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 През изминалата 2018 година Районен съд - Раднево осъществяваше 
правораздавателната си дейност в съответствие с Конституцията и законите на 
Република България, както и стратегическите цели, залегнали в плана на съда за 
периода от 2016г. до 2020г.  
 Основната ни цел през изтеклата година беше бързо и качествено 
правораздаване при изпълнение на критериите заложени в оперативния  план на 
съда, както и Стратегията за развитие на съдебната система в България.  
 Отчетния доклад за дейността на съда е изготвен на основание чл.80, ал.1 
т.12 от Закона за съдебната власт, като при анализа на дейността са използвани 
статистическите данни за последните три години. 
 
  

Част І 
 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

МАГИСТРАТИ, СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  
ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

 Съгласно щатното разписание на Районен съд - Раднево числеността на 
съдиите и служителите е 22-ма, в това число трима магистрати, един държавен 
съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и седемнадесет съдебни 
служители от общата и специализирана администрация. 
 Административното ръководство на съда се осъществява от Председателя 
Христина Вълчанова, заедно с 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, на мястото на г-жа Люба Петрова, 
временно отстранена от длъжността „съдия” с Решение на Съдийската колегия 
на ВСС, взето по Протокол №21, д.т.22 на заседание от 22.05.2017 г.  
 Съдия Феня Стоянова е командирована в Софийски районен съд със 
Заповед №347/14.03.2013 г. на Председателя на ВКС, считано от 20.03.2013г., 
като срока на командировката й беше продължен с нейно съгласие и на 
основание Заповед №1457/23.09.2013 г. на Председателя на ВКС. 
 Съдиите Вълчанова и Цветанов работиха целогодишно, като всеки от тях 
има отработени по 12 човекомесеца. 
 От 2004 година длъжността ” съдия по вписванията” в Районен съд - 
Раднево се заема от Елена Христова, която работи през цялата изминала година. 
 Длъжността „държавен съдебен изпълнител” в Районен съд - Раднево е 
свободна от 17.10.2017г., поради което функциите на ДСИ се изпълняваха от 
държавни съдебни изпълнители от Районен съд - Гълъбово и от Районен съд - 
Стара Загора, командировани със заповеди на Председателя на Окръжен съд 
Стара Загора: 
 - със Заповед №10001 от 22.11.2017 г. на Председателя на Окръжен съд 
Стара Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Гълъбово - Господинка  
Налсъзова, за срок от три месеца, считано от 27.11.2017 г. до 27.02.2018г., всеки 
понеделник и вторник от седмицата; 
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 - със Заповед №155 от 23.02.2018г. на Председателя на Окръжен съд Стара 
Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Гълъбово - Господинка 
Налсъзова, за срок от три месеца, считано от 28.02.2018г. до 28.05.2018г., всеки 
понеделник и вторник от седмицата; 
 - със Заповед №473 от 30.05.2018г. на Председателя на Окръжен съд Стара 
Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Стара Загора - Боян  Дюлгеров, 
всеки понеделник и вторник от седмицата, считано от 04.06.2018г. до 
29.06.2018г. вкл.; 
 - със Заповед №595 от 26.06.2018г. на Председателя на Окръжен съд Стара 
Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Стара Загора - Пламен  
Момчев, всеки понеделник и вторник от седмицата, считано от 02.07.2018г. до 
31.07.2018г. вкл.; 
 - със Заповед №684 от 24.07.2018г. на Председателя на Окръжен съд Стара 
Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Стара Загора - Ирина  
Методиева, всеки понеделник и вторник от седмицата, считано от 01.08.2018г. 
до 31.08.2018г. вкл.; 
 - със Заповед №774 от 23.08.2018г. на Председателя на Окръжен съд Стара 
Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Стара Загора - Радка  Раданова, 
всеки понеделник и вторник от седмицата, считано от 03.07.2018г. до 
28.09.2018г. вкл.; 
 - със Заповед №879 от 01.10.2018г. на Председателя на Окръжен съд Стара 
Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Стара Загора - Боян  Дюлгеров, 
всеки понеделник и вторник от седмицата, считано от 08.10.2018г. до 
09.11.2018г. вкл.; 
 - със Заповед №989 от 05.11.2018г. на Председателя на Окръжен съд Стара 
Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Стара Загора - Пламен  
Момчев, всеки понеделник и вторник от седмицата, считано от 12.11.2018г. до 
07.12.2018г. вкл.; 
 - със Заповед №1098 от 10.12.2018г. на Председателя на Окръжен съд 
Стара Загора, беше командирован ДСИ от Районен съд Стара Загора - Ирина  
Методиева, всеки понеделник и вторник от седмицата, считано от 11.12.2018г. 
до 15.01.2019г. вкл.; 
 

 По предложение на Административния ръководител на Районен съд - 
Раднево на основание чл.274 ал.2 във връзка с чл.274 ал.1 от Закона за съдебната 
власт, Министърът на правосъдието възложи със Заповед №СД-03-594 от 
12.12.2018г., на съдията по вписванията Елена Христова да изпълнява 
функциите на държавен съдебен изпълнител, до назначаването на ДСИ в 
Районен съд - Раднево.   
 Председателят на Окръжен съд - Стара Загора прекрати командировката 
на Ирина Методиева, изпълняваща функциите на ДСИ в Районен съд - Раднево, 
със Заповед №1150 от 19.12.2018г. 
 
 През 2018г. Административният ръководител на Районен съд - Раднево  
Христина Вълчанова, участва в различни обучения: регионално обучение 
„Промените в ГПК”, проведено в гр.Девин; обучение „Информационна 
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безопасност на работното място”; семинар на тема „Актуални проблеми на 
съдебната практика във връзка с измененията и допълненията на НК и НПК”, 
организиран от Окръжен съд Габрово;  регионално обучение „Практически 
въпроси по приложението на НПК”, в Апелативен съд Пловдив;  семинар на 
тема „ECLI - BG въвеждане на идентификатора ECLI в България и свързване с 
портала е- Justice” със съдействието на ВСС; работна среща на Евроджъст в 
Окръжен съд Стара Загора; регионално обучение „Актуални проблеми на 
съдебната практика  при приложението на ГПК” в Апелативен съд Пловдив; 
работна среща на председатели на съдилища от Пловдивски апелативен район. 
  
                                                 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Щатното разписание на Районен съд - Раднево включва: главен 
счетоводител, административен секретар, системен администратор, призовкар, 
чистач, четирима съдебни секретари, шестима деловодители и завеждащ служба 
„съдебно деловодство”, съдебен архивар, който е и служител в бюрото за 
съдимост. Двама деловодители работят в наказателно деловодство, трима - в 
гражданско деловодство, един - в СИС, един - в регистратурата.  
  За отчетния период, по щат съотношението съдебни служители към 
магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията е 3,4. 
Съотношението магистрати - служители е 5,66. 
 
 След извършено атестиране, в ранг бяха повишени двама съдебни 
деловодители, които са получили три последователни отлични оценки при 
атестиране, за безупречно изпълнение на служебните задължения.  
 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. Голяма 
част от служителите са с дълъг стаж в съдебната система и техния опит 
спомогна за бързото навлизане в работата от страна на новите служители. 
 

 През изминалата календарна година съдебните служители взеха участие в 
обучения, организирани от НИП и Окръжен съд Стара Загора: „Обучение на 
съдебната администрация”, обучение „Основи на кибер-сигурността”; обучение 
„Съдебни секретари”; регионално обучение „Актуални проблеми в работата на 
съдебния служител” в Апелативен съд Пловдив; „Съдебно-административно 
обслужване на граждани”;  „Защита на личните данни в съдебната система”; 
„Защита на личността и личните данни в дигиталното пространство”;  „Новите 
функции на САС - съдебно деловодство”.   
 

 През отчетния период в Районен съд-Раднево са получени три заявления 
по Закона за достъп до обществена информация, чрез Висш съдебен съвет: от 
Доротея Дачкова от в-к „Сега”, от Националната мрежа на децата със седалище 
гр.София и от Сдружение „Добродетелна дружина” със седалище гр.София.  
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От Регистъра на „Национална база данни „Население” през 2018г. са  
изготвени 741 бр. справки., а от базата данни на Националната агенция за 
приходите - 160 справки. 

 

В началото на 2018г. със заповед №32/12.01.2018 г. на Председателя на 
ОС - Стара Загора бе назначена и извършена проверка на организацията на 
дейността на съдиите от РС - Раднево за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 
г., в резултат на което бе дадена препоръка за актуализиране на Правилата за 
публикуване на съдебните актове на страницата на съда. 

 

През изминалата 2018 г. не са постъпили жалби, сигнали и оплаквания от 
граждани срещу съдебни служители, касаещи наличие на корупционни 
действия, както и не са налагани дисциплинарни наказания на съдии и съдебни 
служители. 

Продължи практиката за извършване ежемесечни проверки на 
деловодните книги от административния ръководител; на изготвянето на 
ежемесечни справки от съдебните секретари за срочното изготвяне на съдебните 
актове; на всяко шестмесечие съдебните деловодители изготвят констативни 
протоколи от проверка на движението на делата – няма изготвени актове извън 
посочените процесуални срокове. 

 
 

  
 

БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ 
 
 Изминалата 2018 г. приключихме при реализирани приходи в размер на 
143 052,00 лева, както следва: 
  от съдебни такси -  90 583,00 лева; 
 от глоби - 42 945,00 лева; 
 разноски по дела - 1789,00 лева; 
 от лихви - 872,00 лева; 
 конфискувани суми в размер на 6 863,00 лева. 
 Приходите за 2018г. са с 6,75% по -малко в сравнение с прогнозираните. 
 По параграф „Издръжка” при план 61 012,00 лева, са усвоени 60 843,00 
лева. 
 През отчетния период са възложени събирания на съдебни такси, разноски 
и глоби в размер на 53 708,00 лева. Събраните суми от ДСИ са в размер на 11 
756,62 лева, а от ЧСИ - 2 339,00 лева. 
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ДЕЙНОСТ НА СЪДА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ - ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. 
ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ” 

 
 На 15.03.2018 г. от 13:30 часа в сградата на Районен съд – Раднево се 
проведе среща на учениците от ІХа и Ха клас на СУ „Гео Милев“ гр. Раднево и 
магистрати /работещи/ от РС Раднево.  
 Лектор по темата „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни 
и мерките за защита на правата на жертвите“  от образователната програма 
беше съдия Асен Цветанов, който запозна учениците с нормативните актове, в 
които са разписани разпоредбите за превенция на насилието над децата, 
видовете насилие, как да разпознават насилието, какви са техните права и къде 
да сигнализират за насилие над дете. 
 На 22.03.2018 г. от 13:30 часа в сградата на Районен съд – Раднево се 
проведе нова среща на учениците от ІХа и Ха клас на СУ „Гео Милев“ 
гр.Раднево със съдия Асен Цветанов от Районен съд – Раднево. В качеството си 
на гост – лектор беше поканен и доктор Иван Добринов от Държавна 
психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ гр. Раднево.  
 Повод за срещата беше темата „Превенция срещу употреба на 
наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими“ .  
 Доктор Добринов изнесе мултимедийна презентация на учениците 
относно последствията от употребата на новите психоактивни субстанции, 
които са по-известни сред младите хора като „дизайнерска дрога“. Запозна ги и 
със съществените разлики между марихуаната и дизайнерската дрога, видовете 
рискове при употреба или смесването на различни видове дрога.  
 Съдия Асен Цветанов представи каква е националната стратегия за борба 
с наркотиците, предприета от държавата за ограничаване  разпространението и 
употребата на наркотични вещества, която се основава на върховенството на 
закона и на принципите на международното право, утвърдени с конвенциите на 
ООН в тази област, които определят международната правна рамка за борба 
срещу забранените наркотични вещества, както и на Всеобщата декларация за 
правата на човека. 
 Темата придоби дискусионен характер, в който децата поставиха редица 
въпроси както на съдия Цветанов, така и на доктор Добринов.  
 
 На 24.04.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Районен съд – Раднево се 
проведе нова среща на учениците от ІХа и Ха клас на СУ „Гео Милев“ 
гр.Раднево с прокурор Даниела Славкова от Районна прокуратура – Раднево. 
 Темата на срещата беше „Възпитателни мерки за деца при 
противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“  
 Прокурор Славкова запозна учениците със ЗБППМН, какво е 
противообществена проява и прилагане на възпитателна мярка, разграничи 
групите: малолетни, непълнолетни и пълнолетни. Органите, прилагащи мерки 
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спрямо малолетни и непълнолетни като МКБППМН, ДПС, ВУИ и СПИ, какви 
са техните правомощия и организация на действие.  
 Прокурор Славкова отбеляза, че през последните години значително е 
спаднал броят на противообществени прояви, извършвани от малолетни и 
непълнолетни, което говори за едно много добро възпитание, както в семейната, 
така и в училищната среда. 
 На срещата между учениците от СУ „Гео Милев“ и магистратите от 
съдебната палата беше организирана и демонстрация с техническо средство 
дрегер алкотест. Младши автоконтрольор Атанас Великов към ОДМВР Стара 
Загора, РУ Раднево обясни на учениците каква е целта на апарата и как се 
използва, след което беше направена и демонстрация. 
  
 На 21.06.2018 г. се проведе поредната и последна за тази учебна година 
среща на учениците от СУ „Гео Милев“ гр. Раднево и магистратите от Районен 
съд гр.Раднево. Поводът за тази среща беше подготвената от РС – Раднево 
ролева игра, в която учениците пресъздадоха един наказателен процес, в който 
„престъплението е за шофиране в нетрезво състояние“.  
 
 Темата в ролевата игра беше подбрана като продължение на проведената 
по-рано през учебната година среща между магистрати и ученици, на която 
беше организирана и демонстрация с техническо средство „Дрегер алкотест“. 
 С помощта на съдия Асен Цветанов, учениците пресъздадоха наказателен 
процес, в който освен съдия и подсъдим участваха ученици като прокурор и 
свидетели. Съдия Асен Цветанов обясни етапите на самия процес, по който 
протича едно наказателно дело. 
 В края на срещата учениците получиха удостоверения за участието си в 
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 г., а на 
участниците в ролевата игра беше подарен основният закон на Република 
България – Конституцията. 
   
 
На 17.12.2018г. в Районен съд – Раднево се проведе първата среща за 

учебната 2018/2019 година с учениците от СУ „Гео Милев“ гр. Раднево, която е 
част от ОП „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия Асен Цветанов запозна учениците с 
темата за „Хулиганските прояви на непълнолетни лица и последици. Детско 
насилие“ . Съдия Цветанов обясни каква е разликата между малолетните и 
непълнолетните, каква наказателна отговорност носят непълнолетните, какви 
видове наказания могат да бъдат налагани на непълнолетните лица. Запозна 
учениците с определянето на долния възрастов праг на наказателна отговорност 
на непълнолетните в страните от Европейския съюз, както и видовете наказания  
и мерки прилагани по отношение на малолетни и непълнолетни в българското и 
европейското законодателство.  
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ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО 
2018г. 
 
 
На 18.04.2018 година в Съдебната палата на гр. Раднево се проведе „Ден на 

отворени врати”. Инициативата е част от Годишната програма на Висшия 
съдебен съвет за информиране на гражданите относно структурата и функциите 
на съдебната система.  
Учениците от ІІ ОУ „Паисий Хилендарски“ гр. Раднево имаха 

възможността да се запознаят отблизо с работата на двете деловодства – 
гражданско и наказателно, част от учениците зададоха въпроси на съдебните 
деловодители относно тяхната работа. След това учениците бяха запознати с 
работата на съдебния секретар и важността му по време на процеса. Учениците 
изразиха желание в бъдеще да се върнат в съда като негови служители. След 
запознаване работата със съдебните деловодства и секретари, учениците 
разгледаха бюро съдимост, която е най – посещаваната от гражданите стая в 
съда. 
Обиколката на съдебната палата завърши със запознаване с работата на 

съдебната охрана. 
В съдебна зала №1 учениците бяха посрещнати от Председателя на Районен 

съд Раднево - Христина Вълчанова и прокурор от Районна прокуратура Раднево 
- Веско Грозев. Магистратите изнесоха лекция на учениците за функцията на 
съдебната власт и структурата на съдебната система, която е част от 
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  
Съдия Вълчанова запозна учениците със Закона за съдебната власт, който 

урежда устройството и принципите на дейността на органите на съдебната 
система и взаимодействието помежду им, както и взаимодействието между 
органите на съдебната власт и органите на законодателната и на изпълнителната 
власт. На следващо място тя обясни на учениците структурата на съдилищата в 
Република България съгласно чл.61 от ЗСВ, с функцията и организацията на 
работа на районния съд, съгласно Глава ІV, Раздел ІІІ, както и какви са 
правомощията и задълженията на административния ръководител на районния 
съд, произтичащи от чл.80 ЗСВ. Очертан беше принципът за независимост на 
съдебната власт.  

 
Прокурор Грозев от своя страна запозна учениците със структурата на 

прокуратурата в Република България съгласно Глава VІ от ЗСВ, която е в 
съответствие с тази на съдилищата и с правомощията и задълженията на 
административния ръководител на районна, окръжна, специализирана, военно-
окръжна, апелативна, военно-апелативна и апелативната специализирана 
прокуратура, произтичащи от чл.140 ЗСВ. Разяснено беше, че в състава на 
окръжната и специализираната прокуратура има следствени отдели. 
Двамата магистрати разказаха етапите на съдебния процес и видовете дела 

според българското законодателство.  
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Срещата премина в дискусия, на която учениците зададоха редица въпроси 
на магистратите относно тяхната работа. В края на срещата съдия Вълчанова 
подари на учениците основният закон на Република България – Конституцията. 
Учениците получиха информационни брошури, изработени в Районен съд 
Раднево, за структурата и функциите на органите на съдебната власт. От своя 
страна учениците благодариха за топлото посрещане и заявиха желание за нови 
срещи със съдебната администрация и магистратите от Районен съд Раднево.  
В края на срещата всеки имаше възможност да си представи, че е съдия или 

прокурор чрез обличане на тогите, както и да застане на техните работни места. 
В срещата участваха 25 деца от Vб клас на ІІ ОУ „Паисий Хилендарски“ 

град Раднево. 
Инициативата беше отразена в брой 16/26.04.2018 год. на вестник „Марица 

Изток“. 
 

Част ІI 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

 И през 2018г. делата се разпределяха чрез Централизираната система за 
разпределение на делата /ЦСРД/ на Висш съдебен съвет, при спазване на 
принципа на случайния подбор и вътрешните правила за разпределение на 
делата в Районен съд - Раднево. 
 През 2018г. са постъпили общо 1320 дела, от които 393 наказателни дела 
(29,77 % от новообразуваните дела) и 927 граждански дела (70,22 % от 
новообразуваните дела).  
 През 2017г. са постъпили общо 1253 бр., от които 388 бр. наказателни и 
865 бр. граждански дела.  
 Постъпилите през 2016г. дела са общо 1159 бр., от които 420 бр. 
наказателни и 739 бр. граждански дела.  
  

Данните сочат, че през 2018 година новообразуваните дела са с 67 броя 
повече спрямо образуваните през 2017 година и със 161 броя повече спрямо 
образуваните през 2016 година.  
 

Видове постъпления 2016 год. 2017 год. 2018 год. 

Граждански 739 865 927 

Наказателни 420 388 393 

Общо 1159 бр. 1253 бр. 1320 бр. 
 
 През 2018г. 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 2017г. делата за разглеждане са били общо 1369 бр., от тях 428 бр. 
наказателни дела и 941 бр. граждански дела. В началото на отчетния период 
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висящите дела са били 116 бр., от които наказателните 40 бр. и гражданските 76 
бр. 
 През 2016г. делата за разглеждане са били 1205 бр., от тях - 433 бр. 
наказателни дела и 772 бр. граждански дела. В началото на отчетния период 
висящи са били общо 46 бр. дела - 33 бр. граждански и 13 бр. наказателни дела. 
  
  

Видове дела 
2018 

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили За разглеждане 
Останали 
несвършени в 
края на 2018 

Граждански 30 
 

927 957 67 

Наказателни 32 
 

393 425 27 

Общо 62 бр. 
 

1320 бр. 1382 бр. 94 бр. 

  
 През 2018г. 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. 

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.  
 Свършените през 2016 г. дела са общо 1088 бр., от тях 393 бр. наказателни 
и 695 бр. граждански дела. В срок до три месеца са свършени 355 бр. 
наказателни дела и 674 бр. граждански дела или общо 1029 бр. дела, които 
представляват  95 % от общо свършените дела. 
  

  
 

Видове дела 
2018г. 

Свършени  
Свършени в 
тримесечен срок 

Процент спрямо 
свършените 

Граждански 890 868 97,52 % 

Наказателни 398 355 89,19 % 
Общо 1288 бр. 1223 бр. 94,95 % 

 
  

Процентът на свършените дела в тримесечния срок  е почти  95, което е 
много добър процент. Удължаването на сроковете за разглеждането на делата 
ще се наблюдава евентуално за следващата година, тъй като промените в НПК, 
касаещи провеждането на разпоредително заседание, както и  новостите в 
призоваването, както по ГПК,така и по НПК ще изискват по-продължително 
време за разглеждане.  
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 Висящи в края на периода са останали общо 94 бр. дела, от тях - 27 бр. 
наказателни дела и 67 бр. граждански дела.  
 

 Със съдебен акт по същество са приключили общо 1066 бр. дела, от 
които 300  наказателни и 766 граждански дела.  
 

 Прекратени са общо 222 бр. дела, от които 98 наказателни дела и 124 
граждански дела - 38 бр. дела по общия ред, по чл.310 от ГПК - 6 дела, 66 ЧГД 
по чл.410 и чл. 417 от ГПК и 14 други ЧГД.  
От прекратените граждански дела: със спогодба са приключили 9 дела и 115 бр. 
дела са прекратени по други причини. 
От прекратените наказателни дела: със споразумение по чл.382 от НПК - 29 бр.; 
със споразумение по чл.384 от НПК - 37 бр.; върнати за доразследване - 6 бр. 
дела и 26 бр. са прекратени по други причини. 
 

Видове дела Прекратени Със съдебен акт по 
същество 

Обжалвани и 
протестирани 

Граждански 124 766 32 
Наказателни 98 300 52 
Общо 222 бр. 1066 бр. 84 бр. 

 
  
 През отчетния период са обжалвани общо 84 бр. дела: 52 бр. 
наказателни дела, което представлява 7,65 % от свършените наказателни дела и 
32 бр. граждански дела, което пък представлява 3,59 % от свършените 
граждански дела. От наказателните дела се обжалват предимно 
административните наказателни дела. 

 
Този изключително нисък процент на обжалваните дела спрямо 

свършените, според мен, е най-сериозният показател за обществената оценка на 
качеството на правораздаването в съда, особено за малък провинциален съд, 
какъвто е нашият. Явно страните по делата са достатъчно удовлетворени от 
справедливостта на решението, което е взето от магистратите, за да не желаят да 
се възползват от правото си на жалба пред по-високата инстанция /в този смисъл 
е и практиката на ВАС по повод на делата срещу атестационни оценки на 
съдии/. 

 
 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. 
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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. (съдия Петрова има реално отработени 
два месеца и половина от общо пет месеца). 
 

 През 2016 г. натовареността на съдиите по щат спрямо делата за 
разглеждане, които са 1205 бр., е 25.10, а натовареността спрямо свършените 
дела е 22.67 при свършени 1088 бр. дела. 
 Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е била 48,20. 
Действителната натовареност спрямо свършените дела е била 43,52 при 
отработени 25 човекомесеца за 2016 г.  

Отработените човекомесеци са 25, тъй като е отчетен цял работен месец за 
съдия Петрова. Същата има реално отработени 7 работни дни за цялата 2016г. 
Но съобразно указанията на ВСС, следва да се отчита цял работен месец, когато 
отпускът по болест не надвишава 10 дни. Тоест реално отработени са 24 
човекомесеца. 
                             
   1.ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

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

 

 През изминалата 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 несвършени в края на периода - 67 бр. граждански дела, от 
които 60 дела по общия ред, 2 частни граждански дела и 5 по чл.310 от ГПК. 
  

 През 2016 г. са постъпили общо 739 граждански дела, в т.ч. 574 бр. частни 
граждански, т.е. 180 бр. граждански дела по-малко в сравнение с 2015 г. или 19,6 
% по-малко дела. В края на периода са останали несвършени 77 бр. граждански 
дела. 
  

Видно от изложеното може да се направи извод за постоянен процент 
на частните граждански дела, а именно на производствата по чл.410 и чл.417 
от ГПК. Тази тенденция  е се обяснява със стабилния икономически и 
търговски оборот въобще в страната, както между граждани и търговци, 
така и само между търговци. Търговските сделки се запазват постоянни, 
както пропорционално на тях и неуредените финансови взаимоотношения 
между страните. Забелязва се подобряване на комуникацията между 
страните в съдебно заседание, благодарение на активното действие на 
съдиите в изпълнение на служебното задължение за указване на страните на 
последиците от доброволно уреждане на спора съгласно чл. 145, ал. 3 ГПК и чл. 
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149, ал. 1 ГПК, което същевременно доведе и до голям брой на сключените в 
открито съдебно заседание спогодби. 
          Постоянен процент се наблюдава и по отношение на вземанията на 
банковите институции срещу граждани отново поради стабилния граждански 
оборот – заемите, изтеглени от физически лица. 
 

 Постъпления по видове граждански дела 
 
ГОДИ
НА 

СК, 
ЗЗДН и 
др. 

ОБЛИГА
ЦИОННИ 
ИСКОВЕ 

ВЕЩНИ 
ИСКОВЕ 

ДЕЛБИ И 
ИСКОВЕ 
ПО ЗН 

ИСКОВ
Е ПО 
КТ 

УСТАНОВ
ИТЕЛНИ 
ИСКОВЕ 

ОБЕЗПЕ
ЧЕНИЯ 

ЧАСТНИ 
ГРАЖД. 
ДЕЛА 

2016 87 33 4 11 12 18 1 573 
2017 66 22 4 3 11 25 4 730 
2018 84 32 7 9 3 67 3 720 

 
 

Искове по СК: 
             
         През изминалата 2018г. 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 2017г. 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. 
 

 През 2016г. са постъпили общо 87 бр. дела по: СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ, от тях искове за развод и развод по взаимно съгласие - 30 бр., 
за издръжка и изменение на издръжка - 20 бр. и едно производство по Закона за 
защита от домашно насилие. В началото на периода е имало висящи общо 9 бр. 
дела, ведно с постъпилите 87 бр., делата за разглеждане по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ са били общо 96 бр. 
 

 През последните години се е запазил броя на делата за развод, докато 
броят на делата за издръжка е намалял, видно от сравнителния анализ. За 
съжаление през последните три години се е увеличил броя на делата 
образувани по Закона за защита от домашно насилие. 
  

Облигационни искове: 
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          През изминалата 2018г. са постъпили 32 бр. облигационни иска, 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 Кодекса за застраховането. 
         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 2017г. са постъпили 22 бр. облигационни иска, 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 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.  
 
 През 2016г. са постъпили 33 бр. облигационни иска, като общо за 
разглеждане е имало 36 бр. дела, от тях 3 бр. са останали висящи в началото на 
годината. В края на отчетния период са останали несвършени 10 бр. дела. 
  

 Анализът показва, че остава относително стабилен броят на 
облигационните искове,, т.е. основният фактор, определящ броя на делата и 
техния вид, е отново социално-икономическият маркер.  
 

Вещни искове: 
 

          През 2018г. 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 2017г. 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. 
 
 През 2016г. са постъпили и са били разгледани 4 бр. вещни искове, като 
тях 3 бр. са останали несвършени в края на годината.  
 

 Броят на постъпващите в съда вещни искове е много малък, което се 
обяснява с необходимостта от заплащането на по-високи разноски за 
страните, както и с по-дългото време, което изисква един такъв процес.  
 

Делби и искове по ЗН: 
 

           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.  
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 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.  
 

 През 2016 г. са постъпили 11 бр. дела, в т.ч. 8 бр. делби; останали висящи 
5 бр. дела в началото на периода, общо представляват 16 бр. дела за 
разглеждане. В края на годината са останали несвършени 11 бр. дела за делби и 
искове по ЗН, от които 10 бр. делби. 
 
 Броят на делата за делби остава стабилен през последните години, 
което се обяснява с по-високата правна култура на населението, спестяването 
на държавни и други такси при постигнато съгласие за разделение на 
делбената маса и от друга страна с липсата на средства за воденето на 
такива дела, предвид по-голямата им продължителност и по-високите такси.  
 

Установителни искове 
 

          През изминалата 2018г. в съда са постъпили 67 установителни иска, 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 началото на годината. Свършени са 49 бр. дела и 27 бр. са останали 
висящи в края на отчетния период. 
 

 През 2017г. са постъпили 25 бр. установителни иска, от 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. 
 

 През 2016г. са постъпили 18 бр. установителни иска, висящи в началото на 
годината - 9 бр., т.е. всичко за разглеждане - 27 бр. дела, останали несвършени в 
края на годината - 4 бр. дела. 

Драстичното увеличение на установителните искове се обяснява с 
промяната в ГПК, изискваща при залепване на уведомление да се предявява иск 
от кредитора на вземането. 
 

 
Искове по КТ (за защита от незаконно уволнение и др.):  
 

         През 2018г. 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 2017г. 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. ; 
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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.  
 

 През 2016г. са постъпили 12 бр. дела по КТ, от които 8 бр. за защита 
срещу незаконно уволнение, за отмяна на наложено наказание „забележка” и 
„предупреждение за уволнение”. Общо делата за разглеждане са били 18 бр., в 
т.ч. висящите в началото на периода 6 бр. дела; в края на периода също 6 бр. 
дела са останали несвършени.  
  

През 2018г. рязко е намалял броят на трудовоправните спорове, тъй 
като обстановката по отношение на икономическата заетост на населението 
в региона остана стабилна.  

 
Обезпечения  
 
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. 

 

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. 

През 2016 г. е имало едно обезпечително производство. 
  
         Други  постъпления: 
 През 2018 г. са образувани две административни производства (против 
решения на ОСЗ гр.Раднево) и те са приключили в рамките на отчетния период. 
 

Частни граждански дела:  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: 
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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 
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. 
 
 През 2016 г. са постъпили общо 574 бр., в т.ч. 503 бр. дела образувани по 
заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК; останало несвършено 1 дело; частните 
граждански дела за разглеждане са били общо 575 бр. Свършени са били 547 бр. 
дела, а висящи в края на периода са останали 28 бр. частни граждански дела. 
Със съдебен акт по същество са били 487 бр. ч.гр.дела, от тях 431 бр.дела по 
чл.410 и чл.417 от ГПК. В тримесечния срок са свършени 546 бр. частни 
граждански дела или 99,81% от свършените дела. 

Постъпилите заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК през 2016 г. са били 503 
бр. 
 

           Запазил се е броят на заявленията по чл.410 и чл.417 от ГПК през 
отчетния период: в сравнение с 2017 г. те са с три дела повече, в сравнение с 
2016г. - със 165 дела повече.  
 

Граждански дела по общия ред 
 

 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. 
 
 През 2016 г. са приключили общо 587 бр. дела: 93 бр. граждански дела по 
общия ред, 25 бр. по чл.310 от ГПК /Бързо производство/ и 487 бр. частни 
граждански дела, или 84,46 % от свършените дела - 695 бр. Прекратени са били 
108 бр. дела, от които 60 бр. частни граждански дела, 30 бр. гр.дела по общия 
ред и 18 бр. по чл.310 от ГПК /Бързо производство/. От прекратените 
граждански дела 14 бр. са приключили със спогодба, а 94 бр. дела са прекратени 
по други причини. В срок да три месеца са свършени общо 881 бр. дела, от тях 
104 бр. по общия ред; 16 бр. по реда на чл.310 от ГПК; 761 бр. частни 
граждански дела. 
  

 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

  

Година 
Бр. висящи 
в началото 
на периода 

Постъпили - 
бр. 

Свършени - 
бр. 

Бр. 
свършени 
в 3-мес. 
срок 

Бр. останали 
несвършени в 
края на 
периода 

      

2016 33 739 695 674 76 

2017 76 865 911 881 30 

2018 30 927 890 868 67 
 
Висящите дела в края на 2018 г. : 
 

 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. 
 В края на 2016 г. са общо 77 бр., от които: 28 бр. частни граждански, 41 
бр. граждански дела по общия ред и 8 бр. по чл.310 от ГПК /Бързо 
производство/. 

Големия брой висящи дела от общ характер се обяснява с 
обстоятелството, че 90% от висящите дела са постъпили през месец декември. 

Обжалвани са актовете общо по 32 бр. граждански дела: 25 дела по 
общия ред; 4 производства по чл.310 от ГПК; две административни 
производства и едно частно гражданско дело. 
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РАЗМЯНА НА КНИЖА 
 

 През 2018г. 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 2017г. 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. 
 През 2016г. размяна на книжа е имало по 130 бр. дела. В рамките на един 
месец е приключила размяната на книжа по 43 бр. граждански дела по общия 
ред, по 42 бр. дела – в рамките на 2 месеца, по 19 бр. дела – в рамките на 3 
месеца, над 3 месеца размяна на книжа е имало по 4 бр. дела.  
За производствата по чл.310 от ГПК /Бързо производство/ времетраенето на 
размяната на книжа е както следва: в рамките на един месец – 3 бр. дела, в 
рамките на 2 месеца – 16 бр. дела, в рамките на 3 месеца – 3 бр. дела; не е имало 
размяна на книжа извън тримесечния срок. 
   
 

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. Влезли в сила присъди през 2018 година. 

 
 През отчетната 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. 
 През 2016 г. са постъпили общо 420 бр. наказателни дела; висящите дела 
в началото на периода са били 13 бр.; всичко за разглеждане - 433 бр. 
наказателни дела. 
  

Година Висящи в 
началото на 

Постъпили Свършени Свършени 
в 3-

Останали 
несвършени в 
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периода месечен 
срок 

края на 2017 

2016 13 420 393 355 40 

2017 40 388 396 354 32 

2018 32 393 398 355 27 
 

Анализът показва относителен стабилитет на постъпленията от 
наказателен характер. 

 
През отчетния период са прекратени и върнати за доразследване 6 дела, от 

които 4  дела са върнати от съдия – докладчик в открито съдебно заседание. 
Проведени са 481 открити съдебни заседания. 

 
ВИДОВЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ 

 

Година НОХД НЧХД ЧНД ЧНД 
разпити 

78А НК АНД Общо 

2016 108 8 190 22 40 52 420 

2017 98 7 176 10 44 53 388 

2018 102 6 174 10 38 63 393 
 
 

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

 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 102 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. 
 През 2016 г. са постъпили 108 бр. дела от общ характер. От предходния 
период са останали висящи 6 бр. НОХ дела или общо за разглеждане - 114 бр. 
НОХ дела. Свършени са 100 бр. дела, от които 83 бр. в тримесечния срок или 
83%. В края на годината са останали висящи 14 бр. НОХ дела.  
 Анализът показва намаляване броя на наказателните дела от общ 
характер. 
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Постъпилите дела от общ характер запазват броя си. Намалял е 
процента на свършените в тримесечен срок дела, поради факта, че голяма 
част от делата са свършени след влизане в сила на разпоредбите на новия 
НПК.. След въвеждането на разпоредителното заседание този процент 
драстично намаля, поради наличието на още едно задължително заседание, 
което често бива и отлагано, поради ангажираност на адвокатите. Само 
за провеждането на разпоредителното заседание понякога минава срок, 
надвишаващ три месеца. Често страните представят болнични листи или 
доказателства за заетост на защитника, което предизвиква отлагане на 
съдебните заседания. А съгласно новите разпоредби на НПК служебно вече 
не се насрочва разглеждане на делото по реда на глава н 27 от НПК, което 
отново  увеличава  срока за разглеждането на делата. 
 
 Глава ІІ от НК „Престъпления против личността”:  постъпили са 14 
наказателни дела от общ характер, в т.ч. за причиняване на смърт по 
непредпазливост, за средна телесна повреда, за лека телесна повреда, за заплаха 
за убийство и др.; 4 дела са останали висящи в началото на 2018г., или делата за 
разглеждане са били 18 бр. Свършените дела са 14 бр., от тях 10 са в 
тримесечния срок; висящи в края на годината - 4  дела. 

По тази глава от НК са били съдени 16 лица и са осъдени 11 лица. 
 Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”:  
постъпили са 2 дела за престъпления против интелектуалната собственост; няма 
висящи дела в началото на отчетния период; и двете дела са свършени в 
тримесечния срок; съдени и осъдени са 2 лица. 
 Глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта” : постъпили са 8 бр. дела - за неплащане на издръжка и съжителство 
без брак с непълнолетно лице; висящи в началото на отчетния период няма; 
свършени са 7 дела, едно е останало несвършено в края на отчетния период; в 
тримесечния срок са свършени 5 бр. дела; съдени и осъдени са 8 лица; 

 Глава V от НК „Престъпления против собствеността”:  постъпили са 21 
бр. дела - за кражба, в т.ч. квалифицирани състави на кражба и кражба 
представляваща опасен рецидив, за грабеж, за длъжностно присвояване, за 
обсебване в големи размери, за измама;  от предходната година са останали 
висящи 9 бр. дела, общо за разглеждане са 30 дела. През годината са свършени 
28 бр. дела, от които 24 бр. в тримесечния срок. Останали несвършени в края на 
отчетния период 2 дела. По тази глава от НК са били съдени 40 лица, осъдени са 
34 лица. 
 Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството” : постъпили са 7 
бр. дела и едно дело е останало от предходния период; 8 дела са свършени, от 
тях 7 бр. - в тримесечния срок;  съдени са и са осъдени 8 лица. 
 Глава VІII от НК „Престъпления против дейността на държавни 
органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции”:  постъпило е 1 дело, което е било свършено в тримесечния срок; 
съдени са две лица. 
 Глава  ІХ от НК „Документни престъпления”:   няма постъпили дела. 
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 Глава Х от НК „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие”:  постъпили са 4 дела - за хулиганство, едно дело е останало 
несвършено в началото на отчетния период; 5 бр. дела са свършени и то в 
тримесечния срок;  съдени са 6 лица и са осъдени са 5 лица, в т.ч. едно 
непълнолетно лице. 
 Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”:  постъпили са 45 дела; 2 
дела са били висящи в началото на отчетния период; свършените дела са 44 дела 
като 41 дела са свършени в тримесечния срок; 3 дела са останали висящи в края 
на отчетния период.; по тази глава от НК са съдени са 44 лица, осъдени 41 лица, 
едно лице е оправдано. 
 
 От постъпилите през 2018г. 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 2017г. 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.;  
 

 От постъпилите НОХ дела през 2016г. най-голям е броят на делата за 
общоопасни престъпления – 48 бр., които представляват 44% от постъпилите 
НОХ дела; на следващо място са делата за престъпления против собствеността – 
25 бр., следвани от делата за престъпления против личността - 9 бр., за 
престъпления против стопанството - 8 бр. дела, за престъпления против брака, 
семейството и младежта - 7 бр., за престъпления против реда и общественото 
спокойствие, против дейността на държавни органи, обществени организации и 
лица, изпълняващи публични функции, против правата на гражданите - по 3 бр. 
дела, следвани от делата за документни престъпления – 2 бр. 
 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.  
 През 2016 г. от общо свършените 100 НОХ дела, 74 бр. са приключили със 
споразумения, т.е. 74 %; през 2016 г. са постъпили 15 бр. бързи производства и 
едно незабавно производство.  
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Общият брой на приключили дела със споразумения се запазва 
относително стабилен, макар в процентно отношение да е намалял, което се 
дължи на подобряване на качеството на работата на органите на 
досъдебното производството, както и на повишаване на правната култура на 
осъдените лица. 

 

 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. 
 През 2016 г. с присъда са приключили 20 бр. НОХ дела или 20 % от 
свършените 100 бр. общ характер дела; 74 бр. дела са приключили със 
споразумение или 74 %. По делата приключили с присъда, четири лица са 
получили оправдателна присъда. От 80 бр. прекратени НОХ дела, включително 
споразумения, 6 бр. са върнати на прокуратурата за доразследване или 7,5 % от 
прекратените.  
 

 Запазва се относително стабилен броят на делата, върнати на 
прокуратурата за отстраняване на отстраними съществени процесуални 
нарушения, допуснати в хода на досъдебното  производство.Нараства броят 
на делата, по които съдът е прочел присъда, за сметка на одобрените 
споразумения. 
 
 През 2018г. 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; 
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•  Обществено порицание – осъдено 1 лице; 
   
 

През 2016 г. по НОХ дела са били съдени 107 лица, от които 4 лица са били 
оправдани и 99 лица са били осъдени, в т.ч. 8 непълнолетни лица. 
Наложените наказания по видове са както следва: 
• Лишаване от свобода до 3 г., в това число условно – общо 74 лица;  
• Глоба – 3 лица; 
• Пробация – 22 лица; 
• Други наказания – няма; 
  
 Данните показват, че през последните три години най-често налаганото 
наказание е лишаване от свобода до три години.  
 
 

Другите наказателни постъпления през 2018 г.: 
 

 Наказателни дела от частен характер: постъпили 6 бр., от тях 3 бр. за 
обида и 3 бр. за лека телесна повреда; в началото на отчетния период е имало 
едно висящо дело, или общо 7 дела за разглеждане; от тях са били свършени 5 
дела, в тримесечен срок - 4 бр. дела; 2 дела са останали висящи в края на 
отчетния период; съдени са 5 лица и е било осъдено едно лице; 
 

 Частни наказателни дела – постъпили са 184 дела; в началото на 
отчетния период е имало 2 висящи дела, или общо за разглеждане - 186 бр.; 
свършени са 184 бр. дела и то в тримесечния срок; 2 бр. дела са останали 
висящи в края на годината; обжалвани - 3 бр.  
 

 Административни наказателни дела - постъпили 63 бр., в т.ч. 2 
производства по УБДХ; в началото на отчетния период е имало 12 бр. висящи 
или общо 75 бр. дела за разглеждане; свършени са 67 бр. дела 39 от тях в 
тримесечния срок;  останали несвършени - 8 дела; обжалвани - 33 бр. 
 

 Дела по чл. 78а от НК: постъпили 38 бр. дела, висящи в началото на 
периода няма; свършените дела са били 33 бр.; останали висящи в края на 
периода - 5 дела; обжалвани са 2 дела; съдени са 35 лица и са осъдени 34, едно  
лице е било оправдано. 
  

Свършени наказателни дела 
 

 През 2018г. са свършени общо 398 дела, от тях: 109 НОХ дела; 5  НЧХ 
дела;  67 АН дела; 33 дела по чл.78а от НК и 184 ЧН дела / в т.ч. разпити 10 бр./. 
 През 2017 г. са свършени общо 396 бр. дела, от тях: 95 бр. НОХД, 8 бр. 
НЧХД, 57 бр. АНД, 48 бр. по чл.78а от НК и 188 бр. ЧН дела / в т.ч. разпити 10 
бр./. 
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 През 2016 г. от общо 433 наказателни дела за разглеждане, свършени са 
били 393 бр. дела, от тях: 100 бр. НОХД, 8 бр. НЧХД, 40 бр. АНД и 36 бр. по 
чл.78а от НК, и 209 бр. ЧН дела / в т.ч. разпити 22 бр./. 
   

Наказателни дела свършени в тримесечен срок 
 

 През 2018 г. в тримесечния срок са свършени 355 бр. наказателни дела /от 
общо свършени 398 дела/ или 89,20 % от свършените дела, както следва:  
95 бр. НОХ дела; 4 бр. НЧХД; 33 бр. по чл.78а НК; 184 бр. ЧНД (в т.ч. 10 бр. 
разпити), 39 бр. АНД.  
 През 2017 г. в тримесечния срок са свършени 354 бр. наказателни дела /от 
общо свършени 396 дела/ или 89,39 % от свършените дела, както следва:  
87 бр. НОХ дела, 5 бр. НЧХД, 45 бр. по чл.78а НК, 188 бр. ЧНД (в т.ч. 10 бр. 
разпити), 29 бр. АНД.  
 През 2016 г. от свършените 393 бр. наказателни дела, в тримесечния срок 
са свършени 355 бр. дела или 90,33 % от делата, от тях: 83 бр. НОХ дела, 5 бр. 
НЧХ дела, 34 бр. по чл. 78а от НК, 186 бр. ЧН дела, 22 бр. ЧН дела -разпити, 40 
бр. АН дела. 
   

В края на отчетния период са останали висящи 27 бр. дела: от тях 10 
бр. НОХ дела;  2 бр. НЧХД;  2 бр. ЧНД;  5 бр. по чл. 78а от НК и 8 бр. АН дела. 
   
 Броят на свършените в тримесечен срок дела се е запазил видно от 
сравнителния анализ, което е индикатор за бързината в правораздаването в 
съда и приключване на делата в разумен срок. 
 
 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%;  
Индивидуалната й натовареност през 2018 г., отчетена от СИНС е 237,08. 
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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 382 384 380 330 380 4 

Наказателни 
дела 284 311 289 208 251 22 

Общо 666 695 669 538 631 26 

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%;  

Индивидуалната му натовареност през 2018 г., отчетена от СИНС е 
194,33. 

 

 
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 545 573 510 436 488 63 

Наказателни 
дела 109 114 109 92 104 5 

Общо 654 687 619 528 592 68 

Натовареността на съдиите през 2018г. е била: 

По щат:  относно дела за разглеждане - 38,39; 

                 относно свършените дела - 35,78; 

Действителна натовареност:  

относно дела за разглеждане - 57,58; 

 относно свършените дела - 53,67; 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
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Съдия Постъпили 
дела  

Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела 

Решени 
по 

същество 

Свършени 
в 3 м. срок 

Останали 
несвършени 

Христина 
Вълчанова 382 384 380 330 380 4 

Асен 
Цветанов 545 573 510 436 488 63 

 През отчетния период съдия Вълчанова е имала за разглеждане общо 
384 граждански дела, в т.ч. 362 бр. частни граждански дела, 12 дела по общия 
ред, ; 10 дела по чл.310 от ГПК;  новопостъпилите дела са 382 бр., от тях 361 
бр. частни гр. дела, 11 дела по общия ред, 10 дела по общия ред; от предходния 
период са останали висящи 2 бр. дела, от които едно ГД по общия ред и едно 
ЧГ дело. 

Съдия Вълчанова е свършила 380 граждански дела: 11бр. дела по общия 
ред, 362 частни ГД и 7 бр. по чл.310 от ГПК; решени по същество са 330 бр. 
дела, от които едно по общия ред, 3 бр. по чл.310 от ГПК и 326 бр. ЧГД; 
прекратени са били 50 бр. дела - 10 бр. по общия ред, 4 бр. по чл.310 от ГПК и 
36 бр. ЧГД; в тримесечния срок са свършени 380 бр. дела - 11 бр. ГД по общия 
ред, 7 бр. по чл.310 от ГПК и 362 бр. ЧГД; в края на отчетния период са 
останали несвършени 4 бр. граждански дела, от които едно по общия ред и 3 
бр. по чл.310 от ГПК. 

Обжалвани актове: през отчетния период са обжалвани 5 граждански 
дела, от въззивната инстанция са получени резултатите по 2 граждански дела, на 
които решенията са потвърдени. 

 

През отчетния период съдия Цветанов е имал за разглеждане общо 573 
дела, от които 28 бр. са останали висящи от предходния период - 24 бр. дела по 
общия ред и 4 дела по чл.310 от ГПК. От новопостъпилите 545 граждански 
дела, частните граждански са 362 бр., по общия ред са постъпили 174 дела, по 
чл.310 от ГПК - 7 дела и  2 административни дела; свършени са 510 бр. 
граждански дела, от които 139 бр. дела по общия ред, 360 бр. частни гр. дела, 9 
бр. дела по чл.310 от ГПК и две административни производства; в тримесечен 
срок са свършени 488 бр. дела или 95,68 % от свършените граждански дела - 
121 бр. ГД по общия ред, 7 бр. по чл.310 от ГПК и 360 бр. ЧГД; решени по 
същество са 436 бр. дела – 111 бр. дела по общия ред, 316 бр. частни гр. дела, 7 
бр. дела по чл.310 от ГПК и две административни производства; прекратени са 
74 бр. дела - 28 бр. по общия ред, 2 бр. по чл.310 от ГПК и 44 бр. частни гр. 
дела; в края на отчетния период са останали несвършени 63 бр. граждански 
дела, от тях 59 бр. са по общия ред, 2 бр. по чл.310 от ГПК и 2  ЧГД по чл.410 от 
ГПК. 
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Обжалвани актове: през отчетния период са обжалвани 27 граждански 
дела,  от въззивната инстанция са получени резултати по 18 бр. дела: 16  
решения и 2 определения. 

  Решения: 16 бр., от тях 13 бр. са потвърдени; едно решение е отменено от 
по-горната инстанция изцяло, две решения са  частично изменени; 

 
 Определения/разпореждания: 2 бр., от които едно определение е 

потвърдено, едно е изцяло отменено и делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия; 
 
 
 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 284 311 289 208 251 22 

Асен 
Цветанов 109 114 109 92 104 5 

 

Съдия Христина Вълчанова, Административен ръководител-
Председател на Районен съд Раднево, през 2018г. е имала за разглеждане 311 
наказателни дела, в т.ч. 27 дела останали от предходния период - 14 НОХ дела, 1  
НЧХ дело, едно ЧН дело и 11 АН дела; новопостъпилите 284 дела по видове са:  
90 бр. са НОХ дела; 5 бр. НЧХД;  62 бр. АН дела;  33 бр. по чл.78а от НК и  94 
бр. ЧН дела.  

Общо свършените наказателни дела са 289 бр.: НОХ дела – 97 бр., НЧХД 
– 4 бр.; АН дела - 65 бр.; по чл. 78а от НК -28 бр.; ЧН дела – 95 бр.  

В срок до три месеца са приключили 251 бр. дела: 88 бр. НОХ дела, 3 бр. 
НЧХД, 37 бр. АН дела, 28 бр. по чл.78а от НК, ЧН дела – 95 бр., или 86,85 % от 
делата са свършени в тримесечния срок.  

Решени по същество са 208 бр. дела: 28 бр. НОХ дела, 63 бр. АН дела , 28 
бр. по чл.78а от НК, ЧН дела – 88 бр.; 1 бр. НЧХ дело. 

Прекратени наказателни дела са 81 бр., от тях: 69 бр. НОХ дела, 3 бр. 
НЧХ дела, 7 бр. ЧН дела, 2 бр. АН дела. 

В края на периода са останали несвършени - 22 бр. дела - 7 бр. НОХ 
дела, 2 бр. НЧХД, 8 бр. АН дела и 5 бр. дела по чл.78а от НК. 
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Обжалвани актове: през отчетния период са обжалвани 49 наказателни 
дела, от въззивната инстанция са получени резултатите по 42  наказателни дела:  

Решения/Присъди: получени резултати по 7 бр. дела, от които: 

 2 присъди и едно определение са потвърдени;  
 4 бр. присъди са: една присъда е отменена и върната за ново разглеждане, 3 

бр. присъди са отменени и върнати за ново разглеждане от друг състав, 

Решения по АНД: получени резултати по 34 бр. дела: 

 22 бр. решения са потвърдени; 10 решения са отменени и е постановен нов 
акт от въззивната инстанция; 2 решения са отменени частично. 

 

Съдия Асен Цветанов през 2018 г. е имал общо за разглеждане 114 
наказателни дела, в т.ч. 5 бр. дела останали от предходния период - 3 бр. НОХ 
дела, едно ЧН дело и едно АН дело/; новопостъпилите дела са 109 бр., от тях: 
12 бр. НОХ дела, едно НЧХ дело, 5 бр. дела по чл.78а от НК,  едно АН дело и 90 
бр. ЧН дела.  

Общо е свършил 109 бр. наказателни дела: НОХ дела – 12  бр., АН дела - 
2 бр.; ЧН дела – 89 бр. ; НЧХД - 1 дело и 5 дела по чл.78а от НК.  

В срок до три месеца са свършени 104 бр. дела, или 95,41 % от 
свършените дела: 7 бр. НОХ дела, 2 бр. АН дела, ЧН дела – 89 бр., 5 дела по 
чл.78а от НК и едно НЧХ дело. 

Решени по същество са 92 бр. дела:  5 бр. НОХ дела, 5 дела по чл.78а от 
НК , 80 бр. ЧН дела и 2 бр. АН дела;  

Прекратени наказателни дела са 17 бр., от тях: 7 бр. НОХ дела, 1 НЧХ 
дело и 9 бр. ЧН дела. 

Останали висящи в края на отчетния период са 5 бр. дела – 3 бр. НОХ 
дела и 2 ЧН дела. 

Обжалвани актове: през отчетния период са обжалвани 7 наказателни 
дела и са получени резултатите по 5 бр. дела:  

Решения/Присъди:  3 акта /решения и присъди/ са потвърдени; една 
присъда е изменена. 

Определения: 1 определение по ЧН дело, което е потвърдено. 

 



Годишен отчетен доклад на Районен съд - Раднево за 2018 година 

 31 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През 2018г. 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. 

Качеството на разглежданите граждански дела е много високо, за което  
заслуга има съдия Цветанов. Задълбочената му предварителна подготовка за 
съдебните заседания и познаване на правната материя са причина за повишаване 
качеството на постановените съдебни актове. В настоящата година и съдия 
Вълчанова няма отменени и изменени актове от гражданско правен характер. 

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.  

Качеството на разглежданите наказателни дела следва да се подобри. 

 

СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА 
ОТРАБОТЕНИТЕ МЕСЕЦИ. 

 
Постъпили дела 

 
                 
Съдия 

Граждански 
дела 

Наказателни 
дела 

Общо Средномесечно 
постъпление 

Христина Вълчанова 382 284 666 12 мес. – 55,5 

Асен Цветанов 545 109 654 12 мес. – 54,5 

                                            
                                         Дела за разглеждане 
 
                
 Съдия 

Граждански 
дела 

Наказателни 
дела 

Общо Средномесечно 
постъпление 

Христина Вълчанова 384 311 695 12 мес. – 57,92 

Асен Цветанов 573 114 687 12 мес. – 57,25 

                                            

                                            Свършени дела 
 

                 
Съдия 

Граждански 
дела 

Наказателни 
дела 

Общо Средномесечно 
постъпление 
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Христина Вълчанова 380 289 669 12 мес. – 55,75 

Асен Цветанов 510 109 619 12 мес. – 51,58 

 
Забележка: По щат в съда има трима магистрати, но съдия Феня Стоянова е 
командирована в СРС, считано от 20.03.2013 година и реално са работили двама 
съдии, при отработени 24 човекомесеца.  
 

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

Сравнителен анализ спрямо 2017г. и 2016г. не е извършен, тъй като през 
2017 г. съдия Люба Петрова е работила само пет месеца и беше отстранена за 
втори път от длъжност, а през 2016 г.  е работила само един месец.  

 

ЧАСТ V 

ДЕЙНОСТ НА БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ 

Бюрото за съдимост в Районен съд - Раднево се ръководи и контролира от 
административния ръководител, съгласно чл.51 от Наредба № 8/26.02.2008 
година на Министерство на правосъдието.  

Работата на бюрото за съдимост се проверява на всеки шест месеца от 
комисия, определена със заповед на Председателя на съда.  

Служителят в бюрото за съдимост е и архивар, който при необходимост се 
замества от административния секретар или от съдебен деловодител. 

И през изминалата календарна година комисията, извършвала проверки 
въз основа на заповеди на административния ръководител, 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 2018г. 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; през 2016 г. за издадени 3111 бр. свидетелства за съдимост 
и 604 бр. справки за съдимост. 

Общо издадените през 2018 година свидетелства и справки за съдимост са 
с 365 броя повече от издадените през 2017 година и с 315 броя по-малко от 
издадените през 2016 година. 
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Част VI  

Съдебно изпълнение. Служба по вписванията. 

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

 Движение на делата: 

 През 2018 г. в Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Раднево 
са постъпили общо 126 дела (при 45 дела за 2017 г.). Свършени чрез 
реализиране на вземането са 34 дела, прекратени по други причини – 63 дела. 
През отчетния период има 15 дела изпратени на частни съдебни изпълнители. 
Общо свършените през 2018г. дела са 112, при 268 дела за 2017 г.). В края на 
отчетния период са останали висящи 703 дела, при 689 дела за 2017 г.).  

През отчетния период са извършени 2 продажби на движими вещи, един 
въвод във владение и 7 описа. Изготвени са 1759 призовки и книжа, като са 
връчени 1249. 

Средномесечно през 2018г. са постъпили 10,5 дела.  

Делата прекратени през 2018г. са 112. Средно месечно ДСИ е прекратил 
9,33 дела (в сравнителен план за 2017 г. прекратените дела от държавен съдебен 
изпълнител са били 268 дела или 22,33 дела месечно). 

Събраните суми по свършените дела за отчетната година са в размер на 
113326,5 лв. (при 74220,91  лв. за 2017 г.). 

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

 

Година Постъпили Свършени Висящи 

2016 62 295 912 

2017 45 268 689 

2018 126 112 703 

 

През 2018 год. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – 
Раднево са направени две инвентаризации. При тях не е установена липса на 
дела. 

Брой на свършените изпълнителни дела. Cpeдно месечно свършени 
дела на един държавен съдебен изпълнитeл. 

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  държавният съдебен изпълнител е свършил 9,33 дела. 
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През 2017 година свършените изпълнителни дела са 268 бр. От тях 190 
дела са били в полза на държавата, 53 дела са били в полза на юридически лица 
и 7 изпълнителни дела - в полза на физически лица. Средномесечно  държавният 
съдебен изпълнител е свършил 22,33 дела. 

През 2016 година свършените изпълнителни дела са 295 бр. От тях 236 
дела са били в полза на държавата, 31 дела са били в полза на юридически лица 
и 28 изпълнителни дела - в полза на физически лица. Средномесечно 
свършените дела на държавния съдебен изпълнител са били 24.58 дела. 

Събрани суми по изпълнителни дела 

Събраните суми по изпълнителни дела през 2018 година са били 113326,5 
лв., от тях в полза на държавата - 19826,00 лв., в полза на юридически лица -  
18260,28 лв., в полза на граждани  са събрани 75240,23 лв. 

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.  

Събраните суми по изпълнителни дела през 2016 година са били 98 
463,05 лв., от тях 6 764,43 лв. са събрани в полза на държавата; 33 721,86 лв. – в 
полза на юридически лица и в полза на граждани – 57 976,76лв.  

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

 

 
2016 г. 2017 г. 

 

2018г. 

Общ брой на изп.дела  1207 957 815 
Брой на постъпили изп.дела 62 45 126 
1.В полза на държавата 16 21 107 
2.В полза на юридически дела  23 6 4 
3.В полза на физически лица 23 18 15 
Средно месечно постъпление 
на един ДСИ 

5.17 3.75 
 

10,5 

Брой свършени изп.дела 295 268 112 
1.В полза на държавата 236 190 37 
2.В полза на юридически лица 31 70 62 
3.В полза на граждани 28 8 13 
Средно месечно свършени дела 
на един ДСИ 

24.58 22.33 
 

9,33 

Събрани суми по 
изп.дела/лева/ 

98 463.05 74 220.91 
113326.5 

1.В полза на държавата 6 764.43 8 305.47 19826,00 
2.В полза на юридически лица 33 721,86 16 779.42 18260,28 
3.В полза на граждани 57976,76 49 136.02 75240,23 
Дължими суми по постъпилите 1 813 689,36 144 866.18 179239,00 
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изп.дела /лева/, в т.ч. 
1.В полза на държавата 7 478,91 12 115,52 62316,00 
2.В полза на юридически лица 1 700 606,95 36 310.09 24123,00 
3.В полза на граждани 105 603,50 96 440.50 92800,00 
Дължими суми по всички 
изпълнителни дела/лева/ 

5 738 677,36 4 235 166.18 
 

4050619,49 

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

4 090 300,07 3 871 380.49 
 
3487090,64 

 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 Съдията по вписванията Елена Христова работи в съда от януари 2004 
година.  
 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. За 2018 година 

съдията по вписванията при РС-Раднево няма постановени откази за вписване, 
отбелязване и заличаване. 

В служба „Вписвания – Имотен регистър” град Раднево през 2017 година 
са извършени:  

- 2573 броя вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на 
лицата; 

- издадени 349 броя удостоверения за вещни тежести;  
- 608 броя преписи; 
- 23 броя устни справки;  
Събраните държавни такси са в размер на 54 442,77 лева. За 2017 година 

съдията по вписванията при РС-Раднево е постановил 4 определения за отказ за 
вписване, от които 2-необжалвани, 1- отменен от Окръжен съд- Стара Загора и 
1- потвърден от Окръжен съд- Стара Загора.  

През 2016 година вписванията, отбелязванията и заличаванията са били 
2664 броя, издадени са 317 бр. удостоверения за тежест. Събраните държавни 
такси за  2016 г. са  972,62 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.   

Съдът разполага с две зали, снабдени със звукозаписна техника. 
Съдебната палата е снабдена с климатици, голяма част от обзавеждането на 
кабинетите и канцелариите беше подменено през предходните години. 

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. 

 През отчетната година, в рамките на утвърдената ни бюджетна сметка 
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 по протокол №18 от заседание на Пленума на ВСС, проведено 
на 21.06.2018г.   
 

 И през изминалата 2018г. 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 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 
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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. 
 През отчетния период бяха закупени  електронни подписи на съдебни 
служители за изпълнение на служебните им задължения - на служителя от 
бюрото за съдимост, на един съдебен секретар и на съдебен деловодител, както 
и на съдията по вписванията, на която Министъра на правосъдието със заповед 
възложи да изпълнява функциите на ДСИ. 
  Със заповед №104 от 27.03.2018г. бе определен състава на комисия, която 
да извърши подбор на делата, на които срока за пазене е изтекъл и която да 
състави описи на материалите за унищожаване, съгласно номенклатурата на РС 
Раднево. 

В Районен съд – Раднево бяха актуализирани и бяха създадени нови 
вътрешни правила, които са публикувани на интернет-страницата на съда и на 
локалната страница на съда, като са сведени до знанието на магистратите и 
съдебните служители, както следва: 

Правила за оценка на трудовото изпълнение на съдебните служители от 
Районен съд - Раднево; 

Досие пожарна безопасност; 
Правила за поддържане в актуално състояние на информацията за 

наличните ИТ ресурси в Районен съд - Раднево - нови; 
Правила за документите подлежащи/неподлежащи на регистриране; 
Правила за събиране на вземанията на Районен съд - Раднево; 
Правила за определяне и изплащане суми за облекло на магистрати, ДСИ, 

съдии по вписванията и съдебни служители; 
Правила за организацията на бюрото за съдимост в Районен съд - Раднево; 
Вътрешни правила за организацията на работа на съдебните заседатели 

при Районен съд - Раднево; 
Вътрешни правила за получаване на информация от Регистъра на 

банковите сметки и сейфове - нови; 
Правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Раднево на 

интернет страницата на съда; 
Наръчник за управление на ИСУК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 2019 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. 

 
 
Дата 29.01.2019 г.                               Адм.ръководител: 
гр. Раднево         / Хр.Вълчанова / 


