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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Въпреки извънредното положение и усложнената епидемиологична 

обстановка в страната, работата и цялостната дейност на Окръжен съд -  

Разград и през отчетната 2021 г. може да се обобщи като успешна, 

ефективна и на високо ниво от гледна точка на срочността и качеството на 

правосъдие и предлаганите услуги. Съдебната институция функционираше 

на основата на безпристрастност и професионализъм, при спазване на 

законите и вътрешното убеждение за справедливост. 

Правораздавателната работа през годината беше обусловена до 

голяма степен и от географските, демографските и икономическите 

характеристики на съдебния район. Съдебният район на Окръжен съд -

Разград включва общините Разград, Исперих, Кубрат, Цар Калоян, 

Лозница, Самуил и Завет, като осъществява своята правораздавателна 

дейност върху население от около 96 522 души по предварителни данни от 

11-тото Преброяване на населението и жилищния фонд в страната от НСИ 

през есента на 2021 г.  

В годишния доклад за 2021 г. в аналитичен вид са представени 

данни, изводи, констатирани проблеми и конкретни предложения за 

дейността на съда. 

Анализите са съпоставени с данните от 2020 г. и 2019 г. Представени 

и анализирани са данните от дейността на районните съдилища в 

Разградски съдебен район. 

Основната част на доклада касае правораздавателната работа, 

отчетена отделно за наказателните, гражданските и търговските дела, като 

в рамките на тези раздели са изложени данните относно постъпили, 

разгледани и свършени производства, обособени като дела първа 

инстанция и въззивни дела. 

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. 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Магистрати 

 

Към 01.01.2021 г. магистратските длъжности в Окръжен съд -

Разград са 10, от които: 1 председател, 2 заместник-председатели, 6 съдии 

и 1 щатна бройка младши съдия. През цялата 2021 г. незает е един щат за 

длъжността „съдия“ в Наказателно отделение, за който с решение на СК 
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на ВСС от протокол № 18/11.06.2019 г. е обявен конкурс по реда на чл. 

189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, който до момента не е приключил.  

Поради продължително отсъствие на Теодора Нейчева – съдия в 

Наказателно отделение, същата е изключена от разпределението на дела 

до 06.06.2022 г. 

За обезпечаване на дейността на Наказателно отделение, със 

Заповед № РД-0035/25.01.2021 г. на Председателя на Апелативен съд -

Варна, считано от 15.02.2021 г., на незаетия щат е командирован в 

Окръжен съд - Разград Пламен Митков Драганов  - съдия в Районен съд - 

Търговище.  

На свободната от 1.07.2020 г. щатна бройка за младши съдия, 

считано от 30.08.2021 г. във връзка с Решение на СК на ВСС Протокол 

№30 от 27.07.2021 г. т. 6.30 е назначен младши съдия Петър Милков 

Милев. Същият първоначално е разпределен в Наказателно отделение. 

Със Заповед № РД 0612/11.10.2021 г., считано от 12.10.2021 г. на 

мястото на съдия Ганева в Окръжен съд - Разград е командирована 

Цветалина Михова Дочева от Районен съд-Разград. Командироването се 

наложи поради намаления съдийски състав на Гражданско отделение. 

Към 11.10.2021 г. щатната численост на съдиите в отделението е 5 щ. бр., 

от които реално заети 4 щ. бр., тъй като съдия Ирина Ганева е избрана от 

Пленума на ВКС за допълване състава на постоянно действащата 

Комисия по атестирането и конкурсите към СК за периода 03.06.2021 г. – 

03.06.2022 г. 

През 2022 г. предстои пенсиониране на съдия от Гражданско 

отделение, който своевременно ще бъде изключен от разпределението на 

граждански и търговски дела. 

 
Щатна численост на 

магистратите 

към 

31.12.2019 г. 

към 

31.12.2020 г. 

Към 

31.12.2021 г. 

 общо в т.ч. 10 10 10 

Председател  1 1 1 

Зам.-председател 2 2 2 

Съдии 6 6 6 

Мл. съдии 1 1 1 

Заети в т.ч. 9 9 9 

Председател  1 1 1 

Зам.-председател 2 2 2 

съдии 5 5 5 

Мл. съдии 1 
Реално зает до 

01.07.2020 г. 

Реално зает 

от 

30.08.2021 г. 
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През анализирания тригодишен период, щатната численост на 

съдийският състав не е променяна. От есента на 2017 г. единият щат за 

длъжността “съдия“ е незает, а от месец юни 2019 г. е в ход конкурсна 

процедура, която към момента не е приключена.  

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ранг 

ЮРИДИЧЕСКИ 

СТАЖ към 

31.12.2020г. 

МАГИСТРАТСКИ 

СТАЖ към 

31.12.2020г. 

год. мес. год. мес. 

Лазар Мичев  ВКС/ВАС 28 4 27 10 

Анелия Йорданова ВКС/ВАС 31 11 28 6 

Емил Стоев ВКС/ВАС 28 3 27 1 

Рая Йончева ВКС/ВАС 36 0 35 0 

Валентина  Димитрова ВКС/ВАС 31 7 30 6 

Ирина Ганева ВКС/ВАС 25 7 19      9 

Теодора Нейчева ВКС/ВАС 22 0 12 8 

Атанас Христов ВКС/ВАС 18 2 14 8 

Петър Милев /мл. съдия/ 
 от 

30.08.2021г. 
  7 3 - 4 

 

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. 

Към 31.12.2021 г. числеността на съдебните служители в Окръжен 

съд - Разград е увеличена от 24 на 25 бр. щатни длъжности. 

Новоразкритият щат е за длъжността „съдебен помощник“.  

Съобразно Класификатора за длъжностите в администрацията на 

съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, щатовете за съдебни 

служители са разпределени в следната структура: 

А/ Ръководни длъжности: 

- Съдебен администратор - 1 бр.; 

- Главен счетоводител - 1 бр.; 

Б/ Специализирана администрация: 

-   съдебен помощник – 1 бр. 

- съдебни секретари – 5 бр.; 

- съдебни деловодители – 6 бр.; 

- съдебни призовкари – 3 бр. 

В/ Обща администрация: 

- системен администратор – 1 бр.; 

- връзки с обществеността – 1 бр.; 
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- човешки ресурси – 1 бр.; 

- касиер – 1 бр.; 

- работник поддръжка – 1 бр.; 

- шофьор – 1 бр.; 

- куриер/чистач – 2 бр. 

 

Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, считано от 13.05.2021 г. е прекратен трудовия договор на 

работника поддръжка. На вакантното място, считано от 21.05.2021 г., на 

работа е постъпил нов служител на тази длъжност.  

Съобразно решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол 

№12 от 13.04.2021 г. т. 22.1.2 новоразкрита е длъжност „съдебен 

помощник“ в Окръжен съд - Разград. Със Заповед № РД-14-74/27.04.2021 

г. на административния ръководител е открита процедура за провеждане 

на конкурс за заемане на длъжността „съдебен помощник“ – една щатна 

бройка, общ профил. Избраният служител е встъпил в длъжност на 

01.09.2021 г. 

На незаетата от 11.05.2020 г. щатна бройка за длъжността 

“шофьор“, след проведен конкурс, считано от 1.09.2021 г. на длъжността е 

нает служител. 

Със Заповед № РД-14-138/13.09-2021 г. е обявен конкурс за 

„съдебен администратор“, тъй като през календарната година титуляра на 

поста придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и считано 

от 30.11.2021 г. е прекратен трудовия му договор. На 01.12.2021 г. встъпи 

в длъжност новоизбраният съдебен администратор. 

В звената от специализираната администрация (деловодство и 

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

всяка една длъжност има изготвени длъжностни характеристики в 

съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата. 

След приключване на атестационните процедури за 2021 г. 

съдебните служители имат оценка „много добър“. През отчетния период 

няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни служители. 

Обучението на съдебните служители е осъществявано основно по 

програми на НИП, като през годината в различни форми на обучение са 

участвали пет служители от съда.  

Съотношението магистрати - съдебните служители през отчетната 

година е 1/2.5. Това съотношение е резултативна величина от силно 

редуцирания щат за съдии през последните години. Съотношението на 

магистратите към съдебните служители от специализираната 

администрация е 1/1.5. 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.  
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3. Структура и управление на съда   

 

Ръководството на съда се осъществява от административен 

ръководител-председател – Лазар Мичев и от двама заместник- 

председатели: 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 съдебен администратор: 

до 30.11.2021 г. от Димитричка Бояджиева, а от 01.12.2021 г. от Вяра 

Тодорова. 

Окръжен съд - Разград разглежда първоинстанционните 

наказателни дела с участието на съдебни заседатели при определените от 

процесуалния закон /НПК/ случаи. 

Работата по наказателните дела се подпомага от съдебни заседатели 

за Окръжен съд, които отговарят на изискванията по ЗСВ и са избрани от 

Апелативен съд – Варна за мандат 2019-2022 г.  

През 2021 г. по инициатива на административния ръководител на 

съда Лазар Мичев, с административни заповеди, са свикани и проведени 

16 Общи събрания на съдиите от Окръжен съд - Разград. 

  

II. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД 

 

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

периода 2019-2021 г. 

 

През отчетната 2021 г. общо на производство за разглеждане са били 

905 бр. дела. От тях новообразувани са 772 бр., а 133 бр. са останали 

несвършени от предходен период. От общия брой дела за разглеждане, 283 

бр. са наказателни дела първа инстанция, което представлява 32%. 

Въззивните наказателни дела са 111 бр., представляващи 12% от всички 

дела за разглеждане. Гражданските дела първа инстанция са 127 бр., което 

представлява 14%. Първоинстанционните търговски дела са 73 бр. или 8%. 

Фирмените дела са 2 бр. или 0%. Въззивните граждански и търговски дела 

са 309 бр., представляващи 34%.  
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ВИДОВЕ ДЕЛА 

2019 2020 2021 

не 

свър 

шили 

постъ 

пили 

за раз 

глеж 

дане 

не 

свър 

шили 

постъ 

пили 

за раз 

глеж 

дане 

не свър 

шили 

постъ 

пили 

за раз 

глеж 

дане 

наказателни дела 

I 
21 251 272 13 286 299 16 267 283 

наказателни дела 

II 
12 156 168 17 109 126 15 96 111 

граждански дела 

I 
32 77 109 29 72 101 36 91 127 

търговски дела 38 67 105 20 84 104 25 48 73 

фирмени дела 0 2 2   1 1   2 2 

граждански II 21 296 317 35 276 311 41 268 309 

Всичко 124 849 973 114 828 942 133 772 905 

наказателни дела 
I

32%

наказателни дела 
II

12%

граждански дела 
I

14%

търговски дела
8%

фирмени дела
0%

граждански II
34%

Дела за разглеждане през 2021 г.

ВИДОВЕ ДЕЛА За разглеждане Процент 
 

наказателни дела I 283 31% 

наказателни дела II 111 12% 

граждански дела I 127 14% 

търговски дела 73 8% 

фирмени дела 2 0% 

граждански II 309 34% 

Всичко 905 100% 
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За сравнение, на производство за разглеждане през 2021 г. са били 

905, при 942 бр. дела през 2020 г. и при 973 бр. през 2019 г. Постъпилите 

през 2021 г. дела са 772 бр. при 828 бр. през 2020 г. и при 849 бр. през 2019 

г. Останалите несвършени дела за 2021 г. са 133 броя, при 114 бр. през 

2020 г. и при 124 бр. през 2019 г. Както се вижда налице е увеличение на 

несвършените дела, но това се дължи основно на особеностите на 

отчетната година и продължителните мерки, свързани с пандемията от 

COVID-19. 

 

От горното може да се заключи, че през 2021 г. броя на всички 

разглеждани 905 бр. дела е с 4% по-малко от предходната 2020 г., когато са 

разглеждани 942 бр. дела, и със 7% по-малко от 2019 г. – 973 бр. дела. 

При първоинстанционните наказателни дела се наблюдава 

намаление от 5% - 283 бр. спрямо предходната 2020 г. – 299 бр. и с 4% 

повече спрямо 2019 г. - 272 бр. дела за разглеждане. 

При въззивните наказателни дела се наблюдава намаление на делата 

за разглеждане – 111 бр. дела, като спрямо 2020 г. намалението е с 12% -

126 бр. Спрямо 2019 г. се наблюдава намаление с 34% - 168 бр.  

При разглежданите граждански дела първа инстанция за отчетната 

година се наблюдава увеличение – 127 бр., което е с 26% повече спрямо 

предходната 2020 г. - 101 бр., а спрямо 2019 г. са със 17% повече, когато 

делата са били 109 бр. 

 При търговските дела също се наблюдава намаление на делата за  

разглеждане – 73 броя, което е с 30% по-малко спрямо 2020 г. – 104 бр., и с 

30% по-малко спрямо 2019 г., когато делата са били 105 бр.  

При въззивните граждански дела общият брой  дела за разглеждане е 

309 бр., което е с 1% по-малко спрямо 2020 г. – 311 бр., а спрямо 2019 г. се 

наблюдава намаление с 3%, когато делата са били 317 бр. 

 

272
299

283

168

126
111109 101

127
105 104

73

2 1 2

317 311 309

2019 2020 2021

Дела за разглеждане

наказателни дела I наказателни дела II граждански дела I
търговски дела фирмени дела граждански II
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От една страна се забелязва намаляване на несвършилите въззивни 

наказателни дела спрямо предходната година, а от друга страна се 

наблюдава увеличение на несвършилите първоинстанционни наказателни 

и граждански дела, въззивни граждански и търговски дела. 

Общата тенденция е за намаляване на постъпили дела 772 бр. е с 4% 

по-малко от предходната година - 828 бр., и със 7% по-малко от 2019 г. – 

849 бр. дела. 

При първоинстанционните наказателни дела се наблюдава 

намаление на постъпленията със 7% - 267 бр. спрямо предходната година – 

286 бр. и с 6% повече спрямо 2019 г. - 251 бр. дела. 

При въззивните наказателни дела се наблюдава спад на постъпилите 

дела – 96 бр. дела, като спрямо 2020 г. той е 12% - 109 бр., и с 38% спрямо 

2019 г. – 156 бр. дела. 

При граждански дела първа инстанция се наблюдава увеличение на 

постъпилите дела – 91 бр., което е с 26% повече спрямо предходната 

година – 72 бр. дела, и с 18% повече спрямо 2019 г. – 77 бр. 

При търговските дела се наблюдава сериозно намаление на 

постъпилите дела – 48 броя, което е с 43% по-малко спрямо 2020 г. - 84 бр. 

и с 28% по-малко спрямо 2019 г. – 67 дела. 

До голяма степен увеличението на гражданските дела спрямо 

търговските се дължи на това, че със заповед № РД-14/43 от 18.02.2021 г. 

на адм. ръководител-председател на съда делата по искове, предявени по 

чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.)/чл. 432 КЗ и чл. 422 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 

ГПК, са започнали да се разглеждат като граждански дела, съгласно 

измененията на чл. 113 ГПК. 

При въззивните граждански дела се наблюдава намаление на 

постъпилите  дела – 268 бр. с 3% спрямо 2020 г. – 276 бр. и намаление с 

9% спрямо 2019 г. – 296 дела. 

През отчетната 2021 г. са постъпили за разглеждане 2 фирмени дела, 

като за 2020 г. те са били 1 бр., а за 2019 г. – 2 бр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд - Разград през 2021 г. 

13 

 

Несвършили дела към 31.12.2020 г. по съдии 

 

Съдия 
Граждан- 

ски дела I 

 

Търгов- 

ски 

дела 

 

Фирме- 

ни дела 

Граждан- 

ски  II 

 

Наказа- 

телни 

дела I 

 

Наказа- 

телни 

дела II 

Общо 

АНЕЛИЯ  ЙОРДАНОВА 8 8  8   24 

АТАНАС  ХРИСТОВ  

7 
5  7   19 

ВАЛЕНТИНА  

ДИМИТРОВА 

 

5 
4  8 2 1 17 

ИРИНА  ГАНЕВА 8 3  5   16 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ  

0 
0  0 4 6 10 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 8 5  13 1 0 27 

ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА 0 0  0    

ЕМИЛ  СТОЕВ     9 8 17 

ПЕТЪР  МИЛЕВ            3 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ       0 

ТЕОДОРА  НЕЙЧЕВА       0 

       Всичко 
36 25 0 41 16 15 133 

 

                           Постъпили дела по съдии през 2021 г. 

Съдия Граждан- 

ски дела I 

Търгов- 

ски 

дела 

Фирме- 

ни дела 

Граждан- 

ски  II 

Наказа- 

телни 

дела I 

Наказа- 

телни 

дела II 

Общо 

АНЕЛИЯ  ЙОРДАНОВА 22 10 0 63   95 

АТАНАС  ХРИСТОВ 23 10 2 60   95 

ВАЛЕНТИНА  

ДИМИТРОВА 
17 10 0 49 2  76 

ИРИНА  ГАНЕВА 8 4 0 26   38 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 0 2 0 0 135 24 161 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 16 9 0 62 1 0 88 

ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА 5 3 0 8    

ЕМИЛ  СТОЕВ     74 33 107 

ПЕТЪР  МИЛЕВ          0 11 11 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ     57 28 85 
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ТЕОДОРА  НЕЙЧЕВА       0 

Всичко 91 48 2 268 267 96 772 

 

                                    Свършили дела през 2021 г.

 

 

През 2021 г. са приключили общо 790 дела, което е с 2% по-малко от 

предходната година - 809 дела, и с 8% по-малко от 2019 г. – 860 бр. дела.    

 

От свършилите дела, 274 броя са първоинстанционни наказателни 

дела, което е с 3% по-малко от предходната година /283 бр./ и с 6% повече 

от 2019 г. – 259 бр. Това се дължи на намалелия брой постъпили дела за 

разглеждане. 

 

При въззивните наказателни дела тенденцията е за намаление на 

свършилите дела с 15% /94 бр./ спрямо предходната година /111 бр./ и 

намаление с 38% спрямо 2019 г. /151 бр./, което се дължи на намалението 

на постъпилите дела. 

 

Броят на приключилите първоинстанционни граждански дела - 72 бр. 

се е увеличил с 11% спрямо предходната 2020 година – 65 бр. Спад с 11% е 

налице спрямо 2019 г., когато делата са 81 бр.   

 

Наблюдава се намаляване на свършилите търговските дела с 25% / 59 

бр./ спрямо 2020 г. /79 бр./ и намаление с 31% спрямо 2019 г. /85 бр./.  

 

Броят на свършилите въззивни граждански дела бележи увеличение 

спрямо предходните две години – 2020 г. и 2019 г. съответно със 7% и 2%. 

259
283 274

151

111
94

81
65 72

85 79
59

2 1 2

282
270

289

2019 2020 2021

Свършили дела

наказателни дела I наказателни дела II граждански дела I
търговски дела фирмени дела граждански II
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Свършени дела по съдии 

 

Съдия 

граждан 

ски дела 

I 

търгов ски 

дела 

фирме 

ни дела 

граждан 

ски  II 

наказа 

телни 

дела I 

наказа 

телни 

дела II 

Общо 

АНЕЛИЯ  ЙОРДАНОВА 16 13 0 68 
  

97 

АТАНАС  ХРИСТОВ 18 13 2 60 
  

93 

ВАЛЕНТИНА  

ДИМИТРОВА 

12 13 0 53 2 
 

78 

ИРИНА  ГАНЕВА 13 6 0 31 
  

50 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 0 2 0 0 137 29 168 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 11 10 0 71 2 0 94 

ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА 2 2 0 6 
   

ЕМИЛ  СТОЕВ 
    

79 39 118 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      
    

0 3 5 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 
    

54 23 77 

ТЕОДОРА  НЕЙЧЕВА 
      

0 

Всичко 72 59 2 289 274 94 790 

 

                         Свършили дела в 3-месечен срок 

 

 

95% 94% 95%94%

83% 80%80%

69%

82%

65% 65%
71%

0%

100% 100%
92% 91% 90%

2019 2020 2021

Свършили дела в 3-мес. срок

наказателни дела I наказателни дела II граждански дела I

търговски дела фирмени дела граждански II
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Голяма част от делата приключват в тримесечен срок. Забавяне се 

наблюдава само при търговските дела. При тях в тримесечен срок са 

свършени 42 дела, което съпоставено с 2020 г. е с 25% по-малко, а спрямо 

свършените през 2019 г. са с 31% по-малко. В процентно съотношение на 

този показател влияе осезателно намалялото постъпление на този вид дела 

през отчетната година.    

 

Свършени дела в 3-месечен срок по съдии 
 

Съдия 
Граждан- 

ски дела I 

 Търгов- 

ски дела 

фирмени 

дела 

Граждан- 

ски  II 

 

Наказа- 

телни 

дела I 

 

Наказа- 

телни 

дела II 

Общо 

АНЕЛИЯ  ЙОРДАНОВА 14 7 0 64 
  

85 

АТАНАС  ХРИСТОВ 15 11 2 55 
  

83 

ВАЛЕНТИНА  

ДИМИТРОВА 

10 8 0 46 
  

64 

ИРИНА  ГАНЕВА 8 5 0 29 
  

42 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 0 2 0 0 134 25 161 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 10 7 0 61 1 0 79 

ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА 2 2 0 6 
   

ЕМИЛ  СТОЕВ 
    

73 30 103 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      
    

0 2 2 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 
    

53 18 71 

ТЕОДОРА  НЕЙЧЕВА 
      

0 

Всичко 59 42 2 261 261 75 700 
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2. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове 

наказателни 

дело 

срок за изготвяне на  

съдебен акт - 2021 г. % на 

постановените в 1-

2 мес. срок 
общо 

до  

1 м. 
1-2 м 

1 - 3 

м. 

над  

3 м. 

НОХД 145 144 1 0 0 100% 

ЧНД 423 423 0 0 0 100% 

НАХД 13 13 0 0 0 100% 

ВНОХД 178 177 1 0 0 100% 

ВНЧХД 20 20 0 0 0 100% 

ВЧНД 48 48 0 0 0 100% 

ВНАХД 27 27 0 0 0 100% 

КНАХД 0 0 0 0 0   

граждански 

дела 

общо 
до  

1 м. 
1-2 м 

1 - 3 

м. 

над  

3 м. 

% на 

постановените в 

1-мес. срок 

ГД 394 394 0 0 0 100% 

ЧГД 48 48 0 0 0 100% 

ГД (В) 575 575 0 0 0 100% 

ЧГД (В) 119 119 0 0 0 100% 

ТД 246 246 0 0 0 100% 

ЧТД 33 33 0 0 0 100% 

Всичко  2269 2267 2 0 0 100,00% 

 

 

Процентът на постановените съдебни актове в законоустановения 

срок от обявяването им, като общо за всички видове дела е 100% при 

98,07% за предходната година и 97,44% за 2019 г. 

При наказателните дела от общ характер се наблюдава увеличение на 

показателя отчитащ постановените в 1-месечен срок съдебни актове, като 

за 2021 г. е 100%, при 92% за 2020 г. За 2019 г. процентът на 

постановените в срок дела е 85%. 

 При  ВНОХД също се наблюдава подобрение на показателя отчитащ 

срока на изготвяне на съдебните актове – 100% при 98% за предходната 

година и 97% за 2019 г. 
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При останалите наказателни дела се наблюдава устойчивост на 

показателя - 100% и за трите години. 

При първоинстанционните граждански дела се наблюдава 

подобрение на показателя отчитащ срока на изготвяне на съдебните 

актове, който за текущата година е 100% при 96% за 2020 г. и 97% за 2019 

г.  

При въззивните граждански дела показателят, отчитащ 

постановените в 1-месечен срок съдебни актове, сочи увеличение – 100% 

за отчетната година, при 98% за 2020 г. и 97% за 2019 г. 

При  първоинстанционните търговски дела е процентът също е 

нараснал – 100%, при 95% за 2020 г. и при 95% за 2019 г. 

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 % на постано 

вените в 1-2 

месечен срок общо до 1 м. 1 - 2 м. 2-3 м. над 3 м. 

АНЕЛИЯ  ЙОРДАНОВА 356 356 0 0 0 100% 

АТАНАС  ХРИСТОВ 386 386 0 0 0 100% 

ВАЛЕНТИНА  

ДИМИТРОВА 
212 211 1 0 0 100% 

ИРИНА  ГАНЕВА 147 147 0 0 0 100% 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 323 323 0 0 0 100% 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 265 265 0 0 0 100% 

ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА 41 41 0 0 0 100% 

ЕМИЛ  СТОЕВ 281 281 0 0 0 100% 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      18 18 0 0 0 100% 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 240 239 1 0 0 100% 

Общо 2269 2267 2 0 0 100% 
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Постановени съдебни актове 

 

 

№  Съдия 

Постановени съдебни актове  

граждански дела търговски дела наказателни дела всичко 

Р
еш

ен
и

я
 

О
п
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ен

и
я
 

Р
аз
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о
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еж

д
ан

и
я
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о
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о
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о
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Д
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о
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о
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о
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/Р
е

ш
ен

и
я
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ел
ен

и
я
 

Р
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п
о
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д
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и
я
 

П
р

о
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к
о

л
и

 

О
б

щ
о

 п
о

 Н
Д

 

Р
еш

ен
и

я
 

О
п

р
ед

ел
ен

и
я
 

Р
аз

п
о

р
еж

д
ан

и
я
 

П
р

о
то

к
о

л
и

 

О
б

щ
о

 

1 

Анелия 

Маринова 

Йорданова 

47 112 106 65 

 

 

 

 

330 14 28 58 18 

 

 

 

 

118 0 0 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

164 

 

 

 

 

83 

 

 

 

448 

2 

Атанас 

Дечков 

Христов 42 121 134 47 

 

 

344 13 16 59 14 

 

 

102 0 0 0 0 

0 55 137 193 61 

 

 

446 

3 

Валентина 

Петрова 

Димитрова 

34 74 62 42 

 

 

 

 

212 3 16 36 5 

 

 

 

 

60 2 0 0 0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

274 

4 

Ирина 

Миткова 

Ганева 27 58 33 32 

 

150 
9 14 12 6 

 

 

41 0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

36 

 

 

72 

 

 

45 

 

 

38 

 

 

191 

5 

Лазар 

Йорданов 

Мичев 0 0 0 0 

 

0 
0 2 3 0 

 

 

5 52 46 174 80 

 

 

352 

 

 

52 

 

 

48 

 

 

177 

 

 

80 

 

 

357 

6 

Рая 

Петкова 

Йончева 43 105 65 62 

 

 

275 11 33 45 11 

 

 

100 0 3 3 6 

 

 

12 

 

 

54 

 

 

141 

 

 

113 

 

 

79 

 

 

387 

7 

Цветалина 

Михова 

Дочева 3 14 11 4 

 

32 
0 6 3 0 

 

 

9 0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

20 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

41 

8 

Емил 

Димитров 

Стоев 0 0 0 0 

 

0 
1 0 3 0 

 

 

4 60 56 107 102 

 

 

325 

 

 

61 

 

 

56 

 

 

110 

 

 

102 

 

 

329 

9 

Пламен 

Митков 

Драганов 0 0 0 0 

 

0 
0 0 3 0 

 

 

3 40 47 78 72 

 

 

237 

 

 

40 

 

 

47 

 

 

81 

 

 

72 

 

 

240 

10 

Петър 

Милков 

Милев 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 

 

1 11 1 5 

 
 

 

1 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

18 

        Общо 196 484 411 252 1343 51 115 222 54 442 155 163 363 265 928 402 762 996 571 2731 

 

 

Горната таблица отразява общо броят постановени съдебни актове 

по съдии през отчетния период. През отчетния период общо постановени 

са 2731 бр. актове. От тях по граждански дела са 1343 бр. актове, по 

търговски – 442 бр. актове и по наказателни дела – 928 бр. актове.     

Разликата в броя на постановените съдебни актове от различните съдии от 

една страна по наказателни дела и от друга страна по граждански и 
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търговски дела е обусловена от разликата в броя съдии, които разглеждат 

наказателни и граждански и търговски дела.   

3. Качество на съдебните актове - потвърдени /включително и 

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

/включително и като %/, за периода 2019-2021 г. 

 

Вид дела 

2019 2020 2021 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

Отм

е 

нени 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

От

ме 

нен

и 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

об 

жал 

вани 

Вър 

нати 

Отме 

нени 

Изме 

нeни 

Пот 

вър 

дени 

наказателни 

дела I 
35 31 4 4 23 23 19 2 5 12 26 19 3 5 11 

наказателни 

дела II 
7 3 1   2 5 1     1 8 4 1   3 

граждански 

дела I 
26 17 5 5 7 21 27 18 3 6 15 13 3 4 6 

търговски 

дела I 
40 28 6 7 15 43 27 3 9 15 29 32 3 13 16 

ГД II и ТД II 46 45 7 1 37 40 35 7 1 27 49 32 2 1 29 

Всичко  154 124 23 17 84 132 109 30 18 61 127 100 12 23 65 

 

През 2021 г. всичко обжалвани са 127 бр. съдебни акта. Върнати след 

обжалване са 100 дела, като 12% от тях са отменени, 23% са изменени и 

65% са потвърдени.  

За наказателните дела първа инстанция процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 16%, изменени са 

26%, а потвърдени са 58% от постановените актове. 

При въззивните наказателни дела само 8 съдебни акта са обжалвани. 

Върнати след обжалване са 4 съдебни акта, 1 акт е отменен, а 3 са 

потвърдени. 

Значително е намален процентът на отменените съдебни актове 

спрямо всички върнати след обжалване по гражданските дела първа 

инстанция – 23% при 67% за 2020 г. /когато бе прието Тълкувателно 

решение от ГК на ВКС за делата, страна по които е КПКОНПИ/. Изменени 

са 31%, а потвърдени са 42% от постановените актове.  

При първоинстанционните търговски дела процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 9%, изменени са 

41%, а потвърдени са 50% от постановените актове. 
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При въззивните граждански дела процентът на отменените съдебни 

актове спрямо всички върнати след обжалване е 6%, 3% са изменени, а 

потвърдени са 91% от постановените актове. 

 

№

  Съдия 

върнати отменени изменени потвърдени 

%
 о

тм
ен

ен
и

 

сп
р
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н
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и
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щ
о
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о
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I 
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.д

.I
I 
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щ
о
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.I
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I 
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.I
I 

О
б

щ
о

 

н
ак

.I
 

гр
.д

.I
 

тъ
р

г.
 

н
ак

.I
I 

гр
.д

.I
I 

  

За 

всичко 

дела 

10

0 

1

9 

1

3 
32 4 32 

1

2 
3 3 3 1 2 23 5 4 13 0 1 65 11 6 16 3 29 12% 

1 

ЛАЗАР 

Й. 

МИЧЕВ 
4 3 0 0 1 0 2 1     1   0           2 2         50% 

2 

АНЕЛИ

Я  

ЙОРДА

НОВА 

15 0 3 8 0 4 1   1       4     4     10   2 4   4 7% 

3 
ЕМИЛ  

СТОЕВ 
14 

1

1 
0 0 3 0 2 2         4 4         8 5     3   14% 

4 

РАЯ  

ЙОНЧЕ

ВА 
17 0 3 8 0 6 1         1 8   1 6   1 8   2 2   4 6% 

5 

ВАЛЕН

ТИНА  

ДИМИТ

РОВА 

16 1 0 4 0 11 2     2     1 1         13     2   11 13% 

6 

ИРИНА  

ГАНЕВ

А 
16 0 3 7 0 6 3   2     1 3   1 2     10     5   5 19% 

7 

ТЕОДО

РА М. 

НЕЙЧЕ

ВА 

2 2 0 0 0 0 0           0           2 2         0% 

8 

АТАНА

С  

ХРИСТ

ОВ 

14 0 4 5 0 5 1     1     3   2 1     10   2 3   5 7% 

9 

ПЛАМЕ

Н  

ДРАГА

НОВ 

2 2 0 0 0 0 0           0           2 2         0% 

1

0 

ЦВЕТА

ЛИНА 

ДОЧЕВ

А 

0 0 0 0 0 0 0           0           0           0% 

1

1 
ПЕТЪР  

МИЛЕВ      
0 0 0 0 0 0 0           0           0           0% 
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Натовареност - по щат и действителна натовареност, спрямо дела за 

разглеждане и спрямо свършени дела, за периода 2017 г.- 2021 г. 

 

година 
Брой дела за 

разглеждане 

Брой 

свършени 

дела 

брой 

съдии 

Средна натовареност за 

годината общо 

към делата 

за 

разглеждане 

към 

свършените 

дела 

2017 1037 928 10 8,64 7,74 

2018 996 872 10 8,30 7,27 

2019 973 860 10 8,11 7,17 

2020 942 809 10 7,85 6,74 

2021 905 790 10 7,54 6,58 

 

Средномесечната натовареност спрямо делата за разглеждане от 

един съдия по щат, на база 12 месеца, за 2021 г. е 7,54 дела, за 2020 г. е 

7,85 дела, за 2019 г. е 8,11 дела, за 2018 г. е 8,30 дела и за 2017 г. е 8,64 

дела. 

Средномесечната натовареност спрямо всички свършени дела от 

един съдия по щат, на база 12 месеца, за 2021 г. е 6,58 дела, за 2020 г. е 

6,74 дела, за 2019 г. е 7,17 дела, за 2018 г. е 7,27 дела, за 2017 г. е 7,74 

дела. 

 

Година 
Брой дела за 

разглеждане 

Брой 

свършен

и дела 

Отработе

ни 

човекоме

сеци 

Действителна 

натовареност 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

2017 1037 928 92 11,27 10,10 

2018 996 872 98 10,16 8,90 

2019 973 860 108 9,01 7,96 

2020 942 809 92,5 10,18 8,75 

2021 905 790 95 9,53 8,32 

 

Действителната натовареност спрямо всички дела за разглеждане за 

2021 г. е 9,53 дела, за 2020 г. е 10,18 дела, за 2019 г. е 9,01 дела, за 2018 г. е 

10,16 дела, за 2017 г. е 11,27 дела. 
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Действителната натовареност спрямо всички свършени дела за 2021 

г. е 8,32 дела, за 2020 г. е 8,75 дела, за 2019 г. е 7,96 дела, за 2018 г. е 8,90 

дела, за 2017 г. е 10,10 дела. 

Тенденцията през 2021 г., спрямо предходния период, е за 

намаляване на средната натовареност към делата за разглеждане и към 

свършените дела и намаляване на действителната натовареност на един 

съдия по щат. 

Има съществена разлика между показателя, отчитащ действителната 

натовареност и показателя, отчитащ средната натовареност по щат от един 

съдия. Причината за това е, че до 30 август 2021 г. незаета е 1 щатна 

бройка за длъжността „младши съдия“, както и продължителния отпуск 

поради нетрудоспособност на съдия от Наказателно отделение. 

От 06.08.2020 г. в Окръжен съд - Разград е внедрена Единната 

информационна система на съдилищата /ЕИСС/, която е с опция 

изчисляване на натовареността на съдиите.  

 

III. НАКАЗАТЕЛНО  ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Кадрова обезпеченост 

 

В Наказателно отделение през отчетния период са работили следните 

съдии: съдия Лазар Мичев /01.01 - 31.12.2021 г./, Емил Стоев - зам.- 

председател, НО /01.01 - 31.12.2021 г./, съдия Пламен Драганов /15.02. -

31.12.2021 г./ и мл. съдия Петър Милев /30.08. – 31.12.2021 г./. Съдия 

Теодора Нейчева е в продължителен отпуск поради нетрудоспособност. 

Със Заповед № РД-14-155/29.09.2020 г. на и.ф. административен 

ръководител–председател, съдия Теодора Нейчева е изключена от 

програмата ЕИСС за разпределение на делата в Окръжен съд - Разград, 

считано от 29.09.2020 г. за периода на продължителното отсъствие /до 

06.06.2022 г./ 

Незаета е една щатна бройка за длъжност „съдия“ в НО /обявен 

конкурс с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 

18/11.06.2019 г. 

За обезпечаване на дейността на Наказателно отделение, със Заповед 

№ РД-0035/25.01.2021 г. на Председателя на Апелативен съд - Варна, 

считано от 15.02.2021 г., на незаетия щат е командирован в Окръжен съд - 

Разград Пламен Митков Драганов - съдия в Районен съд - Търговище. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС Протокол № 30 от 

27.07.2021 г. т.6.30 е назначен младши съдия Петър Милков Милев, 

считано от 30.08.2021 г. Същият първоначално е разпределен в 

Наказателно отделение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Със Заповед № РД-14-34/09.02.2021 г. се определя персоналния 

състав на съдиите в наказателно отделение: 

- Съдия Лазар Мичев 
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- Съдия Емил Стоев 

- Съдия Теодора Нейчева 

- Съдия Пламен Драганов 

Всички съдии участват в разпределението на всички 

първоинстанционни и въззивни наказателни дела. За разглеждане на 

всички въззивни наказателни дела се обособява един въззивен съдебен 

състав: 

Първи въззивен състав: съдия Лазар Мичев, съдия Емил Стоев и 

съдия Пламен Драганов. 

 

Със Заповед № РД-14-133/31.08.2021 г. се изменя Заповед № РД-14-

34/09.02.2021 г. в частта относно персоналния състав на съдиите в НО, 

като се добавя и Петър Милков Милев. Считано от 01.09.2021 г. мл. съдия 

Милев е включен при 100% натовареност в разпределението на въззивни 

наказателни дела от програмата за разпределение на делата в Окръжен съд 

- Разград. За разглеждането на всички въззивни наказателни дела се 

обособяват два въззивни съдебни състава: 

 

Първи състав:  

- съдия Лазар Мичев 

- съдия Пламен Драганов 

- младши съдия Петър Милев 

 

   Втори състав: 

- съдия Емил Стоев 

- съдия Пламен Драганов 

- младши съдия Петър Милев 

 

Със Заповед № РД-14-153/11.10.2021 г. се допълва Заповед № РД-14-

133 в частта относно персоналния състав на съдиите в НО, разглеждащи 

първоинстанционни наказателни дела в троен състав: 

  Първи състав: 

- съдия Лазар Мичев 

- съдия Пламен Драганов 

- младши съдия Петър Милев 

 

Втори състав: 

- съдия Емил Стоев 

- съдия Пламен Драганов 

- младши съдия Петър Милев 
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При възникнала необходимост, за попълване на въззивни състави по 

наказателни дела е извършван избор на съдия от Гражданско и търговско 

отделение чрез ЕИСС. 

В месечния график за седмичните дежурства на съдиите от 

Наказателно отделение, със заповеди са добавяни съдия Анелия Йорданова 

и съдия Валентина Димитрова от Гражданско и търговско отделение.  

 

2. Постъпление на наказателните дела за периода 2019-2021 г. 
 

През 2021 г. са постъпили 363 дела. Останали несвършени от 

предходния период са 31 дела или общо за разглеждане са 394 бр. 

наказателни дела.  От тях НОХД са 51 бр., представляващи 13% от всички 

наказателни дела. Най-голям е делът на ЧНД – 58%  /229 бр. дела/,  

ВНОХД - 64 бр. или 16%, ВЧНД – 29 бр. – 7%,  ВНЧХД – 8 бр. – 2%, 

ВАНД – 9 бр. – 2%. 

 

ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2019 2020 2021 

несвър 

шили 

постъ 

пили 

за 

разгле

ждане 

несвър 

шили 

постъ 

пили 

за 

разгле

ж дане 

несвър 

шили 

постъ 

пили 

за разглеж 

дане 

НОХД 14 41 55 10 35 45 11 40 51 

АНД 1 3 4 0 0 0  4 4 

ЧНД 6 207 213 3 250 253 6 223 229 

ВНОХД 9 61 70 11 54 65 13 51 64 

ВАНД 1 14 15 0 10 10   9 9 

ВНЧХД 2 10 12 3 5 8 1 7 8 

ВЧНД   71 71 3 41 44   29 29 

КНАД     0 0 0 0     0 

Общо 33 407 440 30 395 425 31 363 394 

 

През 2021 г. се наблюдава намаление със 7% на всички наказателни 

дела за разглеждане спрямо предходната година и с 10% по-малко спрямо 

2019 г. 

При наказателните дела първа инстанция се наблюдава намаление на 

разглежданите дела с 5% спрямо 2020 година, което се дължи на спада на 

постъпилите ЧНД и увеличение с 4% спрямо 2019 г. 

При НОХД се наблюдава увеличение с 13% спрямо предходната и 

намаление със 7% спрямо 2019 г. През 2021 г. са разгледани 4 бр. АНД, 
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като през предходната година такива дела не са постъпвали, а през 2019 г. 

те са 4 бр.  

При въззивните наказателни дела се наблюдава намаление на общия 

брой на делата за разглеждане с 12% спрямо 2020 г. и с 34% спрямо 2019 г. 

Постъпилите за разглеждане ВНОХД са с 2% по-малко спрямо 

предходната година, а спрямо 2019 г. намалението е с 9%. При ВАНД 

намалението е с 10% спрямо предходната година, а спрямо 2019 г. се 

наблюдава намаление от 40%. При ВНЧХД се запазва броя на постъпилите 

за разглеждане дела спрямо предходната година /8 бр./, като намалението 

спрямо 2019 г. е с 33%. Чувствителен спад на постъпленията се наблюдава 

и при ВЧНД, които спрямо предходната година са с 34% по-малко, а 

спрямо 2019 г. с 59% по-малко. 

                          

Несвършили дела към 31.12.2020 г. по съдии 

 

Съдия 
наказа 

телни дела I 

наказа 

телни дела 

II 

Общо 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 4 6 10 

ЕМИЛ  СТОЕВ 9 8 17 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 1 0 1 

ВАЛЕНТИНА  ДИМИТРОВА 2 1 3 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 0 0 0 

Всичко 12 9 21 

 

Постъпили дела по съдии 

Съдия 
наказателни 

дела I 

наказателни 

дела II 
Общо 

ЕМИЛ  СТОЕВ 74 33 107 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 135 24 159 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      0 11 11 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 57 28 85 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 1 0 1 

Всичко 267 96 363 
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            Свършили дела по съдии 

Съдия 
наказателни дела 

I 

наказателни дела 

II 
Общо 

ЕМИЛ  СТОЕВ 79 39 118 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 137 29 166 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      2 3 5 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 54 23 77 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 2 0 2 

Всичко 274 94 368 

 

                         Несвършили дела към 31.12.2021 г. по съдии 

 

Несвършили дела към 31.12.2021 г. 
      

Съдия 
наказателни дела 

I 

наказателни дела 

II 
Общо 

ЕМИЛ  СТОЕВ 
4 2 6 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 2 1 3 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      0 9 9 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 3 5 8 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 0 0 0 

Всичко 9 17 26 

 

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

специалните разузнавателни средства, отчетният доклад за дейността на 

Окръжен съд - Разград през годината представя следните данни: 

- общ брой издадени разрешения за използване на специални 

разузнавателни средства - 78 бр.; 

-  от общия брой издадени разрешения за първоначално    използване 

на специални разузнавателни средства - 51 бр.; 

-  от общия брой издадени разрешения за продължаване  на  

използване на специални разузнавателни средства - 27 бр.; 

-  откази за използване на специални разузнавателни средства - 0 бр.; 

-  издадени разрешения по искане на органи по чл. 13 ал. 1 ЗСРС - 8 

бр.; 

- издадени разрешения по искане на прокурор /чл. 13 ал. 2 ЗСРС - 70 

бр.; 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд - Разград през 2021 г. 

28 

 

- издадени разрешения за унищожаване по чл.175, ал.7  НПК - 38 бр.; 

- постъпили  доклади по чл. 29, ал. 7 от НПК - 43 бр.; 

- общ брой изготвени веществени доказателствени средства - 15 бр.; 

 

 

 

От общия брой наказателни дела /394 бр./ за разглеждане 283 бр. са 

първоинстанционни, а 111 бр. второинстанционни. 

 

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 

административния ръководител или от негов заместник, при отсъствие, 

определен с нарочна заповед, чрез Единната информационна система на 

съдилищата /ЕИСС/. 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.  

Между съдиите в отделението липсва вътрешна специализация.  

С оглед равномерното натоварване на съдиите, в системата за 

случайно 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 

272
299

283

168

126
111

2019 2020 2021

Наказателни дела за разглеждане

наказателни дела I наказателни дела II
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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 случайния избор винаги се мотивират 

от разпределящият. 

Изключенията от принципа за случайно разпределение са подробно 

регламентирани във Вътрешните правила за случайно разпределение на 

делата. 

 

4. Разглеждане на наказателните дела 

4.1.  Насрочени дела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за насрочените през 2021 г. открити съдебни заседания по 

наказателните дела се наблюдава намаление от 10% спрямо 2020 г. и 

намаление от 25% спрямо 2019 г. 

При наказателните дела първа инстанция е налице намаление с 10% 

спрямо 2020 г. и със 17% спрямо 2019 г. 

 

При въззивните наказателни дела е налице намаление от 10% на 

насрочените заседания спрямо 2020 г., и намаление с 36% спрямо 2019 г. 

 

221
205

184
166

119
107

2019 2020 2021

Насрочени заседания

наказателни дела I наказателни дела II

Наказателни дела 
Брой насрочените открити заседания   

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

наказателни дела I 221 205 184 

наказателни дела II 166 119 107 

Общо 387 324 291 
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4.2.  Дела, насрочени за предварително изслушване, за 

разпоредително заседание и приключили със съответния съдебен акт  

 

Резултат от насрочени 

предварителни 

изслушвания 

2019 2020 2021 

Брой % Брой % Брой % 

С присъда 3 100%      2 100% 

С присъда и 

споразумение 
  0%       0% 

Със споразумение   0%       0% 

Прекратено за 

доразследване 
  0%       0% 

Отложено   0%       0% 

Отменено   0%       0% 

Общо: 3 100% 0   2    100% 

 

 През отчетната година няма насрочени дела за предварително 

изслушване, както и през предходната година. През 2019 г. делата, 

насрочени за предварително изслушване са 3 бр. като и трите дела са 

приключили с присъда.  

Резултат от насрочени 

Разпоредителни 

заседания 

2019 2020 2021 

Брой % Брой % Брой % 

С присъда 6 18% 4 10% 14 42% 

С присъда и 

споразумение 
  0%   0%   0% 

Със споразумение 2 6% 2 5% 3 9% 

Прекратено за 

доразследване 
3 9% 1 3% 2 6% 

Отложено 10 30% 18 46% 9 27% 

Отменено 12 36% 14 36% 5 15% 

Общо: 33 100% 39 100% 33 100% 
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За отчетната година от всички насрочени за разпоредително 

заседание дела – 33 бр., 19 бр. са приключили със съдебен акт в едно 

съдебно заседание. По 5 бр. дела разпоредителното заседание не се е 

състояло поради пречки за провеждане на заседанието, станали известни 

на съда преди насрочената дата. По 9 бр. от делата са насрочени съдебните 

заседания за разглеждане на делото по общия ред. 

 

 4.3. Отложени заседания 

 

Дела 

2019 2020 2021 

Брой 

заседания 

Брой 

отложени 

заседания 

Брой 

заседания 

Брой 

отложени 

заседания 

Брой 

заседания 

Брой 

отложени 

заседания 

наказателни 

дела I 
212 67 205 55 184 49 

наказателни 

дела II 
131 20 119 27 107 25 

Всичко  343 87 324 82 291 74 

 

За наказателните дела се наблюдава запазване на процента на 

отложени съдебни заседания, като за 2021 г. отложените дела са 25%, при 

25% за 2020 г. и 25% за 2019 г.  

При наказателните дела първа инстанция процентът на отложените 

заседания е 27%. За сравнение през 2020 г. този процент отново е 27%, а 

през 2019 г.е 32%. 

При въззивните наказателни дела процентът на отложените 

заседания е 23%, при 23% за предходната година и 15% за 2019 г. 

 

 

32%

27% 27%

15%

23% 23%

2019 2020 2021

% отложени заседания

наказателни дела I наказателни дела II
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Основните причини за отлагане на наказателните дела са: 

 

- За събиране на доказателства – 18% 

- Нередовно призоваване /подсъдим, пострадал, свидетел/ - 14% 

- За изготвяне на съдебна експертиза – 11% 

- За неявяване на подсъдим /пълномощник/, жалбоподател – 11% 

Броят на отсрочените наказателни дела през 2021 г. във връзка с 

обявената извънредна епидемична обстановка в страната е общо 3 бр. 

наказателни дела. 

 

Причините за отсрочването са: 

- наложена карантина на страна по делото – 1 бр. 

- наложена карантина на адвокат – 2 бр. 

 

4.4. Закрити заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общият брой на закритите разпоредителни заседания по наказателни 

дела за 2021 г. е 569 бр. като спрямо предходната година броят им е със 

спад от 18% /693 заседания/, и спад с 14% спрямо 2019 г. при общо 662 

закрити заседания. 

При първоинстанционните наказателни дела броят на закритите 

разпоредителни заседания е намалял с 16% спрямо 2020 г., а спрямо 2019 

г. намалението е със 7%. 

При въззивните наказателни дела тенденцията е за намаление с 21% 

спрямо 2020 г. и 28% намаление спрямо 2019 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

наказателни дела 
Брой закрити заседания 

2019 2020 2021 

наказателни дела I 434 483 404 

наказателни дела II 228 210 165 

Общо 662 693 569 
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5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове 

5.1. Свършени наказателните дела за периода 2019-2021 г. 

 

ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2019 2020 2021 

свър 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

свър 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

свър 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

НОХД 45 37 82% 34 23 68% 46 36 78% 

АНД 4 3 75% 1 1 100% 3 3 100% 

ЧНД 210 207 99% 248 243 98% 225 222 99% 

ВНОХД 59 51 86% 51 37 73% 48 31 65% 

ВАНД 15 15 100% 10 7 70% 9 9 100% 

ВХЧХД 9 8 89% 7 5 71% 7 6 86% 

ВЧНД 68 68 100% 43 43 100% 30 29 97% 

КНАД       0 0         

Общо 410 389 95% 394 359 91% 368 336 91% 

 

През 2021 г. са приключили 274 броя първоинстанционни 

наказателни дела, което е с 3% по-малко от предходната година и с 6% 

повече спрямо 2019 г. При въззивните наказателни дела се наблюдава 

намаление на свършилите дела – с 15% спрямо предходната година и 

намаление с 38% спрямо 2019 г., което се дължи на намаление на 

постъпленията на този вид дела. 

 

 

259
283 274

151

111
94

2019 2020 2021

Свършени дела

наказателни дела I наказателни дела II
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Свършени дела по съдии 

Съдия 
наказателни 

дела I 

наказателни 

дела II 
Общо 

ЕМИЛ  СТОЕВ 79 39 118 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 137 29 166 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      2 3 5 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 54 23 77 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 2 0 2 

Всичко 274 94 368 

 

От общо свършените 368 дела, 274 бр. са наказателни дела първа 

инстанция, а 94 бр. – наказателни дела втора инстанция. С най-много 

свършени дела са съдиите от НО Лазар Мичев и Емил Стоев, съответно 

166 бр. и 118 бр., като това се дължи основно на броя на 

първоинстанционни частни наказателни дела. 

 

       
 

Видно от графиката е, че процентът на приключилите наказателни 

дела в тримесечен срок при първоинстанционните наказателни дела е 

сравнително устойчив, а при въззивните наказателни дела има 3% 

намаление в сравнение с предходните две години.  

 

               

 

 

95% 94% 95%
94%

83%

80%

2019 2020 2021

Свършили наказателни дела в срок до 3-месеца

наказателни дела I наказателни дела II
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Свършени в 3-месечен срок дела по съдии 

 

Съдия 
наказа 

телни 

дела I 

% 3-

мес. 

наказа 

телни 

дела II 

% 3-мес. Общо % 3-мес. 

ЕМИЛ  СТОЕВ 73 99% 30 77% 103 87% 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 134 99% 25 86% 159 96% 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      0 0 2 67% 2 40% 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 53 93% 18 78% 71 92% 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 1 100% 0 0 1 50% 

Всичко 261 98% 75 80% 336 91% 

 

Свършените в тримесечен срок дела са общо 336 бр., от които 261 

наказателни първа инстанция и 75 бр. наказателни дела втора инстанция.   

 

5.2. Срочност при изготвяне на съдебните актове по наказателни 

дела през 2021 г. 

 

Съдия 
  

Срок за изготвяне на съдебен акт % на 

постано 

вените в 1-2 

месечен 

срок 

общо 
до 1 

м. 

1 - 2 

м. 

2 - 3 

м. 

над 3 

м. 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 318 318 0   100,00% 

ЕМИЛ  СТОЕВ 277 277 0   100,00% 

ВАЛЕНТИНА 

ДИМИТРОВА 
2 1 1   100,00% 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 237 236 1   100,00% 

ПЕТЪР  МИЛЕВ      18 18 0   100,00% 

Общо 854 852 2 0 0 100,00% 

 

От изготвените общо 854 бр. съдебни актове 852 бр. са изготвени в 

едномесечен срок и 2 бр. в двумесечен срок. Запазен е много високият 

процент на постановените съдебни актове в законноустановения срок от 

обявяването им, като общо за наказателните дела е 100%. За сравнение 
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през предходната 2020 г. този процент е малко по-нисък – 98,69%, а през 

2019 г. - 97,84%. 

При наказателните дела от общ характер постановените в 

законноустановения срок са 100%. За 2020 г. процентът на постановените в 

този срок дела е 92%, а през 2019 г. - 85%. 

При въззивните наказателните дела от общ характер в срок са – 100% 

при 99% за 2020 г. и 97%  за 2019 г.  

 

При останалите видове наказателни дела, съдебните актове са 

постановени на 100% в едномесечния срок. 

 

вид дело 

Срок за изготвяне на  

съдебен акт - 2021 г. 
% на 

постановените в 

1-2-мес. срок общо 
до  

1 м. 
1-2 м 

2 - 3 

м. 

над  

3 м. 

НОХД 145 144 1 0 0 100,00% 

ЧНД 423 423 0 0 0 100,00% 

НАХД 13 13 0 0 0 100,00% 

ВНОХД 178 177 1 0 0 100,00% 

ВНЧХД 20 20 0 0 0 100,00% 

ВЧНД 48 48 0 0 0 100,00% 

ВНАХД 27 27 0 0 0 100,00% 

Всичко 854 852 2 0 0 100,00% 

 

От изготвените общо 854 бр. съдебни актове 852 бр. са изготвени в 

едномесечен срок и само 2 бр. в двумесечен срок. 

При останалите видове наказателни дела няма постановени актове 

извън законоустановения срок. 

 

5.3. Структура на осъдената престъпност по видове 

престъпления /глави от НК/ 

 

Някои видове престъпления по НК       

  2019 2020 2021 

  
Свършен

и дела 

Брой 

осъдени 

лица 

Свършен

и дела 

Брой 

осъдени 

лица 

Свършен

и дела 

Брой 

осъдени 

лица 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 

Убийства 
200 5 5 4 5 3 1 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
400 2 1 2 4 3 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
700 3 3 2 2 3 1 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
800 2 2 4 3 5 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ФИНАНСОВАТА,  ДАНЪЧНАТА И 

ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ 

800А 5 4 3 2 3 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА 

НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

900 10 10 2 1 6 3 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 18 19 17 18 23 13 

ОБЩО ДЕЛА НОХ  /от ш. 0100 до ш. 1300/   45 44 34 35 46 20 

ЧНД - СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО 2000 42 x 55 x 79 x 

ЧНД - ОТ ДОСЪДЕБНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 
3000 168 x 193 x 146 x 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - общо 4000 4 2 1   3   

ОБЩО ДЕЛА    259 46 283 35 274 20 

През отчетната година осъдените лица са 20, при 35 лица през 2020 г. 

и 46 лица през 2019 г. Свършените дела през годината са 274, при 283 бр. 

за 2020 г. и 259 бр. за 2019 г. 

Тройно са се увеличили престъпленията против дейността на 

държавните органи и обществените организации спрямо 2020 г., 50% ръст 

бележат и свършените дела за други престъпления против личността и 

престъпленията против собствеността в сравнение с предходната година.    

Намаление се наблюдава при престъпленията против личността – 

убийства с 25% спрямо предходната година и с 40% спрямо 2019 г. При 

общоопасните престъпленията увеличението е с 35% спрямо предходната 

година и 28% спрямо 2019 г.  

Запазва се броя на приключилите престъпления против финансовата, 

данъчната и осигурителната системи спрямо 2020 г., но към 2019 г. се 

наблюдава намаление с 40%. 

 

Брой лица 2019 2020 2021 

Съдени лица 48 45 50 

Осъдени 46 35 20 

Оправдани 2 2 1 

 

Намаление се наблюдава при процентът на осъдените лица за 

извършени престъпления от общ характер /20 лица/, което е с 43 % по-
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малко спрямо предходната година /35 лица/ и с 57% по-малко спрямо 2019 

година, при 46 осъдени лица.    

 

Според вида на наложеното наказание лицата са осъдени на: 

- Лишаване от свобода до 3 г. – 15 лица, при 30 лица за 2020 г. и 34 

лица за 2019 г. 

- в т.ч. Условно – 10 лица, при 24 лица за 2020 г. и 28 лица през 2019 

г. 

- На лишаване от свобода над 3 до 10 г. – 3 лица, при 2 лица за 2020 

г. и 3 лица през 2019 г. 

- На лишаване от свобода над 10 до 30 г. – 1 лице, при 1 лице за 

2020 г. и 4 лица през 2019 г. 

- Други наказания  – 1 лице, при 2 лица за 2020 г. и 5 лица през 2019 

г. 

 

6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини 

 През отчетната година няма неприключили в разумен срок 

наказателни дела. 

 

7. Дела с отменен ход по същество 

Според направената справка за периода е установено, че няма дела с 

отменен ход по същество. 

 

8. Натовареност 

 

 

От горната графика е видно, че леко е спаднал показателят за 

средномесечната натовареност по щат на наказателните съдии към делата 

9,17

8,85

8,21

8,54

8,21

7,67

2019 2020 2021

Средна натовареност  НД

Към делата за разглеждане Към свършените дела
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за разглеждане, като за 2021 г. е 8,21 броя, при 8,85 броя за 2020 г., и 9,17 

броя за 2019 г.  

Намалял е и показателят отчитащ средномесечната натовареност по 

щат на наказателните съдии към свършените дела, като за 2021 г. е 7,67 

броя, при 8,21 броя за 2020 г., и 8,54 броя 2019 г. 

 

                    
           

При действителната натовареност на наказателните съдии към 

делата за разглеждане се наблюдава намаление спрямо предходната 

година, като за 2021 г. е 10,23 броя, при 12,69 броя дела за 2020 г., и 9,17 

броя дела през 2019 г.  

Намаление се наблюдава и при действителната натовареност към 

свършените дела, като за 2021 г. е 9,56 броя дела месечно, при 11,76 броя 

дела месечно за 2020 г., и 8,54 броя дела за 2019 г.  

 

9. Качество на съдебните актове 

 

Вид дела 

2019 2020 2021 

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 

наказателн

и дела I 
35 31 4 4 23 23 19 2 5 12 26 19 3 5 11 

наказателн

и дела II 
7 3 1 0 2 5 1 0 0 1 8 4 1 0 3 

Всичко  42 34 5 4 25 28 20 2 5 13 34 23 4 5 14 

 

9,17

12,69

10,23

8,54

11,76

9,56

2019 2020 2021

Действителна натовареност НД

Към делата за разглеждане Към свършените дела



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд - Разград през 2021 г. 

40 

 

През отчетният период са обжалвани 34 наказателни дела. С 

резултат от горната инстанция са върнати 23 дела, като 17% от тях са 

отменени, 22% са изменени и 61% са потвърдени. 

При наказателните дела първа инстанция обжалваните актове са 26 

броя, като процентът на отменените съдебни актове спрямо всички 

върнати след обжалване показва, че 16% са отменени, изменени са 26%, а 

потвърдени са 58% от постановените актове. 

При въззивните наказателни дела има само 8 обжалвани съдебни 

акта. Върнати след обжалване са 4 съдебни акта, от които 3 са потвърдени, 

а 1 е отменен.  

 

№  Съдия 

върнати отменени изменени потвърдени 

О
б

щ
о

 

н
ак

.I
 

н
ак

.I
I 

О
б

щ
о

 

н
ак

.I
 

н
ак

.I
I 

О
б

щ
о

 

н
ак

.I
 

н
ак

.I
I 

О
б

щ
о

 

н
ак

.I
 

н
ак

.I
I 

  За всичко дела 
23 19 4 4 3 1 5 5 0 14 11 3 

1 
ЛАЗАР Й. 

МИЧЕВ 
4 3 1 2 1 1 0   2 2  

2 ЕМИЛ  СТОЕВ 14 11 3 2 2  4 4  8 5 3 

3 
ВАЛЕНТИНА  

ДИМИТРОВА 
1 1 0 0    

1 

 

1 
  

0 
  

4 
ТЕОДОРА М. 

НЕЙЧЕВА 
2 2 0 0    

0 
   

2 

 

2 
 

5 
ПЛАМЕН  

ДРАГАНОВ 
2 2 0 0    

0 
   

2 

 

2 
 

6 ПЕТЪР  МИЛЕВ      0 0 0 0   0   0   

 

10. Тенденции в дейността на Наказателно отделение 

 

От горните данни може да се обоснове тенденция за намаляване на 

наказателните дела, което е със 7% на база всички постъпили наказателни 

дела за разглеждане спрямо предходната година и намаление с 10% спрямо 

2019г. 

При наказателните дела първа инстанция за разглеждане се 

наблюдава намаление с 5% спрямо 2020 година, и увеличение с 4% спрямо 

2019 г. Намалението спрямо предходната година се дължи на спада на 

постъпилите ЧНД. 

При НОХД се наблюдава увеличение с 13% спрямо предходната и 

намаление със 7% спрямо 2019 г. През 2021 г. са разгледани 4 бр. АНД, 

като през предходната година такива дела не са постъпвали, а през 2019 г. 

те са 4 бр. 

При въззивните наказателни дела се наблюдава намаление на общия 

брой на делата за разглеждане с 12% спрямо 2020 г. и с 34% спрямо 2019 г. 
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Постъпилите за разглеждане ВНОХД са с 2% по-малко спрямо 

предходната година, а спрямо 2019 г. намалението е с 9%. При ВАНД 

намалението е с 10% спрямо предходната година, а спрямо 2019 г. се 

наблюдава намаление от 40%. При ВНЧХД се запазва броя на постъпилите 

за разглеждане дела спрямо предходната година /8 бр./, като намалението 

спрямо 2019 г. е с 33%. Чувствителен спад на постъпленията се наблюдава 

и при ВЧНД, които спрямо предходната година са с 34% по-малко, а 

спрямо 2019 г. с 59% по-малко. 

По отношение бързината на съдопроизводството и в частност 

отлагане на съдебните заседания се наблюдава запазване на процента на 

отложени съдебни заседания, като за 2021 г. отложените дела са 25%, при 

25% за 2020 г. и 25% за 2019 г.  

При наказателните дела първа инстанция процентът на отложените 

заседания е 27%. За сравнение през 2020 г. този процент отново е 27%, а 

през 2019 г.е 32%. 

При въззивните наказателни дела процентът на отложените 

заседания е 23%, при 23% за предходната година и 15% за 2019 г. 

Особено добро впечатление прави повишаването на процента на 

делата с изготвени съдебни актове в едномесечен срок, респ. двумесечен 

срок от обявяването им. От изготвените общо 854 бр. съдебни актове, 852 

бр. са изготвени в едномесечен срок и само 2 бр. в двумесечен срок. 

Налице е много висок процент на постановените съдебни актове в 

законоустановения срок от обявяването им, като общо за наказателните 

дела е 100%. За сравнение през предходната 2020 г. този процент е малко 

по-нисък – 98,69%, а през 2019 г. - 97,84%. 

През отчетният период са обжалвани 34 наказателни дела. С резултат 

от горната инстанция са върнати 23 дела, като 17% от тях са отменени, 

22% са изменени и 61% са потвърдени. 

При наказателните дела първа инстанция обжалваните актове са 26 

броя, като процентът на отменените съдебни актове спрямо всички 

върнати след обжалване показва, че 16% са отменени, изменени са 26%, а 

потвърдени са 58% от постановените актове. 

При въззивните наказателни дела има само 8 обжалвани съдебни 

акта. Върнати след обжалване са 4 съдебни акта, от които 3 са потвърдени, 

а 1 е отменен. 

По отношение на качеството се наблюдава увеличение на броя на 

отменените съдебни актове – 17% при 10% през 2020 г. и 15% през 2019 г. 

По отношение на натовареността е налице намаление на 

действителната натовареност през 2021 г. спрямо предходната година, 

което се дължи на увеличения състав на съдиите в Наказателно отделение - 

командирования от Районен съд - Търговище съдия и младши съдия, който 

първоначално е разпределен в НО. 

 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд - Разград през 2021 г. 

42 

 

IV. ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Кадрова обезпеченост 

В Гражданско и търговско отделение за различни периоди от 

годината са работили шест съдии: 

➢ От 01.01. – 31.12.2021 г Анелия Йорданова- заместник на 

административния ръководител - зам.-председател ГО, съдия Рая Йончева, 

съдия Валентина Димитрова и съдия Атанас Христов  

➢ От 01.01. – 03.06.2021 г. съдия Ирина Ганева разглежда 

първоинстанционни и въззивни дела граждански и търговски дела. От 

04.06.2021 г. до края на годината въззивните граждански дела, по които 

съдия Ирина Ганева е член на въззивния състав се преразпределят за избор 

на друг член на въззивния състав, а гражданските и търговски 

първоинстанционни и въззивни дела разпределени на съдия Ирина Ганева 

като докладчик, не се преразпределят и продължават с нейно участие до 

края на отчетната година. 

 

➢ От 12.10. - 31.12.2021 г. съдия Цветалина Дочева /командирована 

от Районен съд-Разград/. 

Със заповед № РД-14-219/28.01.2021 г., считано от 01.01.2021 г. са 

обособени два въззивни състава за разглеждане на делата в Гражданско 

отделение: 

➢ Първи въззивен състав: съдия Анелия Йорданова, съдия Ирина 

Ганева, съдия Атанас Христов 

➢ Втори въззивен състав: съдия Рая Йончева, съдия Валентина 

Димитрова, съдия Атанас Христов. 

В обособения първи състав се разглеждат дела, разпределени на 

съдия Йорданова и съдия Ганева. Във втория състав се разглеждат дела, 

разпределени на съдиите - Йончева, Димитрова и Христов. 

При невъзможност съдия от ГО да участва в разглеждането на 

конкретно дело и същият не може да бъде заменен с друг съдия от същото 

отделение, се прави избор на съдия от НО. 

Във връзка с избора на съдия Ирина Ганева в състава на постоянно 

действащата КАК към СК на ВСС, със заповед № РД-14-91/03.06.2021 г. 

считано от 03.06.2021 г. се изменя заповед № РД-14-19/28.01.2021 г. в 

частта относно персоналния състав на съдиите в двата въззивни състава на 

ГО: 

➢ Първи въззивен състав: съдия Анелия Йорданова, съдия В. 

Димитрова и съдия Атанас Христов 

В рамките на първи въззивен състав се разглеждат дела разпределени 

на съдия Анелия Йорданова и съдия Атанас Христов. 

➢ Втори въззивен състав: съдия Рая Йончева, съдия Валентина 

Димитрова и съдия Атанас Христов 
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В рамките на втори въззивен състав се разглеждат дела разпределени 

на съдия Рая Йончева и на съдия Валентина Димитрова. 

При невъзможност съдия от ГО да участва в разглеждането на 

конкретно дело и същият не може да бъде заменен с друг съдия от същото 

отделение, се прави избор на съдия от НО. 

Със заповед № РД-14-92/03.06.2021 г., считано от 04.06.2021 г. във 

връзка с избора на съдия Ирина Ганева в състава на постоянно 

действащата Комисия по атестирането и конкурсите към СК на ВСС за 

периода от 03.06.2021 г. до 03.06.2022 г.: 

- Въззивните граждански дела, по които съдия Ирина Ганева е член 

на въззивния състав, да се преразпределят за избор на друг член на 

въззивния състав. 

- Гражданските и търговски първоинстанционни и въззивни дела 

разпределени на съдия Ирина Ганева като докладчик, не се преразпределят 

и продължават с нейно участие. 

Поради намаления съдийски състав в Окръжен съд - Разград, със 

заповед №РД-0612/11.10.2021 г.  на Административния ръководител – 

председател на Апелативен съд-Варна, считано от 12.10.2021 г. на мястото 

на съдия Ирина Ганева е командирована Цветалина Дочева – съдия в 

Районен съд - Разград.  

Със заповед №РД-14-155/12.10.2021 г.съдия Цветалина Дочева е 

включена в граждански отделение при 100% натоварване във всички групи 

за разглеждане на граждански и търговски дела. В ГО се обособяват два 

въззивни състава: 

➢ Първи въззивен състав: съдия Анелия Йорданова, съдия Атанас 

Христов и съдия Цветалина Дочева 

➢ Втори въззивен състав: съдия Рая Йончева, съдия Валентина 

Димитрова и съдия Цветалина Дочева 

В рамките на първи въззивен граждански състав се разглеждат дела, 

разпределени на всеки един съдия. 

В рамките на втори въззивен граждански състав се разглеждат дела, 

разпределени на съдия Йончева и съдия Димитрова. 

  

2. Постъпления на граждански и търговски дела за периода 

2019 - 2021 г. 

 

ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2019 2020 2021 

несвър

шили 

постъпил

и 

за 

разглежд

ане 

несвър

шили 

постъпил

и 

за 

разглежд

ане 

несвър

шили 

постъпи

ли 

за 

разглеж

дане 

граждански 

дела I 
28 105 133 32 77 109 29 72 101 
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търговски 

дела 
29 81 110 38 67 105 20 84 104 

фирмени дела 
0 0 0 0 2 2   1 1 

граждански и 

търговски II 
32 270 302 21 296 317 35 276 311 

Всичко 
91 442 533 84 433 517 102 409 511 

 

През 2021 г. са постъпили 409 дела, а останалите несвършени от 

предходния период са 102 дела. Така общо за разглеждане в отделението са 

били 511 бр. дела. Наблюдава се намаление на всички дела за разглеждане 

с 1% спрямо предходната година /517 дела/ и с 4% спрямо 2019 г. – 533 

дела. 

При гражданските дела първа инстанция се наблюдава увеличение 

на делата за разглеждане с 26% спрямо 2020 г. и увеличение със 17% 

спрямо 2019 г.  

При търговските дела за разглеждане също се наблюдава спад с по 

30% спрямо 2020 г. и 2019 г.  

До голяма степен увеличението на гражданските дела спрямо 

търговските се дължи на това, че със заповед № РД-14/43 от 18.02.2021 г. 

на адм. ръководител-председател на съда делата по искове, предявени по 

чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.)/чл. 432 КЗ и чл. 422 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 

ГПК, са започнали да се разглеждат като граждански дела, съгласно 

измененията на чл. 113 ГПК. 

Броят на въззивните граждански дела за разглеждане е намалял 

спрямо предходната година с 1%, а спрямо 2019 г. намалението е с 3%. 

 

 

                              

133
109 101110 105 104

0 2 1

302
317 311

2019 2020 2021

Граждански и търговски дела за разглеждане

граждански дела I търговски дела
фирмени дела граждански и търговски II
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Несвършили дела към 01.01.2021 г. 

Съдия 
Граждан- 

ски дела I 

Търгов- 

ски дела 

фирме-

ни дела 

Граждан- 

ски  II 
Общо 

Анелия Маринова Йорданова 8 8   8 24 

Атанас Дечков Христов 7 5   7 19 

Валентина Петрова Димитрова 5 4   8 17 

Ирина Миткова Ганева 8 3   5 16 

Лазар Йорданов Мичев 0 0   0 0 

Рая Петкова Йончева 8 5   13 26 

Цветалина Михова Дочева 0 0   0 0 

Всичко 36 25 0 41 102 

 

2.1. Постъпления на първоинстанционните дела по видове 

 

Вид на граждански и търговски спор 
дела за разглеждане 

2019 2020 2021 

Искове по СК и ЗЛС 40 32 32 

Облигационни искове 64 57 52 

Вещни искове 3 1 1 

Установителни искове 5 8 17 

Обезпечения 18 11 19 

Частни производства 8 8 2 

Искове за права или правоотношения, 

породени или отнасящи се до търговска 

сделка /обективна и субективна/. 

43 46 45 

Искове за права или 

правоотношения,породени или 

отнасящи се до концесия, обществена 

поръчка или приватизационен договор 

2 1 0 

Иск за отмяна на решение на общо 

събрание на ТД и нищожност при 

повторност на отменено решение на 

орган на ТД  

0 1 0 

Иск за прекратяване на ТД по съдебен 

ред 
4 13 4 

Иск за обезщетение за вреди, 

причинени от членове на органи на ТД 
1 1 2 
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или други ЮЛ 

Иск за заплащане на дивидент и 

равностойността на дружествен дял 
0 1 0 

Производство по несъстоятелност 10 11 7 

Обжалване отказ на длъжностното лице 

по ЗТР за вписване/обявяване 
14 13 8 

Иск за отмяна на решение на общото 

събрание на сдружение 
1 0 0 

Искове по спорове за интелектуална 

собственост 
0 0 2 

Регистрации на адвокатско дружество 2 1 2 

Частни търговски дела 0 1 9 

Други търговски дела 1 0 0 

  216 206 202 

 

Нараснал е броя на разглежданите граждански дела първа инстанция 

с 26% спрямо предходната година, като спрямо 2019 г. увеличението е със 

17%.  

Общият брой на разглежданите търговски дела през отчетната 

година е намалял с 30% спрямо предходните 2020 г. и 2019 г. 

Постъпилите искови производства по Семейния кодекс и Закона за 

лицата и семейството са 32 бр., колкото са били и през предходната 

година, като спрямо 2019 г. тези производства са с 20% по-малко. 

 

Наблюдава се намаление на облигационните искове за разглеждане 

по граждански дела през 2021 г. - с 9% спрямо предходната и с 19% спрямо 

2019 г. 

 

През 2021 г. е разглеждан само 1 вещен иск, като за сравнение през 

предходната година е разгледан 1 бр., а през 2019 г. – 3 бр.  

Над два пъти са се увеличили установителните искове, като за 

отчетната година те са 17 бр., при 8 бр. за 2020 г. и 5 бр. за 2019 г. 

 

Сериозен ръст от 73% се наблюдава и при постъпилите за 

разглеждане обезпечения спрямо предходната година и с 6% спрямо 2019 

година.  

С 25% спрямо предходните две години са намалели частните 

производства, като за отчетната година са 2 бр., а през 2020 и 2019 г. – по 8 

бр. 

С 2% спрямо 2020 г. са намалели исковете за права или 

правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка 
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/обективна и субективна/. През отчетната година техният брой е 45 бр., при 

46 бр. за 2020 г. и 43 бр. за 2019 г. 

През 2021 г. с 69% са намалели исковете за прекратяване на ТД по 

съдебен ред. През отчетната година техният брой е 4 бр., при 13 бр. за 2020 

г. и 4 бр. за 2019 г. 

Двойно са се увеличили исковете за обезщетение за вреди, 

причинени от членове на органи на ТД или други ЮЛ, като за отчетната 

година са 2 бр., при 1 бр. за 2020 и 2019 г. 

Постъпили за разглеждане са и 2 бр. искове за спорове за 

интелектуална собственост, при 0 бр. за предходните две години. 

При делата по обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за 

вписване/обявяване се наблюдава намаление с 38% спрямо предходната 

година, а спрямо 2018 г. намалението е с 43%. 

Броят на делата по несъстоятелност за разглеждане през 2021 г. е 

намалял с 36% спрямо 2020 г., а спрямо 2019 г. намалението е с 30%. 

Девет пъти се е увеличил броят на постъпилите за разглеждане 

частни търговски дела, като предходната година е постъпило за 

разглеждане 1 дело, при 0 бр. за 2019 г. 

  

Постъпили дела по съдии 

Съдии 
Граждан- 

ски дела I 

Търгов- 

ски дела 

Фирме- 

ни дела 

 

 

Граждан- 

ски и 

търгов 

ски II 

Общо 

Анелия Маринова Йорданова 22 10 0 63 95 

Атанас Дечков Христов 23 10 2 60 95 

Валентина Петрова Димитрова 17 10 0 49 76 

Ирина Миткова Ганева 8 4 0 26 38 

Лазар Йорданов Мичев 0 2 0 0 2 

Рая Петкова Йончева 16 9 0 62 87 

Цветалина Михова Дочева 5 3 0 8 16 

Всичко 91 48 2 268 409 

 

Несвършили дела към 31.12.2021 г. 
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Съдия 
Граждански 

дела I 

Търгов- 

ски дела 

Фирме- 

ни дела 

граждан 

ски  II 
Общо 

Анелия Маринова Йорданова 14 5   3 22 

Атанас Дечков Христов 12 2   7 21 

Валентина Петрова 

Димитрова 
10 1   4 15 

Ирина Миткова Ганева 3 1   0 4 

Лазар Йорданов Мичев 0 0   0 0 

Рая Петкова Йончева 13 4   4 21 

Цветалина Михова Дочева 3 1   2 6 

Всичко 55 14 0 20 89 

 

3. Разпределение на гражданските дела, изключение от 

принципа за случайно разпределение 

 

През отчетния 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 Единната информационна система на 

съдилищата. 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.  

Между съдиите в отделението липсва вътрешна специализация.  

С оглед равномерното натоварване на съдиите, в системата за 

случайно разпределение на делата са обособени съответни групи за 

първоинстанционни и въззивни 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 гражданско дело се разпределя по случайния 

принцип. Отклоненията от принципа за случайният избор винаги се 

мотивират от разпределящият. 

Изключенията от принципа за случайно разпределение са подробно 

регламентирани във Вътрешните правила за случайно разпределение на 

делата. 
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4. Разглеждане на гражданските дела 

Вид дело 

2019 2020 2021 
Открити 

заседания 

Закрити 

заседа-

ния 

Всичко 

заседа-

ния 

Открити 

заседания 

Закрити 

заседания 

Всичко 

заседа-

ния 

Открити 

заседания 

Закрити 

заседания 

Всичко 

заседания 

Гражданско дело 105 329 434 117 317 434 124 349 473 

Гражданско дело 

(В) 

145 361 506 158 353 511 187 390 577 

Търговско дело 186 603 789 85 477 562 77 323 400 

Търговско дело (В) 3 1 4 
 

3 3 0 0 0 

Частно гражданско 

дело 

 
25 25 

 
14 14 0 31 31 

Частно гражданско 

дело (В) 

 
108 108 1 151 152 0 127 127 

Частно търговско 

дело 

 
33 33 

 
29 29 0 28 28 

Частно търговско 

дело (В) 

 
2 2 

 
0 0 0 0 0 

Общо: 439 1462 1901 361 1344 1705 388 1248 1636 

 

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

заседанията с 4% спрямо предходната година, което се дължи на 

намаляването на закритите заседания със 7% спрямо предходната година и 

с 15% спрямо 2019 г.  

7% увеличение се наблюдава при откритите заседания спрямо 2020 г. 

и намаление с 12% спрямо 2019 г. 

 

Дела 

2019 2020 2021 

Брой 

заседания 

Брой 

отложени 

заседания 

Брой 

заседания 

Брой 

отложени 

заседания 

Брой 

заседания 

Брой 

отложени 

заседания 

Гражданско дело 105 47 117 55 124 72 

Търговско дело 145 65 85 32 77 30 

Гражданско (В) 189 20 158 21 187 33 

Частно търговско дело (В) 1           

Общо 440 132 360 108 388 135 

 

Слабо се е повишил процентът на отложените заседания като за 2021 

г. е 35%, при 30% за 2020 и 2019 г. 
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За първоинстанционни граждански дела процентът на отложените 

заседания е нараснал, както следва – 58% за 2021 г., 47% за 2020 г., 45% за 

2019 г.  

При въззивните граждански дела е 18% за 2021 г., 13% за 2020 г., 

11% за 2019 г.  

При  първоинстанционни търговски дела се наблюдава увеличение 

на отложените заседания, като за 2021 г. те са 45%, при 38% за 2020 г., при 

39% за 2019 г. 

 

Основните причини за отлагане на открито заседание са: 

➢ За назначаване и изготвяне на съдебна експертиза  – 48%   

➢ За събиране на доказателства – 14% 

➢ Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел – 8% 

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

неявяване на вещо лице – 7% 

➢ За разпит на свидетел, изслушване на страна – 4% 

 

Основание за отлагане на ОЗ ГД ТД ВГД Общо 

За изготвяне на съдебна експертиза 43 15 7 65 

За събиране на доказателства 5 5 10 19 

Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел 
5 1 5 11 

Неизготвена експертиза, изготвена извън срока по чл.199 

ГПК, неявяване на вещо лице 
10 2 5 10 

Друга причина 1 2 6 7 

За разпит на свидетел 
2 3  5 

За организиране на процесуална защита, вкл. и чл.36 ГПК 1   1 

Изразяване на становище по доказателства, представени от 

другата страна 
1   1 

Неявяване на вещо лице 
 1  1 

Неявяване на призован свидетел 2 1  1 

осн. чл.142, ал.2 ГПК - неявяване на страна или пълномощник по 

уважителна причина 
1   1 

Представен болничен лист 
1   1 

Всичко 72 30 33 135 

 

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 
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изготвянето на експертизите и при нужда да предприеме активни 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 въпросът с броя и квалификацията 

на вещите лица. 

5. Свършени дела, срочност на постановяване на съдебните 

актове 

5.1. Свършени дела 

ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2019 2020 2021 

Свър- 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

Свър- 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

Свър- 

шени 

до 3 

мес. 

% до 

3мес 

граждански 

дела I 81 65 80% 65 45 69% 72 59 82% 
търговски 

дела 85 55 65% 79 51 65% 59 42 71% 

фирмени дела 2 2 0% 1 1 100% 2 2 100% 
граждански и 

търговски II 282 260 92% 270 246 91% 289 261 90% 

Всичко 450 382 85% 415 343 83% 422 364 86% 

 

Общо свършилите дела в гражданско отделение бележат леко 

увеличение като през отчетната година са 422 бр., за сравнение през 2020 г. 

са 415 бр., а през 2019 г. – 450 броя. В процентно съотношение общо 

свършените дела през 2021 г. са с 2% повече в сравнение с 2020 г. и 6% по-

малко в сравнение с 2019 г. 

Свършените дела според вида на спора: 

- Искове по СК и ЗЛС – 27 бр. за 2021 г., при 33 бр. за 2020 г. и 41 

бр. за 2019 г.  

- Облигационни искове – 18 бр. за 2021 г., при 42 бр. за 2020 г. и 49 

бр. за 2019 г.  

Вещни искове – 0 бр. за 2021 г., при 2 бр. за 2020 г. и 7 бр. за 2019 г.  

- Установителни искове – 10 бр. за 2021 г., при 4 бр. за 2020 г. и 6 

бр. за 2019 г. 

- Обезпечения – 19 бр. за 2021 г., при 18 бр. за 2020 г. и 23 бр. за 

2019 г. 

- Частни производства – 2 бр. за 2021 г., при 8 бр. за 2020 г. и 7 бр. 

за 2019 г. 

- Други граждански дела – 0 бр. за 2021 г., при 0 бр. за 2020 и 1 бр. 

за 2019 г. 

- Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се 

до търговска сделка /обективна и субективна/ - 28 бр. за 2021 г., при 30 бр. 

за 2020 г. и 9 бр. за 2019 г. 
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- Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се 

до концесия, обществена поръчка или приватизационен договор – 0 бр. за 

2021 г., при 1 бр. за 2020 г. и 0 бр. за 2019 г. 

- Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред – 3 бр. за 2021 г., при 3 

бр. за 2020 г. и 3 бр. за 2019 г. 

- Иск за обезщетение и вреди, причинени от членове на органи на 

ТД или други ЮЛ – 1 бр. за 2021 г., при 0 бр. за предходните 2020 г. и 2019 

г. 

- Производство по несъстоятелност – 6 бр. за 2021 г., при 9 бр. за 

2020 г. и 12 бр. за 2019 г. 

- Иск за установяване нищожност или недопустимост на 

вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство – 0 бр. за 2021 

и 2020 г., при 1 бр. за 2019 г. 

- Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за 

вписване/обявяване – 7 бр. за 2021 г., при 14 бр. за 2020 г. и 13 бр. за 2019 

г. 

- Иск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение – 0 

бр. за 2021 г., при 1 бр. за 2020 г. и 0 бр. за 2019 г. 

- Искове по спорове за интелектуална собственост – 1 бр. за 2021 г., 

при 0 бр. за 2020 и 2019 г. 

- Регистрации на адвокатско дружество – 2 бр. за 2021 г., при 2 бр. 

за 2020 г. и 0 бр. за 2019 г. 

- Частни търговски дела – 9 бр. за 2021 г., при 0 бр. за 2020 г. и 1 бр. 

за 2019 г. 

- Други търговски дела – 0 бр. за 2021 г., при 1 бр. за 2020 г. и 0 бр. 

за 2019 г. 

 

При търговските дела се наблюдава намаление на свършените дела с 

25% спрямо 2020 г. и с 31% спрямо 2019 г.  

 

След влизане в сила на Закона за търговския регистър, фирмени дела 

се образуват само по молби за регистриране на новосъздадени ЖСК, 

документи по Закона за вероизповеданията, за адвокатски дружества. През 

2021 г. са регистрирани 2 бр. такива дела, толкова са регистрирани и през 

2020 г., а през 2019 г. няма постъпили за разглеждане и свършили фирмени 

дела.  

 

Приключилите въззивни производства по граждански дела са 289 бр., 

като през 2020 г. те са били 270 бр., а през 2019 г. – 282 бр.  

 

През 2021 г. образуваните дела срещу действия на частен съдия 

изпълнител са 8 бр., а приключилите – 6 бр. 
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Свършени дела по съдии 

 

Съдии 
граждански 

дела I 

търговски 

дела 

фирмени 

дела 

граждански и 

търговски II 
Общо 

Анелия Маринова 

Йорданова 
16 13 0 68 97 

Атанас Дечков Христов 18 13 2 60 93 

Валентина Петрова 

Димитрова 
12 13 0 53 78 

Ирина Миткова Ганева 13 6 0 31 50 

Лазар Йорданов Мичев 0 2 0 0 2 

Рая Петкова Йончева 11 10 0 71 92 

Цветалина Михова Дочева 2     6 8 

Всичко 72 57 2 289 420 

 

          

Свършили дела в 3-месечен срок 

 

 
 

При първоинстанционните граждански се наблюдава увеличение на 

процента приключили дела в тримесечен срок, спрямо предходните две 

година - 82% през 2021 г., при 69% за 2020 г. и при 80% за 2019 г.  

80%
69%

82%

65% 65%
71%

100% 100% 100%
92% 91% 90%

2019 2020 2021

Свършили дела в 3-месечен срок

граждански дела I търговски дела

фирмени дела граждански и търговски II
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При търговски дела също се наблюдава повишение на процента 

свършили дела в 3-месечен срок – 71% за текущата година, при 65% за 

2020 г. и 65% за 2019 г.   

При въззивните граждански дела се наблюдава много лек спад на 

процента приключили дела в тримесечен срок - 90% за 2021 г., при 91% за 

20120 г. и 92 % за 2019 г.  

Свършени дела в 3-месесечен срок по съдии 
 

Съдии ГД I % 3-мес. ТД I % 3-мес. 

Граждан- 

ски и 

търговски 

II 

% 3-мес. 

Анелия Маринова 

Йорданова 
14 88% 7 54% 64 94% 

Атанас Дечков Христов 15 83% 11 85% 55 92% 

Валентина Петрова 

Димитрова 
10 83% 8 62% 46 87% 

Ирина Миткова Ганева 8 62% 5 83% 29 94% 

Лазар Йорданов Мичев 0   2 100% 0   

Рая Петкова Йончева 10 91% 7 70% 61 86% 

Цветалина Михова Дочева 2 100% 2   6 100% 

Всичко 59 82% 42 74% 261 90% 

 

5.2. Срочност на постановяване на съдебните актове 

вид дело 

срок за изготвяме на съдебен акт - 

2021 г. % на 

постановените в 

1-месечен срок 

общо до 1м. 1 - 3 м. 
над 

3м. 

ГД 394 394     100% 

ЧГД 48 48     100% 

ВГД 575 575     100% 

ВЧГД 119 119     100% 

ТД 246 246     100% 

ЧТД 33 33     100% 

ВТД 0 0       

ВЧТД 0 0       

ФД           

Всичко 1415 1415 0 0 100,00% 

 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд - Разград през 2021 г. 

55 

 

През 2021 г. процента на постановените съдебни актове в 

едномесечен срок от обявяването им е 100%, за сравнение този процент 

през 2020 г. е 97,71%, а през с 2019 г. - 97,10 %. 

 

Срок за изготвяне на съдебни актове по съдии 

Съдия 
 срок за изготвяме на съдебен акт % на постано 

вените в 1-

мес. срок общо до 1 м. 1 - 3 м. над 3 м. 

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 5 5 0 0 100,00% 

АНЕЛИЯ  ЙОРДАНОВА 356 356 0 0 100,00% 

ЕМИЛ  СТОЕВ 4 4 0 0 100,00% 

РАЯ  ЙОНЧЕВА 263 263 0 0 100,00% 

ВАЛЕНТИНА  ДИМИТРОВА 210 210 0 0 100,00% 

ИРИНА  ГАНЕВА 147 147 0 0 100,00% 

АТАНАС  ХРИСТОВ 386 386 0 0 100,00% 

ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА 41 41 0 0 100,00% 

ПЛАМЕН  ДРАГАНОВ 3 3 0 0 100,00% 

Всичко 1415 1415 0 0 100,00% 

 

 

6. Неприключили в разумен срок дела - брой и причини 

 

В края на 2021 г. са забавени повече от 1 година производствата по 

16 бр. граждански дела и 1 търговско дело, с изключение на спрените, 

които са 7 бр. - 3 броя граждански и 5 броя търговски дела или общо 25 

дела. 

          Неприключили в разумен срок граждански дела 

 

Гр. д. № 229/ 2018 г., образувано на 10. 09. 2018 г. С Определение от 

21. 01. 2019 г. производството по делото е спряно до приключване на друго 

висящо пред РС Исперих наказателно производство. На 22. 10. 2021 г. 

производството е възобновено, след отстраняване на пречките за 

движението му. Разменени са книжа по реда на чл. 131 от ГПК. Изготвен е 

проект за доклад с определение по чл. 140 ГПК и делото е насрочено в 

открито съдебно заседание на 24. 01. 2022 г. 

Граждански дела: № 68/ 2018 г.; № 153/ 2018 г. ; № 250/ 2018 г. ; № 

260/ 2018 г.; № 293/ 2018 г.; № 300/ 2018 г.; № 294/ 2019 г.; гр. д. № 152/ 

2016 г.; гр. д. № 237/ 2017 г. ; гр. д. № 41/ 2019 г. ; № 154/ 2020 г. ; гр. д. № 

254/ 2020 г.; гр. д. № 55/ 2020 г. са образувани по искови молби на 
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КПКОНПИ. Производството по тези граждански дела е забавено, тъй като 

е било спряно до постановяване на решение по дело № Ц-319/2019 г. на 

съда на ЕС. След постановеното решение по същото преюдициално дело, 

производството по делата е възобновено и са насрочени за разглеждане в 

открито съдебно заседание. Гр. дело № 68/ 2018 г.; гр. д. № 153/ 2018 г. ; 

гр. д. № 152/ 2016 г. и гр. д. № 237/ 2017 г. са обявени за решаване. 

Гр. д. № 288/ 2020 г. е образувано на 19.11.2020 г. по иска на 

КПКОНПИ. Причина за забавяне на производството е необходимостта от 

обявление в ДВ, назначаване на особен представител на ответниците. 

Назначени са САТЕ и СИЕ. Прието е заключение на САТЕ. Делото е 

насрочено за 22. 02. 2022 г. за изслушване на заключение по СИЕ. 

В. гр. д. № 225/2020 г. е образувано на 25.09.2020 г. С протоколно 

определение от 26.10.2020 г. производството по делото е спряно до 

приключване на производството по преписка на ОП Русе на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 5 от ГПК. След отстраняване пречките за движение, с Определение 

№ 35/ 01. 02. 2021 г. производството е възобновено. С определение от 24. 

02. 2021 г. производството отново е спряно на същото основание, тъй като 

постановлението на ОП Русе не е влязло в сила. С Определение № 420/ 23. 

11. 2021 г. производството е възобновено и делото е насрочено за 

разглеждане в открито с. з. на 24.01.2022 г. 

  

         Неприключили в разумен срок търговски дела 

 

Броят на неприключени в разумен срок търговски дела е 1 бр. 

 

Т. д. № 82/ 2020 г. е образувано на 29. 12. 2020 г. Назначена е ССЕ, 

изслушано е заключение, назначена е допълнителна такава. Поради 

ползване на отпуск на докладчика по делото, предвид заболяване от 

COVID19, делото е отлагано. В с.з. на 26. 11. 2021 г. делото е обявено за 

решаване.  В срока за произнасяне съдът е констатирал, че е пропуснал да 

се произнесе по доказателствено искане за назначаване на графологическа 

експертиза, както и че делото е останало неизяснено от фактическа страна, 

поради което е отменил определението за даване ход по същество и е 

възобновил производството. Насрочено е за 23.02.2022 г.  

     

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

Граждански дела  

Гр. д. № 1/2013 г. образувано на 02.01.13 г. С Разпореждане от 

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

ищеца и едноседмичен срок за изпълнение. С Разпореждане от 29.01.13 г. е 

върната исковата молба, поради неотстраняване в срок на нередовностите. 

На 12.02.13 г. е постъпила частна жалба. С Определение от 07.03.13 г. по 
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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 делото е върнато за 

разглеждане. На 22.07.13 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 06.11.13 г. изпратен препис от ИМ и 

приложенията на ответника. С Определение от 03.12.13 г.  е прекратено 

производството по отношение на втория ищец Мюсюлманско 

настоятелство гр. Разград и втория ответник Държавата. На 09.12.13 г. е 

постъпил писмен отговор  от ответника Община Разград.  С Разпореждане 

от 03.01.14 г. е връчен препис от отговора на ищеца с даден двуседмичен 

срок за доказателствени искания. На 31.01.14 г. е постъпило писмено 

становище от ответника. С Определение от 12.02.14 г. е насрочено открито 

с. з. на 25. 03. 14 г., назначена е СТЕ, отсрочено за 09.04.14 г. На 25.03.14 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. В. л. е заменено с 

друго. На 09.04.14 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 02.03.16 г. е възобновено 

производството по делото и е насрочено в открито с. з. на 06.04.16 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. Извършват 

се справки за движението на преюдициалното дело. 

Гр. д. № 329/ 2014 г., образувано  на 08.12.2014 г. С Разпореждане от 

09.12.2014 г. по чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на 

ответника. С Определение от 03.02.2015 г. след представен писмен отговор 

от ответника и по негова молба, производството е спряно на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на друго производство, висящо пред 

Варненския окръжен съд. Извършват се справки за движението на 

преюдициалното дело на всеки два месеца. 

Гр. д. № 176/ 2017 г. е образувано по искова молба на КПКОНПИ. С 

Определение № 260024/01.10.2020 год. производството е спряно до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.д. № 135/2016 год. на РОС. 
 

Търговски дела 

Т. д. № 65/14 г. е образувано на 05.12 2014 г. С Определение от 

07.08.2015 г. производството по делото е прекратено. С определение от 

24.09.15 г. по ч.т.д.№ 613 по описа за 2015 г. на ВАпС определението на 

РОС е отменено и е върнато за разглеждане. След размяна на книжа с 

определение от 28.03.16 г. производството е спряно до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт на производството т.д. № 80/2010 г. по описа на 

РОС. С определение от 11.07.18 г. производството е възобновено и 
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насрочено за 16.10.18 г. Отложено е за събиране на доказателства за 

15.01.19 г. След последвалото събиране на доказателства с определение от 

30.01.20 г. производството е спряно до приключване на гр.д . №176/2014 

по опис на СГС г. с влязъл в сила съдебен акт. 

Т. д. № 8/2018 г. е образувано на 06.02.2019 г. по искова молба на 

физическо лице срещу ЗК „Олимпик“ АД, Никозия, Кипър. Ответникът е 

обявен в несъстоятелност и Публикувана е покана до кредиторите за 

предявявания на вземанията. Производството по настоящото дело е спряно 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК вр. чл.  220 от Закона за дружествата на 

Кипър и чл. 637, ал. 1 ТЗ. Ищецът е предявил вземането си пред синдика, 

но няма произнасяне дали е прието. Съдът е извършил и служебно справка 

за произнасяне по предявените вземания.  

Т. д. № 59/2019 г., образувано на 02.12.2019 г. с определение от 

06.02.20 г. постановено по реда на чл. 374 ГПК, делото е насрочено за 

10.03.20 г. Не е даден ход на делото, отменено е определението по чл. 374 

ГПК и е продължила размяната на книжа. В закрито с. з. на 22.06.20 г. с 

определение по чл. 374 ГПК делото е насрочено за 07.07.20 г., отсрочено за 

14.07.20 г. С определение в открито с.з. производството по делото е спряно 

до приключване на водено досъдебно производство. 

Т.д. № 47/2020 г. е образувано на 19.06.2020 г. След последвала 

размяна на книжа, първото по делото заседание е проведено на 13.10.21 г. 

Допуснати са до разпит свидетели и делото е отложено за 24.11.21 г. 

Предвид непредставянето на материалите от ДП и невъзможността поради 

това да бъде изготвена САТЕ, както и липсата на СМЕ, заседанието е 

отложено за 19.01.21 г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК в съдебно 

заседание производството е спряно до приключване на ДП № 525/2018 г. 

по описа на РУ на МВР – Горна Оряховица или до постановяване на влязла 

в сила присъда за повдигнатото обвинение.  

Т. д. № 76/ 2020 г. е образувано на 30.11.2020 г.  по чл. 432, ал. 1 от 

КЗ и чл. 86 от ЗЗД. С протоколно определение от 05.02.2021 г. 

производството е спряно до приключване на производството по 

образувано ДП на РУ на МВР - Исперих. 

Причина за забавяне на производството по 12 гр. д., образувани по 

иск на КПКОНПИ, е спирането на производството до постановяване на 

решение по дело № Ц-319/2019 г. на съда на ЕС. След постановеното 

решение по същото преюдициално дело, производството по делата е 

възобновено и са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание.  

Причина за забавяне на производството по гр. д. № 229/2018 г. е 

спирането му до приключване на друго висящо пред РС - Исперих 

наказателно производство. След отстраняване на пречките за движението 

му, производството е възобновено и насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание за 24. 01. 2022 г. 
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Производството по гр. д. № 288/2020 г. е по иска на КПКОНПИ. 

Забавено е, предвид необходимостта от обявление в Държавен вестник и 

насрочване в открито съдебно заседание в срок не по-рано от 3 месеца, 

назначаване на особен представител на ответниците, висока фактическа 

сложност, която изисква назначаване на различни видове експертизи. 

Производството по в. гр. д. № 225/2020 г. е забавено, предвид 

спирането му за период от около 1 година. 

Производството по т. д. № 82/2020 г. е забавено, поради ползване на 

отпуск на докладчика по делото, предвид заболяване от COVID19 и 

отменяне на определението за даване ход по същество и възобновяване на 

производството по делото. 

 

От анализа може да се направи извод, че делата, по които е 

допуснато забавяне на производството повече от 1 година с изключение на 

делата, по които производството е спряно, е сведен до минимум. 

Забавянето по по-голяма част от делата е по обективни причини - 

спирането на производството до постановяване на решение по дело № Ц-

319/2019 г. на съда на ЕС, спиране на производството за определен период 

от време, поради приключване на други преюдициални производства и не 

се налага предприемане на административни мерки.  

Служителите в деловодството ежемесечно извършват справки за 

движението на преюдициалните производства по спрените дела. 

 

7. Дела с отменен ход по същество 

През отчетния период няма първоинстанционни граждански дела с 

отменен ход същество. Въззивните гражданските дела с отменен ход по 

същество са 2 бр.: 

1. В. гр.д 242/ 2020 г.  

Образувано на 16.10.2020 г. С определение, постановено в открито 

съдебно заседание на 08.02.2021 г., съдът е счел делото за изяснено от 

фактическа страна и е обявил, че ще се произнесе с решение в законния 

срок. В срока за решаване съдът е констатирал, че производството по 

извършване на делба между страните не може да завърши без 

предварително проведена и приключила административна процедура по 

чл. 201 и сл. от ЗУТ и чл. 52 от ЗКИР Делото е било насрочено за 

разглеждане в открито заседание на 26.04.2021 г. На 26.04.2021 г. по 

делото е било постановено решение. 

2. В. гр. д. № 50/ 2021 г.  

Делото е образувано на 24.02.2021 г. В открито съдебно заседание на 

22.03.2021 г. делото е било обявено за решаване. В срока за произнасяне 

съдът е констатирал, че спорът относно статута на въведения в предмет на 

иска сервитут е неизяснен от фактическа страна, както относно 

техническите му параметри, така и относно титуляря на съществуващите  
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по отношение на него ОВП. Назначената по делото СТЕ е била непълна и 

не е отговорила на въпроса за характера на масива, в който се явява 

разположен процесния имот и преминаващия през него водопровод.  Била 

е назначена комплексна СИЕ и СТЕ, като делото е било насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание за 14.06.2021 година от 13:30 

часа. На 20.09.2021 г. по делото е било постановено решение. 

През отчетния период има 1 бр. първоинстанционно търговско дело с 

отменен ход по същество: 

1. Т.д. № 82/2020 г. 

 Делото е образувано на 29.12.2020 г. В открито съдебно заседание 

на 24.11.2021 г. делото е било обявено за решаване. В срока за решаване 

съдът е констатирал, че делото е останало неизяснено от фактическа 

страна. С определението по чл. 140 от ГПК, съдът е приел за допустимо и 

относимо към правния спор искане, отправено с отговора на исковата 

молба за назначаване на съдебно-графологична експертиза, като е посочил, 

че ще се произнесе по назначаването й в открито съдебно заседание.  В 

първото по делото открито съдебно заседание и последвалите такива, 

исканата съдебно-графологична експертиза не е била назначена, а същата е 

била от значение за изхода на делото. По делото са назначени основна и 

допълнителна единични СЧЕ, като двете не са се допълвали, а са се 

различавали една от друга. Делото е било насрочено за 23.02.2022 година 

от 13:30 часа. 

Броят на отсрочените граждански и търговски дела през 2021 г. във 

връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната са общо 

5 бр.  

 

Причините за отсрочването на граждански дела са: 

- наложена карантина на адвокат – 5 бр. 

 

1. Натовареност 

 

През 2021 г. постъпилите за разглеждане граждански и търговски 

дела са 511 бр., а свършените са 422 бр. дела. По щат в отделението са 5 

граждански съдии, като от 12.10.2021 г. в отделението правораздава и 

командирован съдия от Районен съд - Разград. 
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При средномесечно граждански дела за разглеждане от един съдия, 

натовареността по щат на база 12 месеца за 2021 г. е 7,10, при 7,40 дела за 

2020 г. и 7,57 дела за 2019 г. 

При средномесечно всичко свършени граждански и търговски дела 

от един съдия по щат на база 12 месеца за 2021 г. е 5,86 дела, при 6,25 дела 

за 2020 г. и 6,31 дела за 2019 г. 

 

 
 

Действителната натовареност към делата за разглеждане за 2021 г. 

има лек ръст - 9,04 дела, при 8,88 дела за 2020 г. и 10,38 дела за 2019 г.  

Действителната натовареност към свършилите граждански дела за 

разглеждане за 2021 г. е 7,47 дела, при 7,50 дела за 2020 г. и 8,65 дела за 

2019 г. 

 

  

7,57 7,40
7,10

6,31 6,25
5,86

2019 2020 2021

Средна натовареност ГД

Към делата за разглеждане Към свършените дела

10,38

8,88 9,048,65

7,50 7,47

2019 2020 2021

Действителна натовареност ГД

Към делата за разглеждане Към свършените дела
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2. Качество на съдебните актове 

Вид дела 

2019 2020 2021 

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 I 
26 17 5 5 7 21 27 18 3 6 15 13 3 4 6 

търговски 

дела I 
40 28 6 7 15 43 27 3 9 15 29 32 3 13 16 

ГД II и ТД 

II 
46 45 7 1 37 40 35 7 1 27 49 32 2 1 29 

Всичко  112 90 18 13 59 104 89 28 13 48 93 77 8 18 51 

 

През 2021 г. са обжалвани общо 93 граждански и търговски дела. С 

резултат от горната инстанция са върнати 77 дела, като 10% от тях са 

отменени, 23% са изменени и 66% са потвърдени. 

За гражданските дела първа инстанция процентът на отменените 

съдебни актове спрямо всички върнати след обжалване е 23%, при 67% за 

2020 г. и 29% за 2019 г. Изменени са 31%, при 11% за 2020 г. и 29% за 2019 

г. Потвърдени са 46% от постановените актове при 22% за 2020 г. и 41% за 

2019 г. 

При търговските дела се наблюдава подобрение на процента 

отчитащ отменените съдебни актове спрямо всички върнати след 

обжалване, който е 9% за текущата, при 11% за предходната и 21% за 2019 

г. За отчетната година изменени са 41%, при 33% за 2020 г. и 25% за 2019 

г. За текущата година са потвърдени 50% от постановените актове, при 

56% за 2020 г. и 54% за 2019 г. 

При въззивните граждански дела процентът на отменените съдебни 

актове спрямо всички върнати след обжалване е 6%, при 20% за 2020 г. и 

16% за 2019 г. Изменени са 3% за 2021 г., при 3% за 2020 г. и 2% за 2019 г. 

Потвърдени са 91% от постановените актове при 77% за 2020 г. и 82% за 

2019 г. 

 

Качество на съдебните актове по съдии 
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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 
76 13 31 32 8 3 3 2 17 4 12 1 51 6 16 29 

1 АНЕЛИЯ  

ЙОРДАНОВА 
15 3 8 4 1 1     4   4   10 2 4 4 

2 
АТАНАС  

ХРИСТОВ 
14 4 5 5 1   1   3 2 1   10 2 3 5 

3 ВАЛЕНТИНА  

ДИМИТРОВА 
15 0 4 11 2   2   0       13   2 11 

4 ИРИНА  

ГАНЕВА 
16 3 7 6 3 2   1 3 1 2   10   5 5 

5 ЛАЗАР Й. 

МИЧЕВ 
0 0 0 0 0       0       0       

6 РАЯ   

ЙОНЧЕВА 
16 3 7 6 1     1 7 1 5 1 8 2 2 4 

 

3. Тенденции в дейността на Гражданско и търговско 

отделение 

За Гражданското и търговско отделение е налице тенденция към 

намаляване на постъпленията по граждански и търговски дела. През 2021 

г. са постъпили общо 409 бр. дела, докато през 2020 г. техният брой е 433 

бр. дела, докато през 2019 г. техният брой е 442 бр.  

При първоинстанционните граждански дела е налице тенденция за 

увеличение на постъпленията - 91 бр. дела за 2021 г., при 72 бр. дела за 

2020 г. и при 77 броя за 2019 г.  

При търговски дела е налице сериозен спад на постъпленията, 48 бр. 

дела за 2021 г., при 84 бр. дела за 2020 г. и при 67 броя за 2019 г.  

Намаление спрямо предходната година се наблюдава при 

постъпилите въззивни граждански дела – 268 бр. дела, при 276 броя за 

2020 г. и 296 бр. за 2019 г. 

 

По отношение на бързината слабо се е повишил процента на всичко 

отложените заседания, които за 2021 г. са 35%, при 30% за 2020 г. и 2019 г. 

 

Наблюдава се повишение на показателя отчитащ процента на 

свършени дела в 3-месечен срок при общо граждански и търговски дела – 

86%, при 83% за 2020 г. и при 85% за 2019 г.   

При първоинстанционните граждански дела се наблюдава 

увеличение на процента приключили дела в тримесечен срок /82%/ спрямо 

предходните две години – 69% за 2020 г. и 80% за 2019 г. При въззивните 

граждански дела се наблюдава незначително намаление на процента 
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приключили дела в тримесечен срок, спрямо предходните две година – 

90% при 91% за 2020 г. и 92% за 2019 г. При търговските дела процентът 

бележи ръст спрямо предходните години – 71%, при 65% за 2020 г. и 2019 

г. 

През 2021 г. се наблюдава повишаване на процента на постановените 

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

отделението е 100%, в сравнение с 2020 г. е 97,57 %, и 97,10%  през 2019 г.  

По отношение средната натовареност се наблюдава тенденция към 

понижаване на показателя.  По отношение на действителната натовареност  

се наблюдава увеличение спрямо предходната година по отношение на 

делата за разглеждане.  

По отношение на качеството се наблюдава значително подобрение 

на показателя, отчитащ процента на отменените съдебни актове по делата 

разглеждани в отделението – 10% през 2021 г., при 31%  през 2020 г., и при 

20 % през 2019 г.  

 

V. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ОТ ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. ДРУГИ 

ПРОВЕРКИ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 г. 

 

През 2021 г. по Заповед № ПП-21-19/25.05.2021 г. на главния 

инспектор на Инспектората към ВСС, в периода 31.05.2021 г. - 04.06.2021 

г. е извършена от ИВСС комплексна планова проверка в Окръжен съд - 

Разград. Обхватът на проверката включва дейността на съда по 

образуването, движението и приключването на гражданските и 

търговските дела за 2019 г. и 2020 г. Проверени са част от деловодните 

книги и регистри. Направени са следните обобщени констатации и 

препоръки: 

- Организацията на дейността по образуването, разпределението, 

администрирането, движението и приключването на гражданските 

и търговските дела е много добра. Те са образувани и 

разпределяни съобразно изискванията на Правилника за 

администрацията на съдилищата, администрирани са и 

приключени в законоустановения срок или при спазване на 

разумния срок по смисъла на чл.13 ГПК; 

- Ръководството на съда е създало много добри условия на работа и 

екипност на съдебните служители; 

- При проверка на деловодните книги и регистри се установи, че 

същите се водят прегледно и точно, съобразно изискванията на 

ПАС, за което служителите полагат усилия, а ръководството на 

съда упражнява периодичен контрол. Констатирани са някои 

пропуски, за които своевременно са предприети действия по 

отстраняването им;  
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- Препоръчва председателят на съда да издаде нарочна заповед, с 

която да упълномощи един служител, който да отговаря за 

воденето и съхранението на Регистъра на съдебните решения по 

чл.235, ал.5 ГПК; 

- Извършената проверка на образуване на делата, с оглед влиянието 

върху натовареността и статистическите данни на съда установи, 

че се спазват изискванията на чл. 80 ПАС; 

- Проверката не констатира нарушение при образуване и 

разпределение на делата на случаен принцип, а в началото на 

всяко дело се съдържат протокол за избор с дата и подпис на 

съдията, упълномощен да извърши разпределението; 

- От предоставените от административния ръководител на съда 

данни и с оглед констатираното относно броя на новообразуваните 

дела, разпределени на съдиите, броя на делата за разглеждане, 

броя на заседателните дни и брой на свършените дела през 2019 г. 

и 2020 г. следва извода, че съдиите, разглеждащи граждански и 

търговски дела в Окръжен съд - Разград са сравнително еднакво 

натоварени;  

- При проверката на движението на неприключилите граждански и 

търговски дела, образувани преди 01.01.2019 г. не се установи 

забава на съдопроизводството. По-голямата продължителност на 

тези производства е поради обжалваните определения на съда за 

прекратяване на производството; 

- От проверката на първоинстанционните производства по 

граждански и търговски дела в Окръжен съд - Разград, образувани 

през 2019-2020 г. може да се обоснове извод за бързина – делата са 

образувани и разпределяни незабавно след постъпване на книжата 

в съда, а в редки изключения и на следващия ден, съгласно 

нормите на ГПК и ПАС. Съдът е проверявал редовността и 

допустимостта на исковите молби незабавно същия ден, на 

следващия ден или в рамките на седмица след постъпването им. 

Книжата са проучвани внимателно и не е допускане оставяне без 

движение на делата в открито съдебно заседание. 

Разпорежданията по чл. 131 ГПК и чл. 367 ГПК са постановявани 

в същия ден, на следващия или най-късно седмица след 

образуването на делото или след отстраняване на нередовностите 

по исковата молба. Съдът се е произнасял с определения  по чл. 

140 ГПК или чл. 374 ГПК в период от един до шест дни след 

депозиране на отговора на исковата молба или на допълнителната 

искова молба. Определенията са подробни, извършена е нужната 

подготовка на делата в закрито. Решенията са постановявани в 

срок от седем, десет дни – до един месец. Съдиите са се 
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произнасяли с бързина по процесуалните искания на страните по 

делата; 

- Анализът на констатациите по образуване, движение и 

приключване на проверените въззивни дела установи, че всички са 

образувани в деня на депозиране на жалбата в съда, а съдебните 

състави са се произнасяли с определения по чл.267 ГПК незабавно 

същия ден или в рамките от един до шест дни;  

- Към момента на проверката няма просрочени, необявени съдебни 

актове по граждански и търговски дела; 

- Заключението на проверяващият екип е, че съдиите полагат 

усилия и изпълняват задълженията си отговорно и професионално 

при образуването, движението и приключването на гражданските 

и търговските дела. Като цяло нарушения и съществени пропуски 

не са констатирани; 

- Високо оценка за вложеното усърдие получиха и съдебните 

служители, при изпълнение на задълженията им, вменени в ПАС и 

с длъжностите характеристики; 

 

Направени са следните препоръки: 

- Председателят на Окръжен съд - Разград да продължи много 

добрата организация, колегиалния микроклимат и ефективния 

контрол на административната дейност и на дейността по 

образуване, движение и приключване на гражданските и 

търговските дела. Същевременно да предприема по-ефективни 

мерки за контрол върху дейността на съдебната администрация, с 

цел недопускане на констатираните пропуски и подобряване на 

дейността й, както и да предприеме съвместно с докладчика по две 

от производствата по несъстоятелност – т.д. № 198/2009 г. и т.д. № 

99/2010 г. всички възможни мерки за ускоряването и 

приключването на съдопроизводството, продължило повече от 

десет години; 

- Съдиите от Окръжен съд - Разград на Общо събрание да обсъдят 

прилагането на чл. 149, ал. 2 ГПК и чл. 315, ал. 2 ГПК, чл. 360а 

ЗСВ, практиката при спрените производства и спазването на чл. 

38, т. 10 ПАС, както и практиката на съда при приключване на 

делата в законоустановения срок; 

- Всички съдии от Окръжен съд - Разград, разглеждащи граждански 

и търговски дела, да спазват определените в процесуалните закони 

срокове – чл. 316, вр. чл. 317 ГПК и чл. 235, ал. 5 ГПК, които 

според чл. 12 и чл. 210, т. 1 ЗСВ са задължителни за тях. 

Председателят на Окръжен съд - Разград да изпрати до ИВСС в 

срок до 15.01.2022 г. подробна справка за непостановените в 
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законоустановения срок решения за периода 01.07.2021 г. до 

31.12.2021 г. по дела на доклад на съдия Рая Йончева; 

- Председателят на Окръжен съд - Разград в изпълнение на 

правомощието си по чл. 86, ал. 1, т. 7 ЗСВ да свика Общо 

събрание, на което да запознае съдиите, разглеждали граждански и 

търговски дела през проверявания период, както и съдебните 

служители, с направените констатации, да се анализират изводите, 

да се обсъдят направените препоръки и предприемането на мерки 

за тяхното изпълнение.  

 

VI. ОБУЧЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА. УЧАСТИЕ В КОМИСИИ. ДЕЙНОСТ НА 

СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

4.1. Обучение и повишаване на квалификацията 

 

Магистрати: 

Обучението на магистратите през изтеклата година беше 

реализирано от Националния институт на правосъдието /НИП/.  

През 2020 г. конкретните теми на обучение, в които взеха участие 

съдии от Окръжен съд Разград, са следните:  

 

ЛАЗАР МИЧЕВ 

• Участие в дистанционно обучение „Работа с Единната 

информационна система на съдилищата“ 

 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 

• Участие в работна среща на изпитните комисии за избор на 

изпитни дела и подготовка за изпитите на кандидатите за младши съдии 

• Участие в изпитните комисии във финалните изпити по 

гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2020-

2021 г. 

 

ИРИНА  ГАНЕВА 

• Участие в дистанционно обучение „Въззивно производство – 

актуална практика на Върховния касационен съд по общите и частните 

производства“ 

 

АТАНАС  ХРИСТОВ  

• Участие в дистанционно обучение „Въззивно производство – 

актуална практика на Върховния касационен съд по общите и частните 

производства“ 

• Електронно дистанционно обучение „Експертизи в делбеното 

производство“ 
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• Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма 

„Защита на собствеността по реда на чл.109 от Закона за собствеността“ 

• Семинар „Работа с Единната информационна система на 

съдилищата“ 

• Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма 

„Споразуменията за избор на български съдилища по граждански и 

търговски дела – източници на правна уредба, практика на Съда на ЕС“ 

• Електронно обучение „Ефективно прилагане и изпълнение на 

Хартата на основните права на ЕС на национално ниво“ 

• Дистанционно обучение „Актуални проблеми на МЧП уредбата на 

потребителските спорове – квалификация, интернет аспекти, 

международен въздушен превоз“ 

• Присъствена среща „Компетентност, признаване, изпълнение на 

съдебни решения и определяне на приложимото право по Регламент 

1215/2012. Новият Регламент 848/2015 за несъстоятелността“ 

• Уебинар „Международноправно сътрудничество между България 

и Великобритания: Какво се промени след Брекзит?“ 

• Електронно дистанционно обучение „Домашно насилие при 

фактически и юридически усложнения“ 

• Обучение „Автотехнически експертизи“ 

• Електронно дистанционно обучение „Електронни доказателства, 

доказателства в социалните мрежи, криптовалути“ 

• Електронно дистанционно обучение „Значение на Brexit за 

приложението на източниците на МЧП от българските съдилища“ 

• Уебинар „Права на хората с увреждания в гражданскоправен 

аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС. 

• Електронно дистанционно обучение „Непълноти и грешки в 

кадастралната карта. Искът по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър“ 

• Електронно дистанционно обучение „Право на околната среда“ 

• Електронно дистанционно обучение „Практически аспекти на 

разкриването на престъпления от омраза“ 

• Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма 

„Търговски дружества: отговорност на управителя; напускане на членове“  

• Електронно дистанционно обучение „Актуални въпроси на 

регистрацията в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел“ 

• Дистанционно обучение „Специфики при издаването и 

оспорването на административните актове по КСО“ 

• Тематична онлайн сесия „Актуални проблеми на интелектуалната 

собственост“ 

• Електронно дистанционно обучение „Мениджмънт 

предизвикателства в съдебната власт“ 
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• Електронно дистанционно обучение „Видеоконференция в съда – 

предизвикателства и добри практики“ 

• Уебинар „Възстановителното изследване, като иновативен подход 

за работа в досъдебното и съдебното производство“ 

• Електронно дистанционно обучение „Доказателства, при 

събирането на които се засягат права по чл. 8 от ЕКПЧ и справедливостта 

на наказателния процес“ 

• Електронно дистанционно обучение „Електронен подпис, цифрово 

подписване и удостоверителни услуги – технически специфики“ 

• Уебинар „Работилница по проблемите на правото на 

интелектуалната собственост: публично изпълнение на произведенията; 

реално използване на марка“ 

• Електронно дистанционно обучение „Трафик на хора при 

фактически и правни усложнения – II част“ 

• Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма 

„Предизвикателства при прилагането на ЗУЕС. Анализ на съдебна 

практика“ 

• Участие в семинар „Преодоляване на отчуждението: подкрепа на 

деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия“ 

През отчетната 2021 г. в обученията, организирани от НИП, се 

включиха и съдебни служители от Окръжен съд - Разград, по следните 

конкретни теми: 

Съдебни служители: 

РУМЯНА ИВАНОВА – системен администратор 

• Дистанционно обучение “Работа с Единната информационна 

система на съдилищата“ 

   

ТЕОДОРА МАРИНОВА – човешки ресурси 

• Присъствено обучение „Защита на личните данни в съдебната 

система“ 

  

ИЛИЯНА БАНЧЕВА-СТОЯНОВА – връзки с обществеността 

•  Електронно дистанционно обучение „Covid-19 – проблеми и 

решения в работата на съдебната администрация“ 

• Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма 

„Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии“ 

• Присъствено обучение от комбинирана обучителна форма 

„Комуникационна компетентност в съдебната система“  

• Присъствено обучение „Етично поведение на съдебния служител“ 

• Присъствено обучение проведено от Института по социални 

дейности и практики „Интегриран подход към деца, жертви или свидетели 

на домашно насилие, центриран към техните нужди и най-добър интерес“
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ЦАНКО СИМЕОНОВ - съдебен деловодител 

• Присъствено обучение „Работа с ЕИСС“ 

 

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – съдебен деловодител 

• Присъствено обучение „Наказателно деловодство“ 

     

Всички съдебни служители притежават необходимата квалификация 

и отговарят на изискванията за длъжността, която заемат.  

 

4.2. Участие в съдебни състави и комисии 

Магистрати: 

В Комисия по професионална етика са включени съдиите избрани на 

проведеното на 14.01.2019 г. Общо събрание на съдиите: Рая Йончева, 

Ирина Ганева и Теодора Нейчева, за резервен член - Атанас Христов. 

Мандата на комисията е 4 години. 

Със Заповед № РД-14-186/01.12.2020 г. е определена постоянно 

действаща Комисия за атестиране на съдебните служители за периода 

01.12.2020 до 30.11.2021 г. в състав: председател – Анелия Йорданова – 

зам.-председател в Окръжен съд - Разград и членове Атанас Христов – 

съдия в Окръжен съд - Разград и Димитричка Бояджиева – съдебен 

администратор. Резервен член - Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд - 

Разград. 

След командироването на съдия Пламен Драганов от Районен съд -

Търговище в Окръжен съд - Разград, през отчетната година рядко се е 

налагало съдии от Гражданско и търговско отделение да участват в 

разглеждането на наказателни дела. 

И през 2021 г. продължи практиката за публикуването на съдебните 

актове с цел: 

• осигуряване на прозрачност, относно работата на съда, чрез 

оповестяване на постановените съдебни актове /резултатите да са 

видими и достъпни за обществото чрез използването на технически 

средства/;  

• оповестяване на съдебната практика от съда, чрез постановените 

съдебни актове /с оглед възможността за страните да упражняват 

правото на касационно обжалване и обосноваване на неговата 

допустимост – чл. 280, ал. 1 от ГПК и с оглед ориентиране на 

магистрати и други юристи в практиката на съда, съдия или по 

определени дела/. 

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. 
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- 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. 

 

Съдебни служители: 

Съдебни служители от Окръжен съд - Разград участват в помощни 

комисии, създадени в съда:  

 1. Комисия по проверка на касовата наличност и на внесени съдебни 

гаранции  и депозити по граждански и наказателни дела – Вероника 

Панова, Цанко Симеонов и Лилия Стефанова; 

 2. Комисия по пожарна безопасност за използването на отоплителни 

и нагревателни уреди – Новак Новаков; 

3. Постоянно действащата експертна комисия /назначена със заповед 

РД-08-40/05.02.2014 г., актуализирана със заповед № РД-08-555/24.11.2015 

г. по чл. 42 от ЗНАФ и завеждащ учрежденския архив – председател 

Анелия Йорданова и членове съдебни служители – Теодора Маринова, 

Росица Райчева и Новак Новаков, изменена със заповед № РД-14-

204/04.12.2019 г. в частта за състава на комисията - Емил Стоев - зам.-

председател и членове съдебни служители Теодора Маринова, Лилия 

Стефанова и  Новак Новаков; 

4. С нарочна заповед  № РД-14-230/30.12.2019 г. на председателя на 

Окръжен съд - Разград, изменена със заповед в частта за състава на  

комисията: председател - Емил Стоев и членове Теодора Маринова, Дияна 

Райчева и Красимир Георгиев е извършена годишна проверка за 2021 г. на 

Регистратурата за класифицирана информация на организационната 

единица – Окръжен съд - Разград. 

5. Комисия за инвентаризация на активите, пасивите и разчетните 

сметки на Окръжен съд - Разград – Вероника Панова, Лилия Стефанова и 

Теодора Маринова. 

 

1.3 Дейност на съдебната администрация: 

 

През 2021 г., 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 

констатирани пропуски в работата на служител или допуснато нарушение 

на етичните правила в най-кратки срокове провеждат разговор със 
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служителя и дават съответните препоръки, като уведомяват за това 

административния ръководител.  

През 2021 г. настъпиха промени в щатната численост на съдебната 

администрация. Щатните длъжности се увеличиха от 24 на 25, след 

назначаването на съдебен помощник. 

 Щатното разписание на Окръжен съд - Разград е приведено в 

съответствие с изискванията на Правилата за прилагане на Класификатора 

на длъжностите в администрацията на съдилищата. Администрацията е 

структурирана по ефективен начин, който обезпечава осъществяването на 

присъщите дейности. Поради намален състав на общата администрация, на 

голяма част от служителите са възложени допълнителни функции с 

длъжностните характеристики. 

Съотношението между съдии и съдебни служители осигурява 

максимални условия за осъществяване на правораздавателната дейност. 

 

Постъпили материали в служба “Регистратура“ 

 

През 2021 г. в служба Регистратура съдебният служител е 

администрирал в съответните регистри в електронните деловодни системи 

САС и ЕИСС, окомплектовал и предоставил информация по 7407 броя 

входящи и изходящи преписки и документи. От входящите 5068 преписки 

и документи - 4014 са насочени към специализираната администрация, а 

1054 – към общата администрация. Регистрираните изходящи преписки и 

документи са общо 2 339.   

 

Информация за извършените инвентаризации 
 

Със Заповед № РД-14-05/04.01.2021 г. на председателя на Окръжен 

съд - Разград, са разпоредени ежемесечни проверки на касовата наличност  

в присъствието на МОЛ – касиера в Окръжен съд - Разград. Проверките се 

извършват от постоянно действаща комисия. След всяка проверка 

Комисията оформя констативен протокол по утвърден образец за резултата 

от проверката и го докладва на административния ръководител. 

Със Заповед № РД-14-06/04.01.2021 г. е назначена постоянно 

действаща комисия, която текущо преглежда гражданските и 

наказателните дела, по които има внесени съдебни гаранции и депозити за 

свидетели и вещи лица, непотърсени в изискуемия срок, съгласно 

разпоредбите на ГПК и НПК. 

Проверките са приключени със съставяне на обобщени доклади за 

резултатите от извършената инвентаризация.  

Съгласно разпоредбите на ЗСч и СФУК в съда, със Заповед № РД 14-

187/25.11.2021 г. на административния ръководител е разпоредено да се 

извърши инвентаризация на активите, пасивите и разчетните сметки на 
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Окръжен съд - Разград за 2021 г. Проверката е с фиксиран срок и 

определена комисия. На Комисията е възложено, след проверката да 

изготви и представи Доклад с обобщените резултати. 

При извършената годишна инвентаризация на активите, пасивите и 

разчетите в Окръжен съд - Разград, не са установени разлики между 

фактическите наличности и данните по счетоводни сметки. 

Инвентаризацията на разчетните взаимоотношения е извършена като 

е анализирано всяко вземане и задължение към края на отчетната година. 

Към контрагентите са изпратени писма за потвърждаване на разчетите. 

По набирателната сметка на Окръжен съд - Разград, към 31.12.2021 г. 

са налични 178 133,76 лева от внесени парични гаранции  по 12 броя дела 

по описа на Окръжен съд - Разград и 111 752,80 лева от внесени депозити 

за разноски за вещи лица, свидетели и особени представители.  

Всички наличности по набирателната сметка се водят в 

счетоводството в аналитични справки. 
 

 Постъпили дела в Регистратура за класифицирана информация, 

обработени искания и разрешения по ЗСРС и ЗЕС, постановени откази 

и постъпили ВДС 

 

През отчетния период в Регистратурата за класифицирана 

информация са образувани 12 граждански дела по ЗПКОНПИ, 71 дела по 

ЗСРС и 8 дела по ЗЕС. Постъпили са 15 ВДС. 

За сравнение през 2020 г. са образувани 4 граждански дела по 

ЗПКОНПИ, 74 дела по ЗСРС и 11 дела по ЗЕС.  

Постъпилите през 2021 г. класифицирани материали по явни дела са 

5. Постъпилите в съда през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., 

искания по ЗСРС - 71, спрямо 69 за 2020 г. За 2021 г. няма постановен нито 

един отказ.  

Оправомощените да се произнасят по постъпилите искания по ЗСРС 

са административен ръководител и при негово отсъствие зам.- 

председател, определен с нарочна заповед. 

С цел стриктното спазване на нормативната база и подобряване 

организацията на работа с класифицирана информация в Окръжен съд - 

Разград са предприети мерки по осигуряване на физическата сигурност на 

деловодното помещение на Регистратурата за класифицирана информация. 

Със заповед е създаден регламент за достъпа до Регистратурата за 

класифицирана информация и са определени длъжностните лица за 

обработка на документите и материалите, свързани със ЗСРС и ЗЕС.  

През 2021 г., не са провеждани работни срещи с представители на 

органите по чл. 13 ЗСРС, структурите по чл. 20 ЗСРС и контролните 

органи по ЗСРС - НБКСРС и Постоянната комисия за контрол на СРС и 

ЗЕС към Народното събрание. 
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VII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 

1. Обобщени данни за изпълнение на Комуникационната 

стратегия в съдебния район на Окръжен съд - Разград 

2021-ва бе година, която отново бе доминирана от пандемия от 

Covid-19. Логично не липсваха тревоги и перипетии и в съдебните 

структури, които трябваше да бъдат преодолявани. 

Въпреки извънредната епидемиологична обстановка и въведените 

правила за достъп до съдебните сгради, физическите и юридическите лица 

нито за ден не са били лишени от обективно информиране. 

В окръжния и в трите районни съда в съдебния район е осигурена 

максимална прозрачност и достъпност на съдебните процедури и 

дейността на съдебната администрация. Своевременно на сайтовете им са 

публикувани всички новини, свързани с дейността им, както и информация 

за предлаганите електронни услуги. На сайтовете и на информационни 

табла в съдебните сгради се публикуваха всички съобщения, обяви, 

протоколи от конкурсни процедури за назначаване на съдебни служители. 

 

Продължи вече утвърдената добра практика информацията до 

регионалните и националните медии да се изпраща под формата на 

прессъобщения по електронен път. Същите се публикуват и на интернет 

страниците на съдилищата в раздел „Пресцентър“, подраздел „Новини“.  

През 2021 г. до медиите са подготвени и изпратени 68 

прессъобщения по дела и теми, свързани с работата на съдилищата. 

Публикациите в печатни и електронни медии – регионални и национални, 

касаещи дейността на четирите правораздавателни институции са над 600 

бр. Създадени и излъчени са видеорепортажи по телевизиите КИС 13, 

Нова Тв, БНТ, TVN, Bulgaria ON AIR. Аудио материали са излъчени по 

Общинско радио Разград, БНР – Хоризонт и Радио Шумен.  

Поддръжката и навременната актуализация на информация в 

страниците на Окръжен съд – Разград, както и на районните съдилища в 

Разград, Исперих и Кубрат в интернет, е винаги в помощ на гражданите, 

адвокатите, страните по делата, медиите. На сайтовете се публикуват 

своевременно постановените съдебни актове, график на провежданите 

открити съдебни заседания, вътрешни правила и бланки необходими за 

услугите в съда.  

Всички съдии и съдебни служители разполагат с достъп до вътрешни 

електронни папки и служебни електронни пощи в Microsoft Outlook, което 

улеснява служебната комуникация и спомага за спестяване на средства за 

консумативи. Ежедневно във вътрешна мрежа от споделени папки се 

публикуват: заповеди, вътрешни правила и указания, покани за събития и 
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работни срещи. Там се поместват актове и писма на ВСС, МП и други 

институции. Използването на вътрешната мрежа улеснява комуникацията 

между работещите в съда. Част от вътрешната комуникация е свързана и с 

провеждането на срещи между ръководството на съда, магистрати и 

служители по различни въпроси, както и провеждането на Общи събрания. 

 

При комуникацията си с останалите органи на съдебната власт, както 

и с органите на изпълнителната власт, Окръжен съд - Разград е изготвял и 

изпращал в срок поисканите справки, становища, статистически данни.  

 

2. Събития и инициативи, насочени към гражданите, анкетни 

проучвания  

 

2.1.  Ден на отворените врати 

За провеждане на Ден на отворени врати под надслов „Открито за 

съдебната власт“ в Окръжен съд - Разград бе определен 16 април 2021 г. 

/Ден на Конституцията и професионален празник на юристите и съдебните 

служители/, в предварително съгласуван график с ВСС. Инициативата е 

организирана и проведена съвместно с Районен съд - Разград.  

В деня на отворените врати по БНР - Шумен бе излъчено интервю с 

административния ръководител-председател на Окръжен съд - Разград 

Лазар Мичев. 

По повод Деня на Конституцията и Деня на отворените врати в 

Окръжен и Районен съд – Разград, проведен на 16.04.2021 г./, 

административният ръководител на Районен съд-Разград съдия Нели 

Генчева представи темата за Конституцията на Република България пред 

ученици от 1“в“ /24 деца/ и 2 „б“ клас /23 деца/ на ОУ „Васил Левски“ 

Разград. 

Ръководството на Районен съд-Разград избра интерактивен и по-

близък до младите хора начин, чрез който да представи дейността на съда.. 

Подготвена бе кратка презентация, публикувана на сайта на институцията. 

Тя дава информация за организацията на работа и предлаганите съдебно-

административни услуги. 

При подготовката на инициативата е използвана предоставената от 

ВСС Методика, съгласно която организацията започва с определяне на 

екип от магистрати и съдебни служители, изготвяне на предварителна 

програма и сценарии, утвърдени от административните ръководители, 

публикуване на предварителна информация в интернет сайта на Окръжен 

съд - Разград, на информационните табла в съдебната сграда, както и в 

регионалните медии. 

Проведена бе предварителна информационна кампания, чрез която 

разгласа получиха обявените от съда конкурси за ученическо есе на тема: 
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„Моите граници“ /за ученици 8-12 клас/ и конкурс за ученическа рисунка 

на тема „Моята представа за съда“ /за ученици от 1 до 7 клас/. 

В конкурса за есе познания по темата, оригиналност, творчески 

подход и удачно подбрани аргументи представиха 13 ученици от ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф“ Разград и ЦПЛР-ЦУТНТ Разград. 

В конкурса за рисунка участваха 50 художници от 1 до 7 клас от ОУ 

„Васил Левски“ гр. Разград; ОУ „Христо Смирненски“ гр. Кубрат; СУ 

„Св.св. Кирил и Методий“ с. Самуил“; ЦПЛР-ЦУТНТ Разград“; ОУ „Иван 

Вазов“ гр. Русе; Школа „Арт Попово“ гр. Попово; СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ гр. Завет и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Разград. 

С цел осигуряване здравето на всички участници, награждаването се 

проведе на специално организиран хепънинг на открито пред Общинския 

културен център. Наградите връчиха магистрати от двете съдебни 

институции, както и специалният гост на събитието – началникът на 

Регионално управление на образованието – Разград г-н Ангел Петков.   

Професионалното озвучаване на хепънинга бе подсигурено безвъзмездно 

от Общинско радио „Разград“. 

Основните целеви групи приоритетно са ученици от 1-12 клас, някои 

от тях посещаващи и училищата-партньори по Образователната програма.  

Инициативата е отразена посредством прессъобщения и снимки на 

интернет страницата на Окръжен съд-Разград, същите са изпратени до 

печатни и електронни медии. 

 

Въпреки огромното желание на районните съдилища в Исперих и 

Кубрат да реализират инициативата “Ден на отворени врати”, за съжаление 

COVID-19 осуети тези техни планове.  

 

2.2. Образователна програма „Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ 

През учебната 2020/2021 г. в съдебен район Разград включващ 

Окръжен съд - Разград, Районен съд - Разград, Районен съд - Исперих и 

Районен съд - Кубрат, Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“ е реализирана само от Районен съд - Разград, съвместно с 

прокурори от Районна прокуратура – Разград.  

Лектори по Програмата бяха административният ръководител – 

председател на Районен съд - Разград съдия Нели Генчева и съдия Николай 

Борисов, както и прокурорите от РП - Разград Десимира Недкова и 

Зорница Цветкова.  

В началото на месец февруари 2021 г. бе изпратено писмо до 

началника на РУО - Разград, с което е заявено желание за провеждане на 

беседи сред учениците в общините Разград, Лозница и Цар Калоян и 
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списък с примерните теми. РУО на МОН оказаха съдействие като 

препратиха писмото до учебните заведения в горепосочените три общини.  

Съобразно получените заявки от учебни заведения, бе изготвен 

график за посещения съдържащ: дата, час, учебно заведение, клас, избрана 

тема и лектори. За съжаление, продължилото до месец май онлайн 

обучение по график сред гимназистите, доведе до отказ от участие в 

Програмата на класове от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ПГИ „Робер Шуман“ и 

ПГТС „Христо Смирненски“ – и трите учебни заведения от гр. Разград. 

Съобразно изготвения график, бяха обхванати общо 204 броя 

ученици от 13 класа, от 4 учебни заведения /СУ „Христо Ботев“ Разград,  

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Ясеновец, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

с. Самуил,  ОУ „Отец Паисий“ с. Дянково/, намиращи се в четири населени 

места. Те получиха образователно-информационни материали, 

предоставени от ВСС. 

Анализът на предпочитаните от преподавателите теми /Децата и 

компютрите; Противообществени и хулигански прояви; Хулигански 

прояви на непълнолетни лица и възпитателни мерки за деца при 

противообществени прояви. Последици; Превенция срещу употребата на 

наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица; 

Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и 

места за прилагането им; Трафик на хора; Правата ни като граждани/, 

които са представени пред подрастващите показва, че с тях се цели 

основно информиране и превенция.  

Макар и извън обхвата на Образователната програма /предназначена 

за ученици 5 до 12 клас/ бе получена заявка за провеждане на беседа сред 

четвъртокласници от СУ „Христо Ботев“ Разград, на която лекторите се 

отзоваха, но реално в годишния отчет този клас от 23 ученици не е 

включен. Съдия Николай Борисов и прокурор Зорница Цветкова 

представиха темата - Децата и компютрите /киберпрестъпленията/.  

На практика част от децата, участвали в Образователната програма, 

се включиха и в организираните от Окръжен и Районен съд – Разград 

конкурси - за детска рисунка и ученическо есе, обявени от двете 

правораздавателни институции по повод Деня на отворените врати. 

2.3. Анкетни проучвания 

Със Заповед на административния ръководител № РД-14-208/ 

05.12.2019 г. е одобрен формуляр на Анкета за качеството на 

административното обслужване в Окръжен съд - Разград. Същата е качена 

на интернет сайта на институцията и на шестмесечие се отчита 

удовлетвореността на потребителите. Получената и систематизирана 

информация от обратната връзка се консултира с административния 

ръководител. При необходимост се предлагат мерки и действия за 

подобряване на административното обслужване. 
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На основание Заповед № РД-14-113/05.07.2021 г. е подготвена и 

проведена с хартиени анкетни карти Анкета сред адвокати, юрисконсулти, 

съдебни заседатели и нотариуси. След приключване на анкетата, 

резултатите са анализирани и обобщени в Доклад до административния 

ръководител-председател.  

Създадена е Анкета относно оптимизацията на съдилищата, която е 

качена на интернет сайта на Районен съд-Исперих. Анкета цели да проучи 

обществените нагласи относно обсъжданата оптимизация на съдебната 

карта, включваща реорганизиране /обединение на районните съдилища и в 

частност на Районен съд – Исперих/. 

Анкета за оценка на удовлетвореността от дейността на Районен съд 

– Разград е създадена и качена на интернет сайта на РРС. 

 

3. Кризисен пиар 

  

През 2021 г. Окръжен съд - Разград не е попадал в ситуация, която да 

изисква кризисна комуникация. При възникване на такава съдът има 

готовност да реагира в рамките на 3 до 15 часа, в зависимост от 

сложността на извънредната ситуация и времето, в което е 

идентифицирана. При поява на криза институцията е в готовност 

максимално бързо да събере информация за причините, довели до нея, да 

анализира обстановката и да изготви първоначално изявление за медиите, 

което да се огласи от предварително определен кризисен говорител. 

В ситуация, изискваща кризисен пиар не са попадали и районните 

съдилища в Разград, Исперих и Кубрат. 

 

В заключение въз основа на представените цифри и проведени 

инициативи може да се обобщи, че независимо от извънредната 

епидемиологична обстановка свързана с разпространението на COVID-19, 

в която социалната дистанция бе и все още е препоръчителна, Окръжен 

съд-Разград и съдилищата в съдебния район успешно се справят с 

предизвикателството да се предоставя достоверна, обективна, точна и 

коректна информация – индикатор, че съдебните институции работят 

ефективно и прозрачно. 

  

4. Данни за постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация за 2021 г.  

 

През 2021 г. в Окръжен съд - Разград в специално създадения 

Регистър за входиране на заявления по Закона за достъп до обществена 

информация са постъпили 2 броя заявления за достъп до информация по 

ЗДОИ, както следва: 
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4.1. Информация относно: приемат ли се и регистрират ли се в 

Окръжен съд - Разград, подписани с електронен подпис жалби; прилагат 

ли се и приемат ли се документи, подписани с електронен подпис; приемат 

ли се снимки на документи; възможно ли е с електронен подпис да бъдат 

изпращани файлове, ако е възможно, то има ли значение формата на 

файловете, има ли реален достъп до електронния портал и има ли 

възможност да се вижда от там всяка една страница от делото - поискано 1 

път от Георги Валентинов Кирилов от гр. София.  

4.2. Информация за управление на „синя стая“ за изслушване на деца 

в сградата на Битов комбинат - Разград, съгл. Вътрешни правила за 

използване на специализирано помещение „синя стая“ за времето от 

18.10.2018 г. до настоящия момент по години - поискано 1 път от СНЦ 

„Център за съзидателно правосъдие“ гр. Разград; Георги Милков – изп. 

директор. 

И по двете заявления достъпът до обществена информация е 

разрешен. 

 

През отчетната година в регистрите за входиране на заявления по 

Закона за достъп до обществена информация в съдилищата от съдебния 

район са постъпили както следва: в Районен съд - Разград – 2 заявления; в 

Районен съд - Исперих – 4 заявления и в Районен съд - Кубрат – 2 

заявления.  

Въпреки трудната и изпълнена с предизвикателства 2021 година, 

посочените в настоящия доклад данни илюстрират последователната 

комуникационна политика, провеждана в съдебния район в отговор на 

повишените обществени очаквания за повече прозрачност и откритост на 

съдебната власт. 
 

VIII. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Сграден фонд 

Съдебната палата в град Разград включва част от  масивна триетажна 

административна сграда, в която са настанени Районен съд - Разград, 

Областно звено „Охрана“ и Окръжен съд - Разград. Стопанисването и 

управлението на сградата е предоставено и възложено от собственика 

Община Разград на Окръжен съд - Разград. 

През отчетната година сградният фонд и организацията по неговото 

поддържане се осъществяваше от съдебния служител изпълняващ 

длъжността “работник поддръжка”. 

 

2. Финансова дейност  

Счетоводната дейност на Окръжен съд - Разград се осъществява от 

гл. счетоводител и касиер. 

 



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд - Разград през 2021 г. 

80 

 

2.1 Анализ на приходите 

През 2021 г. са отчетени приходи в размер на 154 784 лв., като най – 

съществен е делът на приходите от съдебни такси – 120 695 лв.,  следвани 

от други неданъчни приходи – 24 722  лв. и приходите от глоби, санкции и 

наказателни лихви – 9 367 лв.   

Постъпленията от ЧСИ за събрани вземания въз основа на 

възлагателни писма по издадени изпълнителни листове, възлизат на 3% от 

общите годишни приходи. 

За отчетният период се наблюдава увеличение на общите приходи с 

близо 31% спрямо постъпленията през 2020 г.  

В Окръжен съд - Разград са инсталирани  2 броя  ПОС терминала за 

обслужване на картови плащания по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за 

ограничаване на плащанията в брой, чрез които се събират държавни 

такси, глоби и разноски по граждански и наказателни дела, както и суми, 

постъпващи по набирателната сметка за изпълнителни дела, вещи лица, 

свидетелели и гаранции.  

С цел информираност на гражданите за възможността за използване 

на банкови карти при заплащане на такси и други задължения, на видно 

място в сградата на съда са поставени информационни табели, както и е 

публикувана информация на интернет страницата на Окръжен съд - 

Разград. 

За бюджетната 2021 г. са отчетени 144 броя трансакции на обща 

стойност 10 782 лв. 

 

2.2 Анализ на разходите 

Окръжен съд - Разград е второстепенен разпоредител с бюджетни 

средства и като такъв, бюджетната му сметка ежегодно се определя и 

актуализира с решения на Пленума на ВСС. 

През 2021 г. бюджетните разходи на Окръжен съд - Разград възлизат 

на 1 706 895 лв., което представлява 99% от актуализирания бюджет в края 

на отчетния период. 

Процентното съотношение на отделните разходообразуващи 

елементи е както следва: 

• 67 % за работни заплати на съдии и съдебни служители 

• 10 % за други възнаграждения и плащания на персонала по 

трудови и извънтрудови правоотношения 

• 16 % за осигурителни вноски 

•   7  % за текуща издръжка 

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната и 

предприетите мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, 

през 2021 г. в  Окръжен съд - Разград са извършени разходи в размер на 2 

026 лв. Средствата са разходени за закупуване на 4 броя стерилизатори за 

въздух, разположени в двете съдебни зали и деловодствата в съда, 
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дезинфекционни и почистващи препарати и за извършване на лабораторни 

изследвания – PCR тестове на служители от Окръжен съд - Разград.  

В изпълнение на издадена заповед на административния  

ръководител на Окръжен съд - Разград,  на всяко тримесечие, на  Интернет 

страницата на Окръжен съд - Разград се публикува информация за 

изпълнението на бюджета на съда. 

 

IX. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА 

ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ. 

 

Към настоящия момент Разградски окръжен съд разполага със 

следната техника: компютърни конфигурации – 41 бр., сървъри - 2 бр., 

техника за архивиране на данни - 1 бр.; принтери - 26 бр. и 

мултифункционални устройства - 7 бр. Техническата обезпеченост 

позволява всяко работно място да бъде осигурено с необходимата техника 

за изпълнение на служебните задължения. Към част от компютърните 

конфигурации има поставени непрекъсваеми токозахранващи устройства. 

За доброто техническото състояние на техниката грижи полага системният 

администратор. 

През м. юли 2021 г. Окръжен съд - Разград поиска средства от ВСС 

за 1 бр. компютър за новоразкрита длъжност „съдебен помощник“ . С 

Протокол № 29/11.08.2021 г. от заседание на Комисия „Бюджет и 

финанси“ към пленума на ВСС ни бяха отпусна средства за закупуването 

му. През м. декември 2021 г. закупихме 2 бр. мултифункционални 

устройства. 

Достъпът до  уеб-базираната система за централизирано съхранение 

на дела в електронен формат се осъществява чрез валиден електронен 

подпис. В системата е вграден модул за случайно разпределение на делата, 

тя отчита и натовареността на съдиите. Интегрирана е с Единния портал за 

електронно правосъдие, както и да комуникира с други системи – НАП, 

НОИ, Единна система за противодействие на престъпността, НБД 

„Население“, АИС „Български документи за самоличност“ и други. 

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. Реализирана е 

връзка с НАП, необходима на органите на съдебната власт, във връзка с 

изпълнение на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ГПК, чрез която се 

извършват справки за актуално състояние на трудовите договори за 

конкретни физически лица на база на подадените уведомления в НАП, 

съгласно чл. 62 и чл. 123 от Кодекса на труда. 
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Системният администратор перманентно обучава съдиите и 

служителите за работа с програмните продукти, компютърната техника и 

периферия.  

Web сайта на Окръжен съд - Разград https://razgrad-os.justice.bg/ се 

поддържа в актуално състояние: публикуват се всекидневно постановените 

съдебни актове, график на заседанията, новини, обяви 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 
 

През 2021 г. беше продължена практиката при всяко отправено до 

Окръжен съд - Разград искане за становище по въпроси, по които са 

образувани тълкувателни дела пред ВКС, да се разглеждат по отделения. 

За 2021 г. са разгледани, изготвени и изпратени във ВКС в определените 

срокове – 6 броя становища по граждански дела. 

 

НАКАЗАТЕЛНО  ОТДЕЛЕНИЕ 

През отчетната година от Наказателно отделение на 

Окръжен съд - Разград не са искани Становища 
 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

1. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 3/2020 г. на 

Общо събрание на Гражданска колегия на ВКС, относно 

следния процесуалноправен въпрос: „При иск по чл.108 

ЗС, предявен от съсобственик за идеална част от 

съсобствен недвижим имот, може ли и в кои случаи 

съдът да уважи искането за предаване на владението 

върху претендираната идеална част?“ 

1. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 26.02.2021 г. 

Дадено Становище  на съдиите 

от ГО при ОС Разград по 

въпроса на 15.03.2021 г. 

2. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 6/2020 г. на 

Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии  на 

ВКС, относно следния процесуалноправен въпрос: 

„Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК 

влезлите в сила постановления по чл. 496, ал.1 ГПК за 

възлагане на недвижими имоти?“ 

2. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при ОС Разград на 

26.02.2021 г. 

Дадено Становище  на съдиите 

от ГО при Окръжен съд - Разград 

по въпроса на 15.03.2021 г. 
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3. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 4/2019 г. на 

Общо събрание на ГТК на ВКС по следния въпрос: „До 

кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника 

за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване 

на давността на основание чл.116, б. „а“ ЗЗД?“ 

3. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 26.02.2021 г. 

4. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 5/2020 г. на 

Общо събрание на ГТК  на ВКС по следния 

процесуалноправен въпрос: „Нищожен поради липса на 

съгласие на основание чл.26, ал.2, пр.2 ЗЗД или 

унищожаем на основание чл. 31, ал.1 ЗЗД е договорът , 

сключен от дееспособно лице, ако то при сключването 

му е било в състояние на трайна неспособност да разбира 

или ръководи действията си?“ 

4. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 29.04.2021 г. 

5. На основание чл.129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 4/2020г. на 

Общо събрание на ГТК на ВКС по следния въпрос: 

“Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на 

купувача, който не е изплатил напълно договорената 

цена, да обяви за окончателен по реда и при условията на 

чл. 362, ал. 1 ГПК предварителен договор за покупко-

продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор 

ще се сключи след заплащане на цялата цена?“ 

5. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 04.06.2021 г. 

Дадено Становище  на съдиите 

от ГО при ОС Разград по 

въпроса на 01.07.2021 г. 

6. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 1/2021 г. на 

Общо събрание на ГК на ВКС по следния 

процесуалноправен въпрос: „Допустимо ли е 

ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от 

наследство и представлява ли той отказ от права по 

смисъла на чл. 130, ал. 4 СК?“ 

6. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 09.07.2021 г. 

7. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 1/2021 г. на 

Общо събрание на ГТК на ВКС по следния 

процесуалноправен въпрос: „При прилагане на 

разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за 

размера на справедливото обезщетение за 

неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в 

рамките на претендираната от пострадалия с исковата 

молба сума или размерът на справедливото обезщетение, 

което се намалява според установеното съпричиняване, 

не е обусловен от заявената претенция, но не може да се 

присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума?“ 

7. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 24.09.2021 г. 

Дадено Становище  на съдиите 

от ГО при Окръжен съд - Разград 

по въпроса на 06.10.2021 г. 

8. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 2/2021 г. на 

Общо събрание на ГК на ВКС, по следния 

процесуалноправен въпрос: „Необходимо ли е, за да се 

8. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 24.09.2021 г. 

Дадено Становище  на съдиите 
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извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, допуснатите до 

делба имоти да са еднакви по вид и предназначение 

/еднородни/?“ 

от ГО при Окръжен съд - Разград 

по въпроса на 01.10.2021 г. 

9. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 1/2021 г. на 

Общо събрание на ГК на ВКС, по следния 

процесуалноправен въпрос: „При разрешение от районен 

съд по реда на чл. 130, ал. 3 СК, за извършване на 

действия на разпореждане с недвижими имоти, с 

движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и 

с ценни книги, принадлежащи на детето, необходимо ли 

е да се изисква представяне на доказателства за приемане 

на наследството по опис и представлява ли молбата за 

издаване на това разрешение конклудентно действие, с 

което може да се приеме наследството от непълнолетно 

лице?“ 

9. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 15.10.2021 г. 

10. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 2/2021 г. на 

Общо събрание на ГТК на ВКС, по следните 

процесуалноправни въпроси: 

• - Какъв е обхватът на съдебната проверка по реда на чл. 

463 ГПК относно законосъобразността на оспорваното 

разпределение – ограничен ли е съдът от оплакванията в 

жалбата или може служебно да провери 

законосъобразността на обжалваното разпределение? 

• - Какви са правомощията на съда след отмяна на 

обжалваното пред него разпределение, изготвено от СИ, 

респ. след отмяна на решение на окръжния съд, с което 

се потвърждава оспореното разпределение, или да върне 

делото на СИ, респ. на окръжния съд за извършване на 

ново разпределение? 

• - Ползват ли се с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД 

дължимите, но неизплатени авансово от взискателя такси 

по изпълнителното производство? 

• - Представлява ли таксата „битови отпадъци“ 

привилегировано вземане по чл.136, ал.1, т.2 ЗЗД?“  

 

 

 

 

 

 

10. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 17.12.2021 г. 

 

 

 

 

11. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по т. дело № 7/2020 г. на 

Общо събрание на ГТК на ВКС, по следния 

процесуалноправен въпрос: „Задължителни или 

факултативни необходими другари са страните по 

договор, в производството по предявен от трето лице иск 

за нищожност на договора?“ 

11. Проведено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 23.12.2021 г. 

Дадено Становище  на съдиите 

от ГО при Окръжен съд - Разград 

по въпроса на 21.01.2022 г. 

12. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, с разпореждане на 

ВКС е поискано Становище по въпроси на т. дело № 

4/2021 г. на Общо събрание на ГТК на ВКС: 

12. Насрочено обсъждане на 

съдии от ГО при Окръжен съд - 

Разград на 25.02.2022 г. 
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• 1. Допустимо ли е касационно производство, останало 

висящо след частичен отказ по чл.233 ГПК от спорното 

право пред ВКС, в резултат на което процесуално 

действие цената на предявения иск е под прага, 

установен по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК?“ 

• 2. Какви са правните последици при частичен отказ от 

иск, заявен по реда на чл. 233 ГПК в касационното 

производство, относно частта от спорното право, с 

разглеждането на което съдът е десезиран и останалата 

част от спорното право, по отношение на която не е 

налице десезиране със спора?“ 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

От изложеното по-горе могат да се обобщят следните изводи и 

тенденции в работата на Окръжен съд - Разград през поредната изпълнена 

с трудности и предизвикателства година, белязана от пандемията от 

COVID-19. 

През 2021 г. е налице намаляване на броя на постъпилите дела. През 

отчетната година са постъпили 772 бр. дела, при 828 бр. дела за 2020 г., и 

849 бр. дела за 2019 г. Това се дължи главно на намалелия брой постъпили 

първоинстанционни и въззивни наказателни и търговски дела. 

При първоинстанционните наказателни дела се наблюдава спад на 

постъпленията от 7% - 267 бр. спрямо предходната година – 286 бр. и с 6% 

увеличение спрямо 2019 г. – 251 бр. дела. 

При въззивните наказателни дела се наблюдава спад на 

постъпленията от 12% - 96 бр. спрямо предходната година – 109 бр. и с 

38% спрямо 2019 г. - 156 бр. дела.  

Най-голям спад в постъпленията се наблюдава при търговските дела 

от 43% - 48 бр. спрямо предходната година – 84 бр. и с 28% спрямо 2019 г. 

– 67 бр. дела. 

При въззивните граждански дела се наблюдава намаление на 

постъпилите дела – 268 бр. дела, като спрямо 2020 г. намалението е с 3% - 

276 бр., и с 9% по-малко спрямо 2019 г. – 296 бр. дела.  

При разглежданите граждански дела първа инстанция – 91 бр. се 

наблюдава ръст от 26% спрямо 2020 г - 72 бр., и увеличение с 18% спрямо 

2019 г. – 77 бр. дела.  

По отношение на свършените дела се наблюдава намаление с 2% 

спрямо предходната година и с 8% спрямо 2019 г., което се дължи на спада 

в постъплението на дела. През отчетния период са свършени 790 бр. дела 

от общо разгледаните 905 бр. дела, при свършени 809 бр. през 2020 г. от 

общо разгледани 942 бр. и при 860 бр. свършили през 2019 г. от общо 

разгледани 973 бр. дела.  
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Много добри са резултатите по отношение бързината на разглеждане 

на делата. През 2021 г. в 3-месечен срок са свършени 89% от делата, при 

87% за 2020 г. и 90% за 2019 година. Запазва се процента на приключилите 

в 3-месесечен срок наказателни дела – 91%, за гражданските дела 

процентът бележи увеличение от 83% за 2020 г. на 86% за 2021 г. 

Наблюдава се леко увеличение на процента на отложени заседания, 

който за текущата година е 31%, при 28% за 2020 и 2019 г. За 

наказателните дела процента за 2021 г. е 25%, при 25% за предходните 

2020 и 2019 г. При гражданските и търговските дела процента на отложени 

заседания за 2020 г. е 35% при 30% за 2020 и 2019 г.  

  

Трайно висок е процентът на постановените съдебни актове в 

едномесечен срок от обявяването им. При наказателните дела няма 

постановени съдебни актове над законоустановения 2-месечен срок. Общо 

за наказателните дела 99,77 % от съдебните актове са изготвени в 

едномесечен срок, като практически само по две дела актовете са 

изготвени над едномесечния срок, но в двумесечния такъв, предвид 

фактическата и правна сложност на делата. За сравнение през 2020 г. в 

едномесечен срок са изготвени 98,69% от актовете, а през 2019 г. – 97,84% 

от актовете. 

 

При гражданските и търговските дела процентът на постановените 

съдебни актове в едномесечен срок от обявяването им е 100%, в сравнение 

с 2020 г. – 97,57% и с 2019 г. – 97,10%. 

 

По отношение на качеството е налице подобряване на резултатите. 

Общо през 2021 г. процентът на отменените съдебни актове е 12%, при 

28% за 2020 г. и при 19% през 2019 г. Налице е и увеличение на процента 

на потвърдените съдебни актове – 65% за текущата година, при 56% за 

2020 г. и при 68% за 2019 г. При изменените съдебни актове се наблюдава 

леко повишаване на показателя – 23% за 2021 г., при 17% за 2020 г. и при 

14% през 2019 г. Слабо влошаване на показателя има при наказателните 

дела първа инстанция, където процентът на отменените съдебни актове 

спрямо всички върнати след обжалване е 16%, при 11% за 2020 г. и при 

13% за 2018 г. Сериозно подобрение на показателя се наблюдава при 

гражданските дела първа инстанция, където отменените съдебни актове са 

23%, при 67% за 2020 г. и при 29% през 2019 г.  

Подобрение на показателя се наблюдава при търговските дела, 

където процентът на отменените съдебни актове е 9%, при 11% за 2020 г. и 

при 21% за 2019 г. При въззивните наказателни дела се наблюдава 

увеличение на отменените съдебни актове, като през 2021 г. процентът е 

25%, при 0% за 2020 г. и при 33% за 2019 г. 
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Извършените през отчетния период проверки от Варненски 

апелативен съд са с общи положителни резултати. Изпълнени са дадените 

указания и препоръки.  

През 2021 г. продължи работата по повишаване квалификацията на 

магистратите и съдебните служители. 

През отчетната 2021 г. проблемите с попълване на магистратския 

щат все още не намират трайно решение. За осигуряване на кадровата 

обезпеченост в Окръжен съд - Разград са командировани двама съдии – от 

Районен съд - Търговище и от Районен съд - Разград. Назначен е и младши 

съдия.  

Стриктно се спазва принципът за случайно разпределение на делата. 

На интернет страницата на съда razgrad-os.justice.bg, своевременно се 

публикува актуална информация. 

През 2021 г. в Окръжен съд - 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 отчетната 2021 г., на 16.02.2021 г., Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет избра eдинодушно съдия Лазар Мичев за втори 

петгодишен мандат председател на Окръжен съд - Разград. 

Административният ръководител встъпи в длъжност 9.03.2021 г . 

Считам, че за поредна година работата на Разградски окръжен съд 

може да бъде оценена като много добра. Отчетените резултати се дължат 

на всеотдайната работа и професионализъм на всички магистрати и 

съдебни служители, на тяхната отлична подготовка и отговорното им 

отношение.  

Под знака на ефективното изпълнение на задачите и повишаване 

доверието в институцията протече 2021 г. За съдиите и съдебните 

служители е приоритет надграждането на установените добри практики, 

свързани с организацията на работата и работната среда. Приоритет е 

срочното и качествено правораздаване, компетентното и бързо 

обслужване, при спазване на принципите за безпристрастност, 

професионализъм и висок морал. 

Вярно е, че както през отчетната година, така и в предходни години е 

имало известни колебания по отношение на някои компоненти от 

статистиката, които обаче не повлияват на крайната оценка за много добра 

работа.  
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С мотивация и екипност се трудихме за възвръщане на доверието 

към съдебната система. Свършената работа в институцията, при една 

висока натовареност на всички, заслужава положителна оценка. 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направеният анализ показва, че се е увеличил броя на делата за 

разглеждане в районните съдилища с 11% спрямо 2020 г. и е намалял с 6% 

спрямо 2019 г. При Районен съд - Разград увеличението е с 13% спрямо 

предходната година, а спрямо 2019 г. се наблюдава намаление с 3%. При 

Районен съд - Исперих увеличението е с 6% спрямо предходната година, а 

спрямо 2019 г. се наблюдава намаление с 10 %. При Районен съд - Кубрат 

4012

3445
3895

1573
1332 1418

1199
998 1079

2019 2020 2021

Дела за разглеждане от районните съдилища

РС Разград РС Исперих РС Кубрат

Дела за разглеждане 

от РС 
2019 2020 2021 

Районен съд - Разград 4012 3445 3895 

Районен съд - Исперих 1573 1332 1418 

Районен съд - Кубрат 1199 998 1079 

Общо 6784 5775 6392 
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се наблюдава увеличение с 8% спрямо предходната година и намаление с 

10% спрямо 2019 г.  

 

 
 

Както е видно от горната графика, от подсъдните на районните 

съдилища дела, през 2021 г. 61% от делата са разгледани в Районен съд - 

Разград, 22% са разгледани в Районен съд - Исперих и 17% в Районен съд - 

Кубрат. 

 

 

Свършени дела 

2019 2020 2021 

свършили 3 мес. свършили 3 мес. свършили 3 мес. 

РС Разград 3597 3297 3034 2667 3527 3053 

РС Исперих 1370 1245 1094 919 1184 991 

РС Кубрат 1103 1046 916 828 1022 950 

Общо 6070 5588 5044 4414 5733 4994 

 

През 2021 г. се е увеличил броят на свършилите дела в районните 

съдилища на съдебен район Разград с 14% спрямо предходната година и е 

намалял с 6 % спрямо 2019 г.  

За Районен съд - Разград увеличението е с 16% спрямо предходната 

година, а спрямо 2019 г. намалението с 2%. При Районен съд - Исперих 

увеличението е с 8% спрямо 2020 година, а спрямо 2019 г. се наблюдава 

намаление от 14%.  

РС Разград
61%

РС Исперих
22%

РС Кубрат
17%

Процентно отношениe на броят дела за 
разглеждане от РС през 2021 г.
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При Районен съд - Кубрат се наблюдава увеличение на свършилите 

дела спрямо 2020 г. с 12%, а спрямо 2019 г. се наблюдава намаление със 

7%. 

 

 
 

При Районен съд - Разград се наблюдава леко понижаване на 

показателя отчитащ свършените дела в 3-месечен срок, като за текущата 

година е 87%, при 88% за предходната година и при 92% за 2019 г. При 

Районен съд - Исперих процентът се запазва на 84%, колкото е бил и през 

2020 г. и при 92% за 2019 г. При Районен съд - Кубрат процентът на 

свършените дела в 3-месечен срок за 2021 г. бележи ръст – 93% спрямо 

предходната година – 90% и при 95% за 2019 г.      

 

Натовареност по щат 

 

Районен съд 

2019 2020 2021 

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 41,79 37,47 35,89 31,60 54,10 48,99 

РС - Исперих 32,77 28,54   27,75 22,79 29,54 24,67 

РС - Кубрат 49,96 45,96 41,58 38,17 44,96 42,58 

Средно 40,38 36,13 34,38 30,02   44,39 39,81 

 

  

92%

88%
87%

91%

84% 84%

95%

90%

93%

2019 2020 2021

% на свършени дела в 3-месечен срок

РС Разград РС Исперих РС Кубрат
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Действителна натовареност 

       

Районен съд 

2019 2020 2021 

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 47,76 42,82 47,19 41,56 56,45 51,12 

РС - Исперих 45,20 39,37 40,98 33,66 45,27 37,80 

РС - Кубрат 49,44 45,48 41,58 38,17 44,96 42,58 

Средно 47,42 42,43 44,59 38,95 51,42 46,11 

 

2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

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

периода  2019 г. - 2021 г. 

 
През 2021 г. общо наказателни дела за разглеждане от районните 

съдилища на съдебен район на Окръжен съд - Разград са 1519 дела. От тях 

останали несвършени от предходната година 228 наказателни дела. 

Постъпили са 1291 дела, от които:  

- НОХД - 382 бр. за 2021 г., при 484 бр. за 2020 г. и при 516 бр. за 

2019 г. 

- НЧХД - 19 бр. за 2021 г., при 26 бр. за 2020 г. и при 36 бр. за 2019 г. 

- По 78а от НК – 88 бр. за 2021 г., при 86 бр. за 2020 г. и при 149 бр. 

за 2019 г. 

- ЧНД - 344 бр. за 2021 г., при 387 бр. за 2020 г. и при 521 бр. за 2019 

г.  

- Разпити - 60 бр. за 2021 г., при 77 бр. за 2020 г. и при 129 бр. за 

2019 г.  

- АНХД – 398 бр. за 2021 г, при 355 броя за 2020 г. и при 303 бр. за 

2019 г.  

Общо за всички наказателни дела се наблюдава намаление на 

постъпленията с 9% спрямо предходната година, когато са били /1605 бр. 

дела/ и с 22% спрямо 2019 г. /1838 бр. дела/. 

При НОХД броят на постъпилите дела е намалял с 21% спрямо 

предходната година и с 26% спрямо 2019 г.   

При наказателни частен характер дела също се наблюдава намаление 

спрямо 2020 г. с 27%, а спрямо 2019 г. намалението е с 47%.  
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При делата по чл.78а НК се наблюдава увеличение с 2% спрямо 

предходната година, а спрямо 2019 г. намалението е с 41%. 

Частните наказателни дела бележат спад с 11% спрямо предходната 

година и намаление с 34% спрямо 2019 г.   

Проведените разпити са с 22% по-малко спрямо 2020 г. и с 53% по-

малко спрямо 2019 г. 

Увеличение се наблюдава при АНХД с 12% спрямо предходната 

година, а спрямо 2019 г. увеличението е с 31%. 

 

 

 

Най-голям е относителния дял на постъпилите АНХД – 31%, 

следвани от НОХД – 29% и от ЧНД – 27%, дела по чл. 78а от НК – 7%, 

разпити – 5% и НЧХД – 1%. 

 

 
 

НОХД
29%

НЧХД
1%

78а НК
7%

ЧНД
27%

ЧНД-
разпити

5%

АНХД 
31%

Постъпили наказателни дела 2021 г.

1095

439

307

975

342
288

935

335
249

РС Разград РС Исперих РС Кубрат

Общо наказателни дела за разглеждане

2019

2020

2021
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4.2. Срочност на правораздавателна дейност - приключили в 3-

мeсечен срок дела за периода  2019 г. - 2021 г. 

 

наказателни дела 

2019 2020 2021 

свършили 
в 3 

мес. 
свършили 

в 3 

мес. 
свършили 

в 3 

мес. 

РС - Разград 977 808 820 627 822 576 

РС Исперих 395 344 283 246 272 220 

РС Кубрат 287 264 274 240 235 218 

Общо 1659 1416 1377 1113 1329 1014 

 

От общ брой 1519 наказателни дела за разглеждане в районните 

съдилища от съдебен район Разград  – 1329 бр. са свършени през 2021 г., 

при 1377 дела през 2020 г. и при 1659 дела през 2019 г.  

Общият брой на свършилите дела през отчетният период е намалял с 

3% спрямо предходната година и с 20% спрямо 2019 г. 

При Районен съд - Разград имаме запазване на процента на 

свършените дела спрямо 2020 г. и намаление с 14% спрямо 2019 г. 

За Районен съд - Исперих се наблюдава намаление на свършените 

дела спрямо предходната година с 4%, а спрямо 2019 г. намалението е с 

31%.  

При Районен съд - Кубрат се наблюдава намаление на свършилите 

дела с 14% спрямо предходната година и с 18% спрямо 2019 г. 

  

Свършилите дела според вида на престъплението са както следва: 

- Престъпления против личността /телесни повреди/  - 18 бр. за 2021 

г., при 22 бр. за 2020 г. и при 31 бр. за 2019 г.  

- Други престъпления против личността – 22 бр. за 2021г, при 27 бр. 

за 2020 г. и 19 бр. за 2019 г.    

- Престъпления против правата на гражданите – 0 бр. за 2021 г., при 7 

бр. за 2020 г. и при 4 бр. за 2019 г.  

- Престъпления против брака, семейството и младежта – 16 бр. за 

2021 г., при 30 бр. за 2020 г. и при 19 бр. за 2019 г.    

- Престъпления против собствеността –68 бр. за 2021 г., при 88 бр. за 

2020 г. и при 102 бр. за 2019 г. 

- Престъпления против стопанството – 27 бр. за 2021 г., при 30 бр. за 

2020 г. и при 52 бр. за 2019 г.   

- Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации – 9 бр. за 2021 г., при 18 бр. за 2020 г. и при 18 

бр. за 2019 г. 
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- Документни престъпления – 17 бр. за 2021 г., при 24 броя за 2020 г. 

и при 41 бр. за 2019 г.   

- Престъпления  против реда и общественото спокойствие – 14 бр. за 

2021 г., при 17 бр. за 2020г. и при 15 бр. за 2019 г.   

- Общоопасни престъпления – 187 бр. за 2021 г., при 219 бр. за 2020 

г. и при 204 бр. за 2019 г.    

- НЧХД – 22 бр. за 2021 г., при 27 бр. за 2020 г. и при 38 бр. за 2019 г.  

- чл. 78а НК – 85 бр. за 2021 г., при 93 бр. за 2020 г. и при 149 бр. за 

2019 г. 

- ЧНД - съдебно производство – 237 бр. за 2021 г., при 222 бр. за 2020 

г. и при 334 бр. за 2019 г. 

- ЧНД - досъдебно производство – 168 бр. за 2021 г., при 246 броя за 

2020 г. и при 306 бр. за 2019 г. 

- Административнонаказателни дела – 439 бр. за 2021 г., при 307 бр. 

за 2020 г. и при 327 бр. за 2019 г.   

 

През 2021 г. се наблюдава намаление на свършените НОХД с 22% в 

сравнение с предходната година и намаление с 25% спрямо 2019 г. При 

НЧХД се наблюдава намаление с 19% спрямо 2020 г., а намалението 

спрямо 2019 г. е с 42%. При делата по чл. 78а НК намалението е с 9% 

спрямо 2020 година и намаление с 43% спрямо 2019 г. Частните 

наказателни дела - съдебно производство са се увеличили със 7% спрямо 

2020 г. и са с 29% по-малко спрямо 2019 г. Частните наказателни дела - 

досъдебно производство са намалели с 32% спрямо предходната година и 

са с 45% по-малко в сравнение с 2019 г. При административните дела се 

наблюдава сериозен ръст с 43% спрямо предходната година и увеличение с 

34% спрямо 2019 г.  

 

Брой лица 

Съдени лица 2019 Съдени лица 2020 Съдени лица 2021 

ИРС КРС РРС Общо ИРС КРС РРС Общо ИРС КРС РРС Общо 

Съдени лица 146 142 279 567 120 142 329 591 125 94 210 429 

Оправдани 2 6 11 19 3 5 10 18 9 1 3 13 

Осъдени 144 133 254 531 117 115 273 505 116 90 191 397 

 

Броят на осъдените лица за извършени престъпления от общ 

характер е 397 лица, което е с 21 % по-малко спрямо предходната година  

/505 лица/ и с 25% по-малко спрямо 2019 година, при 531 осъдени лица.  

 

Според вида на наложеното наказание лицата са осъдени на: 

- Лишаване от свобода до 3 г. – 274 лица за 2021 г., при 348 лица за 

2020 г. и при 350 лица за 2019 г.   
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- в т.ч. Условно – 218 лица за 2021 г., при 286 лица за 2020 г. и при 

262 лица за 2019 г.  

- Лишаване от свобода над 3 г. до 15 г. – 2 лица за 2021 г., при 3 

лица за 2020 г. и при 4 лица за 2019 г. 

- Глоба  – 49 лица за 2021 г., при 41 лица за 2020 г. и при 60 лица за 

2019 г. 

- Пробация – 66 лица за 2021 г., при 105 лица за 2020 г. и при 102 

лица за 2019 г.  

- Други наказания  – 6 лица за 2021 г., при 8 лица за 2020 г и при 15 

лица за 2019 г.  

 

В тримесечен срок са свършили 1014 броя наказателни дела или 76% 

от делата, при 1113 броя наказателни дела или 81%  и при свършени в 

тримесечен срок 1416 броя или 85% за 2019 г. Намаление на показателя се 

наблюдава при районните съдилища в Разград и Исперих, а в Районен съд - 

Кубрат показателят бележи увеличение.  

 

 
 

2.3 Постановени в 1-месечен срок съдебни актове 

 

2021 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. 

1 - 3 

м. 

над 

3 м. 

% 1 

мес 

об 

що 

до 1 

м. 

1 - 3 

м. 

над 

3 м. 

% 1 

мес 

об 

що 

до 1 

м. 

1 - 3 

м. 

над 

3 м. 

% 1 

мес 

НОХД 162 152 10   94% 113 107 6   95% 75 75     100% 

НЧХД 11 6 5   55% 2 2     100% 5 5     100% 

83%
87%

92%

76%

87% 88%

70%

81%

93%

РС Разград РС Исперих РС Кубрат

% на свършени наказателни дела 

в 3-месечен срок

2019 2020 2021
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ЧНД 265 265     100% 63 62 1   98% 67 67     100% 

НАХД 270 163 107   60% 78 71 7   91% 75 75     100% 

Всичко  708 586 122 0 83% 256 242 14 0 95% 222 222 0 0 100% 

 

Най-добър е показателят за постановени в едномесечен срок съдебни 

актове по наказателни дела при Районен съд - Кубрат – 100% за 

последните три години. При Районен съд - Разград постановени в 1-

месечен срок са 83% от съдебните актове по наказателни дела, при 100% за 

2020 г. и при 99% за 2019 г. При Районен съд - Исперих е 95% за отчетната 

година, при 99% за 2020 г. и при 98% 2019 г. 

 

2.4. Качество на съдебните актове - потвърдени /включително и 

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

/включително и като %/, за периода 2019 г. - 2021 г.  

 

През 2021 г. са обжалвани общо 309 акта по наказателни дела, 

постановени от районните съдилища на съдебен район Разград, при 218 

обжалвани акта през 2020 г. и 293 бр. обжалвани акта през 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от 

обжалване на 

съдебните 

актове  

2019 2020 2021 

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 149 47 15 211 117 9 37 163 135 10 67 212 

РС - Исперих 33 13 6 52 25   6 31 22 5 3 30 

РС - Кубрат 22 7 3 32 23 3 4 30 22 2 8 32 

Общо 204 67 24 295 165 12 47 224 179 17 78 274 

 

Общо върнати след обжалване са 274 акта по наказателни дела, 

постановени от районните съдилища на съдебен район Разград, при 224 

акта за 2020 г. и 295 акта през 2019 г.  

 

  обжалвани СА 

                     Наказателни дела 

2019 година 2020 година 2021 година 

РС - Разград 217 172 229 

РС - Исперих 47 30 47 

РС - Кубрат 29 16 33 

Общо 293 218 309 
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Отменени са 78 съдебни акта, които представляват 28% от върнатите 

след обжалване дела през 2021 г., като за сравнение през 2020 г. са 

отменени 47 бр. от върнатите 224 дела или 21%, а през 2019 г. отменените 

са 24 бр. от 295 върнати след обжалване дела или 8%. 

За Районен съд - Разград процента на отменените съдебни акта е 32% 

за отчетната година, при 23% за 2020 г. и при 7% за 2019 г.  

 

За Районен съд - Исперих отменени са 10% за 2021 г., при 19% за 

2020 г. и 12% за 2019 г.  

За Районен съд - Кубрат отменени са 25% за 2021 г., при 13% за 2020 

г. и 9% за 2019 г.  

 

2.5. Натовареност - по щат и действителна натовареност, спрямо 

дела за разглеждане и спрямо свършени дела, за периода 2019 г. - 2021 

г. 

 

 

Натовареност по щат по наказателни дела 

 

Районен съд 

2019 2020 2021 

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 30,42 27,14 27,08 22,78 25,97 22,83 

РС - Исперих 24,39 21,94 19,00 15,72 27,92 22,67 

РС - Кубрат 26,17 23,92 24,00 22,83 20,75 19,58 

Средно 28,00 25,14 23,36 20,44 25,32 22,15 

 

Действителна натовареност по наказателни дела 

 

Районен съд 

2019 2020 2021 

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 30,42 27,14 27,08 22,78 28,33 24,91 

РС - Исперих 36,58 32,92 28,06 23,22 30,45 24,73 

РС - Кубрат 26,17 23,92 24,00 22,83 20,75 19,58 

Средно 30,80 27,65 26,67 22,88 27,13 23,73 
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3. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

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

периода 2019 г. -  2021 г. 

 

През 2021 г. общо гражданските дела за разглеждане от районните 

съдилища на съдебен район на Окръжен съд - Разград са 4873 дела. От тях 

останали несвършени от предходната година 503 дела и постъпили 4370 

дела, от които:  

- Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДЕТ, ЗБЖИРБ – 603 през 2021 

г., при 519 през 2020 г. и при 568 през 2019 г. 

- Облигационни искове – 141 бр. за 2021 г., при 152 през 2020 г. и 

при 208 през 2019 г.  

- Вещни искове – 53 бр. през 2021 г., при 49 през 2020 г. и при 62 

през 2019 г. 

- Делби и искове по ЗН – 47 бр. за 2021 г., при 58 през 2020 г. и при 

37 през 2019 г. 

- Установителни искове – 273 бр. за 2021 г., при 236 през 2020 г. и 

при 305 през 2019 г. 

- Искове по КТ – 27 бр. за 2021 г., при 103 през 2020 г. и при 43 през 

2019 г. 

- Административни производства – 3 през 2021 г., при 2 през 2020 г. 

и при 11 през 2019 г. 

- Обезпечения  – 12 през 2021 г., при 20 през 2020 г. и при 15 през 

2019 г. 

- Частни производства – 429 за 2021 г., при 354 през 2020 г. и при 

584 през 2019 г.  

- Заповедни производства – 2751 през 2021 г., при 2121 през 2020 г. 

и при 2552 през 2019 г.  

- Частни производства – регламенти – 30 през 2021 г., при 31 през 

2020 г. и при 46 през 2019 г.  

- Други граждански дела – 1 за 2021 г., при 0 през 2020 г. и при 1 

през 2019 г. 

 

Най-голям е относителния дял на постъпилите дела по чл. 410 и чл. 

417 ГПК – 63%, следвани от Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДЕТ, 

ЗБЖИРБ – 14%,  частни производства – 10%, установителни искове – 6%,  

облигационни искове – 3%, искове по КТ – 1%, делби и искове по ЗН – 1%, 

вещни искове – 1% и частни производства - регламенти  – 1%. 
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Общо гражданските дела за разглеждане от районните съдилища 

през отчетния период са 4873 дела, от които останали несвършени от 

предходната година 503 дела и постъпили 4370 дела. През 2020 г. делата за 

разглеждане са 4170 дела, от които останали несвършени от предходната 

година 525 дела и постъпили3645 дела. През 2019 г. делата за разглеждане 

са 4936, от които несвършени от предходната година 504 и постъпили 4432 

дела.  

Постъпилите дела, разпределени по районни съдилища са показани 

на графиката по-долу. 

 

 
 

Искове по СК, ЗЗДН, 
ЗЛС, ЗГР, ЗЗДЕТ., 

ЗБЖИРБ
14%

Облигационни 
искове

3%
Вещни искове

1%

Делби и искове по ЗН
1%

Установителни 
искове

6%
Искове по КТ

1%

Административни 
производства

0%

Частни производства
10%

заповедни 
производства

63%

Частни производства 
- регламенти

1%

Други гр. дела
0%

Видове граждански дела 
постъпили през 2021г. 

2917

2470

2960

1134
990 1083

885
710

830

2019 2020 2021

Граждански дела за разглеждане

РС Разград РС Исперих РС Кубрат
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Както е видно от горната графика, при Районен съд - Разград, 

Районен съд - Кубрат и Районен съд - Исперих се наблюдава увеличение на 

делата за разглеждане спрямо предходната година. 

 

3.2. Срочност на правораздавателна дейност - приключили в 3-

мeсечен срок дела за периода 2019 г. - 2021 г. 

 

граждански дела 

2019 2020 2021 

свър 

шили 
в 3 мес. 

свър 

шили 
в 3 мес. 

свър 

шили 
в 3 мес. 

РС - Разград 2620 2485 2214 2040 2705 2477 

РС - Исперих 975 901 811 673 912 771 

РС - Кубрат 816 782 624 588 787 732 

Общо 4411 4168 3649 3301 4404 3980 

 

Общият брой свършени граждански дела през 2021 г. е 4404 дела, 

като през 2020 г. броят им е бил 3649 дела, а през 2019 - 4411 дела. 

 

За Районен съд - Разград се наблюдава увеличение на свършилите 

дела с 22% спрямо 2020 г. и с 3% спрямо 2019 г.  

 

За Районен съд - Исперих се наблюдава увеличение на броя 

свършени граждански дела с 12% спрямо 2020 г. и намаление с 6% спрямо 

2019 г. 

 

При Районен съд - Кубрат увеличението на общия брой свършени 

дела е с 26% спрямо предходната година и намаление с 4% спрямо 2019 г.  

 

Увеличението на свършените граждански дела в районните 

съдилища е съизмеримо с увеличеното им постъпление през отчетната 

година. 

 

През 2021 г. в тримесечен срок са приключили 3980 броя граждански 

дела, което е с 21% повече спрямо 2020 г. - 3301 броя дела. Спрямо 2019 г. 

се констатира спад от 5%, когато са приключени 4168 броя граждански 

дела. 

Процентът на приключилите в тримесечен срок граждански дела за 

Районен съд - Разград е 92%, при 92% за 2020 г. и при 95% за 2019 г. 

 

Приключилите в тримесечен срок дела в Районен съд - Исперих са 

85% за 2021 г., при 83% за 2020 г. и при 92% за 2019 г. 
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В Районен съд - Кубрат в тримесечен срок са приключили 93%, при 

92% за 2020 г. и при 96% за 2019 г. 

 

 
          

3.3.  Постановени в 1-месечен срок съдебни актове 

 

2021 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. 

1 - 

3 

м. 

над 

3 м. 
% 1 мес 

об 

що 

до 1 

м. 

1 - 

3 

м. 

над 

3 м. 

% 1 

мес 

об 

що 

до 1 

м. 

1 - 

3 

м. 

над 

3 м. 

% 1 

мес 

ГД 675 675   0 100% 324 263 58 3 81% 135 135   0 100% 

ЧГД 2030 2030   0 100% 667 667     100% 643 643   0 100% 

Всичко  2705 2705 0 0 100% 991 930 58 3 94% 778 778 0 0 100% 

 

С най-добри показатели за постановени в едномесечен срок съдебни 

актове по граждански дела са Районен съд - Разград и Районен съд - 

Кубрат – 100% за отчетната година. При Районен съд - Исперих 

постановени за отчетната година в 1-месечен срок са 94% от съдебните 

актове по граждански дела, при 99% за 2020 г. и при 97,27% за 2019 

година.  

 

3.4. Качество на съдебните актове - потвърдени /включително и 

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

/включително и като %/, за периода 2019 г. - 2021 г. 

През 2021 г. са обжалвани общо 225 акта по граждански дела 

постановени от районните съдилища на съдебен район Разград, при 233 

обжалвани акта през 2020 г. и при 228 обжалвани съдебни акта през 2019 г. 

95%

92% 92%92%

83%
85%

96%

92%
93%

2019 2020 2021

% на свършени граждански дела в 3-месечен срок

РС Разград РС Исперих РС Кубрат
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Обжалвани СА 2019 2020 2021 

граждански граждански граждански 

РС - Разград 156 139 134 

РС - Исперих 27 48 53 

РС - Кубрат 45 46 38 

Общо 228 233 225 

 

 

Резултати от 

обжалване на 

съдебните 

актове  

2019 2020 2021 

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 92 38 4 134 77 26 35 138 97 16 43 156 

РС - Исперих 24 5 13 42 19 9 7 35 22 3 21 46 

РС - Кубрат 24 9 4 37 28 5 11 44 13 19 9 41 

Общо 140 52 21 213 124 40 53 217 132 38 73 243 

 

Общо върнати след обжалване са 243 съдебни акта по граждански 

дела, при 217 бр. през 2020 г. и при 213 бр. през 2019 г.  

Отменени са 73 съдебни акта, които представляват 30% от върнатите 

след обжалване дела през 2021 г., като за сравнение през 2020 г. са 

отменени 53 акта или 24%, а през 2019 г. са отменени 21 акта или 10%. 

Процентът на отменените съдебни актове на Районен съд - Разград от 

горна инстанция е 28% и бележи ръст в сравнение с 2020 г., когато е 25%, а 

през 2019 г. е едва 3%. 

За Районен съд - Исперих процентът на отменените съдебни актове 

бележи ръст - 46%, при 20% за 2020 г. и 31% за 2019 г. 

 Спад на отменените актове се наблюдава при Районен съд - Кубрат – 

22% за 2021 г., при 25% през 2020 г. и 11% през 2019 г.  

 

3.5. Натовареност - по щат и действителна натовареност, спрямо 

дела за разглеждане и спрямо свършени дела, за периода  2019 г . - 2021 

г. 

 

Натовареност по щат по граждански дела 

 

  



Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд - Разград през 2021 г. 

103 

 

Районен съд 

2019 2020 2021 

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 48,62 43,67 41,17 36,90 49,33 45,08 

РС - Исперих 47,25 40,63 33,00 27,03 45,13 38,00 

РС - Кубрат 73,75 68,00 59,17 53,50 69,17 65,58 

Средно 51,42 45,95 40,88 35,95 50,76 45,88 

 

 

Действителна натовареност по граждански дела 

 

Районен съд 

2019 2020 2021 

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 60,77 54,58 66,76 59,84 82,22 75,14 

РС - Исперих 47,25 40,63 48,74 39,93 50,80 42,78 

РС - Кубрат 73,75 68,00 59,17 53,50 69,17 65,58 

Средно 58,76 52,51 60,16 52,91 70,30 63,53 

 

           4. РАБОТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 

 

Районен 

съд 

  2019   2020 2021 

вися 
щи 

образ

у 

вани 

за раз 

глеж 

дане 

прик 

лю 

чили 

% 
прикл

ю 

чили 
дела 

вися 
щи 

образ

у 

вани 

за раз 

глеж 

дане 

прик лю 
чили 

% 
прикл

ю 

чили 
дела 

вися щи 

образ

у 

вани 

за раз 

глеж 

дане 

прик 

лю 

чили 

% 
прикл

ю 

чили 
дела 

РС -

Разград 
1504 155 1659 427 26% 1232 186 1418 234 17% 1184 147 1331 304 23% 

РС -

Испери

х 

793 263 1056 149 14% 1056 236 1292 364 28% 928 272 1200 364 30% 

РС -

Кубрат 
843 185 1028 288 28% 802 146 948 235 25% 713 146 948 100 11% 

Общо 3140 603 3743 864 23% 3090 568 3658 833 23% 2825 565 3390 768 23% 
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През 2021 г. общият брой на изпълнителните дела за разглеждане е 

3390 дела, от които неприключили в началото на периода 2825 дела и 

постъпили 565 дела, от които най-голям е броят на постъпилите в Районен 

съд - Исперих – 272 дела, следвани от Районен съд - Разград – 147 дела, и 

Районен съд - Кубрат – 146 изпълнителни дела. 

Най-голям брой постъпили изпълнителни дела има в Районен съд - 

Исперих – 364 дела, което представлява увеличение с 15% спрямо 2020 г. и 

с 3% повече спрямо 2019 г. 

 Постъпилите изпълнителни дела в Районен съд - Разград бележат 

спад с 21% спрямо 2020 г. и с 5% спрямо 2019 г. 

В Районен съд - Кубрат се запазва процентът на образуваните 

изпълнителни дела спрямо предходната година, а спрямо 2019 г. 

намалението е с 21%. 

Най-голям брой приключили изпълнителни дела има в Районен съд - 

Исперих -  364 дела, които представляват 30% от изпълнителните дела, в 

Районен съд - Разград са приключили 304 изпълнителни дела, 

представляващи 23% от изпълнителните дела и в Районен съд - Кубрат са 

приключили 100 изпълнителни дела, представляващи 11%. 

          

Дължими и събрани суми по изпълнителни дела 

 

Районен 

съд 

2019 2020 2021 

дължима 

сума 

събрани 

суми 

% 

събрани 

суми 

дължима 

сума 

събрани 

суми 

% 

събрани 

суми 

дължима 

сума 

събрани 

суми 

% 

събрани 

суми 

РС Разград 9149580 254801 3% 8668645 206991 2% 8300285 240330 3% 

РС 

Исперих 
26972380 158189 1% 2702643 138094 5% 2298928 250766 11% 

РС Кубрат 2122438 138801 7% 2002504 116512 6% 1861333 135358 7% 

Общо 38244398 551791 1% 13373792 461597 3% 12460546 626454 5% 

 

През отчетния период общо събраните суми по изпълнителни дела са 

626 454 лв.  

При Районен съд - Разград има увеличение на събираемостта по 

изпълнителните дела, която процентно представлява 3% за 2021 г., като за 

предходните две години – 2020 г. и 2019 г. този процент е бил съответно 

2% и 3%. 

В Районен съд - Исперих се наблюдава сериозно увеличение на 

събираемостта по изпълнителните дела, която процентно представлява 

11% за 2021 година, при 5% за 2020 г. и 1% за 2019 година. 
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В Районен съд - Кубрат също се наблюдава ръст на събираемостта по 

изпълнителните дела, която процентно представлява – 7% за 2021 г., при 

6% за 2020 година и при 7% за 2019 година. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 

 

През 2021 г. са извършени общо 12 436 вписвания, които са с 22% 

повече от вписванията през 2020 г. – 10 197 бр. и с 2% повече от 

вписванията през 2019 г. – 12 250 бр.  

 

Извършени 

вписвания 
2019 2020 2021 

РС - Разград 5649 4833 5500 

РС - Исперих 3582 2793 3988 

РС - Кубрат 3019 2571 2948 

Общо 12250 10197 12436 

 

 

 

При Районен съд - Разград броят на вписванията се е увеличил с 14% 

спрямо предходната година, а спрямо 2019 г. се наблюдава намаление от 

3%. При Районен съд - Исперих се наблюдава чувствително увеличение на 

извършените вписвания с 43% спрямо 2020 г. и увеличение с 11% спрямо 

5649

4833

5500

3582

2793

3988

3019
2571

2948

2019 2020 2021

Извършени вписвания

РС Разград РС Исперих РС Кубрат
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2019 г. За Районен съд - Кубрат се наблюдава увеличение с 15% в 

сравнение с 2020 г. и спад с 2% спрямо 2019 г.   

Считам, че в обобщение работата на районните съдилища също 

следва да бъде оценена като много добра. Постигнатите резултати 

показват, че съдиите и съдебните служители са работили съвестно и 

отговорно, независимо от съпътстващите работата кадрови проблеми, 

такива от материално-битово и организационно естество и други 

затруднения свързани с COVID пандемията. Вярвам, че с желанието и 

опита на всички ще бъдат постигнати още по-добри резултати през 

настоящата и през идните години. 

В заключение мога да отбележа, че въпреки немалкото трудности, 

които трябваше да се преодоляват през 2021 г., от представените и 

анализирани в настоящия доклад данни и цифри е видно, че съдиите и 

съдебните служители в съдебен район Разград са работили съвестно и 

всеотдайно. 

Приоритет в работата бе повишаване качеството на 

правораздавателната дейност и административното обслужване, по– 

голяма информираност на гражданите за предоставяните административни 

услуги и работата на съда.  

Накрая искам най-искрено да благодаря на всички магистрати и 

съдебни служители за положените усилия и проявената отговорност при 

изпълнението на служебните им задължения през отчетната година и през 

предходните години.  

 

На всички желая здраве и още по-големи професионални успехи през 

настоящата 2022 година! 
 

 

 
 
 

                                                ЛАЗАР  МИЧЕВ 
                                          Административен  ръководител - 

                                          Председател на Окръжен съд - 

                                          Разград 

 


