 299 459 

Търговско дело 116 666 782 108 744 852 96 576 672 

Търговско дело (В) 15 30 45 31 54 85 61 90 151 

Частно гражданско 
дело 

6 28 34 
 

11 11 
 

44 44 

Частно гражданско 
дело (В) 

1 104 105 1 111 112 2 100 102 

Частно търговско 
дело  

47 47 
 

33 33 
 

40 40 

Частно търговско 
дело (В)  

19 19 4 40 44 2 50 52 

Общо: 438 1605 2043 411 1645 2056 410 1515 1925 

 

Както се вижда от горната таблица, е намалял общия брой на 

заседанията с 6% спрямо предходната година, което се дължи на 

намалението на закритите заседания с 8% спрямо предходната година. 

 

Дела 

2015 2016 2017 

Брой 
заседа 

ния 

Брой 
отложени 
заседания 

Брой 
заседа 

ния 

Брой 
отложени 
заседания 

Брой 
заседа 

ния 

Брой 
отложени 
заседания 

Гражданско дело 130 47 110 49 89 29 

Търговско дело 116 28 108 39 96 39 

Гражданско (В) 177 19 158 27 160 21 

Търговско дело (В) 15 1 35 5 61 13 

Частно гражданско дело (В) 
    

2 1 

Частно търговско дело (В) 
    

2 1 

Общо 438 95 411 120 410 104 
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Наблюдава се намаляване броя на отложените заседания, като за 

2017 г. 25% от откритите заседания са отложени, при 29% отложени за 

2016 г. и 22% за 2015 г. 

През 2017 г. най-голям е процентът на отложените 

първоинстанционни търговски дела – 41%, при 36% за 2016 г. и 24% за 

2015 година. 

За въззивните търговски дела процентът на отменените е 21% за 

2017 г., 14% за 2016 г. и 7% за 2015 г. 

За първоинстанционни граждански дела процентът на отменените е 

намалял, както следва – 33% за 2017 г., 45% за 2016 г. и 36% за 2015 г. 

При въззивните граждански дела е 13% за 2017 г., 17% за 2016 г. и 

11% за 2015 г. 

Основните причини за отлагане са: 

- За изготвяне на съдебна експертиза и назначаване на експертиза – 

40%  

- За събиране на доказателства – 21% 

- Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел – 12% 

- Неизготвена експертиза, изготвена извън срока по чл.199 ГПК, 

неявяване на вещо лице – 7% 

 

Видно е, че значителен процент от причините за отлагане на делата 

са обективни. Независимо от това, необходимо е да се подчертае  

необходимостта от активната роля на съда, който при подготовката си за 

предстоящо съдебно заседание,  трябва своевременно да следи за 

изготвянето на експертизите и при нужда да предприеме действия за 

осигуряването им в срок, включително и чрез замяна на вещото лице и 

санкциониране на виновните за забавянето лица. Както и в предходни 

периоди продължава да бъде актуален въпроса с недостига на вещи лица. 

 

5. Свършени дела, срочност на постановяване на съдебните 

актове 

 

5.1. Свършени дела 
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ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2015 2016 2017 

Свър 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

Свър 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

Свър 

шен

и 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

граждански 

дела I 
75 58 77% 64 35 55% 71 46 65% 

търговски дела 69 52 75% 76 33 43% 71 42 61% 

фирмени дела 15 15 100% 27 27 100% 19 18 95% 

граждански и 

търговски II 
283 262 93% 319 303 95% 314 275 88% 

Всичко 442 387 88% 486 398 82% 475 382 80% 

 

Общо свършилите дела в гражданско отделение са 474 бр.,  които са 

с 2% по-малко от делата през 2016 г. - 486 бр. и  с 7% повече от 2015 г. - 

442 дела. 

През 2017 г. от свършилите 71 бр. първоинстанционни граждански 

дела, приключилите със съдебен акт по същество са 61 бр., а прекратени 

производства – 10 бр.  Свършилите първоинстанционни търговски дела са 

70 бр., от които със съдебен акт по същество са 51 бр., и 19 бр.  прекратени 

производства. През отчетният период са свършили 314 бр. въззивни 

производства, от които със съдебен акт по същество са 268 бр., а 

прекратени са 46 бр. 

Броят на приключили първоинстанционни граждански дела (71 бр.) 

се е увеличил с 11% спрямо предходната година (64 бр.) и е намалял с 5% 

спрямо 2015 г. (75 бр.). 

Според вида на гражданския спор: 

- Искове по СК – 33 бр. при 28 бр. през 2016 г. и 22 бр. за 2015 г. 

- Облигационни искове – 17бр., при 30 бр. през 2016г. и 24 бр. за 2015 

г. 

- Вещни искове – 1 бр. през 2017 г.  

- Установителни искове – 1 бр. през 2017 г., 2 бр. през 2016 г.и  2 бр. 

през 2015 г. 

- Обезпечения – 17 бр., при  4 бр., пез 2016 г.  и  6 бр. през 2015 г. 

- Частни граждански дела –  2 бр. през 2017 г. и 1 бр. през 2015 г. 

- Други дела– 19 бр. дела през 2015 г.  
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При първоинстанционните търговски дела се наблюдава 

намаляване на решените дела с 8% спрямо предходната година и 

увеличение  с 1% спрямо 2015 г.  

 

Разглеждайки ги според вида на търговският спор делата саа както 

следва: 

- Облигационни искове  – 3 бр., при 6 бр. през 2016 г. и 24 бр. за 2015г. 

- Вещни искове – 1 бр. през 2017 г. и 1 бр. през 2016 г. 

- Установителни искове – 8 бр. през 2017 г. и 10 бр. през 2016 г. 

- Обезпечения – 8 бр., при  10 бр. през 2016 г. и  19 бр. през 2015 г. 

- Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до 

търговска сделка – 16 бр., при 8 бр. през 2016 г. и  19 бр. през 2015 г. 

- Частни производства – 10 бр. през 2017 г. 

- Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до 

търговска сделка /обективна и субективна/ – 15 бр., при 16 бр. през 2016 г. 

и  8 бр. през 2015 г. 

- Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност 

при повторност на отменено решение на орган на ТД – 1 бр., при 3 бр. през 

2016 г. и  1 бр. през 2015 г. 

- Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред – 2 бр., при 3 бр. през 

2016 г. и  1 бр. през 2015 г. 

- Производство по несъстоятелност  – 12 бр., при 20 бр. през 2016 г. и  

8 бр. през 2015 г. 

- Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, 

или несъществуване на вписано обстоятелство – 2 бр. през 2016 г. 

- Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за 

вписване/обявяване  – 4р., при 4 бр. през 2016 г. и  6 бр. през 2015 г. 

- Иск за отмяна или изменение на охранителен акт, засягащ права на 

трети лица, извън исковете по чл. 29 ЗТР – 2бр. през 2017 г. 

- Частни търговски дела – 4 бр., при 1 бр. през 2016 г. и  2 бр. през 

2015 година. 

- Други дела  – 1 бр. през 2017 г. 

 

Приключилите  въззивни производства по граждански и търговски 

дела са 314 бр., от които 114 бр. частни.  Според района на съда са както 

следва: 
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- РС – Исперих – 31 бр. въззивни и 17 бр. частни 

- РС – Кубрат – 29 бр. въззивни и 16 бр. частни 

- РС – Разград – 114 бр. въззивни и 81 бр. частни 

 

Двадесет и шест броя са делата срещу действия на частен съдия 

изпълнител. 

След влизане в сила на Закона за търговския регистър във фирмено 

отделение постъпват само молби за регистриране на новосъздадени ЖСК, 

документи по Закона за вероизповеданията, сдружения с нестопанска цел 

по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Фондации или техни 

клонове.  

През 2017 год. вписани в регистъра са 19 бр. сдружения с 

нестопанска цел. Постановените решения за промени по фирмени дела са 

58, като всички са за изменения в подлежащите на вписване обстоятелства, 

относно статуса на СНЦ. Всички постъпили заявления за регистрация, 

както и за вписване на промени в обстоятелствата са разгледани в 

изключително кратки срокове в рамките на една седмица. Няма обжалвани 

регистрирани решения пред Апелативния съд. 

 

Свършени дела по съдии 

Съдии 
граждански 

дела I 
търговски 

дела 
фирмени 

дела 

граждански 
и 

търговски 
II 

Общо 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 19 16 18 79 132 

ВАЛЕНТИНА П. 
ДИМИТРОВА 

13 11   52 76 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 4 6   25 35 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 1 0   2 3 

ИРИНА М. ГАНЕВА 17 12   73 102 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 3 5   6 14 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 14 15 1 77 107 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 0 6   0 6 

Всичко 71 71 19 314 475 
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При първоинстанционните граждански и търговски дела се 

наблюдава увеличение на процента приключили дела в тримесечен срок, 

спрямо предходната година. Спрямо 2015 г. се отчита намаление на 

показателя, но това се дължи на промяната на отчитане на този срок, който 

до сега започваше да тече от насрочването на  първото открито заседание, 

а с приемате на  методика за контрол и проверка на статистическите данни 

отчитащи дейността  на съдебните органи и съдиите в Република България  

„Продължителността на разглеждане на делата“ се установява от датата на 

образуване на делото до решаването му по същество. 

При въззивните граждански и търговски дела  също се наблюдава 

намаление -88% за 2017 г.,  95% за 2016 г. и  93%  за 2015 г.  

 

Свършени дела в 3-месесечен срок по съдии 
 

Съдии 
ГД 
I 

% 3-
мес. 

ТД 
I 

% 3-
мес. 

ФД 
% 3-
мес. 

ГД II 
и  

ТД II 

% 3-
мес. 

Общо 
% 3-
мес. 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 11 58% 10 63% 17 94% 75 95% 113 86% 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 7 54% 10 91%     45 87% 62 82% 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 3 75% 1 17%     16 64% 20 57% 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 1 100% 0       2 100% 3 100% 

ИРИНА М. ГАНЕВА 12 71% 5 42%     67 92% 84 82% 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 2 67% 3 60%     5 83% 10 71% 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 10 71% 8 53% 1 100% 65 84% 84 79% 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 0   6 100%     0   6 100% 

Всичко 46 65% 43 61% 18 95% 275 88% 382 80% 
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5.2. Срочност на постановяване на съдебните актове 

вид дело 

срок за изготвяне на съдебен акт - 

2017 г. 
% на 

постановените 

в 1-мес. срок общо 
до 1 

м. 
2 - 3 м. над 3м. 

ГД 62 61 1   98% 

ЧГД 19 19     100% 

ВГД 166 158 8   95% 

ВЧГД 79 79     100% 

ТД 85 83 2   98% 

ЧТД 21 21     100% 

ВТД 48 45 3   94% 

ВЧТД 36 36     100% 

ФД 76 76     100% 

Всичко 592 578 14 0 97,64% 

 

През 2017 г. се запазва тенденцията за висок процентът на 

постановените съдебни актове в едномесечен срок от обявяването им, като 

общо за отделението е 98%, в сравнение с 2016 г. - 99% и с 2015 г. – 98%. 

При  първоинстанционните граждански дела е 98%, при 97% за 

предходната година и 99% за 2015 г. 

При  въззивните граждански дела през текущата година 95% от 

актовете са постановени  в едномесечен срок, при 99% за 2016 г. и 97% 

през 2015 г.  

При  първоинстанционните търговските дела е 98%, при 100% за 

предходната година и 95% за 2015 г. 

Най-голямо е намалението на показателя отчитащ срока на 

изготвяне на съдебните актове се наблюдава при  въззивните търговските 

дела -  100% за текущата година, при 95%  за 20016 г. и 81% за 2015 г.  

Всички съдебни актове по фирмени дела през тригодишният период 

се постановяват  в едномесечен срок. 
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Съдия 

срок за изготвяне на съдебен акт 
% на 

постано 
вените в 1-

месечен 
срок 

общо до 1 м. 2 - 3 м. над 3 м. 

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 198 198     100% 

ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА 84 84     100% 

ДИЛЯНА НИКОЛОВА 37 37     100% 

ЕМИЛ Д. СТОЕВ 14 14     100% 

ИРИНА М. ГАНЕВА 104 104     100% 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 20 20     100% 

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 129 115 14   89% 

СВЕТЛА П. РОБЕВА 6 6     100% 

Всичко 592 578 14 0 98% 

 

 

6. Неприключили в разумен срок дела - брой и причини 

 

 Производството по 6 граждански дела продължава над една 

година: 

 

Гр. д. № 152/ 2016 г. е образувано на 10. 06. 2016 г. по иск на 

КОНПИ. След даване на указания за отстраняване на нередовности на 

исковата молба, на 23.06.16 г. й е даден ход, като на осн. чл 131 ГПК са 

изпратени преписи от ИМ на ответниците. На 12. 08. 2016 г. е постъпил от 

последните инцидентен установителен иск. На 24.10.2016 г. е насрочено 

открито с. з. на 31.01.2017 г., като е предвиден срок за обнародване в ДВ на 

обявлението, а инцидентния установителен иск е отделен и изпратен за 

разглеждане по подсъдност на РРС. На 31. 01.2017 г. делото е отложено за 

07.03.2017 г. за изслушване и приемане на заключение по назначените 

САТЕ и ССЕ. Делото е отложено за представяне на заключение по 

назначена СТЕ за 18.04.2017 г. По молба на вещото лице, срокът за 

представяне на заключение е удължен и делото е насрочено за 28.04.2017 

г. В разпоредително заседание, делото е отсрочено за 06. 06.207 г. 

Отложено е за представяне на заключение по съдебна експертиза. В 

закрито с.з. на 19. 06.2017 г. е заличена допълнителна СТЕ, поради 

невнесен депозит и оттегляне на искането от ответниците. Делото е 
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отложено за 11. 09.2017 г. В това заседание делото е отложено за изготвяне 

на съдебно-икономическа експертиза. Последвал е отвод на вещото лице, 

назначено е друго, което е освободено по негова молба и назначено друго 

вещо лице. Поради неизготвяне на заключение по назначената експертиза, 

на 14.11.2017 г. делото е отложено за 13. 02.2018 г. 

 

Гр. д. № 160/ 2016 г., образувано на 22. 06.2016 г. С разпореждане 

от 23.06.2016 г. е върната ИМ срещу четирима от ответниците. По 

отношение на останалите е даден ход на ИМ и постановено разпореждане 

по чл. 131 ГПК. На 01.08.2016 г. с определение на Варненски АС е 

отменено разпореждането за връщане на ИМ срещу четиримата ответници 

и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. 

Постановено е разпореждане по чл. 131 ГПК по отношение на същите. 

Поради нередовност на връчване на трима от ответниците на 27.10.2016 г. 

и респ. на 02.12.2016 г., 21.12.2016 г. е даден срок на ищеца за представяне 

на доказателства за постоянен и настоящ адрес. Назначен е особен 

представител на ответниците. На 08.03.2017 г. е постановено определение 

по чл. 140 ГПК и делото е насрочено за 19.04.2017 г. Делото е отложено за 

изготвяне на заключение по назначена съдебна експертиза за 31.05.2017 г. 

По същата причина е отложено за 28.06.2017 г., след което за 20.09.2017 г. 

Поради представяне на заключението извън законовия срок и неявяване на 

всички страни по делото, за да дадат съгласие за изслушване на 

заключението, делото е отложено за 04.10.2017 г. Във връзка с назначената 

експертиза, делото е отложено за 15.11.2017 г. По същата причина делото е 

отложено за 06.12.17 г. Поради изменение на иска в отсъствие на 

ответници, делото е отложено за 17.01.18 г., след което отложено за 

събиране на доказателства за 21.022018 г., когато е обявено за решаване. 

 

Дела, по които производството е спряно на осн. чл. 229 от ГПК. 

 

Гр. д. № 1/ 2013 г. образувано на 02.01.2013 г. С Разпореждане от 

07.01.2013 г. е оставена без движение исковата молба с дадени указания на 

ищеца и едноседмичен срок за изпълнение. С Разпореждане от 29.01.2013 

г. е върната исковата молба, поради неотстраняване в срок на 

нередовностите. На 12. 02.2013 г. е постъпила частна жалба. С 

Определение от 07.03.2013 г. по гр. д. № 93/13 г. на Вар. АС е потвърдено 

определението на РОС. С Определение от 08. 07.13 г. на ВКС е отменено 

определението на Вар. АС и потвърденото с него разпореждане на РОС и 
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делото е върнато за разглеждане. На 22. 07.2013 г. с определение на съда е 

уважена молба на ищеца за продължаване на срока за отстраняване на 

нередовностите на ИМ и е продължен срока с един месец. След 

отстраняване на нередовностите с Разпореждане по чл. 131 ГПК от 

06.11.2013 г. изпратен препис от ИМ и приложенията на ответника. С 

Определение от 03.12.2013 г. е прекратено производството по отношение 

на втория ищец Мюсюлманско настоятелство гр. Разград и втория 

ответник Държавата. На 09.12.2013 г. е постъпил писмен отговор от 

ответника Община Разград. С Разпореждане от 03.01.2014 г. е връчен 

препис от отговора на ищеца с даден двуседмичен срок за доказателствени 

искания. На 31.01.2014 г. е постъпило писмено становище от ответника. С 

Определение от 12.02.2014 г. е насрочено открито с. з. на 25.03.2014 г., 

назначена е СТЕ, отсрочено за 09.04.2014 г. На 25.03.2014 г. е постъпила 

молба от в. л. за удължаване на срока за представяне на заключение по 

СТЕ или да бъде заменено с друго в. л. Вещото лице е заменено с друго. На 

09.04.2014 г. в открито с. з. производството по делото е спряно на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на т. д. № 964/ 2014 г. по описа на 

Софийски АС. С Определение от 02.03.2016 г. е възобновено 

производството по делото и е насрочено в открито с. з. на 06.04.2016 г. В 

същото съдебно заседание производството е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

4 ГПК до приключване на т. д. № 1802/ 16 г. по описа на СГС. Ежемесечно 

се извършват справки за движението на преюдициалното дело. 

 

Гр. д. № 263/ 14 г., образувано на 29.09.2014 г. по чл. 45 ЗЗД за 

неимуществени вреди от престъпление. С Разпореждане от 01.10.2014 г. 

даден едноседмичен срок на ищеца да представи доказателства за 

образувано нохд. С разпореждане от 17. 10.2014 г. производството е 

спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на нохд№ 533/14 г 

на РРС. Ежемесечно са изисквани справки за движението на 

преюдициалното дело. Към момента на проверката пречките за 

движението на производството са отстранени и с Разпореждане от 06. 

01.2017г. по чл. 131 ГПК е даден ход на исковата молба с размяна на 

книжа. Поради настъпилата смърт на един от ответниците, с Определение 

от 07.03.2017 г. производството е спряно на осн. чл. 229, ал. 1 т. 2 ГПК с 

указание ищецът в 6-месечен срок да представи удостоверение за смъртта 

и наследниците на ответника. С Определение от 19.09.2017 г. 

производството по делото е възобновено, като е последвала процедура по 

чл. 131 ГПК. На 18.12.2017 г. делото е насрочено за 22.01.2018 г. С 
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определение от 29.12.2017 г. производството е спряно, поради смърт на 

ответник. 

 

Гр. д. № 327/ 14 г. , образувано на 05.12.2014 г. На 17.12.2014 г. 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 02.02.2015 г. е постъпил 

писмен отговор от единия ответник. На 19.02.2015 г. постъпил писмен 

отговор от втория ответник. С Определение от 26.02.2015 г. постановено 

по реда на чл. 140 ГПК е прекратено производството по делото срещу 

единия ответник на осн. чл. 126, ал. 1 ГПК, конституирано трето - лице 

помагач на другия ответник, изготвен е проект за доклад и е спряно 

производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на нохд по 

описа на BOO С Определение от 22.04.2015 г. по гр. д. № 269/ 15 г. на Вар. 

АС е потвърдено определението за спиране. Ежемесечно се изискват 

справки за движението на преюдициалното дело. 

 

Гр. д. № 329/ 2014 г„ образувано на 08.12.2014 г. На 09.12.2014 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 28.01.2015 г. е постъпил 

писмен отговор от ответника по иска. С Определение от 03.02.2015 г. 

производството е спряно до приключване на производството по гр. д. № 

1688/14 г., образувано пред ВОС, което пък е спряно до приключване на 

нохд № 508/ 14 г. по описа на ВОС. Ежемесечно се изискват справки за 

движението на преюдициалното дело. 

 

 Производството по 8 търговски дела продължава над една 

година: 

 

Т. д. № 34/ 2015 г, образувано на 23.06.2015 г. С Разпореждане от 

23.06.2015 г. е приета ИМ и е даден ход са размяна на книжа по чл. 367 и 

сл. ГПК. С Определение от 26.11.2015 г. е спряно производството на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на производството по т. д. № 44/15 

г. по описа на РОС. Периодично са извършвани справки за отпадане на 

пречките за движение на делото. С Определение от 10.10.2017 г. 

производството по делото е възобновено. Даден е на страните 

едноседмичен срок да заявят допълнителни становища, предвид наличието 

на ново обстоятелство - влязлото в сила решение по преюдициалния спор. 

В закрито с. з. на 14.11.2017 г. делото е насрочено за разглеждане на 

13.12.2017 г. На 12.12.2017 г., поради заболяване по молба на 
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пълномощника на ответника, заседанието е отсрочено и делото е 

насрочено за 24.01.2018 г. 

Т. д. № 109/ 2016 г. , образувано на  22.11.16 г. С разпореждане от 

28.11.2016 г. е изискано от PC за прилагане ч. гр. д. за преценка 

допустимостта на иска. С Разпореждане от 30.11.2017 г. е предприета 

процедура по размяна на книжа по чл. 367 и сл. ГПК. В закрито с.з. на 

28.02.2017 г. производството е прекратено и делото е изпратено за 

разглеждане на Административен съд - Разград. С Определение от 

04.08.2017 г. на ВКС определението е отменено и делото е върнато за 

продължаване на съдопроизводствените действия по него. На 25.09.2017 г. 

делото е насрочено за 01.11.2017 г. Делото е отложено за събиране на 

писмени доказателства от лица, неучастващи в спора за 13.12.2017 г. По 

същата причина - за събиране на доказателства делото е отложено за 

31.01.2018 г., когато е обявено за решаване 

В. т. д. № 63/16 г., образувано на 21.06.2016 г. В закрито заседание 

на 27.06.2017 г. делото е насрочено за 19.09.2016 г. Назначена е тройна 

съдебно-икономическа експертиза и е изпратено искане до ректора на ТУ 

Русе за определяне на трима специалисти, които да бъдат назначени за 

вещи лица. Постъпило е писмо, че не могат да определят специалисти. 

Изпратено е писмо до УНСС със същото искане. Съда е уведомен, че не 

разполагат с такива специалисти. Назначени са три вещи лица от списъка 

със специалисти при РОС. Последвал е отвод на вещи лица, след което са 

назначавани други. На 19.09.2016 г., на 07.11.2016 г., 05.12.2016 г., 

06.02.2017 г., 15.05.2017 г., 14.06.2017 г. и 25.09.2017 г., съдебните 

заседания  по делото са отложени по горните причини. Формиран е екип от 

специалисти, които да работят по назначената експертиза. Делото е 

насрочено за 15.01.2018 г. 

 

Дела, по които производството е спряно на осн. чл. 229 от ГПК. 

 

Т. д. № 65/ 2014 г., образувано на 05.12.2014 г. С Разпореждане от 

26.01.2015 г. е дадена възможност на ищеца да отстрани нередовности на 

ИМ. С Разпореждане от 07.08.2015 г. е прекратено производството, поради 

неотстраняване в срок на нередовностите. С Определение от 28. 09.2015 г. 

по т. д. № 613/15 г. на АС Варна е отменено определението за 

прекратяване и е върнато на РОС. С Разпореждане от 06.10.2015 г. е приета 

исковата молба и даден ход на делото с размяна на книжа по чл. 367 и сл. 
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ГПК.На 18.02.2016 г. постановено определение по чл. 374 ГПК и делото 

насрочено за 28.03.2016 г. С Определение от 28.03.2016 г. е спряно 

производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на 

производството по т. д. № 80/ 2010 г. на РОС. Периодично се извършват 

справки за отпадане на пречките за движение на делото. 

 

Т. д. № 10/ 2016 г., образувано на 01.02.2016 г. След размяна на 

книжа с Определение от 17.05.2016 г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК 

производството по делото е спряно до приключване с влязъл в сила 

съдеебен акт на производството по т. д. № 72/ 2015 г. по описа на РОС. 

Периодично се извършват справки за отпадане на пречките за движение на 

делото. 

 

Т. д. № 31/ 2016 г. е образувано на 15.03.2016 г. След размяна на 

книжа, производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК с 

Определение от 11.04.2016 г. до приключване с влязло в сила решение на 

гр. д. № 9958/ 2014 г. по описа на СГС. Периодично се извършват справки 

за отпадане на пречките за движение на делото. С Определение от 

17.07.2017 г. производството е възобновено и делото е насрочено за 

15.11.17 г. На 15.11.17 г. съдът е съобразил, че постановеното решение по 

гр. д. № 9958/14 г. на СГС не е влязло в сила и е спряно производството до 

приключване на гр. д. № 9958/14 г. на СГС с влязъл в сила съдебен акт. 

Периодично се извършват справки за отпадане на пречките за движение на 

делото 

 

Т. д. № 89/2016 г. е образувано на 14.09.2016 г. по чл. 25 от ЗТР. С 

Определение от 05.10.2016 г. производството е спряно на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 4 ГПК до приключване на т. д. № 90/16 г. на РОС. Периодично се 

извършват справки за отпадане на пречките за движение на делото. 

 

Т. д. № 82/ 2011 г. , образувано на 05.08.2011 г. С Разпореждане от 

05.10.2011 г. исковата молба е оставена без движение. На 20.10.2011 г. е 

постъпила молба от ищеца за уточняване на исковата молба. С 

Определение от 25.10.2011 г. производството пред РОС е прекратено и 

делото е изпратено по подсъдност на Софийски ОС. С влязло в сила 

Определение от 10.09.2012 г. на ВКС е отменено определението на РОС и 

делото е върнато за продължаване на производството. С Определение от 

26.11.2012 г. производството е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 
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приключване на друго дело с преюдициално значение пред СРС. С 

Определение от 10.01.2017 г. производството е възобновено, препис от 

исковата молба е изпратен на ответника. Следва размяна на книжа. С 

Определение по чл. 374 ГПК делото е насрочено за 16.05.2017 г., когато е 

обявено за решаване. С Определение от 16.06.2017 г. е отменено 

определението за даване ход по същество и е възобновено производството. 

На осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК е спряно производството до приключване на 

производството по т. д. № 80/ 2010 г. по описа на РОС, в момента на 

производство пред ВКС. 

 

7. Дела с отменен ход по същество. 

 

7.1.  Първоинстанционни граждански дела 

 

 Няма първоинстанционни граждански дела с отменен ход по 

същество. 

 

7.2. Първоинстанционни търговски дела 

Т.д. 90/2009 г. е образувано на 14.12.2009 г. по чл.646,ал.2,т.4 ОТ 

ТЗ. На 04.04.2017г. е обявено за решаване. На 07.04.2017 г. с определение е 

отменен хода по същество, като в срока за произнасяне, съдът констатира, 

че е допуснал опущение, засягащо процесуалното право на ответната по 

молбата страна да участва и заяви защитата си в провелото се на 

04.04.2017г. заседание по същество. Констатира, че по делото няма върнат 

отрязък от призовка, доказващ своевременното й призоваване и 

връчването на дадените й, с постановеното по делото Определение 

№201/17.03.2017г. указания. Делото е насрочено за 16.5.2017 г. и е 

постановено решение на 29.05.2017 г. 

Т.д. 82/2011 г. е образувано на 05.08.2011 г. по чл.29 от ЗТР. На 

16.05.2017 г. е обявено за решаване. На 16.06.2017 г. с определение е 

отменен хода по същество, като На осн.чл.229, ал.1, т.4 ГПК 

производството е спряно  до приключване на намиращото се на 

производство пред ВКС производство по т.д.№80/2010г. по описа на РОС с 

влязъл в сила съдебен акт. 

Т.д. 22/2016 г. е образувано на 29.02.2016 г. по чл. 422 от ТЗ. С 

Определение от 07.06.2016 г. делото е прекратено поради недопустимост 

на подадената жалба/молба. Обжалвано е на 06.07.2016 пред Апелативен 
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съд, който с Определение от 24.10.2016г. по Търговско дело 582/2016 

Апелативен съд - Варна отменя определението за прекратяване и връща 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия.  На 18.10.2017 

г. е обявено за решаване. На 24.10.2017 г. с определение е отменен хода по 

същество, като съдът приема, че производството по делото следва да се 

остави без движение на основание чл. 129, ал 4 вр. ал.3 от ГПК, като на 

ищеца се укаже в 1-седмичен срок от съобщението да обоснове правния си 

интерес от предявяването на установителен иск за установяване на 

вземането му по изцяло обезсилена заповед за незабавно изпълнение, като 

в тази връзка представи доказателства, респективно да преведе петитума 

на исковата си молба в съответствие с правния си интерес от търсената с 

иска защита, като довнесе дължима държавна такса в размер на 2144,79 лв. 

по сметка на РОС.  Постановено е определение на 22.11.2017 г.,  с което 

делото е прекратено поради неотстраняване в срок на посочените 

нередовности. 

 

7.3.  Въззивни граждански и търговски дела 

 

В.гр.д  244/2016 г. е образувано на 18.10.2016 г. по жалба за 

недействителност на правни сделки. На 13.01.2017 г. е обявено за 

решаване. На 13.02.2017 г. с определение е отменен хода по същество, тъй 

като конституираните на осн. чл. 227 от ГПК ищци не могат да бъдат 

призовани на заявените от тях постоянен или настоящ адрес в НБД 

„Население”, исковата молба се явява нередовна на осн. чл. 129, ал. 2 от 

ГПК, тъй като не отговаря на изискванията по чл. 127, ал. 1, т. 2 ГПК – не 

съдържа адрес. Даден е едноседмичен срок на ищците Красимира 

Маринова Иванова и Румяна Добрева Христова, от връчване на 

съобщението да поправят исковата молба, като посочат адресите, на които 

да бъдат призовани. Делото е насрочено за 07.03.2017 г. и е постановено 

решение на 07.03.2017 г. 

 

В.гр.д. 292/2016 г. е образувано на 23.12.2016 г. по жалба с предмет 

иск почл.127, ал.2 вр. с чл.59, ал.2 чл.143, ал.2 СК. На 10.04.2017 г. е 

обявено за решаване. На 03.05.2017 г. с определение е отменен хода по 

същество, тъй като съдът намира, че за изясняване по-пълното изясняване 

на делото от фактическа страна, се налага изслушване на детето в съдебно 

заседание в присъствието на социален работник от ДСП гр.Кубрат. Делото 

е насрочено за 22.05.2017 г. и е постановено решение на 21.06.2017 г. 
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В.гр.д. 7/2017 г. е образувано на 23.12.2016 г. по жалба с предмет 

искпо чл.53, ал.2 ЗКИР. На 10.04.2017 г. е обявено за решаване. На 

03.05.2017 г. с определение е отменен хода по същество, тъй като дава на 

ищците едноседмичен срок от връчване на съобщението да поправят 

исковата молба,като отстранят несъответствията между обстоятелствена 

част и петитум по първия предявен иск, а по втория заявен такъв да 

конкретизират обстоятелствената част на исковата молба.  Делото е 

насрочено за 29.05.2017 г. и е постановено решение на 29.06.2017 г. 

 

В.гр.д. 147/2017 г. е образувано на 23.12.2016 г. по жалба с предмет 

иск по чл.31,ал.1, вр. с чл.34 ЗЗД На 10.04.2017 г. е обявено за решаване. 

На 03.05.2017 г. с определение е отменен хода по същество, като е 

назначена повторна тройна експертиза с вещи лица. Делото е насрочено за 

04.12.2017 г. и е отложено, тъй като заключението по назначената СПЕ е 

депозирано в срок, който не е съобразен с изискванията на ГПК и 

приемането му би могло да стане само със съгласие на страните. При 

положение, че една от страните отсъства и не може да даде такова, а от 

друга страна, че е налице изрично несъгласие от страна на повереника на 

жалбоподателя.  Делото е насрочено за 22.01.2018 г. 

В.гр.д. 150/2017 г. е образувано на 13.06.2017 г. по жалба, с предмет 

иск по 108 ЗС. На 09.10.2017 е обявено за решаване. На 31.10.2017 г. с 

определение е отменен хода по същество, като ищците в едноседмичен 

срок от съобщението да отстранят нередовностите на производството като 

преведат установителната част от петитума на исковата си молба, с която 

претендират установяване правото на собственост на наследниците, както 

и да посочат началната дата на периода, за който твърдят да са 

упражнявали давностно владение върху процесните имоти. Делото е 

насрочено за 04.12.2017 г. и е постановено решение на 19.12.2017 г. 

В.т.д. 117/2016 г. е образувано на 09.12.2016 г. по жалба с предмет 

иск по чл.58 от ЗК. На 20.02.2017 г. е обявено за решаване. На 15.03.2017 г. 

с определение е отменен хода по същество, като се изиска от Агенция по 

вписвания -ТР,офис Разград заверен препис от документите,приложени 

към молба за вписване на промени по партидата на ЗК “Гороцвет“, 

с.Гороцвет, ЕИК826009669 от 10.08.2015г. Делото е насрочено за 

03.04.2017 г. и е постановено решение на 18.04.2017 г. 
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В.т.д. 60/2017 г. е образувано на 20.06.2017 г. по жалба с предмет 

иск по чл. 79 и сл. от ЗЗД, вр. с чл. 86 ЗЗД. На 25.09.2017 г. е обявено за 

решаване. На 25.10.2017 г. с определение е отменен хода по същество, като 

на ищеца е даден едноседмичен срок от връчване на съобщението, да 

поправи същата, като изрично посочи по отношение на какъв брой курсове 

за съответните месеци поддържа молбата, с оглед предприетото от него 

изменение на иска в с.з. пред РС на 06.03.2017 г., чрез намаляване на 

общия размер на исковата претенция.  Делото е насрочено за 18.12.2017 г. 

и е постановено решение на 17.01.2018 г. 

В.т.д. 65/2017 г. е образувано на 05.07.2017 г. по жалба с предмет 

иск по чл.422 ГПК. На 18.09.2017 г. е обявено за решаване. На 02.10.2017 г. 

с определение е отменен хода по същество, като е назначена повторна 

ССЕ.  След изслушване на заключението, на 15.01.2018 г. делото е обявено 

за решаване, а на 30.01.2018 г. е постановено решение.  

 

 

8.  Натовареност. 

 

През 2017 г. постъпилите за разглеждане граждански и търговски 

дела са 564 бр., а свършените са 475 бр. дела. По щат в отделението са 5 

граждански съдии. 
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При средно месечно граждански дела за разглеждане от един 

съдия, натовареност по щат на база 12 месеца за 2017 година е 9,40 дела 

при 7,74 дела за 2016 г. и  7,54 дела за 2015 година. 

При средно месечно всичко свършени граждански и търговски дела 

от един съдия по щат на база 12 месеца за 2017 година е 7,90 дела при  

6,75 дела за 2016 г. и  за 2015 година е 6,14 дела. 

 
Действителната натовареност към делата за разглеждане за 2017 

година е 11,75 дела, при 8,44 дела за  2016 година и 9,05 дела за 2015 

година.  Наблюдава се увеличаване на действителната натовареност, което 

се дължи на нарасналия брой постъпления на граждански и търговски 

дела.  

Действителната натовареност към свършилите граждански дела за 

разглеждане за 2017 година е 9,90 дела, при 7,36 дела за 2016 година и 

7,37 дела за 2015 година. 

Има съществена разлика между показателя, отчитащ 

действителната натовареност и показателя, отчитащ средната 

натовареност по щат от един съдия. Причините за това са:  

- Съдия Ганева изключена от програмата за разпределение в 

периода 20.06-20.07.2017 г. поради болнични; 

- Съдия Димитрова е преместена от гражданско отделение в 

наказателно отделение със Заповед РД-14-115/20.09.2017 г. 

- Съдия Николова включена в програмата за разпределение със 

Заповед РД-14-118/ 26.09.2017; 
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9. Качество на съдебните актове 

 

Вид дела 

2015 2016 2017 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

Отме 

нени 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

Отме 

нени 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

Отме 

нени 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

граждански 

дела  
40 25 3 2 20 31 27 2 9 16 24 17 1 2 14 

търговски 

дела 
29 27 6 3 18 58 42 16 5 21 29 34 9 5 20 

граждански 

дела II 
73 36 3 3 30 59 37 8 0 29 68 49 7 2 40 

Всичко  142 88 12 8 68 148 106 26 14 66 121 100 17 9 74 

 

През 2017 г, са обжалвани общо 121 граждански и търговски дела. 

С резултат от горната инстанция са върнати 100 дела, като 17% от тях са 

отменени, 9% са изменени и 74% са потвърдени. 

За гражданските дела първа инстанция процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 6%, при 7% за 

2016 г. и 12% за 2015 г. Изменени са 12%, при 33% за 2016 г. и 8% за 2015 

г. Потвърдени са 82% от постановените актове при 59% за 2016 г. и 80% за 

2015 г. 

За търговските дела първа инстанция процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 26%, при 38% за 

2016 г. и 22% за 2015 г. Изменени са 15%, при 12% за 2016 г. и 11% за 2015 

г. Потвърдени са 59% от постановените актове при 50% за 2016 г. и 67% за 

2015 г. 

При въззивните граждански и търговски процентът също се 

наблюдава подобрение на процента отчитащ  отменените съдебни актове 

спрямо всички върнати след обжалване - 14%, при 22% за 2016 г. и 8% за 

2015 г. Изменени са 4%  и 8% за 2015 г. Потвърдени са 82% от 

постановените актове при 78% за 2016 г. и 83% за 2015 г. 
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№  Съдия 

върнати отменени изменени потвърдени 

О
б

щ
о

 

гр
.д

.I
 

тъ
р
г.

 

гр
.д

.I
I 

О
б

щ
о

 

гр
.д

.I
 

тъ
р
г.

 

гр
.д

.I
I 

О
б

щ
о

 

гр
.д

.I
 

тъ
р
г.

 

гр
.д

.I
I 

О
б

щ
о

 

гр
.д

.I
 

тъ
р
г.

 

гр
.д

.I
I 

  
За всичко 
дела 

100 17 34 49 17 1 9 7 9 2 5 2 74 14 20 40 

1 
АНЕЛИЯ М. 
ЙОРДАНОВА 

25 7 7 11 3 1 1 1 3 2 1 
 

19 4 5 10 

2 
ВАЛЕНТИНА 
ДИМИТРОВА 

21 4 8 9 3 
 

2 1 2 
 

1 1 16 4 5 7 

3 
ДИМИТРИНКА 
П. ВАСИЛЕВА 

0 0 0 0 0 
   

0 
   

0 
   

4 
ДОРОТЕЯ Е. 
ИВАНОВА 

2 0 0 2 0 
   

0 
   

2 
  

2 

5 
ЕМИЛ Д. 
СТОЕВ 

2 1 1 0 0 
   

0 
   

2 1 1 
 

6 
ИРИНА М. 
ГАНЕВА 

16 2 4 10 4 
 

2 2 1 
 

1 
 

11 2 1 8 

7 
ЛАЗАР Й. 
МИЧЕВ 

19 3 7 9 4 
 

2 2 1 
 

1 
 

14 3 4 7 

8 
РАЯ П. 
ЙОНЧЕВА 

15 0 7 8 3 
 

2 1 2 
 

1 1 10 
 

4 6 

 

 

10.  Тенденции в дейността на Гражданско и търговско 

отделение. 

За гражданското и търговско отделение е  налице тенденция към 

намаляване на неприключилите дела в началото на периода и увеличаване 

на постъпленията по граждански и търговски дела. През 2017 г. са 

постъпили са общо 493 бр. дела, докато през 2016 г. техният брой е 455, а 

през 2015 г. 449 бр.  

При първоинстанционните граждански  дела също е налице 

тенденция за увеличение на постъпленията, 82 бр. дела,  при 50 броя за 

2016 г. и 78 през 2015 г.  

При първоинстанционните търговски дела е налице тенденция за 

намаляване на постъпленията, но несъществена. 

Най-съществено е намалението на постъпилите фирмените дела 

спрямо предходната година  - 17 броя за текущата година, при 28 броя за 

2016 г. и 14 за 2015 г. 

Броят на делата за разглеждане при въззивните граждански и 

търговски дела се е запазил спрямо предходната година – 346 броя, при 

345 броя за 2016 г. и 308 броя за 2015 г.  
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По отношение на бързината се наблюдава тенденция към 

намаляване броят на отложените съдебни заседания, като за 2017 г. 25% от 

откритите заседания са отложени, при 29% отложени за 2016 г. и 22% за 

2015 г. 

 

През 2017 г. от всички граждански и търговски дела, в срок до 3 

месеца са приключили 80 %, при 82 % през 2016 г. и при 88 % през 2015 г.  

При първоинстанционните граждански и търговски дела се 

наблюдава увеличение на процента приключили дела в тримесечен срок, 

спрямо предходната година . Спрямо 2015 г. се отчита намаление на 

показателя, но това се дължи на промяната на отчитане на този срок, който 

до сега започваше да тече от насрочването на  първото открито заседание, 

а с приемане на  методика за контрол и проверка на статистическите данни 

отчитащи дейността  на съдебните органи и съдиите в Република България  

„Продължителността на разглеждане на делата“ се установява от датата на 

образуване на делото до решаването му по същество. 

При въззивните граждански и търговски дела  също се наблюдава 

намаление -88% за 2017 г.,  96% за 2016 г. и  93%  за 2015 г.  

 

И през отчетния период се запазва тенденцията за висок процентът 

на постановените съдебни актове в едномесечен срок от обявяването им, 

като общо за отделението е 98%, в сравнение с 2016 г. - 99% и с 2015 г. – 

98%. 

 

По отношение средната натовареност се наблюдава тенденция към 

повишаване на показателя.  По отношение на действителната натовареност  

се наблюдават съществени отклонения в сравнение с предходните две 

години.  

 

По отношение на качеството се наблюдава подобряване на 

показателя отчитащ процента на отменените съдебни актове по всички 

дела разглеждани в отделението, като при първоинстанционни граждански 

дела  - 6%  през 2017 г., при 7 % през 2016 и при 12% през 2015 година. 

 

Влошени са показателите отчитащи броя на възобновените дела, 

като този въпрос следва да стои на вниманието на ръководството през 

следващия отчетен период за предприемане на действия по обръщане на 

тенденцията. 
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V. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ОТ ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. ДРУГИ 

ПРОВЕРКИ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 г. 

 

На основание чл. 58 във вр. с чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57,ал. 1 от 

Закона за съдебната власт и приетия план  за провеждане на комплексна 

планова проверка от Инспектората към ВСС се извърши проверка в 

Окръжен съд - Разград по наказателни дела в изпълнение на Заповед № 

ПП-01-49/04.10.2017г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, с обхват на проверката от 01.01.2015 г. до 

31.12.2016 г.  в периода от 09 до 13 октомври  2017 г.  и задачи на 

проверката:  времеви стандарти за администрирането на отделните видове 

дела, срочност  на разгледаните първоинстанционни дела и въззивни 

производства и срокове за изготвяне на решенията, определенията и на 

мотивите към постановените присъди; върнати за доразследване дела - 

причини и основания, както и спрени наказателни дела; изпълнение на 

присъдите, срокове и причини за евентуално просрочване; общи данни за 

постъпилите и решени дела от всеки съдия; оправдателни присъди; общ 

контрол - извършени ревизии от Апелативен съд; предложения за 

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение 

текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика; 

азбучници, деловодни и книги. 

Констатациите от проверката като цяло са за добра работа по 

образуване и движение на делата. Съдебните книги се водят според 

изискванията на ПАС. Установени са добри битови условия и техническа 

обезпеченост. След приключване на плановата проверка, проверяващият 

екип заключава в изготвения Акт, че благодарение на добрата работа на 

адм.ръководител-председател на ОС-Разград, съдия Лазар Мичев и на 

зам.председателя на съда и ръководител на наказателното отделение, съдия 

Емил Стоев са създадени много добри условия за осъществяване на 

административната и правораздавателната дейност  в Окръжен съд 

гр.Разград, като през проверявания период съдиите са постигнали много 

добри резултати в цялостната си правосъдна дейност. Въз основа на 

направените констатации от проверката, проверяващият екип са дали  

препоръки за изпълнение: да се поддържат и подобряват постиженията в 

управлението и администрирането на съдебната дейност с тенденция да се 
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повиши участието на всеки съдия в подпомагането й; да се предвидят 

обучения включващи въпроси от приложимото законодателство с неясноти 

и затруднения. В разпореждането за образуване на делата по заместване, 

под подписа на съдията разпределящ делото, следва да се посочва 

основанието за заместване на административния ръководител.В съдебните 

актове, в които се постановява унищожаване на веществени доказателства 

и в протоколите за унищожаването им, да се посочва конкретния способ за 

това. Да се извършва годишна инвентаризация на веществените 

доказателства.  

В указания срок  Административния ръководител-предеседател на 

Окръжен съд-Разград е уведомил Главния инспектор на Инспектората към 

ИВСС за предприетите мерки в изпълнение на препоръките. 

 

В изпълнение на Заповед № РД-0020/15.01.2017 г. и Заповед № РД-

0022/17.01.2018 г. на административния ръководител – председател на 

Апелативен съд-Варна, на 09.02.2018 г., екип от апелативни съдии 

извърши регулярна проверка на работата на ОС-Разград, за периода 

01.01.2017 г.-31.12.2017г. Констатациите от проверката като цяло са за 

добра работа по образуване и движение на делата. Резултатите от 

проверката по отношение работата на отделенията: 

 

Наказателно отделение:  

Ревизията дава заключение за постигнати много добри резултати 

както за работата на съдиите от отделението, при изключителна 

натовареност поради малкия  щат, така и за организацията на работа. 

Отчетена е почти 100% срочност  при изготвяне на съдебните актове  при 

намален брой на съдиите в отделението. 

Единствената дадена препоръка към съдиите е относно  

съдържанието на разпореждането по чл.247б от НПК, при изготвянето на 

което не са допуснати нарушения на закона, но възприетата форма би 

могла да бъде подобрена чрез внасяне на конкретна насоченост на 

указанията, давани към всяка от страните с оглед конкретика на всяко 

дело. По отношение на деловодната дейност е констатирано, че съдебните 

книги се водят съобразно изискванията на ПАС, с една забележка за водене 

на  книгата за закрити заседания. Отправената препоръка към 

деловодството  е във връзка с констатираните пропуски  при водене на 
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книгата за закритите заседания, в която следва стриктно да се попълва 

графата“дата на обявяване на съдебния акт“. 

 

Гражданско отделение: 

Ревизията не констатира съществени пропуски в работата на 

съдиите. Професионалното отношение на съдиите и създадената отлична 

организация на работа осигуряват ефективността на правораздавателния 

процес. По отношение на деловодната дейност книгите в гражданско 

отделение са водени правилно, съобразно изискванията на ГПК и ПАС. 

Констатирано е, че в книгата за открити съдебни заседания част от 

протоколите не са предавани по предвидения по ГПК срок. Със заповед  на 

административния ръководител-председател на съда са  предприети мерки 

и е създадена организация за периодична проверка, с цел своевременното 

изготвяне на съответните протоколи и отразяването във водените книги.  

В обобщената справка са дадени  препоръки: по преценка на 

административното ръководство на съда да се обсъди възможността след 

приключване на делото в ОС-Разград, да се направи копие на попълнената 

бланка за наличието на основание за коригиране коефициента на сложност 

на делото, която да се съхранява в нарочна папка в съответното 

деловодство; да се предприемат мерки за подобряване на предварителната 

подготовка на делата, за да се намалят случаите на постановени 

определения за отмяна на дадения ход на делото по същество; по преценка 

на административното ръководство на съда  и с оглед осигуряване 

възможността за осъществяване на точна преценка относно вида на делото, 

съобразно неговия предмет при образуването му като гражданско или 

търговско, да се посочват в писмен вид критериите, по които се определя  

вида на делото.  

 

Търговско отделение: 

Констатациите от проверката са за  много добра работа в 

отделението по образуване и движение на делата. По отношение на 

деловодната дейност книгите са водени правилно, съобразно изискванията 

на ПАС. Няма забележки. Дадени са препоръки за изпълнение: да се 

предприемат мерки за подобряване на предварителната подготовка на 

делата, за да се намалят случаите на постановени определения за отмяна на 

дадения ход на делото по същество, констатиран голям брой през 2017 г.; 

по преценка на ръководството на съда  при проверка на спрените дела до 

приключване на дело, разглеждано от съд в апелативния район, СГС,ВКС, 
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справката да се извършва чрез модула за отдалечен достъп. Да се направи 

копие на попълнената бланка за наличието на основание за коригиране 

коефициента на сложност на делото, която да се съхранява в нарочна папка 

в съответното деловодство. 

 

VI. ОБУЧЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА. УЧАСТИЕ В КОМИСИИ. ДЕЙНОСТ НА 

СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

1.1. Обучение и повишаване на квалификацията 

Магистрати: 

Обучението на магистратите през изтеклата година беше 

осъществено чрез участие в семинари, организирани със съдействието на 

НИП. Изключително ползотворни се оказаха проведените регионалните 

обучения и  работни срещи, включително и по инициатива на 

административното ръководство на Апелативен съд Варна.  

През 2017 г. конкретните теми на обучение и участието на съдиите 

в организирани семинари и работни срещи са следните: 

ЛАЗАР МИЧЕВ 

В организирана работна среща на председателите на окръжните 

съдилища; 

В годишното отчетно събрание на Апелативен съд Варна; 

В регионална  работна среща на тема „Актуални въпроси по 

защитата на класифицираната информация в съдебната система“ в 

Окръжен съд - Шумен; 

В „Обучение на административни ръководители“; 

В семинар на тема „Актуални въпроси и промени в НПК“  

Семинар на тема:  „Добри практики по управление на 

съдилищата. Опитът на Нидерландия и новите положения в Закона за 

съдебната власт в гр.Бургас 

В регионално обучение на тема „Актуални въпроси и промени в 

НПК” в КК „Албена”; 

В регионално обучение на тема  „Корупционни престъпления-

подкуп, длъжностни престъпления и стопански подкуп“ в гр.Варна 
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„Специални разузнавателни средства-разрешаване, използване, 

контрол“; 

Регионално обучение „Проблеми на въззивното производство по 

ГПК и други въпроси по прилагането му“ в гр.Разград 

 

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА 

Участие в семинар на тема „Анализ на съдебната практика по ТЗ”  

Дискусия на тема: „Актуални въпроси и проблеми в гражданското 

правораздаване“  в к.к.“Албена“ 

Участие в регионална работна среща на тема” Потребителски 

спорове. Неравноправни клаузи в потребителските договори“  в гр. 

Търговище. 

Семинар на тема:  „Добри практики по управление на 

съдилищата. Опитът на Нидерландия и новите положения в Закона за 

съдебната власт в гр.Бургас; 

Регионално обучение „Проблеми на въззивното производство по 

ГПК и други въпроси по прилагането му“ в гр.Разград 

 

ЕМИЛ СТОЕВ 

Участие в публично обсъждане на съдиите от Варненски 

апелативен  район по Дейност 4 „Подобряване на дисциплинарното 

производство за съобразяване с международните стандарти и препоръки“ ;      

В семинар на тема:  „Добри практики по управление на 

съдилищата. Опитът на Нидерландия и новите положения в Закона за 

съдебната власт в гр.Бургас; 

Участие в регионално обучение на тема „Актуални въпроси и 

промени в НПК” в к.к. „Албена”; 

В регионална  работна среща на тема „Актуални въпроси по 

защитата на класифицираната информация в съдебната система“ в 

Окръжен съд - Шумен; 

В дискусия на тема: „Актуални въпроси и проблеми в гражданското 

правораздаване“  в к.к.“Албена“; 

В регионално  обучение „Проблеми на въззивното производство по 

ГПК и други въпроси по прилагането му“ в гр.Разград  

 

РАЯ ЙОНЧЕВА 

Участие в семинар на тема „Анализ на съдебната практика по ТЗ”  
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В обучение на тема „Измененията относно производствата по 

несъстоятелност.Новите моменти в установителния иск по чл.694 от 

ТЗ.Производство по стабилизация на търговец“ в гр.Бургас. 

Участие в регионална работна среща на тема” Потребителски 

спорове. Неравноправни клаузи в потребителските договори“  в гр. 

Търговище. 

В регионално  обучение „Проблеми на въззивното производство по 

ГПК и други въпроси по прилагането му“ в гр.Разград 

 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 

Участие в регионално  обучение „Проблеми на въззивното 

производство по ГПК и други въпроси по прилагането му“ в гр.Разград 

 

СВЕТЛА РОБЕВА 

Участие  в регионално обучение на тема „Корупционни 

престъпления-подкуп, длъжностни престъпления и стопански подкуп“ в 

гр.Варна; 

В семинар „ Основни проблеми на съдебните експертизи. ДНК 

експертизи“. 

 

ИРИНА ГАНЕВА 

Участие  в обучение  на тема „Измененията относно 

производствата по несъстоятелност.Новите моменти в установителния 

иск по чл.694 от ТЗ.Производство по стабилизация на търговец“ в 

гр.Бургас. 

В регионална работна среща на тема” Потребителски спорове. 

Неравноправни клаузи в потребителските договори“  в гр. Търговище. 

Участие в „Обучение на обучители по приложението на чл.3 от 

ЕСПЧ“; 

В семинар на тема „Анализ на съдебната практика по ТЗ” ; 

В регионално  обучение „Проблеми на въззивното производство по 

ГПК и други въпроси по прилагането му“ в гр.Разград 

 

ТЕОДОРА НЕЙЧЕВА 

Участие в дискусия на тема: „Актуални въпроси и проблеми в 

гражданското правораздаване“  в к.к.“Албена 
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ДИЛЯНА НИКОЛОВА 

Участие  в семинар на тема „Анализ на съдебната практика по 

ТЗ” ; 

В регионално  обучение „Проблеми на въззивното производство по 

ГПК и други въпроси по прилагането му“ в гр.Разград 

 

През цялата 2017 г. магистратите от гражданско и наказателно 

отделение, на основание чл.129, ал.1 от ЗСВ, участваха активно за 

приемане на становища за тълкувателни решения от колегиите на съдиите 

от Върховния касационен съд. Дадени са 7 становища по въпроси относно 

гражданска и търговска материя дела и 5 становища по въпроси относно 

наказателна материя. 

 

През месец септември 2017 г. в  град Разград, беше проведено 

регионално обучение за съдии, съдебни помощници, адвокати и ЧСИ. 

Обучението се организира от Окръжен съд Разград и финансира в рамките 

на проекта на  Националния институт по правосъдие по Проект 

„Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на 

правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма "Добро управление"  Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за 

регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”. Темата на 

обучението „Проблеми на въззивното производство по ГПК и други 

въпроси по прилагането му“, беше избрана от магистратите в ОС Разград и 

съгласувана с НИП. За лектор на обучението беше поканена  г-жа Албена 

Т.Бонева, съдия във ВКС. 

    В регионалното обучение участваха магистрати от съдебния район 

на Апелативен съд Варна, Адвокатска колегия Разград и  ЧСИ с район на 

действие Окръжен съд Разград. 

 

Съдебни служители: 

През 2017 г., съдебните служители участваха в организираните от 

НИП и други структури обучения,  както следва: 

ДИМИТРИЧКА БОЯДЖИЕВА  

В работна среща на участниците в Образователната  програма- 

лектори и наставници от органите на съдебната  власт. 
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СТЕФКА ПЕТКОВА  

В семинар на главните счетоводители на органите на съдебната 

власт  на тема „Промени в НРВПО и Кодекса на труда.Новости в програма 

Омекс 2000. 

ТЕОДОРА  МАРИНОВА   

В семинар „Етично поведение на съдебния служител“. 

Регионално обучение на тема  „Актуални въпроси по защитата на 

класифицирана информация в съдебната система“ в ОС- Шумен. 

 

СТЕФКА ЖЕЧЕВА ДОНЧЕВА 

Семинар на тема „Работа по търговски и фирмени дела и дела по 

несъстоятелност“ 

 

МАРИАН  НАЙДЕНОВ 

Семинар на тема „Съдебни секретари“ 

 

Всички съдебни служители притежават необходимата 

квалификация и отговарят на изискванията за длъжността, която заемат. 

Деловодителите в служба ”Съдебно деловодство” и съдебните секретари 

не са разпределени по съдебни състави, а относно, съдебните секретари 

се определят с графика за насрочване на съдебните заседания. 

 

1.2. Участие в съдебни състави и комисии 

Магистрати: 

Със Заповед № РД-14-21/ 17.01.2017 г. на Председателя на съда 

съдиите са разпределени в две отделения: - Гражданско и Търговско 

отделение и Наказателно отделение. Със заповед № РД-14-22/17.01.2017 г. 

в гражданско отделение са обособени два постоянни въззивни състави за 

периода от 20.01.2017г.до 31.01.2018г.  Със заповед № РД-14-23/17.01.2017 

г. в наказателно  отделение са обособени два постоянни въззивни състави 

за периода от 20.01.2017г. до 31.01.2018г.  Със заповед № РД-14-

20/17.01.2017г. е утвърдена Началната  информация за въвеждане в 

системата за случайното разпределение на делата в ОС-Разград за 

разпределението на делата по групи и между съдиите съгл. чл. 9 от ЗСВ, 

считано от 20.01.2017г. Във връзка с внедряване на Системата за 

изчисляване на натовареността на съдиите и съгласно Правилата за оценка 
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на натовареност на съдиите приети от ВСС, административния 

ръководител-председател със заповед е определил  стандартното 

разполагаемо годишно време и индивидуалното разполагаемо време за 

разглеждане и приключване на делата през 2017 г. на съдиите в ОС-

Разград. 

 Считано от  01.03.2017г. в гражданско и търговско отделение в 

рамките на обособените постоянни състави, делата разпределени на съдия 

Йорданова  и съдия Ганева се разглеждат в рамките на първия състав. 

Делата разпределени на съдия Йончева и съдия Димитрова се разглеждат в 

рамките на втория състав. Административния ръководител-председател е 

разпоредил ежедневното администриране на текущия доклад на отсъстващ 

съдия да се извършва от съответния заместник-председател при 

първоинстанционни дела;  от по-старшия член на въззивния състав  при 

въззивни дела.  Информацията за отсъстващите съдии се актуализира във 

вътрешната мрежа от определен със заповед съдебен служител. 

 До 14.11.2017 г., в производствата по чл. 64 и чл. 65 от НПК 

участват само съдии от гражданското и търговско отделение, а след тази 

дата само съдии от наказателното отделение. При първоинстанционните 

дела, при невъзможност за избор на докладчик измежду съдиите от 

съответното отделение се избира такъв от другото отделение. По същия 

начин се процедира и при определяне на членовете на въззивните състави.    

 Със заповед №РД-14-112/20.09.2017г. Светла Робева- съдия в НО  е 

изключена от програмата за разпределение на делата  поради участието й в 

обявен  конкурс за заемане на длъжността „административен ръководител-

председател на Административен съд-Разград“ , считано от 20.09.2017 г. 

Във връзка с встъпването в длъжност „съдия“ в ОС-Разград на 

Диляна Йорданова Николова, считано от 01.09.2017г. и решение на 

Общото събрание на съдиите при ОС-Разград със заповед №РД-14-

118/26.09.2017г. съдия Николова е разпределена в Гражданско отделение.  

След проведено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд Разград 

за определяне на съставите и отделенията със заповед № РД-14-115/ 

26.09.2017 г., съдиите бяха преразпределени по отделения: Гражданско и 

търговско отделение – съдия Анелия Йорданова, съдия Рая Йончева, съдия 

Ирина Ганева, съдия Диляна Николова. Наказателно отделение – съдия 

Лазар Мичев, съдия Емил Стоев, съдия Валентина Димитрова, съдия 

Теодора Нейчева 
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Считано от  26.09.2017г. в гражданско и търговско отделение в 

рамките на обособените постоянни състави, делата разпределени на съдия 

Йорданова  и съдия Ганева се разглеждат в рамките на първия състав: Ан. 

Йорданова, Ирина Ганева, Диляна Николова.  Делата разпределени на 

съдия Йончева и съдия Николова се разглеждат в рамките на втория 

състав: Рая Йончева, Ирина Ганева, Диляна Николова. 

Всички граждански и търговски дела разпределени на съдия 

Валентина Димитрова са преразпределени на съдия Диляна Николова. 

Поради предстоящо продължително отсъствие на съдия Теодора 

Нейчева, считано от  26.09.2017г. в Наказателно отделение  е обособен 

един постоянен въззивен състав:съдия Лазар Мичев, съдия Емил Стоев и 

съдия В.Димитрова. 

Всички наказателни дела разпределени на съдия Светла Робева са 

преразпределени на съдия Валентина Димитрова. 

Седмичните дежурства, считано от 02.10.2017г.  се изпълняват от 

съдиите в Наказателно отделение и съдиите от Гражданско отделение - 

съдия Анелия Йорданова и съдия Рая Йончева . 

Със заповед № РД-14-121/ 26.09.2017г. е променена натовареността 

на Лазар Мичев – адм.ръководител-председател от 65 % на 80% 

натоварване, а на заместник-председателите Анелия Йорданов и Емил 

Стоев от 86%  на 100 % натоварване. 

С решение на  Общо събрание на съдиите от Окръжен съд Разград и 

заповед № РД-14-147/14.11.2017г. по първоинстанционните частни 

наказателни дела по чл.64 и чл.65 от НПК съдия- докладчика се определя 

измежду съдиите от Наказателно отделение. До 14.11.2017 г., по 

въззивните частни наказателни дела по чл.64 и чл.65 от НПК, съдия -

докладчика се определя измежду съдиите от НО, а член съдиите се избират 

на принципа на случайно разпределение  на делата измежду съдиите в 

Гражданско отделение, чрез програмата LawChoice.  Считано от 14.11.2017 

г. е актуализирана Началната нформация за въвеждане в системата за 

случайното разпределение на делата в ОС-Разград досежно групите за 

първоинстанционните частни наказателни дела и по въззивните частни 

наказателни дела, относно мерките за неотклонение.  

На всички магистрати от ОС-Разград е предоставена персонална 

парола за достъп до РН-НБД „Население“.  
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Продължава  да се изпълнява въведената практиката при изготвяне 

на седмичния график на съдебните заседания, да се вписват:  

- Насрочените обсъжданията по тълкувателни дела на 

Гражданска и Наказателна колегии по описа на  ВКС /ден,дата и час/, 

както и друга информация за съответния период. 

- Насрочените от Административния ръководител Общи 

събрания на съдиите, Заповед за седмичните дежурства на съдиите и 

съдебните секретари и други работни срещи. 

   Седмичният график се  води  и публикува в електронен вид  на 

сървър „Съдии” /папка Grafik/  в Окръжен съд Разград.  За  заместник  

председателите  се поддържат в  електронен вариант Работни календари, 

като в  подходящи таблици, се вписва информация за текущи отговорности 

и конкретни ангажименти с определен срок за изпълнение. 

В Комисия по професионална етика са определени на ОС на 

съдиите:  Анелия Йорданова, Емил Стоев и Валентина Димитрова и за 

резервен член- Теодора Нейчева. 

Комисия за атестиране на съдебните служители – Анелия 

Йорданова, Валентина Димитрова  и съдебния администратор. 

Комисия по Наредба №1 за класифицирането, обработката, 

съхранението и използването на документи – Анелия Йорданова. 

Комисия по сигнали, предложения и оплаквания – Емил Стоев. 

Съдебни служители: 

Съдебни служители от Окръжен съд Разград участват в помощни 

комисии, създадени в съда:  

 1. Комисия по проверка на касовата наличност и инвентаризации – 

Стефка Петкова, заедно с Росица Райчева и Лилия Стефанова; 

 2. Комисия по пожаробезопасно използване на отоплителните и 

нагревателните уреди – Новак Новаков 

3. Комисия по управление и оценка на сигнали, предложения и 

оплаквания – съдия Стоев и съдебните служители Теодора Маринова и 

Даринка Димитрова; 

4. Постоянно действащата експертна комисия /назначена със 

заповед РД-08-40/05.02.2014 г. и  актуализирана  със заповед РД-08-



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

83 

 

555/24.11.2015 г. по чл. 42 от ЗНАФ и  завеждащ учрежденския архив – 

председател Анелия Йорданова и членове съдебни служители – Теодора 

Маринова, Росица Райчева и Новак Новаков. 

  5. Комисия във връзка с Наредба-1/16.05.2014 г. да водене на 

Регистър на съдебните преводачи в ОС Разград – Теодора Маринова; 

 6. Комисия по заповед №РД-14-152/ 17.11.2017 г., за извършване 

преразглеждане на документи съдържащи класифицирана информация 

/първи екземпляри/ в ОС Разград за премахване но нивата на класификация 

– председател Емил Стоев и членове Теодора Маринова, Дияна Райчева и 

Даринка Димитрова. 

7. Комисия за инвентаризация на активите, пасивите и разчетните 

сметки на ОС Разград – Стефка Петкова, Снежана Петрова и Румянка 

Йорданова. 

 8. Във връзка с приетата Комуникационна стратегия на съдебната 

власт 2014-2020 г. от ВСС, Окръжен съд Разград участва активно, като 

изготви план за работа за 2017 г. В края на 2017 г., беше направен Годишен 

доклад - анализ, Отчет за изпълнение плана за действие по изпълнение на 

Комуникационната стратегия (2017 г.) и Отчет на таблицата с 

индикаторите. Обобщената информация, беше предоставена на 

Апелативен съд Варна, който ще отчете дейността пред ВСС. На  съдебния 

администратор е възложено  да изпълнява функциите по изпълнение на 

Комуникационната стратегия и връзката с медиите. 

9. Всяка година на основание чл.20, ал.3 от Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор,  ОС Разград представя на ВСС 

доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит. За 

поредна година нямаме забележки по попълнения въпросник и доклада за 

състоянието на СФУК в Окръжен съд Разград. 

 

1.3 Дейност на съдебната администрация: 

През 2017 год. не са констатирани нарушения на трудовата 

дисциплина и на етичните правила за поведение от съдебните служители. 

Съдебният администратор и членовете на комисията по атестиране при 

необходимост, при констатирани пропуски в работата на служител или 

допуснато нарушение на етичните правила, в най-кратки срокове 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

84 

 

провеждат разговор със служителя и дават съответните препоръки, като 

уведомяват за това административния ръководител. 

Съотношението между съдии и съдебни служители осигурява 

максимални условия за осъществяване на правораздавателната дейност. 

 

VII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 

Реализирането на медийната политика на ОС Разград се 

осъществява от Административния ръководител Лазар Мичев и 

координатор съдебният администратор в ОС Разград.  

Във връзка с утвърдения план на Окръжен съд Разград за действие в 

изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 

г., в Окръжен съд Разград системно са изпълнявани всички дейности, 

залегнали в него. В края на отчетния период резултатите по поставените 

цели са, както следва: 

1. ЦЕЛ: Утвърждаване на механизми на взаимодействие на ОС 

Разград с органи на законодателната и изпълнителната власт при спазване 

принципа на независимост на съдебната власт.  

- През 2017 г. продължи утвърждаването на вече установените 

механизми на взаимодействие с органи на законодателната и 

изпълнителната власт, чрез предоставяне на писмени становища, 

конкретна статистическа и др. информация, необходима за нуждите на 

различните държавни органи, като неизменно се спазва принципа за 

независимост на съдебната власт.    

2. ЦЕЛ: Повишаване на правната култура на различни групи от 

обществото, с акцент върху младите хора, и познанията за ролята и 

функциите на отделните органи на съдебната власт чрез активизиране 

участието и ролята на Окръжен съд Разград.  

- Повишаването на знанията, на правната грамотност и култура на 

обществото, в това число на ученици от различни възрастови групи е част 

от дългосрочен двустранен процес на взаимодействие. Запознаването с 

конкретната работа на магистратите води до прозрачност и по-голямо 

разбиране за работата на съдебната власт като гарант и защитник на 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

85 

 

интересите и гражданските права, като по този начин се повишава 

доверието към българския съд.  

2.1. За провеждането на Ден на отворените врати на 20.04.2017 г. е 

проведена предварителна информационна кампания. На интернет 

страницата на съда е публикувана информация за провеждането му. 

Изпратени са прессъобщения  до местни и национални медии. Денят на 

отворените врати в Съдебната палата в гр. Разград е проведен при засилен 

интерес от страна на учениците от 6 до 10 клас от училищата в град 

Разград. Инициативата е организирана с цел присъстващите ученици да се 

запознаят отблизо с работата на съдията, прокурора и адвокатите и в 

реална обстановка да проследят протичането на процесите в съда.  

Денят на отворените врати беше посетен от около 50 души - 

ученици от различни възрастови групи. За учениците бяха организирани 

информационни турове за запознаване с отделните служби в съда и  

презентиране на софтуера  за разпределението на делата по съдии. 

Учениците  участваха  в среща – дискусия със съдии от ОС Разград за 

работата на съда, за съдийската професия и други въпроси поставени от 

учениците. Учениците  от  5-ти  клас на ОУ „Никола Й.Вапцаров“,  също 

участваха в Деня на отворените врати, под формата на забавна игра те 

проведоха симулативен  процес с избрана от тях тема: „Раждането на Зевс“ 

по материали на сборника „Старогръцки легенди и митове“. 

2.2. И през 2017 г. продължи  Образователната програма 

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“, стартирала като пилотна през 2014 г. Вече трета 

година програмата успешно изпълнява основната си цел: - формиране на 

правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на 

доверието им в съдебната власт и към спазване на законите. През отчетния 

период са проведени  открити уроци с ученици от 10 класове  на Езикова 

гимназия „Екзарх Йосиф“ Разград и МПГ Разград. 

3. ЦЕЛ: Подобряване на комуникацията на Окръжен съд Разград с 

медиите.  

- В резултат на проявената активност за представяне на важни дела 

и теми през 2017 г. броят на положителните публикации за дела с 

обществен интерес в електронни и печатни е значителен. Поддръжката и 

навременната актуализация на информация в страницата на Окръжен съд 
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Разград в Интернет е винаги в помощ на гражданите, адвокатите, страните 

по делата, медиите. На сайта се публикуват своевременно постановените 

съдебни актове и график на провежданите открити съдебни заседания. 

Публикувана е цялата необходима информация във връзка с обявените 

конкурси за съдебни служители. 

 4. ЦЕЛ: Ефективна комуникация с всички медии. Механизми за 

комуникация.  

- Окръжен съд Разград  публикува и изпраща прессъобщения по 

електронна поща, като това е най-често използваният способ за  

комуникация. Той е и най-бързият и лесен начин за комуникация с 

медиите като им осигурява адекватна и равнопоставена възможност да 

присъстват в съдебната зала и да отразяват съответния процес. На 

интернет страницата на съда ежеседмично се публикува бюлетин за 

предстоящите за разглеждани графикът на дела за следващата седмица.  

5. ЦЕЛ: Мониторинг на Плана за действие на Окръжен съд Разград 

за изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 

2020 г.  

- Мониторингът на Плана дава възможност на ръководството на 

съда да придобива реална оценка за работата и степента на общественото 

доверие. При анализирането на различните индикатори за 2017 г. не се 

констатират негативни оценки.  

Всяка една от планираните цели е обвързана с конкретни дейности 

за изпълнение, с очаквани резултати, с индикатори за изпълнение, срокове, 

отговорни лица и ресурси. Изпълнението на този план е обвързан и с 

утвърждаване на единна политика и стандарти и инструментариум за 

предоставяне на информация за всички съдилища от съдебния район и за 

комуникация с медиите. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

Основни задачи в работата по изпълнение на Комуникационната 

политика на ОС Разград  през 2017 година бяха: 

1. Регулярна комуникация с регионалните и национални печатни и 

електронни медии:  
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- изпращане на прессъобщения за съдебни актове и други новини от 

съда, както и за участие на институцията в проекти и благотворителни 

инициативи;  

- всекидневно следене на публикациите в печатните издания и 

електронните медии за отразяване на съдебни теми;  

- организация и съдействие на медиите за заснемане и присъствие 

на съдебни заседания при дела от обществен интерес. 

2. Актуализиране на информацията на интернет страницата на ОС 

Разград  - публикуване на прессъобщения, информация за насрочени дела;  

3. Съдействие на неправителствени организации в комуникацията 

им със съда;  

4. Работа по проекти за повишаване правната култура на 

обществото – планиране, организация, координиране и участие;  

5. Съдействие на ръководството на ОС Разград  за реализиране на 

проекти, в които съдът е партньор;  

СРЕЩИ 

През 2017 г. Окръжен съд Разград посрещна делегация от 

Върховния областен съд на Нюрнберг. Лазар Мичев председател на 

Окръжен съд Разград и зам. председателите на съда Анелия Йорданова и 

Емил Стоев, бяха домакини на магистрати  от Върховния областен съд-

Нюрнберг, Германия и от Апелативен съд - Варна. 

Официалната делегация беше водена от президента на съда д-р 

Кристоф Щрьоц, придружаван от зам. председателя на институцията 

Манфред Швердтнер и съдия Байерлайн. На работната среща в Окръжен 

съд Разград  заедно с немските гости присъстваха съдия Ванухи Арекелян 

– Председател на Апелативен съд Варна и заместникът на 

административния ръководител и ръководител на наказателно отделение 

съдия Янко Янков. 

      Посещение на немските магистрати в България е резултат от 

партньорството на Апелативен съд Варна и Върховния областен съд в 

гр.Нюрнберг. Това е втората визита на немските магистрати в България и 

първа в град Разград, след като през 2015 година ръководствата  на двете 

институции са подновили  партньорство, започнало със Споразумение за 

сътрудничество преди 12 години.  
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Срещата беше посветена на приликите и разликите в структурата и 

организация на двете съдебни системи.  Споделен беше опит от двете 

страни в прилагането на ефективни правни средства, които могат да 

подпомогнат правораздаването  в Нюрнберг, в Окръжен съд Разград и в 

апелативния район. 

Към настоящия доклад са приложени в табличен вид Отчет за 

изпълнението на Плана за действие за 2017 г. на Окръжен съд Разград и 

Обобщен отчет по изпълнението на индикаторите, посочени в Механизма 

за мониторинг на Комуникационната стратегия за съдилищата. 

/приложение 1/ 

  

VIII. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

1. Сграден фонд 

През отчетната година  смрадният фонд и организацията по 

неговото поддържане се осъществяваше от съдебния служител изпълняващ 

длъжност на половин щат „работник поддръжка” Илиян Петров. 

През 2017 независимо от ограничените ни бюджетни средства, 

положихме усилия за подобряване на условията за работа на съдии и 

служители, както и по поддръжката на сградата, общите части и 

отоплението.   

Извършиха се частични ремонти за осигуряване на по-добри 

условия за работа  на съдиите, служителите и гражданите, които посещават 

сградата.  

И през този отчетен период остана нерешен проблемът с липсата на 

подемна рампа/асансьор в сградата на Съдебната палата в Разград. Липсата 

на такова съоръжение  създава сериозни пречки в работата на съда, 

съдебната администрация и инвалидите. По наша инициатива от 2010 

година активно информираме институциите / ВСС, МП и Община Разград/ 

за сериозния проблем с достъпа на хората с увреждания, но до този момент 

проблемът не е решен поради липса на финансов ресурс. 

 

2. Финансова дейност 

Счетоводната дейност на Окръжен съд Разград се осъществява от 

гл.счетоводител Стефка Петкова и съдебния служител на длъжност 

«касиер» в ОС Разград, Новак Новаков.  
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В изпълнение на Заповед № РД-08-181/24.04.2016 г. на 

административният  ръководител на ОС Разград,  на всяко тримесечие, на  

Интернет страницата на ОС Разград се публикува информация за 

изпълнение бюджета на съда. 

През 2017 г. бюджетната сметка на Окръжен съд Разград възлиза на 

1 140 274 лв. Процентното съотношение на отделните разходообразуващи 

елементи е както следва: 

• 65 % за работни заплати на съдии и съдебни служители; 

• 7 % за други възнаграждения и плащания на персонала по 

трудови и извънтрудови правоотношения; 

• 18 % за осигурителни вноски; 

• 9  % за текуща издръжка; 

• 1 % капиталови разходи; 

Отчетените приходи през 2017 г. възлизат на 158 410 лв. От тях с 

най-голям дял са събраните съдебни такси – 85 % от всички приходи, което 

в абсолютна величина е 134 827 лв. 

Приходите от лихви по текущи банкови сметки са в размер на 

2,68лв. 

Приходите от конфискувани депозити и гаранции с изтекъл 

давностен срок възлизат на 1 448,44 лв. 

Приходите от събрани глоби възлизат на 21 074,68 лв. 

Има приходи от възстановени от страните разноски по делата - 

811,28 лева. 

За 2017 г. има увеличение на приходите, спрямо 2016 г. със сумата 

от  11 802 лева.  От значение са приходите от постъпили начислени 

вземания от ЧСИ по възлагателни писма, от издадени изпълнителни 

листове. 

През 2017 г. от ЧСИ са постъпили общо 18 407 лв. – такси, глоби и 

разноски.  

 

 

IX. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА 

ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ. 

През отчетната 2017 година продължи оптимизацията на 

виртуалната и комуникационна инфраструктура на информационната 

среда във ОС Разград.  Дейностите по информационното и техническо 
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осигуряване през 2017 година се извършваха от системния администратор 

Румяна Иванова. 

През 2017 година Висшият съдебен съвет проведе обществена 

поръчка за доставка на компютърна техника за нуждите на съвета и 

съдилищата. Окръжен съд Разград с Приемо-предавателен протокол от 

30.11.2017 г.  придоби  2 бр. компютърни конфигурации HP 290G1 MT 

Core 13-7100 (3.90 GHz, 3 MB), 8GB DDR4, 500GB HDD и Монитор

 Philips 21,5''. и с Приемо-предавателен протокол от 15.12.2017 г.  5 

бр. принтери HP LaserJet Pro M203dn. По Искане на Окръжен съд Разград 

Висшият съдебен съвет  осигури средства за закупуване на копирна 

машина XEROX AltaLink B8045. 

С решение на ВСС по протокол 23/07.05.2015 г.  и Протокол № 37 / 

29.09.2015 г. на Комисията по професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика към ВСС, от 01.10.2015 г. беше 

внедрена Централизирана система за разпределение на делата /ЦСРД/. 

Внедрения софтуер е във връзка с разпределението на всяко дело по 

случаен /автоматичен/ избор с участието на всички съдии от съответното 

отделение, по дежурство, ръчен избор, на определен съдия.  Достъп до 

софтуерният продукт имат Административният ръководител, двамата 

зам.председатели, дежурните съдии и  системния администратор, които 

имат служебно издадени от ИО персонален електронен подпис /КЕП/. 

Във връзка с функционирането на Системата за изчисляване на 

натовареността на съдиите /СИНС/ съгласно Заповед № РД-014-

40/14.02.2017 г. и Заповед № РД-014-31/02.02.2017 г.е създадена 

организация за работа със системата. Определени са упълномощените 

лица, които да нанасят корекции в СИНС след  приключване на делото и 

да  въвеждат коригиращи  коефициенти, отразени в Бланка - образец за 

наличие на основания за коригиране на първоначално определения 

коефициент за тежест в СИНС от съдия-докладчика. 

Системният администратор перманентно обучава съдиите и 

служителите за работа с програмните продукти, компютърната техника и 

периферия.  

Във връзка с обмена на данни между ядрото на Единната 

информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП / и 

информационните системи на съдилищата със Заповед РД-08-

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/13/Blanka-adm-0.pdf
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560/26.11.2015 г., административният ръководител на ОС Разград е 

задължил съдебните деловодители от наказателна канцелария при 

обработване на входящите документи от деловодството по наказателните 

дела и преписки да изпълняват стриктно указанията за работа в системата. 

Възложен е ежемесечен контрол на системния администратор, относно 

обмена на данни между информационните системи и ядрото на ЕИСПП. 

През изтеклата 2017 г. САС ”Съдебно деловодство” бе 

актуализирана с нови  версии, с които се постигна своевременно 

отразяване на  промените в Правилника за администрацията в съдилищата 

и подобряване на функционалността на системата. Продължи практиката 

за сканиране на всички постъпващи документи в съда и попълване на 

ел.папка на делата.  

Съдебните служители и магистрати активно ползват осигурените 

достъпи до други бази данни - Национална база данни „ГРАО”,  Агенция 

по вписвания, Имотен регистър, Уеб порталът за отдалечен достъп до 

информация за съдебните дела от Апелативен район Варна.  

Web – сайта на Окръжен съд Разград се поддържа в актуално 

състояние: публикуват се всекидневно  постановените съдебни актове, 

обявите за свободни работни места и резултатите от конкурси, както и 

публичните продажби на частните и държавни съдия-изпълнители. 

В края на отчетната година бе подновен абонамента за правно-

информационен програмен продукт Апис 7- модули Право, Практика, 

Финанси и  Европейско право. Правно – информационните продукти са в 

мрежови вариант и са достъпни от всички работни места и се актуализират 

своевременно.  

 

X. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. 

НАКАЗАТЕЛНО  ОТДЕЛЕНИЕ 

1.На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, ВКС е 

поискано Становище по въпроси на 

Тълкувателно дело 1/2017г. на Общо 

събрание на наказателна колегия  на 

ВКС; 

1.Дадено Становище 

/17.05.2017г./ на съдиите от НО 

при ОС Разград, относно: 

изх.№ Т.Д. № 1/27.03.2017 г. 
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2. Писмо R-4/ 16.02.2017г. на 

ВКС,относно правомощията на съдията-

докладчик по чл.250,ал.1,т.2 НПК във вр. 

с чл.9,ал.2 НК . 

2. Запознати всички съдии от 

ОС-Разград на 17.02.2017г. 

3. Писмо R-4/ 05.06.2017г. на 

ВКС,относно приложението на чл.368-

369 от НПК . 

2. Запознати всички съдии от 

ОС-Разград на 08.06.2017г. 

4.На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, ВКС е 

поискано Становище по въпроси на 

т.д.3/2017г. на Общо събрание на 

наказателна колегия  на ВКС; 

4. Дадено Становище 

/27.09.2017г./ на съдиите от НО 

при ОС Разград. 

5. На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, ВКС е 

поискало Становище по въпроси на 

т.д.4/2017г.  и т.д.№5/2017г.на Общо 

събрание на наказателна колегия  на 

ВКС; 

5. Дадено Становище на 

/11.10.2017г./  и /25.10.2017г./ 

на съдиите от ОС Разград . 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Писмо №117/ 27.02.2017г. относно 

становище  на Гражданска и Търговска 

колегия на  ВКС по приложението на 

чл.417 ГПК  

1. Запознати всички съдии от 

ОС-Разград на 06.03.2017г. 

2. На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, с 

разпореждане на ВКС е поискано 

Становище по въпроси на Т. дело 

№1/2017 и т.д.№2/2017 г. на Общо 

събрание на Гражданска колегия на  

ВКС; 

2. Дадено Становище 

/19.09.2017г./ на съдиите от ГО 

при ОС Разград, относно: 

изх.№ ОСГК-Т.Д. № 1/2017 и 

т.д.№ 2/2017 г. 

3. На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, с 

разпореждане на ВКС е поискано 

Становище по въпроси на Т. дело 

№1/2016 г. на Общо събрание на ГК  на 

ВКС и Първа и Втора  колегия  на ВАС; 

2. Дадено Становище 

/20.12.2017г./ на съдиите от ГО 

при ОС Разград, относно: Т.Д. 

№ 1/2016 г. 

4. На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, с 

разпореждане на ВКС е поискано 

2. Дадено Становище 

/20.12.2017г./ на съдиите от ГО 
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Становище по въпроси на Т. дело 

№2/2017 г. на Общо събрание на ГК  на 

ВКС и Първа и Втора  колегия  на ВАС; 

при ОС Разград, относно: 

изх.№ ОСТК-Т.Д. № 2/ 2017 г. 

5. На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, с 

разпореждане на ВКС е поискано 

Становище по въпроси на Т. дело № 

3/2017 г. на Общо събрание на 

Гражданска  колегия   и Търговска 

колегия  на ВКС; 

5. Дадено Становище 

/20.12.2017г./ на съдиите от ГО 

при ОС Разград, относно: Т.Д. 

№ 3/ 2017 г. 

6. На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, с 

разпореждане на ВКС е поискано 

становище по въпроси на т. дело № 

5/2017 на Общо събрание на Гражданска  

колегия   и Търговска колегия  на ВКС. 

6. Дадено Становище 

/20.12.2017г./ на съдиите от ГО 

при ОС - Разград. 

7. На осн.чл.129, ал.1 от ЗСВ, с 

разпореждане на ВКС е поискано 

Становище по въпроси на Т. дело № 

5/2017 г. на Общо събрание на 

Гражданска  колегия   и Търговска 

колегия  на ВКС; 

7. Дадено Становище 

/20.12.2017г./ на съдиите от ГО 

при ОС Разград, относно: 

изх.№ ОСТК-Т.Д. № 5/ 2017 г. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ. 

От изложеното по-горе могат да се обобщят следните изводи и 

тенденции в работата на Окръжен съд Разград. 

През 2017 г. е налице увеличение на броя постъпилите дела. През 

отчетната година са постъпили 928 бр. дела, а през 2016 г. те са 872 бр. и  

902 бр. през 2015 г. 

Увеличението се дължи главно на нарасналия брой постъпили 

първоинстанционни дела.  През 2017 г. са постъпили 281 

първоинстанционни наказателни дела, което е с 7% повече в сравнение с 

2016 г., когато броят им е 263 дела и със 10% по-малко в сравнение с 2015 

г. при 312 дела. Увеличен  е и броя на постъпилите първоинстанционните 

граждански дела, като през 2017 г. те са 82 бр., което е с 64% повече в 

сравнение с 2016 г. при 50 бр. и с 5% спрямо 2015 г. при 78 дела.  При 
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първоинстанционните търговски дела също се наблюдава увеличение на 

постъпленията, като през 2017 г. те са 74 бр., което е с 28% повече в 

сравнение с 2016 г. при 58 бр. и с 20% по-малко спрямо 2015 г. при 92 

дела.      

От друга страна е налице тенденция запазване броя на постъпилите 

въззивни граждански и търговски спрямо предходната година, а спрямо 

2015 се наблюдава увеличение  с 21%.  И при въззивните наказателни  дела 

се наблюдава тенденция за запазване на броя им спрямо 2016 г., и 

увеличение с 9% спрямо 2015 година. 

По отношение на свършените дела се наблюдава увеличение с 5% 

спрямо предходната година и 3%  спрямо 2015 година.  През отчетния 

период са свършени 929 бр. дела от общо разгледаните 1037 бр. дела, при 

887 бр. през 2016 г. от общо разгледани 996 бр. и при 906 бр. през 2015 г. 

от общо разгледани 1029 бр. дела. 

Много добри са резултатите по отношение бързината на 

разглеждане на делата. През 2017 г. в 3- месечен срок са разгледани 87% от 

делата, при 88% за 2016 година и 91% за 2015 година. Най-съществен е 

ръстът на приключилите в 3-месесечен срок наказателни дела, а най-малък 

е процентът при първоинстанционните граждански и търговски дела. 

Подобрение бележат данните за отлагане на гражданските и 

търговските дела, като през 2017 г. процентът на отложените дела е 25%, 

при 29% през 2016 г. и 22 % през 2015 г. При наказателните дела се 

наблюдава леко увеличение на отменените заседания, като за 2017 г. този 

процент е 21%, при 17% през 2016 г. и 20% за 2015 г.  

Понижение се наблюдава по отношение постановяване на 

съдебните актове в законоустановения срок. През 2017 г. процентът на 

постановените съдебни актове в едномесечен срок от обявяването им е 

98,57%, при 99,52 % през 2016 г. и 98,84 през 2015 година.  Най-

съществено е намалението на този показател при  въззивните граждански и 

търговските дела - 95% за текущата година, при 99% за 2016 г. и 97% за 

2015 г. 

Горното идва да покаже, че през 2018 г. подобряването на 

качеството на работа ще следва да бъде едно от водещите 

предизвикателства. 

По отношение на качеството е налице подобряване на резултатите. 

Общо през 2017 г. процентът на отменените съдебни актове е 16%, при 24 
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% през 2016г. и при 16 % през 2015 г. В резултат на това е налице и 

увеличение процентът на потвърдените съдебни актове - 70% за текущата 

година, при 59% за 2016 г. и 72% за 2015 г. При изменените съдебни 

актове не се наблюдават съществени отклонения.  

Най-съществено е подобряването на този показател при 

първоинстанционните наказателни  дела, където през 2017 г. са отменени 

15% от върнатите след обжалване съдебни акта, при 24 %  през 2016 г. и 

21%. 

По съществени отклонения на показателя има и при въззивните 

граждански и търговски  дела, където през 2017 г. са отменени 14 % от 

съдебните актове, при 22 % през 20156 г. и 8 % през 2015 г. 

Извършените през отчетния период проверки от ИВСС и от 

Варненски апелативен съд са с общи положителни резултати. Изпълнени 

са дадените указания и препоръки.  

През 2017 г. продължи работата по повишаване квалификацията на 

магистратите и съдебните служители. 

Щата за съдебни служители е запълнен изцяло. Проблемите с 

попълване на магистратския щат все още не намират трайно решение. 

Продължава да стои нерешен и въпросът с достъпа до сградата на 

хора с увреждания. 

Стриктно се спазва принципът за случайно разпределение на 

делата. 

На интернет страницата на съда razgrad.court-bg.org, своевременно 

се публикуват графиците за насрочените съдебни заседания и 

постановените съдебни актове по свършените дела. 

През 2017 г. в ОС-Разград, стриктно се спазва финансовата 

дисциплина. Предприети са действия по оптимизиране на разходите за 

издръжка. Регулярно на интернет страницата на съда се публикува 

информация за изпълнението на бюджета. Чрез ПОС терминални 

устройства е осигурена възможност за плащане без допълнителна такса на 

държавни такси и внасяне на суми . 

Продължава работата по обновяване на техническата обезпеченост 

на съдиите и съдебните служители.  

През отчетния период в съда не са постъпвали сигнали и жалби от 

граждани срещу дейността на съда, за злоупотреба с власт или други 
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незаконосъобразни действия или бездействия на магистрати и съдебни 

служители. Няма постъпили сигнали до ВСС срещу магистрати и съдебни 

служители за наличие на корупционни действия. 

Намирам, че като цяло работата на Разградски окръжен съд през 

отчетния период може да бъде оценена като много добра. Продължава 

затвърждаването на постигнатите в предходни години положителни 

резултати. Магистратите и съдебните служители работят съвестно и при 

взаимно уважение. Както и през предходни години и през 2017 г. всички 

членове на колектива на окръжният съд полагаха усърдие и постоянство за 

изпълнение на служебните им задачи, за което искам най-искрено да 

благодаря на всички. 

Вярвам, че и през следващата отчетна година всички съдии и 

съдебни служители ще продължат да работят честно и отговорно, за да 

бъдат затвърдени и развити постигнатите резултати в организацията на 

работа, бързината и качеството на правораздаване. 

 

 

XII. ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН РАЗГРАД. 

 

1. Общи данни  

 

Разградски съдебен окръг обхваща три районни съдилища – гр. 

Разград, гр. Исперих и гр. Кубрат. 

 

Дела за разглеждане 

от РС 
2015 2016 2017 

РС Разград 3558 4057 4064 

РС Исперих 1472 1477 1669 

РС Кубрат 907 1056 1189 

Общо 5937 6590 6922 

 

 

Направеният анализ показва, че се увеличава броят на дела за 

разглеждане,  като за  РС Разград увеличението е с 1% спрямо предходната 

година и с 14% спрямо 2015 г. Увеличение се наблюдава и в РС Исперих с 

13% спрямо предходните две години. При РС Кубрат също се наблюдава 
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увеличение на постъпленията на дела за разглеждане с 13% спрямо 

предходната година и с 31% спрямо 2015 г.  

 

 
 

Както е видно от горната графика 59% от делата подсъдни на 

Районните съдилища, през 2017 година се разглеждат в РС – Разград, 24% 

се разглеждат в РС – Исперих и 17% в РС – Кубрат. 

 

Свършени дела 

2015 2016 2017 

свършили 3 мес. свършили 3 мес. свършили 
3 

мес. 

РС Разград 3206 2968 3725 3424 4089 3872 

РС Исперих 1306 1222 1298 1095 1455 1311 

РС Кубрат 894 795 965 840 1084 969 

Общо 5406 4985 5988 5359 6628 6152 

 

През 2017 г. се увеличава броят на свършилите дела в районните 

съдилища на съдебен район Разград с 11% спрямо предходната година и с 

23% спрямо 2015 г.  

За  РС Разград увеличението е с 10% спрямо предходната година и с 

28%  намаление спрямо 2015 г. При РС Исперих увеличението е с 12% 

спрямо предходната година и с 11% спрямо 2015 г. 

Увеличение се наблюдава и в РС Кубрат, като спрямо 2016 г. е 12%, 

а към 2015 г. е 21%.  
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При РС Разград се наблюдава подобряване на показателя отчитащ 

свършените дела в 3-месечен срок, като за текущата година е 95%, при 

92% за 2016 г. и 93% за 2015 г. При  РС Исперих се наблюдава подобрение 

спрямо предходната 90% за текущата, при 84% за 2016 г. и влошаване 

спрямо 2015 – 94%. При РС Кубрат процентът на свършените дела в 3-

месечен срок за 2017 г. е 89%, колкото и за 2015 г., а за 2016 г. той е 87%. 

 

Натовареност по щат 

Районен съд 

2015 2016 2017 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 
ни дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 
ни дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 
ни дела 

РС Разград 32,94 29,69 42,26 38,80 45,79 42,59 

РС Исперих 40,89 36,28 41,03 36,06 46,36 40,42 

РС Кубрат 27,72 24,83 29,33 26,81 33,03 30,11 

Общо 33,49 30,03 36,61 33,27 43,18 39,45 

 
      Действителна натовареност 

Районен съд 

2015 2016 2017 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 
ни дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 
ни дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 
ни дела 

РС Разград 37,06 33,40 42,71 39,21 45,79 42,59 

РС Исперих 40,89 36,28 41,03 36,06 46,36 40,42 

РС Кубрат 41,58 37,25 44,00 40,21 49,54 45,17 

Общо 38,64 34,65 42,24 38,38 46,50 42,49 
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2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

2.1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за 

периода  2015 г. - 2017 г. 

 

През 2017 година общо наказателни дела за разглеждане от 

районните съдилища на съдебен район на Окръжен съд Разград са 1903 

дела. От които останали несвършени от предходната година 210 

наказателни дела и постъпили 1693 дела, от които:  

- НОХД  - 506 бр. за 2016 г, при  638 бр.  за 2016 г, и 505 бр. за 2015г.  

- НЧХД  - 45 бр. за 2016 г, при  59 бр.  за 2016 г, и 37 бр. за 2015 г.  

- По 78а от НК - 183 бр. за 2016 г, при  86 бр.  за 2016 г, и 74 бр. за 

2015 г.  

- ЧНД  - 538 бр. за 2016 г, при  526 бр.  за 2016 г, и 454 бр. за 2015 г.  

- Разпити  - 149 бр. за 2016 г, при  110 бр.  за 2016 г, и 78 бр. за 2015г.  

- АНХД - 272 бр. за 2016 г, при  378 бр.  за 2016 г, и 357 бр. за 2015г.  

Общо за всички наказателни дела се наблюдава намаление на 

постъпленията с 6% спрямо предходната година / 1797 дела/  и увеличение 

с 12% спрямо 2015 г /1505 дела/.  

При НОХД  намалението е с  21% спрямо предходната година, а 

спрямо 2015 г. броят на постъпилите дела се е запазил.  

При наказателни частен характер дела също се наблюдава 

намаление  с 24% за 2016 г. и увеличение с 22% спрямо 2015 г.  

При АНХД намалението е с  28% спрямо предходната година, и с 

24% спрямо 2015 г.  

Чувствително увеличение се наблюдава при делата по чл.78а НК 

също са се увеличили два пъти спрямо 2016 г. и два пъти и половина 

спрямо 2015 г.  

При частните наказателни дела увеличението е съответно с 2% 

спрямо предходната година и с 19% към 2015 г.   

Проведените разпити също са нараснали с 35% спрямо 2016 г. и с 

91% спрямо 2015 г.  
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Най-голям е относителния дял на постъпилите ЧНД – 32%  

следвани от НОХД – 30%, АНХД – 16%,  дела по 78а от НК – 11%,  

разпити – 9%  и НЧХД – 2% 

  

 

 

 

 

2.2. Срочност на правораздавателна дейност - приключили в 3-

мeсечен срок дела за периода  2015 г.- 2017 г. 
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наказателни 

дела 

2015 2016 2017 

свършили в 3 мес. свършили в 3 мес. свършили в 3 мес. 

РС Разград 874 748 1115 930 1038 924 

РС Исперих 297 257 352 298 376 309 

РС Кубрат 294 255 323 299 308 281 

Общо 1465 1260 1790 1527 1722 1514 

 

При общ брой 1903 наказателни дела за разглеждане в районните 

съдилища от  съдебен район Разград  – 1722  дела са били свършени през 

2017 година при  1790 през 2016 година и  1465 през 2015 година. 

Общият брой на свършилите дела през отчетният период е намалял 

с 4% спрямо предходната година се е увеличил с 18% спрямо 2015 година. 

При РС Разград имаме намаление на свършилите дела с 7% спрямо 

2016 г. , а спрямо 2015 г. се наблюдава увеличение с 19%. 

За РС Исперих е нараснал броят на свършените дела с 17% спрямо 

2016 г. и с 27% спрямо 2015 г.  

При  РС Кубрат намалението на свършилите дела е 5% спрямо 

предходната година  и увеличение с 5% спрямо 2015 година. 

  

Свършилите дела според вида на престъплението са както следва: 

- Престъпления против личността /Телесни повреди/  - 24 бр., при 

41 бр. за 2016 г.  и 40 за 2015 година; 

- Други престъпления против личността - 15 бр., при 8 бр. за 2016 

г.   

- Престъпления п-в правата на гражданите  - 1 бр., при 6 бр. за 

2016 г.  и 2 за 2015 година; 

- Престъпления п-в брака, семейството и младежта – 19 бр., при 

16 бр. за 2016 г.  и 23 за 2015 година; 

- Престъпления п-в собствеността – 170 бр., при 248 бр. за 2016г.  

и 180 за 2015 година; 

- Престъпления  против стопанството – 28 бр., при 82 бр. за 2016 

г.  и 44 за 2015 година; 

- Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации – 20 бр., при 4 бр. за 2016 г.  и 8 за 2015 година; 

- документни  престъпления  - 27 бр., при 34 бр. за 2016 г.  и 19 за 

2015 година; 
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- Престъпления  против реда и общ. спокойствие 19 бр., при 18 

бр. за 2016 г.  и 5 за 2015 година; 

- Общоопасни престъпления  - 195 бр., при 199 бр. за 2016 г.  и 

173 за 2015 година; 

- НЧХД  - 53 бр., при 51 бр. за 2016 г.  и 29 за 2015 година; 

- чл. 78 а НК  - 184 бр., при 80 бр. за 2016 г.  и 75 за 2015 година; 

- ЧНД - съдебно производство – 408 бр., при 377 бр. за 2016 г.  и 

311 за 2015 година; 

- ЧНД - досъдебно производство - 276 бр., при 262 бр. за 2016 г.  

и 220 за 2015 година; 

- Административни дела – 283 бр., при 368 бр. за 2016 г.  и 336 за 

2015 година; 

 

През 2017 г. се наблюдава намаление на свършените НОХД с 21% в 

сравнение с предходната година и с увеличение с 5% спрямо 2015 г.  При 

НЧХД се наблюдава увеличението е с 4% спрямо 2016 г. и с 83% спрямо 

2015 г.   Най-съществено е нарастването на свършилите дела по чл. 78 а 

НК  също се наблюдава увеличение с 130% спрямо предходната година и 

намаление с 145% спрямо 2015 г. Частните наказателни дела - съдебно 

производство са се увеличили с 8% спрямо 2016 г. и с 31% спрямо 2015 г. 

Частните наказателни дела - досъдебно производство са нараснали с 5% 

спрямо 2016 г. и с 25% сравнени с 2015 г. При административните дела се 

наблюдава намаление  с 23% спрямо предходната и намаление с 16% 

спрямо 2015 година. 

Брой лица 

Съдени лица 2015 Съдени лица 2016 Съдени лица 2017 

ИРС КРС РРС Общо ИРС КРС РРС Общо ИРС КРС РРС Общо 

Съдени лица 
132 163 261 556 210 129 424 763 171 133 263 567 

Оправдани 
7 6 14 27 9 5 9 23 7 0 2 9 

Осъдени 
125 157 247 529 201 112 405 718 164 133 261 558 

 

Броят на  осъдените лица за извършени престъпления от общ 

характер е 558 лица, като е намалял с 22 % спрямо предходната година / 

718 лица/ и се е увеличил с 5% спрямо 2015 година, при 529 осъдени лица, 

което се дължи на намаления брой съдени лица.    
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Според вида на наложеното наказание лицата са осъдени на: 

- Лишаване от свобода до 3 г. – 372 лица, при 483 лица през 2016 

г. и  311 лица през 2015 г.  

o в т.ч. Условно - 297 лица, при 388 лица през 2016 г. и  230 лица 

през 2015 г. 

- Лишаване от свобода над 3 г. до 15 г. – 8 лица, при 16 лица през 

2016 г. и  21 лица през 2015 г.  

- Глоба  – 47 лица, при 86 лица през 2016 г. и  28 лица през 2015 г.  

- Пробации – 122 лица, при 163 лица през 2016 г. и  158 лица през 

2015 г.  

- Други наказания  – 9 лица, при 10 лица през 2016 г. и  11 лица 

през 2015 г.  

 

В законоустановения тримесечен срок са свършили 1514 броя 

наказателни дела или 88% , при свършени 1527 броя или 85% за 2016 

година и 1260 броя или 86% за 2015 година. Чувствително подобрение на 

показателя се наблюдава при РС Разград, докато при останалите районни 

съдилища се наблюдава леко намаление на процента свършени 

наказателни дела в тримесечен срок. 

 

 
 

2.3 Постановени в 1-месечен срок съдебни актове 
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2017 РС - Разград РС Исперих РС Кубрат 

вид 
дело 

срок за изготвяне на СА срок за изготвяне на СА срок за изготвяне на СА 

об 
що 

до 1 
м. 

2 - 
3 
м. 

над 
3 
м. 

% 1 
мес 

об 
що 

до 1 
м. 

2 - 
3 
м. 

над 
3 
м. 

% 1 
мес 

об 
що 

до 1 
м. 

2 - 
3 
м. 

над 
3 
м. 

% 1 
мес 

НОХД 259 247 12 22 95% 154 146 8   95% 107 107     100% 

НЧХД 30 24 6 9 80% 14 10 4   71% 10 10     100% 

ЧНД 477 477 0 1 100% 101 101     100% 108 108     100% 

НАХД 272 230 42 53 85% 107 97 10   91% 89 89     100% 

Всичко  1038 978 60 85 94% 376 354 22 0 94% 314 314 0 0 100% 

 

Най-добър е показателят за постановени в едномесечен срок 

съдебни актове по наказателни дела е при РС Кубрат – 100% за последните 

три години. При РС Исперих е 94% за текущата година, при 88% за 2016 

година и 94% за 2015 година. При РС Разград постановени в 1-месечен 

срок са 94% от съдебните актове по наказателни дела, при 84% за 2016 

година и 80% през 2015 година. 

 

2.4. Качество на съдебните актове- потвърдени /включително и 

като %/, изменени /включително и като %/, отменени и върнати 

/включително и като %/, за периода  2015 г.- 2017 г.  

 

През 2017 година са обжалвани общо 264 акта по наказателни дела 

постановени от районните съдилица на съдебен район Разград, при 307 бр. 

обжалвани през 2016 г. и 239 бр. обжалвани през 2015 г. 
 

Резултати от 
обжалване на 

съдебните 
актове  

2015 2016 2017 

пот 
вър 
дени 

изме 
нени 

отме 
нени 

вър 
нати 

пот 
вър 
дени 

изме 
нени 

отме 
нени 

вър 
нати 

пот 
вър 
дени 

изме 
нени 

отме 
нени 

вър 
нати 

РС Разград 128 19 28 175 139 22 42 203 123 33 38 194 

РС Исперих 25 7 12 44 23 11 16 50 21 17 11 49 

РС Кубрат 18 6 7 31 14 7 8 29 23 3 15 41 

Общо 171 32 47 250 176 40 66 282 167 53 64 284 

 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

105 

 

Общо върнати след обжалване са 284 съдебни акта по наказателни 

дела, при 282 бр. през 2016 г. и 250 бр. през 2015 г.  

Отменени са 64 съдебни акта, които представляват 23% от 

върнатите след обжалване дела през 2017 г., като за сравнение през 2016 г. 

са отменени 66 бр. от върнатите 282 дела или 23%, а през 2015 г. 

отменените са 47 бр. от 250 върнати след обжалване дела или 19%. 

За РС Разград процента на отменените съдебни акта е 20% за 

текущата година, при 21% за 2016 г. и 16% за 2015 г. 

За РС Исперих отменени са 22% за 2017 г., при 32% за 2016 г. и 

27% за 2015 г. 

За РС Кубрат отменени са 37% за 2017 г., при 28% за 2016 г. и 23% 

за 2015 г. 

 

2.5. Натовареност - по щат и действителна натовареност, 

спрямо дела за разглеждане и спрямо свършени дела, за периода  2015 

г.- 2017г. 

 

Натовареност по щат по наказателни дела 
  

Районен съд 

2015 2016 2017 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

РС Разград 20,75 18,21 25,73 23,23 31,56 28,83 

РС Исперих 9,61 8,25 11,42 9,78 11,83 10,44 

РС Кубрат 8,97 8,17 9,81 8,97 8,36 8,56 

Общо 13,88 12,21 16,66 14,92 17,25 15,94 

 

Действителна натовареност по наказателни дела 
 

Районен съд 

2015 2016 2017 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

РС Разград 27,67 24,28 35,29 31,86 31,56 28,83 

РС Исперих 9,61 8,25 11,42 9,78 11,83 10,44 

РС Кубрат 13,46 12,25 14,71 13,46 12,54 12,83 

Общо 17,34 15,26 20,82 18,65 19,41 17,94 
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3. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

3.1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за 

периода  2015 г.- 2017 г. 

 

През 2017 година общо гражданските дела за разглеждане от 

районните съдилища на съдебен район на Окръжен съд Разград са 5351 

дела. От които останали несвършени от предходната година 395 дела и 

постъпили 4956 дела, от които:  

- Искове по СК – 659, при 615 за 2016 г. и 364 за 2015 година; 

- Облигационни искове  - 161, при 176 за 2016 г.  и 262 за 2015 

г.; 

- Вещни искове – 53, при  59 за 2016 г.  и 79 за 2015 г. ; 

- Делби  и искове по ЗН- 53, при  61 за 2016 г.  и 77 за 2015 г. ; 

- Установителни искове  – 156, при 91 за 2016 година; 

- Искове по КТ – 38, при 53 за 2016 г.  и  43 за 2015 г. ; 

- Административни производства – 10, при 9 за 2016 г.  и 6 за 

2015г.; 

- Обезпечения  – 13, при 14 за 2016 г.  и  24 за 2015 година; 

- Частни производства – 610, при 711 за 2016 г. и 443 за 2015 

година; 

- Частни производства - заповедни производства – 3173, при 

2329 за 2016 г. и 2253 за 2015 година; 

- Частни производства – регламенти – 27, при 24 за 2016 г. и 8 за 

2015 година; 

- Други граждански дела -  3, при 29 за 2016 г. и 432 за 2015 

година 

 

Общо за всички граждански дела се наблюдава увеличаване на 

постъпленията с 19% спрямо предходната година и с 24% спрямо 2015 

година.  

При делата по искове по СК увеличението е с 7% спрямо 

предходната година  и  с 81% спрямо 2015 г.  При дела по облигационни 

искове се наблюдава намаление на постъпилите дела с 9% спрямо 2016 г. и 

с 39% спрямо 2015 г.  При вещните искове има намаляване на постъпилите 

дела с 10% спрямо предходната година и  с 33% спрямо 2015 г. При 

делбите намалението е с 27% спрямо предходната година а намалението  

спрямо 2015 година е с 31%. Увеличен е броят на постъпилите дела по 

установителни искове  с 71% спрямо 2016 г.  Увеличен е броят на 
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постъпилите дела по искове по КТ с 28% спрямо 2016 г.  и с 12% спрямо 

2015 г. Нараснал е броя на административните производства с 11% спрямо 

2016 г. и два пъти спрямо 2015 г. При обезпеченията има намаляване на 

постъпилите дела с 7% спрямо предходната година и  с 46% спрямо 2015 г. 

При часните производства също има намаляване на постъпилите дела с 

14% спрямо предходната година, а спрямо 2015 г. се наблюдава 

увеличение с 38%. При заповедните производства увеличението е с 36% 

спрямо предходната година и с 41% спрямо 2015 г. При Частни 

производства – регламенти  увеличението е с 13% спрямо предходната 

година и с 38% спрямо 2015 г. 

 

Най-голям е относителния дял на постъпилите дела по чл.410 и чл. 

417 ГПК – 64%, следвани от частни производства – 13%, искове по СК – 

13%, облигационни искове – 3%, установителни искове – 3%,  делби – 1%, 

вещни искове – 1%, и искове по КТ – 1%. И частни производства - 

регламенти  – 1%. 

 

 

 

Общо гражданските дела за разглеждане от районните съдилища 

през отчетния период са 5351 дела, от които останали несвършени от 

предходната година 395 дела и постъпили 4956 дела. През 2016 година 

постъпили са 4591 дела, от които останали несвършени от предходната 

година 420 дела и постъпили 4171 дела. През 2015 година постъпилите за 
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разглеждане дела са 4363 бр.,  от които несвършени 373 дела и постъпили 

3990 дела.  

Постъпилите дела, разпределени по районни съдилища са показани 

на графиката по-долу. 

 

 
 

Както е видно от горната графика и при трите районни съда се 

наблюдава увеличение на постъпилите дела. 

 

3.2. Срочност на правораздавателна дейност - приключили в 3-

мeсечен срок дела за периода  2015 г.- 2017 г. 

 

граждански дела 

2015 2016 2017 

свър 
шили 

в 3 
мес. 

свър 
шили 

в 3 
мес. 

свър 
шили 

в 3 
мес. 

РС Разград 2332 2220 2610 2494 3051 2948 

РС Исперих 1009 965 946 797 1079 1002 

РС Кубрат 600 540 642 541 776 688 

Общо 3941 3725 4198 3832 4906 4638 

 

Общият брой свършени граждански дела през 2017 година е 4906 

дела и се е увеличил с 17% спрямо предходната година, при 4198 за 2016 

година и с 24% при 3941 дела за 2015 година. 

За РС Разград увеличението на свършилите дела е с 17% спрямо 

2016г., а спрямо 2015 г. - намаление с 31%. 
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За РС Исперих също се наблюдава увеличение на броя свършени 

граждански дела  с 14% спрямо 2016 г. и увеличение с 7% спрямо 2015 г. 

При РС Кубрат увеличението на свършените дела е с 21% спрямо 

предходната година, и с 29%  спрямо 2015 г.  

 

 
 

В законоустановения тримесечен срок са приключили общо 4638 

броя  граждански дела, които представляват 95%, при 3832 броя или 91% 

за 2016 година  и  3725 броя дела или 95% за 2015 година. Наблюдава се 

нарастване на приключилите дела в тримесечен срок в сравнение с 

предходната година. 

 

3.3.  Постановени в 1-месечен срок съдебни актове 

 

2017 РС - Разград РС Исперих РС Кубрат 

вид 
дело 

срок за изготвяне на СА срок за изготвяне на СА срок за изготвяне на СА 

об 
що 

до 1 
м. 

2 - 3 
м. 

над 
3м. 

% 1 
мес 

об 
що 

до 1 
м. 

2 - 3 
м. 

над 
3м. 

% 1 
мес 

об 
що 

до 1 
м. 

2 - 3 
м. 

над 
3м. 

% 1 
мес 

ГД 582 562 20 0 97% 322 296 26  0 92% 232 232  0 0  100% 

ЧГД 2491 2491 0 0 100% 757 757 0   0 100% 697 697  0  0 100% 

 

Най-добър е показателят за постановени в едномесечен срок 

съдебни актове по граждански дела е при РС Кубрат – 100% за последните 

три години. При РС Разград постановени в 1-месечен срок са 99% от 
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съдебните актове по наказателни дела и за трите години. При РС Исперих е 

98% за текущата година, при 95% за 2016 година и 96% за 2015 година.  

 

 

3.4. Качество на съдебните актове- потвърдени /включително и 

като %/, изменени /включително и като %/, отменени и върнати 

/включително и като %/, за периода  2015 г.- 2017 г. 

 

Резултати от 
обжалване на 

съдебните 
актове  

2015 2016 2017 

пот 
вър 
дени 

изме 
нени 

отме 
нени 

вър 
нати 

пот 
вър 

дени 

изме 
нени 

отме 
нени 

вър 
нати 

пот 
вър 
дени 

изме 
нени 

отме 
нени 

вър 
нати 

РС Разград 85 29 23 137 90 37 37 164 83 38 27 148 

РС Исперих 31 11 12 54 21 3 19 43 11 9 12 32 

РС Кубрат 5 5 5 15 22 5 7 34 15 6 6 27 

Общо 121 45 40 206 133 45 63 241 109 53 45 207 

 

През 2017 година са обжалвани общо 234 акта по граждански дела 

постановени от районните съдилища на съдебен район Разград, при 257 

обжалвани през 2016 г. и 220 обжалвани съдебни акта през 2015 г. 

Общо върнати след обжалване са 207 съдебни акта по граждански 

дела, при 241 бр. през 2016 г. и 206 бр. през 2015 г.  

Отменени са 45 съдебни, които представляват 22% от върнатите 

след обжалване дела през 2017 г., като за сравнение през 2016 г. са 

отменени 63 бр. или 26%, а през 2015 г. отменените са 40 бр. или 19%. 

Най-голям е процента на отменените в РС Исперих – 38%, докато 

през 2016 г. е бил 44%, а за 2015 г. – 22%. 

За РС Кубрат процента на отменените съдебни акта от горна 

инстанция е 22%, при 21% за 2016 г. и 33% за 2015 г. 

В РС Разград отменени са 18%, при 23% за 2016 г. и 17% за 2015 г. 

 

3.5. Натовареност - по щат и действителна натовареност, спрямо 

дела за разглеждане и спрямо свършени дела, за периода  2015 г.- 

2017г. 
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Натовареност по щат по граждански дела 

 
  

Районен съд 

2015 2016 2017 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

РС Разград 42,70 38,87 47,03 43,50 50,85 49,13 

РС Исперих 31,28 28,03 29,61 26,28 34,53 29,97 

РС Кубрат 18,75 16,67 19,53 17,83 23,56 21,56 

Общо 33,05 29,86 34,78 31,80 38,95 36,39 

 

 

Действителна натовареност по граждански дела 

 
 
 

 

Районен съд 

2015 2016 2017 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

към 
дела за 
разглеж 

дане 

към 
свърше 

ни 
дела 

РС Разград 42,70 38,87 47,03 43,50 50,85 49,13 

РС Исперих 31,28 28,03 29,61 26,28 34,53 29,97 

РС Кубрат 28,13 25,00 29,29 26,75 35,33 32,33 

Общо 36,36 32,84 38,26 34,98 42,85 40,03 

 

 

 

4. РАБОТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 

 

Районен 

съд 

2015 2016 2017 

вися 

щи 

образу 

вани 

за 

раз 

глеж 

дане 

прик 

лю 

чили 

вися 

щи 

образу 

вани 

за раз 

глеж 

дане 

прик лю 

чили 

вися 

щи 

образу 

вани 

за 

раз 

глеж 

дане 

прик 

лю 

чили 

РС 

Разград 
1881 172 2053 271 1782 108 1890 182 1708 227 1935 387 

РС 

Исперих 
674 144 818 176 642 242 884 119 1012 100 1112 142 

РС 

Кубрат 
839 72 911 107 804 72 876 89 787 177 964 80 

Общо 3394 388 3782 554 3228 422 3650 390 3507 504 4011 609 
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През 2017 година общият брой на изпълнителните дела за 

разглеждане са 4011 дела, от които неприключили в началото на периода 

3507 дела и постъпили 504 дела, от които най-голям е броят на 

постъпилите в РС Разград – 227 дела и  следвани от РС Кубрат – 177 дела, 

РС Исперих – 100 изпълнителни дела. 

Най-голям брой приключили изпълнителни дела има в РС -Разград -  

387 дела, които представляват 20% от изпълнителните дела за 

разглеждане, в РС - Исперих са приключили 142 изпълнителни дела, 

представляващи  13% от изпълнителните дела за разглеждане и в РС- 

Кубрат са приключили 80 изпълнителни дела, представляващи 8% от 

изпълнителните дела за разглеждане. 

Районен 
съд 

 
2015    2016 2017 

дължима 
сума 

събран
и суми 

% 
събра 

ни 
суми 

дължима 
сума 

събра ни 
суми 

% 
събра 

ни 
суми 

дължима 
сума 

събрани 
суми 

% 
събра 

ни 
суми 

РС 
Разград 

14837593 471513 3% 12616587 409799 3% 12558071 322739 3% 

РС 
Исперих 

4672031 155609 3% 4242573 163606 4% 4177864 282517 7% 

РС 
Кубрат 

1795949 193873 11% 1511995 193818 13% 2079126 187217 9% 

Общо 21305573 820995 4% 18371155 767223 4% 18815061 792473 4% 

 

При РС- Разград няма промяна в събираемостта по изпълнителните 

дела, която процентно представлява 3% за последните три години. 

В РС- Исперих се наблюдава увеличение на събираемостта по 

изпълнителните дела, която процентно представлява  7% за 2017 година, 

при 4% за отчетната и за 2016 година и толкова – 3% за 2015 година. 

В РС- Кубрат се наблюдава намаление на събираемостта по 

изпълнителните дела, която процентно представлява – 9% за 2017 година, 

при 13% за 2016 година и 11% за 2015 година. 

 

 

 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 г. 

113 

 

5. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 

 

 
 

През 2017 година са извършени общо 13496  вписвания, които 

са с 11% по-малко от вписванията през 2016 г. – 153202 бр. и с 12% от 

2015 г. - 15385 вписвания. 

При РС Разград броят им се е намалил с 11% спрямо 

предходната година, и с 19%  към 2015 година. За РС Кубрат 

намалението е с 11% в сравнение с 2016 г.  и се е увеличил с 18% 

спрямо 2015 г.  При РС Кубрат също се наблюдава намаление на 

извършените вписвания с 12% спрямо 2016 г. и с 22% спрямо 2015 г. 

 

XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

 
 
 

ЛАЗАР  МИЧЕВ 
АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОКРЪЖЕН СЪД 

ГРАД  РАЗГРАД 

 


