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 Отчетният доклад за дейността на Районен съд - Раднево е изготвен на 
основание чл.80, ал.1 т.12 от Закона за съдебната власт и представя дейността 
на съда през 2019 година като резултат от прилагане на закона, правилата, 
регламентиращи начина на прилагането му, както и указанията на ВСС. В 
доклада са използвани статистическите данни за последните три години. 
 

През отчетния период съдиите и служителите от Районен съд – Раднево 
се справиха безупречно със задълженията си, ръководейки се от принципите 
на законност, независимост, безпристрастност, прозрачност, етичност, контрол 
и отчетност, и съдът постигна основната си цел като отговори достойно на 
очакванията на обществото за гарантиране съществуването на върховенството 
на закона, достигане на европейските стандарти за независимост, ефективност 
и прозрачност на съдебната система. 
 
 

Част І    
 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

 МАГИСТРАТИ, СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  
ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

 Щатното разписание на Районен съд - Раднево включва: три щатни 
бройки магистрати, едната от които „Административен ръководител-
Председател”, две щатни бройки „съдия” (към настоящия момент едната е 
свободна) и по една щатна бройка „държавен съдебен изпълнител” и „съдия по 
вписванията”.  
  През изминалата 2019 г. административното ръководство на съда се 
осъществява от Председателя Христина Вълчанова и от Асен Цветанов, съдия 
в Районен съд - Чирпан, командирован в Районен съд - Раднево със Заповед 
№639 от 11.07.2018г. на Председателя на Окръжен съд Стара Загора. 
  
 Съдия Феня Стоянова (командирована в Софийски районен съд със 
Заповед №1457/23.09.2013 г. на Председателя на ВКС), е преместена в 
Софийски районен съд на длъжността „съдия”, на основание чл. 160 и чл. 193, 
ал. 3 от ЗСВ, считано от 01.08.2019 г.,  с решение на Съдийската колегия на 
ВСС по протокол №20 от 25.06.2019 г.  
 

 С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №23, т.5 от 
заседание проведено на 16.07.2019 г., съдия Люба Петрова е освободена от 
заеманата длъжност, за извършени нарушения по чл.307, ал.3, т.3 и т.4 от ЗСВ, 
за което й е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ - 
дисциплинарно освобождаване от длъжност. 
 

 През 2019 г. Елена Христова - съдия по вписванията, изпълнява 
функциите на държавен съдебен изпълнител в Районен съд - Раднево, съгласно 
Заповед №СД-03-594/12.12.2018 г. на Министъра на правосъдието.  
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 След изпратено искане от Административния ръководител на Районен 
съд - Раднево (изх.№1116 от 04.09.2019 г.) до Министъра на правосъдието, 
считано от 02.12.2019 г. на длъжността „държавен съдебен изпълнител” е 
назначена Надежда Грозева, на основание чл.68 ал.1, т.4 от КТ - до 
провеждането на конкурс.   
 

 През изминалата отчетна година съдиите Вълчанова и Цветанов, както и 
съдията по вписванията са отработили по 12 човекомесеца. 
  

 През 2019 г. Административният ръководител на Районен съд - Раднево  
съдия Христина Вълчанова, участва в различни обучения: „Добри практики: 
форуми на комуникация, работа с медии. Състезателност и справедливост на 
наказателния процес при използване на доказателствени материали, получени 
при нарушаване на някои основни права, защитени от КЗПЧОС” в к.к.Боровец; 
регионално обучение в Апелативен съд - Пловдив: „Практически проблеми 
при работа по наказателни дела”; Конференция на тема „За ефективността на 
правосъдието” - гр.Бургас; 
 Съдия Асен Цветанов също участва активно в семинари, организирани 
от Европейската мрежа за съдебно обучение - до гр.Виена - Австрия, 
гр.Брюксел - Белгия, гр.Трир - Германия, както и обучения организирани от 
НИП София като „Добри практики: форуми на комуникация, работа с медии. 
Актуални проблеми по приложението на Закона за защита на потребителите 
при граждански и търговски спорове. Преглед на актуалната съдебна 
практика” и др. 
 
                                                 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Общата администрация на Районен съд - Раднево включва: 
административен секретар (изпълняващ функциите на завеждащ регистратура 
за КИ и на финансов контрольор); системен администратор (изпълняващ 
функциите на служител по сигурността на информацията), главен 
счетоводител и чистач. 

Специализираната администрация включва 13 щатни бройки на 
длъжностите: „съдебен секретар” - 4 щ. бр.; „съдебен деловодител” - 7 щ. бр., в 
т.ч. един съдебен деловодител в СИС; „Завеждащ служба „Съдебно 
деловодство”, изпълняващ функциите на служител в регистратурата на съда - 1 
бр.; „призовкар” - 1 щ. бр.;  „архивар”, изпълняващ функциите на служител в 
бюрото за съдимост - 1 щ. бр.  

На двама служители съдебен деловодител и съдебен секретар са 
прекратени трудовите правоотношения със Заповед №164/23.04.2019 г. и 
Заповед №165/23.04.2019 г. на Председателя на Районен съд - Раднево, на 
основание чл.343 ал.2 от ЗСВ - преместване в друг орган на съдебната 
власт (Районен съд - Стара Загора), считано от 24.04.2019 г., с решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол №14 от 23.04.2019 г.  Така броят 
на съдебните служители е редуциран общо до 15 щ. бр. и към настоящия 
момент всички щатни бройки за служители са заети. 
   



Годишен доклад за дейността на Районен съд - Раднево 

 5 

 Съдебните секретари изпълняват задълженията си по утвърден от 
административния ръководител месечен график. Съдебните деловодители от 
наказателно и гражданско деловодство и СИС, се заместват на принципа на 
взаимозаменяемостта, съгласувано със завеждащия служба „Съдебно 
деловодство”. След преместването на Йовка Митева, която беше завеждащ 
регистратура, нейните функции се изпълняват от Доника Пенкова- Завеждащ 
служба деловодство.  
 

 След извършено атестиране през месец ноември, в ранг е повишен 
съдебен секретар Иванка Стоянова, след три последователни отлични оценки 
при атестиране и отлично изпълнение на служебните задължения.  

 

 През изминалата година съдебните служители положиха усилия за 
срочното и качествено изпълнение на служебните си задължения. Справиха се 
безупречно с възложените им задачи. Няма постъпили жалби, сигнали и 
оплаквания от граждани и адвокати във връзка с работата на администрацията. 
Не са налагани дисциплинарни наказания на съдебни служители.  

Ежемесечно административният ръководител проверява 
вписванията в деловодните книги; административният секретар 
контролира изготвянето на ежемесечни справки от съдебните секретари 
за изготвянето на съдебните актове в сроковете по ГПК и НПК; 
ежемесечно се изготвят справки за висящите и спрените на всеки съдия 
дела. 
 

 За отчетния период, по щат съотношението съдебни служители към 
магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията е 3,00. 
Съотношението магистрати - служители е 5,00. 
 
  
 Съдебните служители работиха през цялата година на принципа на 
взаимозаменяемостта, при пълен синхрон и много добро изпълнение на 
служебните задължения. В нередки случаи бяха им възлагани допълнителни 
такива, но това по никакъв начин не се отрази на качеството и бързината при 
изпълнението, така също и на качеството на обслужване на гражданите. 
 

 През 2019 година съдебните служители участваха в обучения, 
организирани от: НИП: „Съдебно сътрудничество по наказателни дела”, 
„Комуникационни умения и изпълнение на комуникационната стратегия на 
съдебната власт”, „ Етично поведение на съдебния служител”, 
„Стресоустойчивост и управление на времето”, „Съдебно сътрудничество по 
граждански дела”, „Връчване на призовки и съдебни книжа”, „Наказателно 
деловодство”; от Окръжен съд Стара Загора: „Запознаване с ЕИСПП и 
взаимодействие  между САС „Съдебно деловодство”, УИС-3 и ядрото на 
ЕИСПП”,”Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на 
граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”; от Районен съд - Стара 
Загора - представяне на „Интегрирана информационна система за гражданите в 
Съдебна палата гр.Ст.Загора”; 
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 През отчетния период в Районен съд-Раднево са получени  5 заявления 
по Закона за достъп до обществена информация, всички от Сдружение 
„Солидарност” със седалище гр. София.  
 

От Регистъра на „Национална база данни „Население” са  изготвени 742 
бр. справки, а от базата данни на Националната агенция за приходите - 129 бр. 
справки. 

 

В началото на 2019 г. със заповед №21/09.01.2019 г. на Председателя на 
ОС - Стара Загора бе назначена и извършена проверка на организацията на 
дейността на съдиите от РС - Раднево за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 
г., в резултат на което бе дадена препоръка за отработване на механизъм, по 
който да се извършва проверка дали реално се внасят държавните такси по 
делата, включително и чрез справка от изпращащия съд. 

В тази връзка Екипът по управление на ИСУК на своя работна среща  взе 
решение да допълни вътрешните правила на Районен съд - Раднево за 
събиране на държавните такси, с конкретен механизъм за проверка. 
Актуализираните правила са утвърдени със заповед №158/18.04.2019 г. на 
Председателя на съда. 

 
 
 
 

 
БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ  

 

 Приходите реализирани от Районен съд - Раднево през 2019 г. са в 
размер на 126 329,00 лева, както следва: 
  - от съдебни такси -  92 714,00 лева; 
 - от глоби - 28 950,00 лева; 
 - разноски по дела - 1270,00 лева; 
 - от лихви - 640,00 лева; 
 - конфискувани суми в размер на 2755,00 лева. 
 Приходите за 2019 г. са с 17,65 % по -малко в сравнение с 
прогнозираните. 
 

 По параграф „Издръжка” при план 63 627,00 лева, са усвоени 62 713,00 
лева. 
 През отчетния период са възложени събирания на съдебни такси, 
разноски и глоби в размер на 160 490,63 лева. Събраните суми от ДСИ са в 
размер на 13 215,95 лева, а от ЧСИ - 3 566,47 лева. 
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 ДЕЙНОСТ НА СЪДА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА 
„СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО 
ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ” 
 
 На 13.03.2019 г. ученици от ІVа  клас на Второ основно училище 
„Паисий Хилендарски”  гр. Раднево, представляващи група за дейности по 
интереси „Бащино огнище”, направление „Институционални знания и 
култура”, посети съдебната палата. Обиколката им започна с помещението за 
задържани лица, след което разгледаха двете съдебни зали, гражданското и 
наказателното деловодства, стаята на главния счетоводител и 
административния секретар, както и съдийски кабинет. Учениците разгледаха 
отблизо тогите на съдия и на прокурор. Председателят на съда съдия 
Вълчанова разказа на децата за домашното насилие, обясни какво 
представлява то и как се проявява. Също така им разказа интересни случаи от 
своята практика. Учениците се заинтересуваха и от това на каква възраст 
лицата носят наказателна отговорност. 
 Освен, че отговори на всички въпроси на четвъртокласниците, съдия 
Вълчанова им даде съвети по отношение на средата, в която живеят и учат, за 
опасностите които биха могли да им се случат, за това че ако са станали 
свидетели на насилие или  престъпление, трябва да информират учителите или 
органите на реда. Тя ги посъветва да споделят с родителите и с учителите си 
всичко, което ги притеснява и тревожи, че трябва да съобщават за всяко нещо 
което им се струва нередно. Освен това никога не трябва да отговарят на 
насилието с насилие, да бъдат много внимателни и в училище, и на улицата, и 
в интернет пространството. В края на срещата децата благодариха на съдия 
Вълчанова за ценните съвети и за поканата отново да посетят съдебната 
палата. 
  

 На 10.06.2019 г. в СУ „Гео Милев” град Раднево, в рамките на  
Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”  беше 
организирана мултимедийна презентация на тема „Психоактивни 
вещества”.  Презентацията беше изнесена от д-р Добринов, завеждащ VІ 
мъжко отделение в Държавната психиатрична болница в град Раднево. 
  Д-р Добринов разказа на учениците от ІХ-а и ІХ-б клас на СУ „Гео 
Милев” за видовете психоактивни вещества, съгласно международната 
класификация на болестите (МКБ), тяхното влияние върху човешкия 
организъм, изразяващо се в нарушаване на мозъчните функции и водещо до 
вторични заболявания. Учениците научиха какви са разликите между 
марихуаната и дизайнерската дрога, заместващите медикаменти и 
комбинациите с различните видове дрога. Лекцията беше пълна с примери от 
практиката на д-р Добринов, които предизвикаха голям интерес от страна на 
учениците. 
 Специално внимание д-р Добринов обърна на причините, поради които 
младите хора посягат съм психоактивните вещества, на последствията от 
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употребата им, на лечението на зависимите, както и на това къде 
подрастващите могат да получат помощ.  
  

 В рамките на Образователната програма на 18.11.2019 г. в съдебната 
палата ученици от Х клас на СУ „Гео Милев” присъстваха на лекция на 
темата: „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и 
запознаване със статута на магистратите“.  Прокурор Грозев запозна 
учениците с изискванията за заемане на длъжностите съдия, прокурор и 
следовател съгласно нормите, определени в чл.162 от  ЗСВ,както и с видовете 
съдийски, прокурорски и следователски длъжности, визирани в чл.163 от ЗСВ. 
Децата бяха запознати с Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати, изготвен в съответствие с Конституцията на Република България, 
разяснени бяха правомощията на магистратите, със структурата в съдебната 
система и основните принципи при осъществяване на функциите на съдиите, а 
именно справедливост, безпристрастност, прозрачност, толерантност,  
конфиденциалност. Прокурор Грозев обясни структурата на прокуратурата и 
йерархията между прокурорите, както и какви са функциите на прокурора при 
осъществяване на неговите служебни задължения. Оказа се, че сред учениците 
има и един желаещ да продължи образованието си в университет по 
специалността „Право“. Учениците имаха възможност да разгледат отблизо 
съдийската и прокурорската тога. 
  

 На 09.12.2019 г. се проведе нова среща с ученици от Х клас на СУ 
„Гео Милев”, на тема „Хазартната зависимост” с лектори съдия Асен 
Цветанов и д-р Добринов (завеждащ VІ мъжко отделение в Държавната 
психиатрична болница в град Раднево). 
 Д-р Добринов обясни, че хазартната зависимост се дефинира като 
болест, подробно описа симптомите, причините, етапите, последиците от нея, 
както и лечението, което се прилага. В края на лекцията той поясни къде 
подрастващите могат да намерят помощ и повече информация. Съдия 
Цветанов разказа подробно за домашното насилие и по специално за това 
насочено срещу малолетни и непълнолетни, за правилата и мерките за закрила. 
Съдията сподели, че има няколко нормативни акта, които уреждат тези 
проблеми, сред които е Законът за защита от домашно насилие. В такива 
случаи сигнали се подават до Дирекция „Социално подпомагане”, също до 
учителите, психолозите, до родителите, когато става дума за агресия в 
училище. Учениците изразиха желание да присъстват и на други лекции в 
рамките на Образователната програма. 
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 МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН  
 

 Инициативата се проведе на 07.11.2019 г. Ученичките Петя Иванова и 
Стефка Кехайова от ХІ „а” клас на СУ „Гео Милев” станаха част от екипа на 
районния съд. Те проведоха среща с Председателя Христина Вълчанова, която 
им разказа за отговорността на професията и ги запозна отчасти с основните 
дейности на системата в България, а те имаха възможността да зададат своите 
въпроси. Заедно с административния секретар ученичките посетиха 
гражданското и наказателното деловодство, както и бюрото за съдимост, 
където се запознаха отблизо с работата на съдебните служители. 
  

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД РАДНЕВО 
 

 В деня на отворените врати, който се проведе на 16.04.2019 г., 
четвъртокласници от Първо основно училище „Св. Климент Охридски” 
гостуваха в Районен съд - Раднево, придружени от г-жа Мара Павлова и 
училищния психолог Ирена Стоева. Административният секретар на съда им 
разказа накратко за приемането на Търновската конституция преди 140-години 
и подари на госпожа Павлова екземпляр от върховния закон на РБългария. 
Учениците изгледаха с интерес презентация за статута на съдиите и 
прокурорите, както и презентация за детското правосъдие. След това децата 
разгледаха съдебната палата, поговориха си със служителите от гражданско и 
наказателно деловодство. Очаровани от топлото посрещане, малките ученици 
обещаха отново да посетят съда. 
 

 Всички срещи и събития са отразени във вестник „Марица изток”.   
 
 

Част ІI 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
 

През 2019 година се запази традицията за своевременното образуване на 
делата, а именно в деня на постъпването им или най–късно на другия ден, 
съгласно изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата.  

 Делата се разпределят от административния ръководител и от 
системния администратор чрез Централизираната система за разпределение на 
делата на Висш съдебен съвет, при спазване на принципа на случайния подбор, 
въведен в чл.9 от Закона за съдебната власт.  

 

  През 2019 г. са постъпили общо 1231 дела, от които 342 наказателни 
дела (27,78 % от новообразуваните дела) и 889 граждански дела (72,22 % 
от новообразуваните дела).  
 През 2018 г. са постъпили общо 1320 дела, от които 393 наказателни 
дела и 927 граждански дела.  
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 През 2017 г. са постъпили общо 1253 бр., от които 388 бр. наказателни и 
865 бр. граждански дела.  
  

 

 

Видове постъпления 2017 год. 2018 год. 2019 год. 

Граждански 865 927 889 

Наказателни 388 393 342 

Общо 1253 бр. 1320 бр. 1231 бр. 
 

Данните сочат, че през 2019 година броят на новообразуваните дела е 
по-малък в сравнение с предходните две години: 

- с 89 броя по-малко спрямо образуваните през 2018 година; 

- с 22 броя по-малко спрямо образуваните през 2017 година. 

 
 Делата за разглеждане през 2019 г. са общо 1325 бр., от тях 
наказателните са 369 бр., а гражданските 956 бр.; висящите в началото на 
отчетния период са 94 бр. общо: граждански 67 бр. и наказателни 27 бр. 
 През 2018 г. делата за разглеждане са били общо 1382 бр., от тях 425 бр. 
наказателни дела и 957 бр. граждански дела. В началото на отчетния период 
висящите дела са общо 62, от които 32 наказателни  и 30 граждански.  
 През 2017 г. делата за разглеждане са били общо 1369 бр., от тях 428 бр. 
наказателни дела и 941 бр. граждански дела. В началото на отчетния период 
висящите дела са били 116 бр., от които наказателните 40 бр. и гражданските 
76 бр. 
 
  

Видове дела 
2019 год. 

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили 
За 

разглеждане 

Останали 
несвършени в 

края на 2019 год. 

Граждански 67 889 956 76 

Наказателни 27 342 369 23 

Общо 94 бр. 1231 бр. 1325 бр. 99 бр. 

  
 Свършените дела през 2019 година са общо 1226 бр.: наказателни 346 

бр. и 880 бр. граждански дела.  В срок до три месеца са свършени общо 1146 
бр. дела (93,47% от общо свършените дела), от които 297 бр. наказателни 
дела и 849 бр. граждански дела. 
 През 2018 г. са свършени общо 1288, от тях наказателни 398 бр. и 
граждански 890 бр. В срок до три месеца са свършени 1223 дела  (94,95 % от 
общо свършените дела), от тях 868 бр. граждански дела и 355 бр. наказателни 
дела. 
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През 2017 г. са свършени общо 1307 бр. дела, от тях наказателните са 
396 бр. и гражданските - 911 бр. В срок до три месеца са свършени 881 бр. 
граждански дела и 354 бр. наказателни дела, общо 1235 бр. дела или 94,49 % от 
общо свършените дела.  

 
Видове дела 

2019 г. Свършени  
Свършени в 

тримесечен срок 
Процент спрямо 
свършените 

Граждански 880 849 96,47 % 

Наказателни 346 297 85,83 % 
Общо 1226 бр. 1146 бр.  93,47 % 

 
 
 Висящите в края на отчетния период дела са общо 99 бр., от тях 
наказателните са 23 бр. и 76 бр. граждански дела. Големият брой 
граждански дела висящи в края на отчетния период, се обясняват с 
постъпилите 32 броя трудови дела през месец  декември, които нямаше как да 
бъдат приключени до края на годината. 
 

 Със съдебен акт по същество са приключили общо 1008 бр. дела, от 
които 272 бр.  наказателни и 736 граждански дела.  
 

 През 2019 г. са прекратени общо 218 бр. дела, от които: 
 -  74 бр. наказателни дела - 53 бр. НОХ дела, 8 бр. НЧХ дела, 10 бр. ЧН дела и 
3 бр. АНД; 
- 144 граждански дела - 55 бр. дела по общия ред, по чл.310 от ГПК - 19 бр. 
дела, 57 ЧГД по чл.410 и чл. 417 от ГПК и 13 други ЧГД.  
От прекратените граждански дела: със спогодба са приключили 10 бр. дела и 
134 бр. дела са прекратени по други причини. 
От прекратените наказателни дела: 24 бр. със споразумение по чл.382 от НПК; 
23 бр. със споразумение по чл.384 от НПК; за доразследване са върнати - 3 бр. 
дела, 24 наказателни дела са прекратени по други причини. 
 

 
Видове дела 

2019 г. 
Прекратени 

Със съдебен акт по 
същество 

Обжалвани и 
протестирани 

Граждански 144 736 31 
Наказателни 74 272 59 
Общо 218 бр. 1008 бр. 90 бр. 

   
 
 През отчетния период са обжалвани общо 90 дела: 59 бр. наказателни 
дела, което представлява 17 % от свършените наказателни дела и 31 бр. 
граждански дела, което пък представлява 3,52 % от свършените граждански 
дела. От наказателните дела се обжалват предимно административните 
наказателни дела. 
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През 2019 г. натовареността на съдиите по щат (три щатни бройки) е:  
- спрямо делата за разглеждане е 36,81; 
- спрямо свършените дела е 34,06. 
 

 При отработени 24 човекомесеца (работили са двама съдии) 
действителната натовареност е както следва: 

- спрямо делата за разглеждане 55,21; 
- спрямо свършените дела е 51,08.  
 

 През 2018 г. натовареността на съдиите по щат спрямо делата за 
разглеждане е 38,39 - при общо 1382 дела за разглеждане, а натовареността 
спрямо свършените дела е 35,78 при 1288 свършени дела. 
 Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е била 57,58. 
Действителната натовареност спрямо свършените дела е 53,67 при отработени 
24 човекомесеца за 2018 г. 
 

 През 2017 г. натовареността на съдиите по щат, по отношение на делата 
за разглеждане е била 38,03 при общо 1369 бр. дела за разглеждане. 
Натовареността спрямо свършените дела е била 36,31 при 1307 бр. свършени 
дела.  Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е била 51,66. 
Действителната натовареност спрямо свършените дела е 49,32 при отработени 
26,5 човекомесеца за 2017 г.  
 
 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

Брой на постъпилите граждански дела по видове. Останали 
несвършени граждански дела през отчетния период. Сравнителен анализ. 

 

 През изминалата 2019 г. са постъпили общо 889 граждански дела, в т.ч. 
671 бр. частни граждански дела, с 38 дела по-малко в сравнение с 2018 г.  
 През  2018 г. са постъпили общо 927 граждански дела, в т.ч. 723 частни 
граждански дела, т.е. 62 дела повече в сравнение с 2017г.  
 През 2017 г. са постъпили общо 865 бр. граждански дела, в т.ч. 734 бр. 
частни граждански дела, или 126 бр. граждански дела повече от 2016 г. 
  

Останали висящи в края на периода - 76 бр. граждански дела, от които 45 
дела по общия ред, 7 частни граждански дела и 24 по чл.310 от ГПК. 

 
Постъпления по видове граждански дела 

 
ГОДИ
НА 

СК, 
ЗЗДН и 
др. 

ОБЛИГАЦ
ИОННИ 
ИСКОВЕ 

ВЕЩНИ 
ИСКОВ

Е 

ДЕЛБИ 
И 

ИСКОВ
Е ПО 
ЗН 

ИСКОВЕ 
ПО КТ 

УСТАНО
ВИТЕЛН

И 
ИСКОВЕ 

ОБЕЗПЕЧ
ЕНИЯ 

АДМИНИ
СТРАТИВ
НИ ДЕЛА 

ЧАСТНИ 
ГРАЖД. 
ДЕЛА 

2017 66 22 4 3 11 25 4 0 730 
2018 84 32 7 9 3 67 3 0 720 
2019 76 27 4 8 47 54 2 2 669 
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Искове по СК 
 

          През изминалата 2019 г. са постъпили общо 76 бр. дела по СК, ЗЗДН, 
ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ, от тях: искове за развод и недействителност на 
брака - 11 бр.; развод по взаимно съгласие - 25 бр.; за издръжка и изменение на 
издръжка - 10 бр.; по Закона за защита от домашно насилие - 7 бр. дела.                              
          В началото на периода висящи са били общо 16 бр. дела, ведно с 
постъпилите 76 бр., общо 92 дела за разглеждане по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ.  Свършени са 83 дела, в края на отчетния период са останали 
несвършени 9 бр. дела.           
         През 2018 г. са постъпили общо 84 бр. дела по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ, от тях: искове за развод и недействителност на брака - 9 бр.; 
развод по взаимно съгласие - 21 бр.; за издръжка и изменение на издръжка - 13 
бр.; по Закона за защита от домашно насилие - 7 бр. дела. В началото на 
периода висящи са били общо 8 бр. дела, ведно с постъпилите 84 бр., общо за 
разглеждане по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ са били 92 дела.  
Свършени са 76 дела, в края на отчетния период са останали несвършени 16 
дела.  
 През 2017 г. са постъпили общо 66 бр. дела по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ, от тях: искове за развод и недействителност на брака - 11 бр.; 
развод по взаимно съгласие - 20 бр.; за издръжка и изменение на издръжка - 8 
бр.; по Закона за защита от домашно насилие - 3 бр. дела. В началото на 
периода са били висящи общо 15 бр. дела, ведно с постъпилите 66 бр., общо за 
разглеждане по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ са били 81 бр. 
 
ИЗВОД:СРЕДНИЯТ БРОЙ ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛА ПО СК Е ОКОЛО 7О 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ. РАЗЛИКИТЕ СА С НЯКОЛКО БРОЯ, 
КОЕТО ГОВОРИ ЗА ОТНОСИТЕЛНА СТАБИЛНОСТ В ПОСТЪПЛЕНИЯТА 
НА ТОЗИ ВИД ДЕЛА. 
 

Облигационни искове 
 

          През изминалата 2019 г. са постъпили общо 27 облигационни искове, от 
тях - един иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, 
11 бр. по Кодекса за застраховането и др. В началото на периода е имало 8 бр. 
висящи дела, т.е. общо за разглеждане са 35 бр. Свършени са 30 дела, в края на 
отчетния период са останали несвършени 5 дела. 
          През 2018 г. са постъпили 32 бр. облигационни искове, от тях - един  по 
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, един иск между 
съсобственици; един иск - по Закона за защита на потребителите; 5 бр.  - по КЗ.         
В началото на периода е имало 3 бр. висящи дела, т.е. общо за разглеждане са 
били 35 бр. Свършени са 27 дела, в края на отчетния период са останали 
несвършени 8 дела.  
  През 2017 г. са постъпили 22 бр. облигационни искове, от тях 5 бр. по 
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, 7 бр. за реално 
изпълнение на договорни задължения; 8 бр. - за неоснователно обогатяване и 2 
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бр. искове за обезщетение от деликт. В началото на периода е имало 10 бр. 
висящи дела, т.е. общо за разглеждане са били 32 бр. В края на отчетния 
период са останали несвършени 3 бр. дела.  
ИЗВОД: ЗАПАЗВА СЕ ОТНОСИТЕЛНО СТАБИЛЕН БРОЯТ НА 
ПОСТЪПИЛИТЕ ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ. 

 
Вещни искове 
 

През 2019 г. са постъпили 4 иска; три дела са били висящи в началото на 
периода, общо за разглеждане  7 бр. дела. От тях са свършени 6 дела и едно е 
останало несвършено в края на отчетния период. 
          През 2018 г. са постъпили 7 бр. вещни иска, едно висящо дело е имало в 
началото на периода, или общо 8 дела за разглеждане. От тях са свършени 5 
бр. дела и 3 са висящи в края на 2018 г. 
 През 2017 г. са постъпили 4 бр. вещни иска, висящите дела в началото на 
периода са били 3 бр. или общо 7 бр. дела за разглеждане. От тях са свършени 
6 бр. дела и едно е останало несвършено в края на 2017 г. 
 
ИЗВОД: БРОЯТ НА ВЕЩНИТЕ ИСКОВЕ Е ОКОЛО 7 ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ, КОЕТО ПОКАЗВА ЛИПСА НА ИЗМЕНЕНИЯ В ТАЗИ СФЕРА. 
 

Делби и искове по Закона за наследството 
През 2019 г. са постъпили 8 иска за делба, 9 дела са били висящи в 

началото на периода, общо за разглеждане  17 бр. дела. От тях са свършени 8 
дела и 9 бр. са останали висящи в края на отчетния период. 
           През 2018 г. са постъпили 9 дела за делба (първа фаза), висящи в 
началото на периода 3 бр., общо за разглеждане 12 дела за делба. Свършени са 
3 дела и 9 останали несвършени в края на отчетния период.  
 През 2017 г. са постъпили 3 бр. дела - за делба (първа фаза), висящи в 
началото на периода 10 бр., общо за разглеждане 13 бр. дела. Свършени са 10 
бр. дела, от които 9 бр. делба и 4 бр. (делба) са останали несвършени в края на 
отчетния период.  
ИЗВОД: ОТНОСИТЕЛНО Е СТАБИЛЕН И БРОЯТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 
ЗА ДЕЛБА- ОКОЛО 10 ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ. ОПРЕДЕЛЯЩ 
ФАКТОР ЗА ТОВА Е СТАБИЛИТЕТА В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА 
В РЕГИОНА. 
 

Установителни искове 
 

Постъпилите установителни искове през 2019 г. са 54 бр., от които 42 бр. 
са за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за 
изпълнение, останалите са установителни искове за право; висящите в 
началото на периода са 27 бр., т.е. общо за разглеждане 81 бр. Свършени са 60 
бр. дела и 21 бр. са останали висящи в края на периода.  
          През  2018 г. са постъпили 67 установителни искове, от които 57 бр. са за 
установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение, 
общо за разглеждане е имало 76 бр. дела, от които 9 дела са били висящи в 
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началото на годината. Свършени са 49 бр. дела и 27 бр. са останали висящи в 
края на отчетния период. 
 През 2017 г. са постъпили 25 бр. установителни искове, които са за 
установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение, 
общо за разглеждане е имало 29 бр. дела, 4 бр. от които са били висящи в 
началото на годината. Свършени са 20 бр. дела и 9 бр. са останали висящи в 
края на отчетния период. 
ИЗВОД: БРОЯТ НА УСТАНОВИТЕЛНИТЕ ИСКОВЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ 
НЕУВЕДОМЕНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ЧАСТНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ГПК, С ИНИЦИАТОР ОМБУДСМАНА НА 
РЕПУБЛИКАТА – ТЕХНИЯ БРОЙ СЕ УВЕЛИЧИ ПОЧТИ ДВОЙНО. С 
ПОСЛЕДНАТА ПРОМЯНА НА ЧЛ.415, АЛ.1 Т.2 ОТ ГПК СЕ ОЧАКВА 
НЕЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВИТЕЛНИТЕ ИСКОВЕ. 

Искове по КТ   
 

През изминалата отчетна година са постъпили  47 бр. дела по КТ: 32 бр.  
за трудово възнаграждение; 10 бр. за защита за незаконно уволнение; един иск 
за обезщетение по чл.200 от КТ; два иска за обезщетение свързани с 
прекратяване на ТПО; иск за обезщетение при непрекратено ТПО и иск за 
имуществена отговорност на работника; общо за разглеждане са 49 бр. дела, в 
т.ч. две висящи в началото на отчетния период. Свършените дела са 25 бр., а 
висящите в края на периода 24 бр. 
           През 2018 г. са постъпили три дела по Кодекса на труда, за защита 
срещу незаконно уволнение; общо делата за разглеждане са били 8 бр., в т.ч. 
останалите висящи в началото на периода 5 бр. дела; свършени са 6 бр. дела, 
от тях 4 бр. в тримесечен срок; в края на периода са останали несвършени 2 
дела. 
 През 2017 г. са постъпили 11 бр. дела по КТ, от които 6 бр. за защита 
срещу незаконно уволнение искове от/срещу работника или служителя за 
обезщетения, свързани с прекратяване на трудови правоотношения - 5 бр. 
Общо делата за разглеждане са били 17 бр., в т.ч. останалите висящи в 
началото на периода 6 бр. дела; свършени са 12 бр. дела, от тях 7 бр. в 
тримесечен срок; в края на периода са останали несвършени 5 бр. дела. 
 ИЗВОД: ЗНАЧИТЕЛНО Е ПОВИШЕН БРОЯ НА ПОСТЪПИЛИТЕ 
ТРУДОВИ ДЕЛА, КАТО ТОВА СЕ ОБЯСНЯВА И ГОЛЕМИЯ БРОЙ ДЕЛА 
ПОСТЪПИЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА ОТ СТРАНА НА СЛУЖИТЕЛИ НА 
ПОЛИЦИЯТА И ПОЖАРНАТА С ЦЕЛ ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
ЗА ПОЛОЖЕН ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД. 
 

Обезпечения  
 

През 2019 г . са постъпили и свършени 2 дела за обезпечаване на бъдещ 
иск. 

През 2018 г. са постъпили и са свършени 3 бр. дела за обезпечаване, от 
които две са били за обезпечаване на бъдещ иск и едно дело - за обезпечаване 
на доказателства. 
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През 2017 г. са постъпили и са свършени 4 бр. дела, от които 3 бр. са 
били за обезпечаване на бъдещ иск и едно - за обезпечаване на доказателства. 
ИЗВОД: БРОЯТ НА ДЕЛАТА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НАМАЛЯВА ВСЕ ПОВЕЧЕ, 
КАТО ТОВА СЕ ОБЯСНЯВА С НИСКИЯ ИНТЕНЗИТЕТ НА ТЪРГОВСКИТЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ЗАВИШЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ДОПУСКАНЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ОТ СТРАНА НА СЪДА. 
 
         Други  постъпления 
 

 През 2019 г. са образувани и свършени две административни 
производства (против решения на ОС „Земеделие” гр.Раднево). 

 
Частни граждански дела 
 
През 2019 г. са постъпили: 

 

Частни производства: 68 бр., от тях 16 бр. за разкриване на банкова 
тайна; 9 бр. за разпореждане с имущество на дете; 28 бр. за приемане и отказ 
от наследство; 14 бр. за предоставяне на срок за приемане или отказ от 
наследство. От постъпилите 68 бр. дела, едно е останало висящо в края на 
отчетния период. 

Заповедни производства: постъпили са 600 бр. от тях - 484 бр. заявления 
по чл.410 ГПК и 116 бр. по чл. 417 ГПК;  висящи в началото на годината - 2 
бр.; общо за разглеждане - 602 бр.; свършени - 596 бр. или 67,72 % от общо 
свършените граждански дела; в края на отчетния период са останали висящи 6 
бр. дела. 

Частни производства - Регламенти: постъпило е едно дело (съдебна 
поръчка) 

 

През 2018 г. са постъпили: 
Частни производства: 55 бр., от които 2 бр. за разкриване на банкова 

тайна, една съдебна поръчка, 23 дела за приемане и отказ от наследство, 
разрешения за разпореждане с имущество на дете и със семейно жилище - 16  
дела и др. Не се образуват в отделни производства исканията от други 
съдилища от други страни за връчване на книжа, съгласно изискванията на 
Регламент №1393 от 2007г. на Европейския парламент и на съвета  от 
13.11.2007г. В началото на периода е имало висящо едно дело или общо 56 бр. 
частни дела за разглеждане. Свършени са 56 дела и те са свършени в 
тримесечния срок.  

Заповедни производства: постъпили са 668 бр. заявления по чл.410 ГПК 
и  чл. 417 ГПК, техният брой и през 2018г. остава най-голям; свършени са 666 
бр. или 74,8 % от общо свършените граждански дела; в края на отчетния 
периода са останали висящи две заповедни производства. 
 
 През 2017 г. са постъпили: 

Частни производства: постъпили 59 бр., от които 12 бр. за разкриване на 
банкова тайна, за приемане на наследство по опис, за приемане и отказ от 
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наследство - 28 и др. В началото на периода са били висящи 4 бр. дела или 
общо 63 бр. частни дела за разглеждане. Свършени са 62 бр. дела и те са 
свършени в тримесечния срок; едно дело е останало несвършено в края на 
годината.  

Заповедни производства: постъпили са 671 бр. от тях - 532 бр. заявления 
по чл.410 ГПК и 139 бр. по чл. 417 ГПК; висящи в началото на годината - 24 
бр.; общо за разглеждане - 695 бр.; свършени - 695 бр. или 76,28 % от общо 
свършените граждански дела. 
ИЗВОД : ПОЧТИ 10 % Е СПАДНАЛ ДЕЛА НА ЧАСТНИТЕ ГРАЖДАНСКИ 
ПРОИЗВОДСТВА - ПРЕЗ 2019 Г. Е ОКОЛО 67%, КОЕТО ОБАЧЕ НЕ Е 
ПОКАЗАТЕЛНО, ТЪЙ КАТО ОТНОВО КАТО ЦЯЛО ПРОЦЕНТНОТО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Е ОКОЛО 70%, 
КАКВОТО Е И В ЦЯЛАТА СТРАНА. 
 
 

Граждански дела по общия ред и бързи производства 
 

През 2019 г. са постъпили 166 бр.; висящи в началото на отчетния 
период са 60 бр.; общо за разглеждане - 226 бр.; свършени са 181 бр. ГД, в т.ч. 
в тримесечния срок - 153 бр. дела или 85 % от свършените дела;  

Бързи производства - постъпили са 50 бр., от предходния период са 
останали висящи 5 бр. бързи производства, или общо за разглеждане - 55 бр.,  
от свършениете 31 дела, в срок до три месеца са свършени 28 бр. бързи 
производства. 
 Със съдебен акт по същество през 2019 г. са приключили 126 дела по 
общия ред.  
 Прекратени са 55 бр. дела, от които 8 със спогодба и 47 бр. са прекратени 
по други причини; висящи в края на периода - 45 бр. 
 

 През 2018 г. са постъпили 185 бр. дела по общия ред; в началото на 
отчетния период е имало 25 несвършени дела или 210 граждански дела за 
разглеждане; свършените дела по общия ред са били 150 бр., от които 132 дела 
в тримесечния срок или 88 % от свършените дела.  

Бързи производства - постъпили са 17 бр., от предходния период са 
останали висящи 4 бр. бързи производства, или общо за разглеждане - 21 бр., в 
срок до три месеца са свършени 18 дела. 
 Със съдебен акт по същество през 2018 г. са приключили 112 дела по 
общия ред.  Прекратени са  38 бр. дела, от които 5 със спогодба и 33 бр. са 
прекратени по други причини. 
 През 2017 г. са постъпили 115 бр. дела по общия ред; в началото на 
отчетния период е имало 40 бр. несвършени дела или 155 бр. гр.д. за 
разглеждане; Свършени са били 130 бр. дела по общия ред, от които 104 бр. в 
тримесечния срок или 80 % от общо свършените.  

Бързи производства - постъпили са 16 бр., от предходния период са 
останали висящи 8 бр. бързи производства, или общо за разглеждане - 24 бр., в 
срок до три месеца са свършени 16 бр.   
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 През 2017 г. са приключили общо 793 бр. дела със съдебен акт по 
същество: 93 бр. граждански дела по общия ред; 14 бр. по реда на чл.310 от 
ГПК; 686 бр. частни граждански дела, или 87,04 % от свършените дела - 911 
бр.  
 Прекратени са били 118 бр. дела, от които 75 бр. частни граждански 
дела, 37 бр. гр.дела по общия ред и 6 бр. по реда на чл.310 от ГПК. От 
прекратените граждански дела 18 бр. са приключили със спогодба и 100 бр. са 
прекратени по други причини. 
ИЗВОД: В СРАВНЕНИЕ С 2017 ГОДИНА БРОЯ НА ДЕЛАТА ПО ОБЩИЯ РЕД 
СЕ Е УВЕЛИЧИЛ, НО В СРАВНЕНИЕ С 2018 Е НАМАЛЯЛ С ОКОЛО 20 
БРОЯ. СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД ПРЕДСТОЯЩОТО ДРАСТИЧНО 
СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТОВЕТЕ И ДОРИ ЗАКРИВАНЕ НА ВСИЧКИ 
РУДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО И ГЪЛЪБОВО. ТОЗИ 
ПРОЦЕС ПРЕДПОЛАГА ГОЛЯМА ИНТЕНЗИВНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ТЪРСЕНЕТО НА ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И 
ЕВЕНТУАЛНО НЕКОНТРОЛИРУЕМО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  
ДЕЛА ПО РЕДА НА БЪРЗОТО ПРОИЗВОДСТВО. 
 
 

Година 
Бр. висящи 
в началото 
на периода 

Постъпили - 
бр. 

Свършени - 
бр. 

Бр. 
свършени 
в 3-мес. 
срок 

Бр. останали 
несвършени в 

края на 
периода 

2017 76 865 911 881 30 

2018 30 927 890 868 67 

2019 67 889 880 849 76 

 
Висящи граждански дела в края на отчетния период 
 

 В края на изминалата 2019 г. са останали висящи 76 бр. граждански дела, 
от които 45 бр. по общия ред, 7 частни граждански дела и 24 производства по 
чл.310 от ГПК. 
 В края на 2018 г. са останали висящи 67 бр. граждански дела, от които 60 
бр. по общия ред, 2 частни граждански дела и 5 производства по чл.310 от 
ГПК. 
 В края на 2017 г. са останали висящи 30 бр. граждански дела, от които 25 
бр. по общия ред, едно частно гражданско дело и 4 бр. по реда на чл.310 от 
ГПК. 
 

РАЗМЯНА НА КНИЖА 
 

 През 2019 г. размяна на книжа е имало по 154 бр. дела. В рамките на 
един месец е приключила размяната на книжа по 49 бр. граждански дела; по 33 
бр. дела – в рамките на 2 месеца; по 17 бр. дела – в рамките на 3 месеца, над 3 
месеца размяна на книжа е имало по 21 бр. дела. За производствата по чл.310 
от ГПК времетраенето на размяната на книжа е както следва: в рамките на 
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един месец - 2 бр. дела; в рамките на 2 месеца – по 27 бр. дела, в рамките на 3 
месеца –  едно дело и над 3 месеца –  4 бр. дела.  

 

 През 2018 г. размяна на книжа е имало по 160 дела. В рамките на един 
месец е приключила размяната на книжа по 52 бр. граждански дела по общия 
ред, по 40 бр. дела – в рамките на 2 месеца, по 28 бр. дела – в рамките на 3 
месеца, над 3 месеца размяна на книжа е имало по 26 бр. дела.  
За производствата по чл.310 от ГПК времетраенето на размяната на книжа е 
както следва: в рамките на 2 месеца – по 10 бр. дела, в рамките на 3 месеца – 
по 3 бр. дела и над 3 месеца – само по едно дело.  
 

 През 2017 г. размяна на книжа е имало по 121 бр. дела. В рамките на 
един месец е приключила размяната на книжа по 42 бр. граждански дела по 
общия ред, по 34 бр. дела – в рамките на 2 месеца, по 17 бр. дела – в рамките 
на 3 месеца, над 3 месеца размяна на книжа е имало по 12 бр. дела.  
За производствата по чл.310 от ГПК /Бързо производство/ времетраенето на 
размяната на книжа е както следва: в рамките на един месец – 1 бр., в рамките 
на 2 месеца – 11 бр. дела, в рамките на 3 месеца – 3 бр. дела; над три месеца - 
по едно дело. 

 
2.ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

Движение на НОХ дела по глави от НК. Структура на осъдената 
престъпност. Постановени осъдителни присъди през отчетния период. 
Осъдени лица.  

 
Наказателните  постъпления през 2019 г. са 342 бр., общо за разглеждане 

през годината 369 бр., в т.ч. 27 бр. висящи наказателни дела в началото на 
периода.  
 През 2018 година са постъпили общо 393 наказателни дела; висящите 
дела в началото на периода са били 32 бр.; всичко за разглеждане - 425  
наказателни дела. 
 През 2017 година са постъпили общо 388 бр. наказателни дела; висящите 
дела в началото на периода са били 40 бр.; всичко за разглеждане - 428 бр. 
наказателни дела. 
 

Година 
Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили Свършени 

Свършени 
в 3-

месечен 
срок 

Останали 
несвършени в 
края на 2017 

2017 40 388 396 354 32 

2018 32 393 398 355 27 

2019 27 342 346 297 23 
 
 

През отчетния период са прекратени и върнати за доразследване 3 
наказателни дела; проведени са 393 открити съдебни заседания. 
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ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ВИДОВЕ 

 

Година НОХД НЧХД ЧНД 
ЧНД 

разпити 78А НК АНД Общо 

2017 98 7 176 10 44 53 388 

2018 102 6 174 10 38 63 393 

2019 64 9 173 5 17 74 342 

 
 

Движението на НОХ дела по глави от НК. Осъдена престъпност. 
 

 През 2019 г. са постъпили 64 бр. наказателни дела от общ характер, 
ведно с останалите 10 бр. висящи дела от предходния период, за разглеждане 
са общо 74 бр. НОХ дела; от тях са свършени 68 НОХ дела; в тримесечния 
срок са свършени 60 дела или 88,23 % от свършените НОХД; 6 бр. НОХ дела 
са останали висящи в края на 2019 г.; обжалвани са 10 НОХ дела. 

 

 През 2018 г. са постъпили 102 бр. наказателни дела от общ характер, 
ведно с останалите 17 бр. висящи дела от предходния период, за разглеждане 
са общо 119 бр. НОХ дела; от тях са свършени 109 НОХ дела; в тримесечния 
срок са свършени 95 дела или 87,15 % от свършените НОХД; 10  НОХ дела са 
останали несвършени в края на 2018 г.; обжалвани са 13 НОХ дела. 
 

 През 2017 г. са постъпили 98 бр. наказателни дела от общ характер, 
ведно с останалите 14 бр. висящи дела от предходния период, за разглеждане 
са общо 112 бр. НОХ дела; от тях са свършени 95 бр. дела; в тримесечния срок 
са свършени 87 бр. дела или 91,57 % ; 17 бр. НОХ дела са останали 
несвършени в края на 2017 година; обжалвани - 10 бр. НОХ дела. 
ИЗВОД: НАМАЛЯВА БРОЯ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА, 
КОЕТО СЕ ОБЯСНЯВА НЕ САМО С НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА 
РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪДЕБНИЯ 
РАЙОН, НО И С ОТПАДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ СИГНАЛИ ЗА 
ИЗВЪРШЕНИ КРАЖБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУДНИЦИТЕ И ТЕЦ 
„МАРИЦА ИЗТОК” 2- СЕЛО КОВАЧЕВО. ОТПАДАНЕТО НА ОХРАНАТА НА 
ТЕЗИ ГОЛЕМИ ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА 
ПОЛИЦИЯТА ОТБЕЛЯЗВА ДРАСТИЧНО СПАДАНЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА 
ИЗВЪРШЕНИ КРАЖБИ И СЪОТВЕТНО НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА ОБЩ 
ХАРАКТЕР ДЕЛА.  
 
 Глава ІІ от НК „Престъпления против личността”:  От предходната 
година е останало несвършено едно НОХ дело - за убийство по 
непредпазливост, което е приключило в тримесечния срок с оправдателна 
присъда. 
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 През отчетния период са постъпили  5 бр. наказателни дела от общ 
характер, в т.ч. за телесна повреда,  за закана за убийство;  едно НОХ дело е 
продължило под същия номер; общо за разглеждане са 11 дела, в т.ч. 4 висящи 
в началото на отчетния период.  
 Свършените дела са 10 бр., от тях 6 бр. са в тримесечния срок; едно дело 
е останало висящо в края на годината.  
 Други престъпления против личността - постъпило е едно дело и то е 
било прекратено. 

По тази глава от НК са били съдени 10 лица и са осъдени 6 лица, в т. ч. 
едно непълнолетно лице;  четири от лицата са осъдени по споразумения, едно 
лице е оправдано. 

 

 Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”:  
постъпили са 2 дела, едното от които за престъпления против интелектуалната 
собственост; няма висящи дела в началото на отчетния период; едното дело е  
свършено в тримесечния срок, едното е останало висящо в края на периода; 
съдено и осъдено е едно лице. 
 

 Глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта” : през отчетната година са постъпили 4 бр. дела - за неплащане на 
издръжка; едно дело е висящо в началото на периода, общо за разглеждане 5 
бр. дела; свършени са 5 дела, четири от които в тримесечния срок; едно дело е 
прекратено.  Съдени са пет лица, осъдени са 4 лица; 
 

 Глава V от НК „Престъпления против собствеността”:  постъпили са 
18 бр. дела - за кражба, в т.ч. квалифициран и привилегирован състав за 
кражба, опасен рецидив;  за измама;  за длъжностно присвояване по чл.201 и 
чл.202 от НК; за обсебване; за присвояване на намерена или случайно 
попаднала у дееца вещ.  От предходната година са останали висящи 2 дела, 
общо за разглеждане са 20 дела. През годината са свършени 18 бр. дела, от 
които 17 бр. в тримесечния срок. Останали несвършени в края на отчетния 
период 2 дела.  
 По тази глава от НК са били съдени 27 лица, едно лице е оправдано; 
осъдени са 24 лица, от които две непълнолетни, по споразумения са осъдени 22 
лица. 
 

 Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството” : постъпили са 
2 дела, едното от които е свършено в тримесечния срок и едно дело е останало 
висящо в края на периода;  съдено и осъдено е едно лице - по споразумение. 
 
 По Глава VІII от НК „Престъпления против дейността на държавни 
органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции”  и „Престъпления против спорта” чл.307б-чл.307е няма 
постъпили дела. 
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 Глава  ІХ от НК „Документни престъпления”:   е постъпило едно дело 
и то е свършено в тримесечния срок; съдено и осъдено е едно лице - по 
споразумение. 
 
 Глава Х от НК „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие”:  постъпило е едно дело за хулиганство (квалифициран състав), 
и то е прекратено. 
 
 Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”:  постъпили са 29 дела - 
за придобиване и държане на наркотични вещества, причиняване на телесна 
повреда  при управление на МПС в квалифицирани случаи, управление на 
МПС в пияно състояние/ след употреба на наркотични вещества, управление 
на МПС в срока на изтърпяване на наказание „лишаване от право да управлява 
МПС” след като деецът е наказан за същото деяние по адм. ред и др.;  3 дела са 
били висящи в началото на отчетния период, общо за разглеждане 32 бр. дела; 
свършените дела са 31 бр., от тях 29 дела са свършени в тримесечния срок; 
едно дело е останало висящо в края на отчетния период; по тази глава от НК са 
съдени са 31 лица и са осъдени 30 лица, от тях 27 лица - по споразумения, едно 
лице е оправдано. 
 
 По Глава VІII от НК „Престъпления против отбранителната 
способност на републиката”  и „Военни престъпления” няма постъпили 
дела. 
 
 

 От постъпилите през 2019 г. 64 бр. НОХ дела, най-голям е броят на 
делата за общоопасни престъпления – 29 бр. или 45,31 % от всички НОХ дела; 
на следващо място са престъпленията против собствеността –18 бр.; следвани 
от престъпленията против личността – 6 бр.; престъпления против брака, 
семейството и младежта – 4 бр. и т.н. 
  

 От постъпилите през 2018 г. НОХ дела /102 бр./ най-голям е броят на 
делата за общоопасни престъпления – 45 бр. или 44,11% от всички НОХ дела, 
престъпления против собствеността – 21; следвани от престъпления против 
личността – 13 бр., престъпления против брака, семейството и младежта –8 бр.; 
против стопанството – 7 бр., престъпления против реда и общественото 
спокойствие – 4 бр.; против правата на гражданите – 2 дела;  против дейността 
на държавни органи и обществени организации – 1 бр. 
 

 От постъпилите през 2017 г. НОХ дела най-голям е броят на делата за 
общоопасни престъпления – 46 бр. или 46,93% от всички НОХ дела; 
престъпления против собствеността – 27 бр.; престъпления против личността – 
11 бр.; против стопанството – 6 бр.; престъпления против реда и общественото 
спокойствие – 4 бр.; престъпления против брака, семейството и младежта – 2 
бр.; против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, 
изпълняващи публични функции – 1 бр.; документни престъпления – 1 бр. 
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 През 2019 г. със споразумение са приключили 46 дела или 67,64 % от 
общо 68 свършените НОХ дела. Бързите производства по чл. 356 от НПК са 11 
броя. 
 През 2018 г. със споразумение са приключили 64 дела или 58,71 % от 
общо 109 свършените НОХ дела. Бързите производства по чл. 356 от НПК са 
26 броя. 
 През 2017 г. със споразумение са приключили 68 бр. дела или 71,57 % от 
общо свършените 95 бр. НОХ дела; през отчетния период е имало едно 
незабавно производство и 20 бр. бързи производства по чл. 356 от НПК.  
 ЗАБЕЛЯЗВА СЕ ТЕНДЕНЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОЦЕНТНОТО 
СЪОТНОШЕНИЕ НА СВЪРШЕНИТЕ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ ДЕЛА- КОЕТО 
Е ОКОЛО 70 % ОТ ЦЕЛИЯ БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА. 
 
 През 2019 г. с присъда са приключили 15 бр. НОХ дела или 22,05 % от 
свършените НОХ дела. Прекратени са 53 НОХ дела, от които 46 - със 
споразумение; три дела са върнати на прокуратурата за доразследване и 4 са 
върнати по други причини;  
 По делата от общ характер са осъдени 67 лица, в т.ч. три непълнолетни 
лица; от делата приключили с присъда, три лица са оправдани. 
 През 2018 г. с присъда са приключили 33 НОХ дела или 30,27% от 
свършените 109 НОХ дела. Прекратени са 76 НОХ дела, от които 64 - със 
споразумение; делата върнати за доразследване на прокуратурата са 6 бр. или 
7,89% от прекратените дела; от делата приключили с присъда едно лице е 
получило оправдателна присъда. 
 През 2017 г. с присъда са приключили 22 бр. НОХ дела или 23,15 % от 
свършените 95 бр. НОХ дела. От прекратените 73 НОХ дела, 5 бр. дела са 
върнати на прокуратурата, от тях две за доразследване и три по други причини, 
или 6 % от прекратените. От делата приключили с присъда, едно е 
приключило с оправдателна присъда и едно лице е получило оправдателна 
присъда. 
 
ИЗВОД: НАМАЛЕНИЯ БРОЙ НА ДЕЛАТА, ПО КОИТО СЪДЪТ СЕ Е 
ПРОИЗНЕСЪЛ С ПРИСЪДА СЕ ОБЯСНЯВА С МАЛКИЯ БРОЙ 
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА, КАКТО И С ДОБРАТА РАБОТА НА 
ДОЗНАТЕЛИ И ПРОКУРОРИ, ДОПРИНАСЯЩА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 
ДЕЛАТА СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ. 
 
 
 През 2019 г. по наказателни дела от общ характер са били съдени 77 
лица, осъдени са 67 лица,, в т.ч. 3 непълнолетни лица, три лица са оправдани. 
 Наложените наказания по видове са както следва: 
• Лишаване от свобода до 3 г. - осъдени 46 лица, в това число условно – 34 
лица;  
•  Глоба – осъдени 6 лица; 
•  Пробация – осъдени 13 лица; 
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•  Други наказания –  2 лица; 
 
 През 2018 г. по НОХ дела са били съдени 126 лица, едно от които е било 
оправдано, осъдени са 109 лица,, в т.ч. едно непълнолетно лице. 
 Наложените наказания по видове са както следва: 
•  Лишаване от свобода до 3 г. са осъдени 70 лица, в това число условно – 
51 лица;  
• Лишаване от свобода над три години до 15г. - едно лице;  
•  Глоба – осъдени 13 лица; 
•  Пробация – осъдени 23 лица; 
•  Признати за виновни, но не са наказани –  2 лица; 
 
 През 2017 г. по НОХ дела са били съдени 104 лица, едно от които е било 
оправдано, 98 лица са били осъдени, в т.ч. 5 непълнолетни лица. 
Наложените наказания по видове са както следва: 
•  Лишаване от свобода до 3 г. са осъдени 67 лица, в това число условно – 
46 лица;  
•  Глоба – осъдени 4 лица; 
•  Пробация – осъдени 26 лица; 
•  Обществено порицание – осъдено 1 лице; 
   
 Данните показват, че през последните три години най-често налаганото 
наказание е лишаване от свобода до три години.  
 

Другите наказателни постъпления през 2019 г.: 
 

 Наказателни дела от частен характер: постъпили 9 бр. - за  обида, за 
лека телесна повреда и за клевета; в началото на отчетния период е имало две 
висящи дела, или общо 11 дела за разглеждане; от тях са били свършени 10 
дела, в тримесечен срок - 7 бр. дела; едно е останало висящо в края на 
отчетния период; съдени са 8 лица, две лица са оправдани; обжалвани и 
протестирани 3 бр. 
 

 Частни наказателни дела – постъпили са 178 дела; в началото на 
отчетния период е имало 2 висящи дела, или общо за разглеждане - 180 бр.; 
свършени са 174 бр. дела, в тримесечния срок - 172 бр.; 6 бр. дела са останали 
висящи в края на годината; обжалвани - 7 бр. дела.  
 

 Административни наказателни дела - постъпили 74 бр.; в началото на 
отчетния период е имало 8 бр. висящи или общо 82 бр. дела за разглеждане; 
свършени са 74 бр. дела, 38 са свършени в тримесечния срок; останали 
несвършени - 8 дела; обжалвани - 39 бр. 
 

 Дела по чл. 78а от НК: постъпили 17 бр. дела, висящи в началото на 
периода 5 дела, общо за разглеждане 22 бр.; свършените са 20 бр. и то в 
тримесечния срок; останали висящи в края на периода - 2 дела; съдени са и са 
осъдени 22 лица. 
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Свършени наказателни дела 
 

Година НОХД НЧХД ЧНД 
ЧНД 

разпити 78А НК АНД Общо 

2017 95 8 178 10 48 57 396 

2018 109 5 174 10 33 67 398 

2019 68 10 169 5 20 74 346 

 
   

Наказателни дела свършени в тримесечен срок 
 

 

Година НОХД НЧХД ЧНД 
ЧНД 

разпити 78А НК АНД Общо 

2017 87 5 178 10 45 29 354 

2018 95 4 174 10 33 39 355 

2019 60 7 167 5 20 38 297 

 
ИЗВОД :БРОЯТ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА НАМАЛЯВА ВСЕ 
ПОВЕЧЕ И ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ УВЕЛИЧАВА БРОЯ НА ДЕЛАТА ОТ ЧАСТЕН 
ХАРАКТЕР. ТОВА СЕ ОБЯСНЯВА КАКТО С ЛИПСАТА НА ДЕЛА ЗА 
КРАЖБИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУДНИЦИТЕ И ТЕЦ 
„МАРИЦА ИЗТОК”2, ТАКА И С НЕТЪРПИМОСТТА В ЛИЧНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕНИТЕ ПОСЛЕДНИ МЕСТНИ 
ИЗБОРИ. 
 
 
 В края на отчетния период са останали висящи 23 бр. дела: от тях 6 
бр. НОХ дела;  1 бр. НЧХД;  6 бр. ЧНД;  2 бр. по чл. 78а от НК и 8 бр. АН дела. 
 

 
 Част ІІІ 
 

ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО.  

 Христина Вълчанова, Административен ръководител - Председател 
на Районен съд Раднево, разглежда наказателни и граждански дела при 
натовареност 100%,  с индивидуална натовареност за 2019 г. 229,51 
(отчетена от СИНС).   
  



Годишен доклад за дейността на Районен съд - Раднево 

 26 

Христина 
Вълчанова 

 

Постъпили 
дела  

Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела 

Решени 
по 

същество 

Свършени 
в 3 м. срок 

Останали 
несвършени 
в края на 
периода 

Граждански 
дела 388 393 365 304 365 28 

Наказателни 
дела 248 268 248 186 206 20 

Общо 636 661 613 490 571 46 
 
 

  Асен Цветанов - съдия в Районен съд - Чирпан, командирован в 
Районен съд - Раднево със заповед №693 от 11.07.2018г. на Председателя на Окръжен 
съд Стара Загора, разглежда граждански и наказателни дела при натовареност 
100% с индивидуална натовареност за 2019 г.  204,94 (отчетена от СИНС).  
 
Асен 
Цветанов 

 

Постъпили 
дела  

Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела 

Решени 
по 

същество 

Свършени 
в 3 м. срок 

Останали 
несвършени 
в края на 
периода 

Граждански 
дела 501 563 515 432 484 48 

Наказателни 
дела 94 101 98 86 91 3 

Общо 595 664 613 518 575 51 
 

 Натовареността на съдиите през 2019 г. е била: 

По щат:  относно дела за разглеждане - 36,81; 

                относно свършените дела - 34,06; 

Действителна натовареност:  

- относно дела за разглеждане - 55,21; 

- относно свършените дела - 51,08; 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

Съдия Постъпили 
дела  

Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела 

Решени 
по 

същество 

Свършени 
в 3 м. срок 

Останали 
несвършени 

Христина 
Вълчанова 388 393 365 304 365 28 

Асен 
Цветанов 501 563 515 432 484 48 

През отчетната 2019 година съдия Вълчанова е имала за 
разглеждане общо 393 граждански дела, в т.ч. 335 бр. частни граждански 
дела, две административни дела- по ЗСПЗЗ, 13 дела по общия ред и 43 дела 
по чл.310 от ГПК;  постъпилите дела са 388 бр., от тях 335 бр. частни гр. 
дела, две административни дела и 12 дела по общия ред; от предходния 
период са останали висящи 5 бр. дела, от които едно ГД по общия ред и 4 
бр. по чл.310 от ГПК. 

Съдия Вълчанова е свършила 365 граждански дела: 10 бр. дела по 
общия ред, две административни дела, 332 частни ГД и 21 бр. по чл.310 от 
ГПК;  решени по същество са 304 бр. дела, от които 4 бр. по чл.310 от ГПК, 
две административни дела и 298 ЧГД;   прекратени са 61 бр. дела - 10 бр. 
по общия ред, 17 бр. по чл.310 от ГПК и 34 бр. ЧГД;  в тримесечния срок 
са свършени 365 бр. дела - 10 бр. ГД по общия ред, 21 бр. по чл.310 от ГПК, 
две административни дела и 332 ЧГД;  в края на отчетния период са 
останали висящи 28 бр. граждански дела: три по общия ред, 22 бр. по 
чл.310 от ГПК и 3 бр. ЧГД. 

    Обжалвани актове:  
 През отчетния период са обжалвани 4 граждански дела.  
 От въззивната инстанция са получени резултатите по                  8 

граждански дела:  
  Решения по граждански дела: 5 бр. са потвърдени;  
  Определения по ЧГД: 2 бр. определения са потвърдени  
  Разпореждане по ЧГД: едно е отменено. 
 

През отчетния период съдия Цветанов е имал за разглеждане общо 
563 дела, от които 62 бр. са останали висящи от предходния период - 59 бр. 
дела по общия ред, едно дело по чл.310 от ГПК и 2 бр. по чл.410/ чл.417 от 
ГПК.   От постъпилите 501 граждански дела, частните граждански са 336 
бр., по общия ред са постъпили 154 дела, по чл.310 от ГПК - 11 дела; 
свършени са 515 бр. граждански дела, от които 171 бр. дела по общия ред, 
334 бр. частни гр. дела и 10 бр. дела по чл.310 от ГПК; в тримесечен срок 
са свършени 484 бр. дела: 143 ГД по общия ред, 7 бр. по чл.310 от ГПК и 
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334 бр. ЧГД;  решени по същество са 432 бр. дела – 126 бр. дела по общия 
ред, 298 бр. частни гр. дела и 8 бр. дела по чл.310 от ГПК; прекратени са 83 
бр. дела - 45 бр. по общия ред, 2 бр. по чл.310 от ГПК и 36 бр. частни гр. 
дела; в края на отчетния период са останали несвършени 48 бр. 
граждански дела, от тях 42 бр. са по общия ред, 2 бр. по чл.310 от ГПК и 4 
ЧГД - 3 бр. по чл.410 ГПК/чл.417 от ГПК и 1 ЧГД по ЗНаследството. 

Обжалвани актове:  

През отчетния период са обжалвани 27 граждански дела. 

От въззивната инстанция са получени резултатите по 21 ГД: 20 
решения и едно определение. 

Решения по Гр. дела: 17 бр. потвърдени; 1 решение е отменено 
отчасти и вместо него е постановено ново, 2 решения са отменени от 
горната инстанция и делата са върнати за ново разглеждане от друг 
състав 

Определение по Гр. дело: 1 бр. и то е потвърдено.   
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 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 

 

Съдия 

Постъпили 
дела 

Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела 

Решени 
по 

същество 

Свършени 
в 3 м. срок 

Останали 
несвършени 
в края на 
периода 

Христина 
Вълчанова 248 268 248 186 206 20 

Асен 
Цветанов 94 101 98 86 91 3 

 

Съдия Христина Вълчанова, през 2019 г. е имала за разглеждане 268 
наказателни дела (20 дела са останали от предходния период):  64 НОХ 
дела, 11 НЧХ дела, 93 ЧН дела, 78 АН дела и 22 дела по чл.78а от НК;  през 
отчетния период са постъпили 248 дела, както следва:  58 бр. са НОХ дела; 
9 бр. НЧХД;  71 бр. АН дела;  17 бр. по чл.78а от НК и  93 бр. ЧН дела.  

Общо свършените наказателни дела са 248 бр.: НОХ дела – 58 бр., 
НЧХД – 10 бр.; АН дела - 70 бр.; по чл. 78а от НК -20 бр.; ЧН дела – 90 бр.  

В срок до три месеца са приключили 206 бр. дела: 53 бр. НОХ дела, 7 
бр. НЧХД, 37 бр. АН дела, 20 бр. по чл.78а от НК, ЧН дела – 89 бр., или 
83,06 % от наказателните дела са свършени в тримесечния срок.  

Решени по същество са 186 бр. дела: 12 бр. НОХ дела, 67 бр. АН дела, 
20 бр. по чл.78а от НК, ЧН дела – 85 бр.; 2 бр. НЧХ дела. 

Прекратени наказателни дела са 62 бр., от тях: 46 бр. НОХ дела, 8 бр. 
НЧХ дела, 5 бр. ЧН дела, 3 бр. АН дела. 

В края на периода са останали несвършени - 20 дела: 6 бр. НОХ дела, 
1 бр. НЧХД, 8 бр. АН дела, 3 бр. ЧНД и 2 бр. дела по чл.78а от НК. 

Обжалвани актове: през отчетния период са обжалвани 47 
наказателни дела и са получени резултати по 41 дела: 3 присъди, 33 
решения, 4 определения и 1 разпореждане. 

   Присъди: 3 присъди са потвърдени; по едно НОХД искането за 
възобновяване на делото е оставено без уважение (6г); 

Решения по АНД: получени резултати по 33 бр. дела: 28 решения са 
потвърдени, едно решение е частично отменено; 4 решения са отменени от 
въззивната инстанция, в т.ч. 2 решения са върнати за ново разглеждане от 
друг състав и 2 дела са с постановени нови решения.    (2-2а, 2-2б, 1-3а); 
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Определения: 4 определения са потвърдени;  

Съдия Асен Цветанов през 2019 г. е имал общо за разглеждане 101 
наказателни дела: 7 бр. дела са останали от предходния период ( НОХД 4 
бр., ЧНД 2 бр. и едно административно наказателно дело); постъпили са 
през отчетния период 94 дела: 6 бр. НОХ дела,  3 АН дела и 85 бр. ЧН дела.  

Свършил е общо 98 бр. наказателни дела: НОХ дела – 10  бр., АН 
дела - 4 бр.; ЧН дела – 84 бр.   

В срок до три месеца са свършени 91 бр. дела, или 92,85 % от 
свършените дела: 7 бр. НОХ дела, 1 бр. АНД, ЧН дела – 83 бр. 

Решени по същество са 86 бр. дела:  3 бр. НОХ дела, 79 бр. ЧН дела и 
4 бр. АН дела;  

Прекратени наказателни дела са 12 бр., от тях: 7 бр. НОХ дела и 5 бр. 
ЧН дела. 

Останали висящи в края на отчетния период са 3 дела – 3 бр. ЧН 
дела. 

Обжалвани актове: през отчетния период са обжалвани 12 
наказателни дела и са получени резултатите по 11 дела, от които 6 бр. 
присъди, 4 бр. определения и едно решение. 

Присъди по НОХД: 4 присъди са потвърдени; по 1 дело искането за 
възобновяване на делото е оставено без уважение; 1 присъда е отменена и 
делото е върнато за разглеждане от друг състав; 

Решения по АНД (жалби с/у НП): 1 решение е отменено и 
постановено ново. 

Определения: 3 определения са потвърдени (две по ЧНД и едно по 
НОХД), и по 1 ЧНД искането за възобновяване на делото е оставено без 
уважение. 

 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През 2019 г. са обжалвани общо 31 граждански дела и са получени  
резултатите по 29 дела:  

Решения по Гр. дела: 22 бр. потвърдени; 1 решение е отменено 
отчасти и вместо него е постановено ново, 2 решения са отменени от 
горната инстанция и делата са върнати за ново разглеждане от друг 
състав 
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Определения и разпореждания: 3 бр. са потвърдени и 1 е отменено, 

или общо 25 акта са потвърдени, което представлява 86,21 % от общия 
брой на обжалваните съдебни актове, по които се е произнесла въззивната 
инстанция. 

Обжалвани са 59 бр. наказателни дела и са получени резултатите по 52 
обжалвани акта, а именно: 

Присъди по НОХД: 5 присъди са потвърдени,  по 2 НОХД искането за 
възобновяване на делото е оставено без уважение; 1 присъда е отменена и 
делото е върнато за разглеждане от друг състав 

   Присъди по НЧХД: 2 присъди са потвърдени 

Решения по АНД (жалби с/у НП): 28 решения са потвърдени, 1 
решение е отменено отчасти; 5 решения са отменени от въззивната 
инстанция, в т.ч. 2 решения са върнати за ново разглеждане от друг 
състав и 3 дела са с постановени нови решения.    (2-2а, 2-2б, 1-3а); 

Определения: 7 определения са потвърдени (едно по НЧХД, едно по 
НОХД и 5 по ЧНД); и по 1 ЧНД искането за възобновяване на делото е 
оставено без уважение,  

или общо 42 бр. са потвърдени, по 3 бр. дела искането за възобновяване 
на делото е оставено без уважение, което е 86,54 % от общия брой на 
обжалваните съдебни актове, по които се е произнесла въззивната инстанция.  

През 2018 г. са обжалвани общо 32 граждански дела, от горестоящата 
инстанция са получени резултатите по 20 дела: 16 акта са потвърдени - 15 
решения и едно определение, които представляват 80 % от общия брой на 
обжалваните съдебни актове, по които се е произнесла въззивната инстанция. 

По наказателните дела - обжалвани са 52 бр., получени са резултатите 
по 47 бр. обжалвани акта, от тях 29 бр. са потвърдени (общо решения/присъди 
- 28; определение - 1), които са 61,70 % от общия брой на обжалваните 
съдебни актове, по които се е произнесла въззивната инстанция.  

През 2017 г. са получени резултати по 19 бр. обжалвани граждански 
дела, от тях: 12 акта са потвърдени, които са 63,15 % от общия брой на 
обжалваните съдебни актове, по които се е произнесла въззивната инстанция: 
10 бр. решения и 2 бр. определения. 

По наказателните дела са получени резултати по 44 бр. обжалвани акта, 
от тях 28 бр. са потвърдени, които са 63,63 % от общия брой на обжалваните 
съдебни актове, по които се е произнесла въззивната инстанция: потвърдени 
общо решения/присъди - 21; определения - 7 бр. 
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ИЗВОД: ПОВИШЕНОТО КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ СЕ 
ОПРЕДЕЛЯ НЕ САМО ОТ ДОБРАТА ЮРИДИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ВЕЧЕ 
НАТРУПАНИЯ СТАЖ А И ОТ РАБОТАТА НА ЦЕЛИЯ ЕКИП НА РАЙОНЕН 
СЪД РАДНЕВО. 
 
 
 
 
 

СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА 
ОТРАБОТЕНИТЕ МЕСЕЦИ 

 
Постъпили дела 

 
                 
            Съдия 

Граждански 
дела 

Наказателни 
дела 

Общо Средномесечно 
постъпление 

Христина Вълчанова 388 248 636 53,00 

Асен Цветанов 501 94 595 49,58 

                                            
                                          
                                        Дела за разглеждане 
 
                
            Съдия 

Граждански 
дела 

Наказателни 
дела 

Общо  
Средномесечно  

Христина Вълчанова 393 268 661 55,08 

Асен Цветанов 563 101 664 55,33 

                                            

                                            Свършени дела 
 

                 
           Съдия 

Граждански 
дела 

Наказателни 
дела 

Общо  
Средномесечно  

Христина Вълчанова 365 248 613 51,08 

Асен Цветанов 515 98 613 51,08 

 
Забележка: В Районен съд - Раднево има три щатни бройки за магистрати, но 
през 2019 г. реално са работили двама съдии, при отработени 24 човекомесеца.  
 

През  2018г. средномесечното постъпление на всеки съдия е било 55 
дела, средно месечно всеки съдия е разгледал по 58 дела; средно месечно  
всеки съдия е свършил 54 дела.  
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ЧАСТ V 

ДЕЙНОСТ НА БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ 

Съгласно чл.51 от Наредба № 8/26.02.2008 година на Министерство на 
правосъдието, бюрото за съдимост се ръководи и контролира от Председателя 
на районния съд. Съдебният архивар е служител в бюрото за съдимост, който 
при необходимост се замества от административния секретар или от съдебен 
деловодител. 

Комисия определена със заповед на Административния ръководител 
извършва проверка на работата на бюрото за съдимост на всеки шест месеца. 
И през изминалата календарна година комисията, извършвала проверки, не е 
констатирала нарушения, няма липсващи бюлетини. Свидетелствата и 
справките за съдимост се издават в деня на поискване или най-късно на 
следващия работен ден. 

През 2019 г. са издадени 3019 свидетелства за съдимост и 472 справки за 
съдимост; през 2018 г. са издадени 2882 свидетелства за съдимост и 518 
справки за съдимост; през 2017 г. са издадени 2538 бр. свидетелства за 
съдимост и 497 бр. справки за съдимост.  

Цифрите показват, че през последните три години най-малко справки за 
съдимост са изготвени през 2019 г.: с 46 бр. по-малко от 2018 г. и 25 бр. по-
малко от 2017 г. Броят на издадените свидетелства за съдимост е най-голям 
през 2019 г., в сравнение с 2018 г. са издадени 137 бр. повече, в сравнение с 
2017 г. - 481 бр. повече свидетелства за съдимост. 

 

Част VI 

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Брой на постьпилите изпълнителни дела. Срeдномесечно nостьпление на 
един държавен съдебен изпълнитeл.   

 Движение на делата: 

През 2019 г. в Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – 
Раднево са постъпили общо 114 дела (при 126 дела за 2018 г.). Свършени чрез 
реализиране на вземането са 35 дела, прекратени по други причини – 146 дела. 
През отчетния период има 2 броя изпратени дела на частни съдебни 
изпълнители. Общо свършените през 2019г. дела са 183, при 112 за 2018 г.). В 
края на отчетния период са останали висящи 634 дела, при 703 дела за 2019 г.).  

Средният брой на постъпилите дела за 2019 г. е  9.5  дела месечно.   
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Средният брой на прекратените дела на съдия - изпълнител е 15.25 
дела месечно (в сравнителен план за 2018 г. прекратените дела от държавен 
съдебен изпълнител са били 112 дела или 9.33 дела месечно). 

Събраните суми по свършените дела за отчетната година са в размер 
на 65 277.44 лв. (при 113326.5лв. за 2017 г.). 

 

В сравнителен план с предходните години движението по 
основните показатели на изпълнителните дела е, както следва: 

 

Година Постъпили Свършени Висящи 

2017 45 268 689 

2018 126 112 703 

2019 114 183 634 

 

 

През 2019 год. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – 
Раднево са направени две инвентаризации. При тях не е установена липса на 
дела. 

 

Брой на свършените изnълнителни дела. Cpeдно месечно 
свършени дела на един държавен съдебен изnълнитeл. 

 

През 2019 година свършените изпълнителни дела са 183 бр.  От 
тях 123 дела са били в полза на държавата, 29 дела са били в полза на 
юридически лица и 31 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на държавния съдебен 
изпълнител са били 15.25 дела. 

През 2018 година свършените изпълнителни дела са 112 бр.  От 
тях 37 дела са били в полза на държавата, 62 дела са били в полза на 
юридически лица и 13 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на държавния съдебен 
изпълнител са били 9.33 дела. 

През 2017 година свършените изпълнителни дела са 268 бр.  От 
тях 190 дела са били в полза на държавата, 70дела са били в полза на 
юридически лица и 8 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на държавния съдебен 
изпълнител са били 22,33 дела. 
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Събраните суми по изпълнителни дела през 2019 година са били 
65277.44 лв., от   тях 13628.44 лв. са събрани в полза на държавата;   12 367 лв. 
– в полза на юридически лица и в полза на граждани – 39 282лв. 

Събраните суми по изпълнителни дела през 2018 година са били 
113 326,5 лв., от   тях 19 826 лв. са събрани в полза на държавата;   18260,28 лв. 
– в полза на юридически лица и в полза на граждани – 75 240,23.    

Събраните суми по изпълнителни дела през 2017 година са били 
74220,91 лв., от   тях 8305,47 лв. са събрани в полза на държавата;   16779,42 
лв. – в полза на юридически лица и в полза на граждани – 49136,02лв.    

Сравнителен анализ  на постъпленията  в СИС за последните три 
години в табличен вид: 

         
       2017г. 

        
       2018г. 

        
       2019г. 

Общ брой на изп.дела  957 815 817 

Брой на постъпили 
изп.дела 

 
45 

 
126 

 
114 

1.В полза на държавата 21 107 98 
2.В полза  на юридически 
дела  

6 4 3 

3.В полза на физически 
лица 

18 15 13 

Средно месечно 
постъпление на един 
държавен съдебен 
изпълнител 

 
 

3.75 

 
 

10. 5 

 
 

9,5 

Брой свършени 
изп.дела 

268 112 183 

1.В полза на държавата 190 37 123 
2.В полза на юрид.лица 70 62 29 
3.В полза на граждани 8 13 31 

Средно месечно 
свършени дела на един 
държавен съдебен 
изпълнител 

 
22 . 33 

 
9.33 

 
15.25 

Събрани суми по 
изп.дела/лева/ 

 
74 220.91 

 
113 326.5 

 
65 277.44 

1.В полза на държавата 8 305.47 19 826 13 628.44 
2.В полза на юрид.лица 16 779.42 18 260.28 12 367 
3.В полза на граждани 49 136.02 75 240,23 39 282 

Дължими суми по 
постъпилите  изп.дела 
/лева/, в т.ч. 

 
144 866.18 

 
75 240,23 

 
175 442 

1.В полза на държавата 12 115,52 62 316 48 122 
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2.В полза на юрид.лица 36 310.09 24 123 45 162 
3.В полза на граждани 96 440.50 92 800 82 158 

Дължими суми по 
всички изпълнителни 
дела/лева/ 

 
4 235 166.18 

 
4 050 619.49 

 
3 662 253.6 

Суми за събиране по 
висящи изпълнителни 
дела/без лихви/лева/ 

 
3 871 380.49 

 
3 487 090,64 

 
1 155 052.7 

 
 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 Елена Христова е съдия по вписванията в Районен съд - Раднево от 
януари 2004 година. През изминалата 2019 година тя изпълняваше функциите 
и на държавен съдебен изпълнител, съгласно Заповед №СД-03-594/12.12.2018 
г. на Министъра на правосъдието.  
 Считано от 02.12.2019 г., до провеждането на конкурс (чл.68 ал.1, т.4 от 
КТ), Надежда Грозева е назначена на длъжността „държавен съдебен 
изпълнител”.   
 

 В служба „Вписвания – Имотен регистър” град Раднево през 2019 година 
са извършени:  

- 2111 броя вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на 
лицата; 

- издадени 429 броя удостоверения за вещни тежести;  
- 683 броя преписи; 
- 17 броя устни справки;  
Събраните държавни  такси са  в размер на 50659,32 лв. За 2019 година 

съдията по вписванията при РС-Раднево има 2 постановени отказа за вписване, 
които не са обжалвани. 

В служба „Вписвания – Имотен регистър” град Раднево през 2018 година 
са извършени:  

- 1950 броя вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на 
лицата; 

- издадени 243 броя удостоверения за вещни тежести;  
- 475 броя преписи; 
- 14 броя устни справки;  
Събраните държавни такси са в размер на 53 192 лева.  
През 2017 година вписванията, отбелязванията и заличаванията са били 

2573 броя, издадени са 349 бр. удостоверения за тежест. Събраните държавни 
такси за  2017 г. са  54442,77 лева. 

Сравнителният анализ на извършените вписвания, отбелязвания и 
заличавания през последните 3 години сочат на устойчивост на броя на 
вписванията.  
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Част VІІ 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Районен съд - Раднево ползва част от четириетажната сграда на 
съдебната палата заедно с Районна прокуратура - Раднево, Агенция по 
вписванията и Областно звено „Охрана”. За съдебната палата е издаден акт за 
публична държавна собственост през януари 2017 г. Стопанисването на 
съдебната палата е предоставено на Административния ръководител на съда с 
решение на Пленума на ВСС по протокол №9/09.03.2017 г.  Охраната на 
съдебната палата се осъществява от двама служители на ОЗ „Охрана” към 
Министерство на правосъдието. Районен съд - Раднево разполага с помещение 
за задържани лица. 

Двете съдебни зали са разположени на първия и третия етаж и са 
снабдени със звукозаписна техника. Всички кабинети и канцеларии на съда са  
оборудвани с климатици.  

 През последните пет години в съдебната палата бяха извършени  
ремонти в рамките на утвърдената ни бюджетна сметка. Работната среда за 
съдии и служители е съвременна, с модерна техника и добра изолация, 
естетически и качествено издържана. 
 

През 2015 г., ВСС даде съгласие за увеличаване бюджетната сметка на 
съда за вътрешен ремонт на коридори и кабинети, в резултат на който бяха 
монтирани окачени тавани в коридорите и залите на съдебната палата. В два 
съдийски кабинета беше извършен ремонт - шпакловане и боядисване, 
подмяна на подовата настилка и на дограмата. Поставени бяха и климатици в 
тях, за което ни бяха отпуснати средства с решение на ВСС. В резултат на 
високите летни температури изгоря климатикът в сървърното помещение и се 
наложи спешно да бъде подменен. През 2015 г. получихме от ВСС 
необходимите средства за подмяна на мебелите в почти всички канцеларии и 
кабинети. В съдебната палата беше изградена система за видеонаблюдение, 
която включва 9 броя камери, от които седем са монтирани в съда и две камери 
отвън на сградата.  

През 2016 г. обзаведохме кабинет с нови мебели; поставихме паркет и 
нова врата в съдебната зала на третия етаж; поставихме паркет в канцеларията 
на главния счетоводител и административния секретар, както и нови врати на 
съдийски кабинет и канцелария на последния етаж; в края на годината беше 
монтирана пожаро-известителна система в съдебната палата. Специализирана 
фирма почисти и полира мраморната настилка в коридорите и фоайетата на 
сградата.  

 През 2017 г. подменихме три климатика: в един от съдийските кабинети, 
в регистратурата на съда и в стаята на съдебен секретар; поставихме нови 
врати на едната съдебна зала, на регистратурата и на съдийски кабинет; 
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поискахме средства за почистване на фасадата на съдебната палата и 
направихме ремонт на трите тераси и козирката над входа на съдебната палата; 
подновихме герба на фасадата и поставихме нови табелки на работните 
помещения; получихме средства от ВСС и закупихме подемно устройство за 
инвалидни колички. Почистихме и подновихме цялата фасада на съда, с което 
приключихме освежаването на съдебната сграда и помещенията в нея.  
 
 През 2018 г. подменихме един климатик в стаята на съдебните 
секретари. Вследствие на скрит теч от тръба, се наложи авариен ремонт на 
санитарните възли на първия и втория етаж на съдебната палата, за което 
поискахме и ни бяха отпуснати средства от ВСС.   

 

 През 2019 г. извършихме вътрешно саниране на съдийски кабинет, 
шпакловка, боядисване и подмяна на осветлението, за което уведомихме Висш 
съдебен съвет; монтирани бяха два нови климатика - в съдебната зала на 
третия етаж и в бюрото за съдимост; подменихме почти всички врати на 
помещенията в съда, общо 14 броя - на съдебната зала на първия етаж, на 
съдийски кабинет, на архива, на санитарните възли, на помещението за 
задържаните лица, на стаята на съдебната охрана, на сървърното помещение и 
на канцелариите на втория, третия и четвъртия етаж на съдебната палата. 

 
В Районен съд – Раднево се използват две ПОС-терминални устройства - 

в бюрото за съдимост и гражданско деловодство, за удобство на гражданите 
(освен това без допълнителни такси) и бързина на услугите, предоставени от 
съда.  

 Районен съд - Раднево е обезпечен с компютърна техника и софтуер - 
магистратите и служителите разполагат с компютри, свързани във вътрешна 
мрежа и обединени от централен сървър (подменен през 2017г.), както и 
необходимите за работата им програмни продукти.  

В съда се използва правно-информационната система „Апис-6”. 
Главният счетоводител работи с програмен продукт TEREZ и КОNТО 66. От 
2008 година съгласно сключен договор съдебните служители и магистратите 
работят с деловодната програма „САС – Съдебно деловодство” на 
„Информационно обслужване“ АД - клон Стара Загора. 

На база договор между РС - Раднево и ЕТ „Темида-2000 Еди Чакъров”, 
СИС използва програмна система ”JES” за автоматизация дейността на 
службата. 
  

 И през изминалата 2019г. се издаваха заповеди за определяне дежурните 
съдии от понеделник до петък, а за дежурствата на съдиите и съдебните 
секретари през почивни и празнични дни административният секретар 
изготвяше график, одобряван от Председателя. 
 В началото на всяка календарна година се издават заповеди за 
определяне състава на комисии, които да извършат инвентаризация на 
гражданските, наказателните и изпълнителните дела; да проверят дейността на 
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бюрото за съдимост; да проверят състоянието на наличните веществени 
доказателства, като съставят протоколи за извършените действия. Проверките 
са извършвани два пъти годишно, съгласно Правилника за администрацията в 
съдилищата и Наредба №8 от 2008г. за функциите и организацията на 
дейността на бюрата за съдимост.  
 Във връзка с приключването на делата в разумни срокове и в изпълнение 
на Заповед №22 от 16.01.2018г., магистратите продължиха практиката за 
прилагане дисциплиниращи средства по отношение на страните, вещите лица 
и свидетелите, а съдебните служители - да изпълняват стриктно задълженията 
си съобразно длъжностните характеристики - да следят за процесуалните 
срокове по делата, да връчват съдебните книжа съобразно изискванията на 
процесуалните закони, както и да се изготвят ежемесечно справки за 
изготвянето на съдебните актове в сроковете по ГПК и НПК. 
 След сключено споразумение между ВСС и НАП на 21.05.2018г., бяха  
определени съдебни служители, които да извършват справки за 
наличието/липсата на трудови договори на длъжниците по делата, вкл. и 
съдебно-изпълнителните, от базата данни на НАП чрез КЕП. 
  И през изминалата отчетна година Екипът по управление на ИСУК 
извърши преглед на Интегрираната система за управление контрол, в резултат 
на което бяха актуализирани вътрешните правила и бяха създадени нови.  

 
 
За поредна година благодаря на всички ви за положените усилия, за 

постигнатите високи резултати, за създадената ефективна работна атмосфера, 
за търпението и отдадеността ви! 

Съзнавам, че се раздадохте максимално в работата, което е най-
видимият белег на добрия колектив и ефективното правораздаване.  

Надявам се през 2020 година да бъдем още по-задружни, още по 
осъзнати и целенасочени! 

Надявам се всеки да получи своето удовлетворение заради това, че се 
чувства успешен и реализиран професионално. 

 
 
29.01.2020 г.                                        Адм.ръководител: 
гр. Раднево                   / Хр.Вълчанова / 

 


