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Отчетният доклад на Районен съд - Раднево за 2016 година е 
изготвен съобразно разпоредбите на чл.80, ал.1, т.12 от Закона за 
съдебната власт, като са използвани данните от годишните статистически 
отчети на съда за последните три години. 

Част І 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Утвърденото щатно разписание на Районен съд - Раднево включва 
четирима магистрати, в т.ч. административен ръководител; една бройка за 
държавен съдебен изпълнител, една - за съдия по вписванията и 17 щатни 
бройки за съдебни служители от общата и специализирана администрация. 

Към днешна дата съдия Феня Владимирова Стоянова продължава да 
заема длъжността „съдия“ в Софийски районен съд, командирована със 
заповед № 347/14.03.2013 г. на Председателя на ВКС на РБ, считано от 
20.03.2013 г. Няма индикации да бъде прекратена командировката и съдия 
Стоянова да бъде върната обратно в Районен съд - Раднево. 

 С решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 25, т.53, 
проведено на 22.11.2016 г., Люба Михайлова Петрова беше възстановена 
на длъжността „съдия” в РС Раднево и встъпи в изпълнение на длъжността 
с акт за встъпване в длъжност, считано от 01.12.2016 г.  
 

С решение № 8749 от 13.07.2016 на 5-членен състав на ВАС, бе 
оставено в сила Решение № 3912 на тричленен състав на ВАС, с което  
съдия Евелин Драганов от Районен съд - Раднево бе окончателно  
дисциплинарно освободен от длъжност и неговата бройка за районен 
съдия остана свободна до края на календарната година. 

С оглед нормалното протичане на съдопроизводството в РС - 
Раднево със заповед № 10 от 05.01.2016 г. на председателя на Окръжен съд 
- Стара Загора беше командирован съдия Асен Цветанов, считано от 
05.01.2016 г. до 08.01.2017 г. 

Към настоящия момент в Районен съд - Раднево има една незаета 
щатна бройка за съдия. 

През отчетния период в РС - Раднево работиха: съдиите Христина 
Вълчанова и Асен Цветанов, като съдия Вълчанова разглеждаше 
преимуществено наказателни дела, а съдия Цветанов – граждански, както и 
съдията по вписванията Елена Христова и държавния съдебен изпълнител 
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Станка Хърсева, съдия Люба Петрова само след възстановяването й през 
декември за няколко дена. 

Съдебната администрация включва: главен счетоводител, 
административен секретар, системен администратор, призовкар и чистач, 
четирима съдебни секретари, шест деловодители и завеждащ служба 
„съдебно деловодство”. Двама деловодители работят в наказателно 
деловодство, трима - в гражданско деловодство, един - в СИС, един в 
регистратурата.  

Съотношението съдебни служители към магистрати, ДСИ и съдия по 
вписванията за отчетния период е 2,9. 

Дейността на всички служби в Районен съд - Раднево се осъществява 
съгласно утвърдените вътрешни правила. През отчетния период бяха 
актуализирани вътрешни правила относно: изискванията към 
документацията, професионалната етика, управленската философия, 
организационната структура, управлението на риска, управлението на 
контролните дейности, управлението и контрола на човешките ресурси, 
предварителния контрол, управлението и контрола на активите и 
материалите и др.  

И през 2016 г. продължи разпределението на делата чрез ЦСРД, от 
административния ръководител съдия Вълчанова или от съдия Цветанов, 
упълномощаван винаги с нарочна заповед. 

В съда е създадена организация за определяне на дежурни съдии и 
служители, както в работни, така и в почивни и празнични дни, съгласно 
предварително изготвен и одобрен график. Заповедта се изготвя на хартиен 
носител и се довежда до знанието на органите на досъдебното 
производство /прокуратурата и полицията/ в началото на всеки месец. 

И през отчетния период продължи практиката за възлагане на 
допълнителни задължения на съдебните служители. Анализът на 
постъпилите дела през последните три години и натовареността на 
съдебните служители може да се направи извод, че на този етап в Районен 
съд - Раднево не се налагат промени в щата.  

След проведен през м. август 2016 г. конкурс по КТ, на свободната 
длъжност „съдебен деловодител“ бе назначена Йоанна Стоянова 
Димитрова.  
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В резултат атестирането на съдебните служители, в ранг беше 
повишен един съдебен секретар за безупречно изпълнение на поставените 
задачи.  

Съдебните служители са с много добра квалификация - осем от тях 
са с висше образование. Повечето са с дълъг стаж в съдебната система, 
притежават необходимите професионални качества, работят добре в екип и 
с чувство за отговорност. 

И през 2016 година, съдебните секретари изготвяха ежемесечно 
справки за изготвените в законовите срокове съдебни актове, които се 
обобщават от административния секретар. Изводите от тези справки сочат 
спазване на предвидените в законите срокове, което също е отличен 
показател за работата на съдиите. 

В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ, на интернет страницата на Районен 
съд - Раднево бяха публикувани съдебните актове по свършените дела, 
както и влезлите в законна сила съдебни актове при спазване на Закона за 
защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 
информация.  

През отчетния период в Районен съд - Раднево не са получавани 
заявления по Закона за достъп до обществена информация.  

Във връзка с Решение № 6/09.02.2010 година на комисия 
„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” 
при ВСС и на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 7 от Наредба № 14/18.11.2009 г. 
(Загл. изм.-ДВ бр.93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.) за реда и начина за 
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база 
данни „Население”, упълномощен със заповед служител извършва справки 
в диалогов режим на работа, като през отчетния период са поискани и 
издадени 697 бр. справки. 

Със заповед №4/05.01.2016 г. на председателя на ОС - Стара Загора 
бе назначена и извършена проверка на организацията на дейността на 
съдиите от РС - Раднево за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Не 
бяха установени нарушения. 

През изминалата 2016 г., в съда няма постъпили жалби, сигнали и 
оплаквания от граждани срещу съдии и съдебни служители, касаещи 
наличие на корупционни действия. През отчетния период не са налагани 
дисциплинарни наказания на съдии и съдебни служители. 
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МЕДИЙНИ  ИЗЯВИ  ПРЕЗ  2016 Г. 
 
 

Медийни изяви през 2016 г. на Районен съд - Раднево 
 
 

Вестник „Марица Изток” и вестник „Старозагорски новини”  
 
 1. На 21.04.2016 г. се проведе „Ден на отворените врати” в Районен 
съд - Раднево. Ученици от Х клас на СУ „Гео Милев” гр. Раднево посетиха 
съдебната палата, където бяха запознати отблизо с работата на съдебните 
деловодители от гражданско и наказателно деловодство. Съдия Христина 
Вълчанова и прокурор Веско Грозев ги запознаха отблизо с професията – 
прокурор и съдия. Прожектира се и късометражен филм на тема „Детско 
правосъдие”, създаден по проект „Укрепване капацитета на ВСС за по-
добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в 
дейността на съдебната система”. 
 
 2. На 13.07.2016 г. съдия Христина Вълчанова е дала интервю пред 
регионалния вестник „Марица Изток“, във връзка с постановено от 
петчленен състав на ВАС решение №8749 от 13.07.2016 г. по 
административно дело № 622/2016 г. по описа на ВАС, с което е 
потвърдено решението за дисциплинарно уволнение на Евелин Драганов. 
 
 3. На 27.10.2016 г. съдия Асен Цветанов е дал интервю пред 
регионалния вестник „Марица Изток“, по повод постановена присъда по 
НОХД 111/2016 г. по описа на РС - Раднево, с която са постановени 
ефективни присъди за противозаконно предоставяне на транспорт и 
постройки за укриване и обитаване, противозаконно подпомагане на 
чужденци  за пребиваване в страната. Към настоящият момент делото е в 
ОС - Стара Загора по жалба на подсъдимите. 
 
 Информация за изхода на делото има публикувана и в областния 
всекидневник „Старозагорски новини”  

http://starozagorskinovini.com/news/index.php/temida/7517-kanaldzhii-na-
afganistantzi-vlizat-v-zatvora-po-18-mesetza 
 
 4. На 03.11.2016 г. съдия Христина Вълчанова е дала интервю за хода 
на НОХД 79/2016 г. по описа на РС - Раднево. Това дело предизвика 
огромен интерес сред жителите на град Раднево, понеже бяха нарязани 
повече от 20 гуми на собственици на автомобили. 
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 5. На 24.11.2016 г. Районен съд - Раднево се включи в инициативата 
„Мениджър за един ден”. Съдия Христина Вълчанова запозна учениците 
от СУ „Гео Милев” гр. Раднево с работата на административния 
ръководител, спецификата и основите етапи при разглеждането на 
съдебните дела, тяхното дефиниране. Срещата беше отразена в 
регионалния вестник „Марица Изток”. 
 
           6. На 18.10.2016 г. областният всекидневник „Старозагорски 
новини”  публикува информация за изхода на НОХД 307/2016 г. по описа 
на РС - Раднево. Делото е за телефонна измама. 

http://starozagorskinovini.com/news/index.php/temida/7513-uchastnik-v-telefonna-
izmama-se-razmina-s-uslovna-prisada 
 

7. На 10.11.2016 г. вестник Капитал публикува статията „Има нещо 
гнило в Раднево” на журналиста Росен Босев.  

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSw
pSWEdUAFdQEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBgsNCFVSV10aXxYLBAIWVVV
GWFMSDUsNBwIbXwFQEAtJ 
  
 В резултат на тази статия на 15.11.2016 г. в РС - Раднево се проведе 
общо събрание на съдиите и служители от съда, на което присъстваха 
всички с изключение на системния администратор, който отсъстваше 
поради ползването на платен годишен отпуск. 

Резултатът от това общо събрание беше изготвянето на отворено 
писмо,  което се публикува на горепосочения адрес на електронна медия. 

Същото бе отразено и от в. „Монитор”, в. „Марица Изток” и в. 
„Старозагорски новини”, както и във в. „Телеграф”. 

 
 

БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ 

Изминалата 2016 година приключихме при реализирани приходи в 
размер на 141 388.63 лева, в т.ч. от съдебни такси 92 059.41 лева, приходи 
от глоби 46 588.77 лева, събрани разноски по дела 1451.31 лева и 1289.14 
лева от начислени лихви.  

Разходите по отчета за касово изпълнение на бюджета са в размер на 
599 141.56 лева. 
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Част ІI  

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Постъпилите през 2016 година дела са общо 1159 бр., от които 420 
бр. наказателни и 739 бр. граждански дела.  

През 2015 година общо са постъпили 1284 бр., от които 365 бр. 
наказателни и 919 бр. граждански дела.  

През 2014 година са постъпили общо 1756 бр., от които 494 бр. 
наказателни и 1262 бр. граждански дела.  

 Намалял е броят на постъпленията през отчетния период в 
сравнение с 2015 г. - 125 бр. дела по-малко или 9,7 %; в сравнение с 2014 г. 
- 597 бр. дела по-малко или 34 %. 

През 2016 г. 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. 

През 2015 г. делата за разглеждане са били общо 1613 бр., от тях 413 
бр. наказателни дела и 1200 бр. граждански дела. В началото на отчетния 
период висящите дела са 329 бр. от които - наказателни 48 бр. и 
граждански 281 бр.  

През 2014 г. делата за разглеждане са били общо 1920 бр., от тях 546 
бр. наказателни дела и 1374 бр. граждански дела. В началото на отчетния 
период висящите дела са били 164 бр., от които - наказателни 52 бр. и 
граждански 112 бр. 

Броят на свършените дела е намалял почти с 450, което се обяснява 
със същото намаление на постъпленията от дела в съда. Намалели са както 
гражданските, така и наказателните 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. 

Свършените дела през 2015 г. са били общо 1567, от тях наказателни 
400 бр. и граждански 1167 бр. В срок от три месеца са свършени 1087 бр. 



Годишен отчетен доклад на Районен съд Раднево за 2016 година 

 9 

граждански дела и 357 бр. наказателни дела, общо 1444 бр. дела или 92 % 
от общо свършените дела. 

През 2014 г. са свършени общо 1590, от тях наказателни 498 бр. и 
граждански 1092 бр. В срок от три месеца са свършени 855 бр. граждански 
дела и 375 бр. наказателни дела, общо 1230 бр. дела или 77,35% от общо 
свършените дела.  

 Можем да се поздравим с много високия дял на свършените дела в 
тримесечен срок – до сега такъв процент не е имало - 95 %, макар да 
работихме в намален наполовина по щат състав /само двама съдии/ делата 
са приключени изключително бързо. 

Със съдебен акт по същество са приключили общо 864 бр. дела - 
277 бр. наказателни и 587 бр. граждански дела. 

През отчетния период са обжалвани 45 бр. наказателни дела, 
което представлява 11 % от всички свършени дела и 32 бр. 
граждански дела, което пък представлява едва 0,4 % от общо 
свършените 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/. 

Висящи в края на периода са останали 40 бр. наказателни дела и 77 
бр. граждански дела. Увеличението на висящността към края на годината 
се дължи на обстоятелството, че в края на годината имаше голям брой 
постъпления от дела, които по обективни причини няма как да бъдат 
приключени /поради размяна на книжа, насрочване за о.с.з. и други 
подобни/. 

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 
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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. 

През 2015 г. натовареността на съдиите по щат спрямо делата за 
разглеждане е 33,60 - при общо 1613 бр. дела за разглеждане, а 
натовареността спрямо свършените дела е 32,65 при 1567 бр. свършени 
дела. 

Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е била 
67,21. Действителната натовареност спрямо свършените дела е 65,29 при 
отработени 24 човекомесеца за 2015 г. 

През 2014 г. натовареността на съдиите по щат по отношение на 
делата за разглеждане е била 40,00 (при общо 1920 бр. дела за 
разглеждане). Натовареността спрямо свършените дела е била 33,13 при 
1590 бр. свършени дела.  

Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е била 
66,21. Действителната натовареност спрямо свършените дела е 54,83 при 
отработени 29 човекомесеца за 2014 г. 

 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

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

През изминалата 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 са постъпили през отчетния 
период. В края на периода са останали несвършени 77 бр. граждански дела. 

През 2015 г. са постъпили общо 919 граждански дела, в т.ч. 763 
частни граждански дела, т.е. около 3% увеличение на броя на 
постъпленията от частни граждански дела в сравнение с 2014 г. През 2014 
г. са постъпили общо 1262 граждански дела, в т.ч. 737 частни граждански 
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дела. Останали несвършени в края на 2015 г . - 33 бр. дела, а в края на 2014 
г. - 282 бр. 

Видно от изложеното може да се направи извод за намаление 
единствено и само на частните граждански дела, а именно на 
производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК. Тази тенденция се запазва през 
годините и се обяснява с ниския икономически и търговски оборот въобще 
в страната, както между граждани и търговци, така и само между търговци. 
Търговските сделки намаляват, като 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. 149, ал. 1 ГПК, което същевременно 
доведе и до голям брой на сключените в открито съдебно заседание 
спогодби. 

Намаляват и вземанията на банковите институции срещу граждани 
отново поради занижения граждански оборот – заемите, изтеглени от 
физически лица, са драстично намалени като брой, поради високите 
лихвени проценти и съответно производствата по събирането на 
несъбираеми вземания намаляват. 

 

Искове по СК: 

През 2016 г. 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. 

Искове по СК постъпили през 2015 г. са били 51 бр. От тях искове за 
развод и развод по взаимно съгласие 30 бр., за издръжка и изменение на 
издръжка - 12 бр. В началото на периода е имало висящи 7 бр. дела, ведно 
с постъпилите 51 бр., делата за разглеждане по СК са общо 58 бр. 

Искове по СК, постъпили през 2014 г. са 55 бр. От тях искове за 
развод и развод по взаимно съгласие 30 бр., за издръжка и изменение на 
издръжка - 10 бр. В началото на периода е имало висящи 15 бр. дела, ведно 
с постъпилите 55 бр., делата за разглеждане по СК са общо 70 бр. 
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През последните години се е запазил броя на делата за развод, като 
тенденцията е към леко намаляване, което се обяснява с икономическата и 
социална обстановка в страната и факта, че голяма част от населението 
работи в чужбина, без да е налично ограничението по отношение на 
брачния партньор. Увеличен е броят на делата за увеличение на 
издръжката, което се обяснява с тежката социално-икономическа 
обстановка. 

Искове по КТ (за обезщетение, за отмяна на уволнение и др.):  

През 2016 г. 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. останалите несвършени 6 бр. дела; в края на периода също 6 бр. 
дела са останали висящи.  

През 2015 г. по КТ са постъпили 31 бр. дела, от които 4 бр. за отмяна 
на уволнение, за изплащане на обезщетения 27 бр.; висящи в началото на 
отчетния период – 157 бр. Общо дела за разглеждане по КТ 188 бр. 

През 2014 г. по КТ са постъпили 270 бр. дела, от които 5 бр. за 
отмяна на уволнение, за изплащане на обезщетения 265 бр.; висящи в 
началото на отчетния период – 29 бр. Общо дела за разглеждане по КТ- 
299 бр. 

През 2016г. е намалял броя на трудовоправните спорове, тъй като 
обстановката по отношение на икономическата заетост на населението в 
региона остана стабилна. Няма изпаднали в неплатежоспособност 
предприятия, поради което и трудовите спорове са намалели. 

 

 

Делби и искове по ЗН: 

През изминалата 2016 г. са постъпили 11 бр. дела, в т.ч. 8 бр. делби; 
останали несвършени 5 бр. дела в началото на периода, общо 
представляват 16 бр. дела за разглеждане. В края на годината са останали 
висящи 11 бр. дела за делби и искове по ЗН, от които 10 бр. делби. 

През 2015 г. са постъпили 3 бр.дела, висящи в началото на периода 
14 бр., общо за разглеждане 17 бр.дела. 
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През 2014 г. са постъпили 10 бр. дела, висящи в началото на периода 
14 бр., общо за разглеждане 24 бр. дела. 

 Делата за делби са винаги около 10 за година, 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.  

 

Облигационни искове: 

 През изминалата 2016 г. са постъпили 33 бр. облигационни дела, 
като общо за разглеждане е имало 36 бр. дела, от тях 3 бр. са останали 
несвършени в началото на годината. В края на отчетния период са 
останали висящи 10 бр. дела. 

През 2015 г. са постъпили 15 бр., висящи в началото на периода 2 
бр., т.е. общо за разглеждане 17 бр. 

 През 2014 г. са постъпили 8 бр., висящи в началото на периода 2 бр., 
т.е. общо за разглеждане 10 бр. 

Повишен е броя на облигационните искове, което се обяснява с 
липсата на средства за изпълнението на договори между страните, т.е. 
основният фактор, определящ броя на делата и техния вид, е отново 
социално-икономическия маркер.  

 

Други постъпления:  

През 2016 г. са постъпили още: вещни искове - 4 бр., от които са 
останали несвършени в края на периода 3 бр.; установителни искове - 18 
бр., останали несвършени в началото на годината - 9 бр., т.е. всичко за 
разглеждане - 27 бр. дела, висящи в края на годината - 4 бр.; през годината 
е образувано едно обезпечително производство. 

През 2015 г. са постъпили общо 104 дела, /по Закона за закрила на 
детето – 15 бр./; висящи в началото на отчетния период 101 бр. дела; за 
разглеждане – 205 бр. други дела. 

През 2014 г. са постъпили общо 237 дела,/ в т. ч. по Закона за защита 
срещу домашното насилие са постъпили 3 бр. дела, по Закона за закрила на 
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детето – 12 бр./; висящи в началото на отчетния период 52 бр. дела; за 
разглеждане – 289 бр. други дела. 

Сравнителният анализ за последните три години показва, че броят на 
другите постъпления е най-голям; броя на делата по Закона за закрила на 
детето е намалял. Дела по Закона за защита от домашното насилие няма 
постъпили за 2015г. 

Частни граждански дела: през отчетния период 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., през 2015 г. - 715 бр. и през 2014 г. - 681 бр. 

Намалял е броят на заявленията по чл.410 и чл.417 от ГПК през 
отчетния период в сравнение с 2015 г. и 2014 г. 

През 2015 г. са постъпили 763 бр. частни граждански дела, в т.ч. 715 
бр. дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК; издадени са обезпечителни заповеди 
по 2 дела; постъпили са 17 бр. дела за приемане и отказ от наследство; 
другите частни граждански дела са 30 бр., в т.ч. за теглене и закриване на 
детски влог; в началото на периода са останали висящи три дела; общо за 
разглеждане 766 бр. частни граждански дела. 

През 2014 г. са постъпили 737 бр. частни граждански дела, в т.ч. 681 
бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; издадени са обезпечителни заповеди по 
2 дела; постъпили са 17 бр. дела за приемане и отказ от наследство; 
другите частни граждански дела са 56 бр., в т.ч. за теглене и закриване на 
детски влог; в началото на периода са останали висящи две дела; общо за 
разглеждане 739 бр. частни граждански дела. 

Броят на постъпилите частни граждански дела през последните три 
години се запазва висок, с тенденция към намаляване. Въпреки това те 
остават голямата част от гражданските постъпления. Намаляването на броя 
на тези постъпления се обяснява със занижения граждански оборот и 
ниския ръст на търговските сделки от всякакъв характер. 



Годишен отчетен доклад на Районен съд Раднево за 2016 година 

 15 

През отчетния период продължи изпращането на съдебни книжа 
по електронен път на основание чл. 42, ал. 4 от ГПК. 

През 2016 г. са постъпили 137 бр. граждански дела по общия ред, 
както и 28 броя по реда на чл.310 от ГПК /Бързо производство/. В началото 
на отчетния период е имало 27 бр. несвършени дела, както и 5 бр. бързи 
производства и 1 частно гражданско дело или всичко за разглеждане - 164 
бр. граждански дела по общия ред и 33 бързи. Свършени са били 123 бр. 
дела по общия ред, от които 107 бр. в тримесечния срок или 87 %. Бързите 
производства са свършени 25 бр., от тях 21 бр. в тримесечния срок. Това е 
изключително добър резултат, тъй като съгласно методиката за контрол и 
проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните 
органи, продължителността на разглеждане на делата се отчита от датата 
на образуване на делото, а не както досега от датата на първото заседание. 

Със съдебен акт по същество 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.  

През 2015 г. делата приключили със съдебен акт по същество са 1082 
бр.: граждански дела по общия ред 351 бр. и частни граждански 731 бр. 
или 90,17% от свършените дела. Прекратени са 85 граждански дела, от 
които 34 частни граждански дела. Със спогодба са приключили 11 бр. дела 
и 74 дела са прекратени по други причини. 

През 2014 г. делата приключили със съдебен акт по същество са 1002 
бр.: граждански дела по общия ред 281 бр. и частни граждански 721 бр. 
или 91,75% от свършените дела. Прекратени са 90 граждански дела, от 
които 15 частни граждански дела. Със спогодба са приключили 7 бр. дела 
и 83 дела са прекратени по други причини. 

Висящите дела в края на отчетния период 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/. 

В края на 2015 г. са останали висящи 33 бр. граждански дела, от 
които 1 бр. частно гражданско дело. 
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В края на 2014 година висящи са останали 281 бр. дела, от тях: 7 бр. 
дела по СК; 2 бр.дела от и срещу търговци; 157 бр. дела по КТ; 14 бр. 
делби и 101 бр. други граждански дела. 

Обжалвани са били актовете общо по 32 бр. дела. 

През 2016 г. 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 само 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. 

През 2015 г. размяна на книжа е имало по 262 дела. В рамките на 
един месец е приключила размяната на книжа по 47 бр. граждански дела 
по общия ред, по 39 бр. дела – в рамките на 2 месеца, по 30 бр. дела – в 
рамките на 3 месеца, над 3 месеца размяна на книжа е имало по 128 бр. 
дела. За производствата по чл.310 от ГПК времетраенето на размяната на 
книжа е както следва: в рамките на един месец – по 2 бр. дела, в рамките на 
2 месеца – по 10 бр. дела, в рамките на 3 месеца – по 4 бр. дела и над 3 
месеца – по 2 дела.  

За 2014 г. размяна на книжа е имало по 517 дела. В рамките на един 
месец е приключила размяната на книжа по 267 бр. граждански дела по 
общия ред, по 126 бр. дела – в рамките на 2 месеца, по 65 бр. дела – в 
рамките на 3 месеца, над 3 месеца размяна на книжа е имало по 40 бр. 
дела. За производствата по чл.310 от ГПК времетраенето на размяната на 
книжа е както следва: в рамките на един месец – по 9 бр. дела, в рамките на 
2 месеца – по 5 бр. дела, в рамките на 3 месеца – по 4 бр. дела и над 3 
месеца – по 1 дело. 

 

 

Част ІII  

ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Структура на наказателната престъпност. Видове и брой НОХ 
дела по глави от НК. Осъдена престъпност. Постановени осъдителни 
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присъди през отчетния период. Осъдени лица. Влезли в сила присъди 
през отчетната година. 

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

През 2015 г. наказателните постъпления са били 365 бр., ведно с 
висящите от предходния период 48 бр., делата за разглеждане са 413 бр.  

През 2014 г. са постъпили общо 494 бр. наказателни дела, 52 бр. са 
висящите от предходния период. Общо наказателни дела за разглеждане - 
546 бр.  

Анализът показва относителен стабилитет на постъпленията от 
наказателен характер, като изключим 2014г., когато увеличението се 
дължеше на дейността на Агенцията за държавен финансов контрол и 
издадените и обжалвани наказателни постъпления за енергийните 
предприятия в региона. 

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

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.  

През 2015 г. са постъпили 109 бр. наказателни дела от общ характер, 
ведно с останалите 15 бр. висящи дела от предходния период, за 
разглеждане са общо 124 бр. НОХ дела; от тях са свършени 118 дела; в 
тримесечния срок са свършени 104 бр. дела или 89% ; 6 бр. НОХ дела са 
останали висящи в края на 2015 година. 

През 2014 г. са постъпили 151 бр. наказателни дела от общ характер, 
ведно с останалите 18 бр. висящи дела от предходния период, за 
разглеждане са общо 169 бр. НОХ дела; от тях са свършени 154 дела; в 
тримесечния срок са свършени 138 бр. дела или 90 % ; 15 бр. НОХ дела са 
останали висящи в края на 2014 година. 

Постъпилите дела от общ характер запазват броя си. Намален е 
процентът на свършените в тримесечен срок дела, поради факта, че се 
налага събирането на множество гласни и писмени доказателства. Често 
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страните представят болнични листи или доказателства за заетост на 
защитника, което предизвиква отлагане на съдебните заседания.  

Гл.ІІ от НК „Престъпления против личността”:  постъпили са 9 
бр. наказателни дела от общ характер, общо за разглеждане са 10 бр., от 
които 1 бр. висящо от предходния период. Свършените дела са 9 бр., от тях 
8 бр. са в тримесечния срок и 1 дело е останало висящо. По тази глава от 
НК са били съдени и осъдени 9 лица, в т.ч. 3 непълнолетни лица. 

Гл.ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”: 
постъпили са 3 бр. дела, едно дело е било висящо в началото на отчетния 
период; свършени са били 2 бр. дела, едното от тях - в тримесечния срок; 
съдени и осъдени са 2 лица; две дела са останали висящи в края на 
отчетния период. 

Гл.ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта” : постъпили са 7 бр. дела, свършени са 4 бр. дела и то в 
тримесечния срок; останали висящи в края на периода - 3 бр. дела; съдени 
са 7 лица и са осъдени 6 лица; 

Гл.V от НК „Престъпления против собствеността”:  постъпили са 
25 бр. дела, останали висящи от предходната година - 4 бр. дела, общо за 
разглеждане са 29 бр. дела. През годината са свършени 24 бр. дела, от 
които 15 бр. са свършени в тримесечния срок. Останали несвършени в края 
на отчетния период са 5 дела. По тази глава от НК са били съдени 27 лица, 
осъдени са 22 лица, в т.ч. 4 непълнолетни лица; две лица са оправдани. 

Гл.VІ от НК „Престъпления против стопанството” : постъпили са 
8 бр. дела; 8 бр. са били свършени, като 6 бр. от тях - в тримесечния срок; 
съдени са 7 лица, от тях едно лице е оправдано, а 6 лица са осъдени. 

Гл.VІII от НК „Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции”:  постъпили са 3 бр. дела; 3 бр. са били свършени, като две от 
тях в тримесечния срок; съдени са и са осъдени 5 лица. 

Гл. ІХ от НК „Документни престъпления”:  постъпили са 2 дела, и 
те са приключили в тримесечния срок; по тази глава от НК са съдени и 
осъдени 2 лица. 

Гл.Х от НК „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие”:  постъпили са 3 дела, които са свършени в тримесечния 
срок; съдени и осъдени са 3 лица, в т.ч. едно непълнолетно лице. 
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Гл.ХІ от НК „Общоопасни престъпления”:  постъпили са 48 бр.; 
свършените дела са 45 бр. и 42 дела са свършени в тримесечния срок; три 
дела са останали висящи в края на отчетния период.; по тази глава от НК 
са съдени са 45 лица, осъдени 44 лица и едно лице е оправдано. 

От постъпилите НОХ дела през 2016 г. 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. 

От постъпилите през 2015 г. НОХ дела /109 бр./ най-голям е броят на 
делата за общоопасни престъпления – 41 бр. или 37,61% от всички НОХ 
дела, престъпления против собствеността – 39; следвани от престъпления 
против личността – 15 бр., против правата на гражданите – 4 дела, 
престъпления против брака, семейството и младежта – 3 бр.; против 
стопанството – 3 бр., престъпления против реда и общественото 
спокойствие – 2 бр., документни престъпления – 1 бр. и против дейността 
на държавни органи и обществени организации – 1 бр. 

От постъпилите през 2014 г. НОХ дела най-голям е броят на делата 
за престъпления против собствеността – 75 или 49,66% от всички НОХ 
дела; общоопасни престъпления – 45 бр.; следвани от престъпления против 
брака, семейството и младежта – 9 бр.; документни престъпления – 7 бр.; 
против стопанството – 5 бр., престъпления против личността – 5 бр., 
престъпления против реда и общественото спокойствие – 3 бр.; против 
правата на гражданите – 1 дело. 

През отчетния период 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, което представлява 
14,8 % от  постъпилите НОХД.  

През 2015 г. със споразумение са приключили 83 дела или 70,34 % от 
общо 118 свършените НОХ дела. Бързите производства по чл. 356 от НПК 
са 10 бр., няма постъпили незабавни производства. 
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През 2014 г. със споразумение са приключили 95 дела или 61,69 % от 
общо свършените 154 НОХ дела. Бързите производства по чл. 356 от НПК 
са 18 бр., незабавните – 2 бр. 

В сравнение с предходната година делата, приключилите дела със 
споразумение са намалели, но пък в процентно съотношение спрямо общо 
приключилите НОХ дела са се увеличили. Общият брой на приключили 
дела със споразумения се запазва относително стабилен, а увеличението се 
дължи на подобряване на качеството на работата на органите на 
досъдебното производството, което в известна степен се дължи и на 
осъществения съдебен контрол в тази фаза на наказателното производство. 

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.  

От тях протестирани са 5 акта, като въззивният съд е отменил 4 бр., а 
един е потвърдил. 

От разгледаните АНД по чл. 78а НК - 4 бр. са върнати на прокурора 
за доразследване. От тях 3 са протестирани, като въззивният съд е отменил 
2 съдебни акта и потвърдил един. 

Следва да се отбележи, че мотивите за връщане на Районна 
прокуратура са еднакви по 2 бр. НОХД и 3 бр. по чл. 78а НК, а именно: не 
са извършени спрямо пострадалото юридическо лице действията по чл. 
227, ал. 2 от НПК. Практиката на Окръжен съд – Стара Загора е 
разностранна. По 3 бр. от определенията въззивният съд приема, че 
„пострадал” може да бъде единствено физическо лице, поради което 
отменя разпорежданията на първоинстанционния съд, а с определение по 
едно от въззивните дела е потвърдено разпореждането на 
първоинстанционния съд, т.е. прието е, че и ЮЛ може да има качеството 
на „пострадал“. С еднаквите казуси и мотиви за връщане се обяснява 
големият брой на върнатите дела на Районна прокуратура - Раднево. 

През 2015 г. с присъда са приключили 31 НОХ дела или 26,27% от 
свършените 118 НОХ дела и 83 дела са приключили със споразумение или 
70,34%. От прекратените 87 НОХ дела, 1 дело е върнато на прокуратурата 
за доразследване или 1,15 % от прекратените. От делата приключили с 
присъда, едно е приключило с оправдателна присъда.  
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През 2014 г. с присъда са приключили 53 НОХ дела или 34,41% от 
свършените 154 НОХ дела и 95 дела са приключили със споразумение или 
61,68%. От прекратените 101 НОХ дела, 3 дела са върнати на 
прокуратурата за доразследване или 2,9 % от прекратените. От делата 
приключили с присъда, едно е приключило с оправдателна присъда.  

Наблюдава се увеличаване на броя на делата върнати на 
прокуратурата за доразследване. 

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; 

През 2016 г., както и през предходните години, най-често налаганото 
наказание е лишаване от свобода до три години, чието изтърпяване е 
отложено за срок от 3 години.  

Другите наказателни постъпления през 2016 г. са както следва: 
НЧХ дела – 8 бр.; ЧН дела – 212 бр. (в т.ч. разпити 22 бр., 19 бр. 
кумулации, 12 бр. реабилитации, 9 бр. принудителни мед. мерки ); АН дела 
- 52 бр. и 40 бр. дела по чл. 78а от НК.  

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./. 

През 2015 г. са както следва: НЧХ дела – 3 бр.; ЧН дела – 190 бр.; АН 
дела - 48 бр. и 15 бр. дела по чл. 78а от НК. От общо 413 наказателни дела 
за разглеждане, свършени са били 400 бр. дела, от тях 118 бр. НОХД, 9 бр. 
НЧХД, 77 бр. АНД / в т.ч. по чл.78а от НК / и 196 бр. ЧН дела. 

През 2014 г. от общо 546 наказателни дела за разглеждане, свършени 
са били 498 бр. дела, от тях 154 бр. НОХД, 7 бр. НЧХД, 222 бр. АНД / в 
т.ч. по чл.78а от НК / и 115 бр. ЧН дела. 

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 
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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. 

През 2015 г. в тримесечния срок са свършени 357 бр. наказателни 
дела /от общо свършени 400 дела/ или 89,25 % от свършените делата.  

През 2014 г. в тримесечния срок са свършени 375 бр. наказателни 
дела /от общо свършени 498 дела/ или 75,30 % от свършените делата.  

В края на отчетния период са останали висящи 40 бр. дела: от тях 
14 бр. НОХ дела, 2 бр. НЧХД, 4 бр. ЧНД и 20 бр. АН дела /в т.ч. 4 бр. по 
чл.78а от НК/. 

През 2016 г. не са образувани дела от обществен интерес. 

Забелязва се увеличаване на свършените в тримесечен срок дела 
спрямо предходните периоди, което е индикатор за бързината в 
правораздаването в съда и приключване на делата в разумен срок. 

 

Част ІV 

ИЗВОДИ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО 
ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2016 
г. ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО. 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
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Съдия Постъпили 
дела 

Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела 

Решени по 
същество 

Свършени в 
3 м. срок 

Останали 
несвършени 
в края на 
периода 

Христина 
Вълчанова 296 302 283 248 277 19 

Асен 
Цветанов 430 457 399 329 384 58 

Люба 
Петрова 12 12 12 9 12 0 

Христо 
Ангелов 1 1 1 1 1 0 

 

През изминалата 2016 г. съдия Вълчанова, председател -
административен ръководител, е имала за разглеждане общо 302 бр. 
граждански дела, в т.ч. 280 бр. частни граждански дела; новопостъпилите 
дела са 296 бр. и 6 дела са останали висящи от предходния период. Съдия 
Вълчанова е свършила 283 бр. граждански дела: 11 бр. дела по общия ред, 
265 частни и 7 бр. дела по чл.310 от ГПК /Бързо производство/; от 
свършените дела 277 бр. са били свършени в тримесечния срок или 97,87 
%; решени по същество са 248 бр. дела; в края на отчетния период са 
останали висящи 19 бр. граждански дела, от които две дела по общия ред, 
две – по чл.310 от ГПК /Бързо производство/ и 15 бр. частни граждански 
дела. 

По същество са решени 5 бр. дела по общия ред, 242 бр. частни гр. 
дела и 1 бр. по чл.310 от ГПК /Бързо производство/. Прекратени са били 35 
бр. дела: 6 бр. по общия ред, 6 бр. по чл.310 от ГПК /Бързо производство/ и 
23 бр. частни гр.дела. 

Обжалвани актове: през отчетния период са получени резултати по 
12 бр. граждански дела:  

Решения: 5 бр. потвърдени; едно е изцяло обезсилено; едно е 
потвърдено в едната част и отменено в другата част; едно е потвърдено в 
едната част и обезсилено в другата част; 

Определения: 3 бр. потвърдени; едно е изцяло отменено. 

През 2016 г. съдия Цветанов е имал за разглеждане общо 457 дела, 
от които 27 бр. са останали висящи от предходния период. От 
новопостъпилите 430 бр. граждански дела, частните граждански са 282 бр.; 
свършил е 399 бр. граждански дела, от които 112 бр. дела по общия ред, 18 
бр. по чл.310 от ГПК /Бързо производство/ и 269 бр. частни гр. дела; в 
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тримесечния срок са свършени 384 бр. дела или 96,24 %; решени по 
същество са 329 бр. дела – 88 бр. дела по общия ред, 6 бр. по чл.310 от 
ГПК /Бързо производство/ и 235 бр. по частни гр. дела; в края на периода 
са останали висящи 58 бр. граждански дела, от тях 39 бр. са по общия ред, 
6 бр. дела по чл.310 от ГПК /Бързо производство/ и 13 частни гр. дела. 

Обжалвани актове: през отчетния период са получени резултати по 
19 бр. дела:  

Решения: 13 бр. са потвърдени; 2 бр. са изцяло отменени; 

Определения: 3бр. са потвърдени и едно е отменено. 

Съдия Петрова – през отчетния период са й разпределени 12 бр. 
частни граждански дела, които са приключени до края на периода.  

Обжалвани актове: през отчетния период са получени резултати по 
5 бр. дела:  

Решения: 2 бр. са потвърдени; 1 бр. е изцяло отменено. 

Определения: едно е потвърдено; едно е изцяло отменено. 

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 300 313 281 185 248 32 

Асен 
Цветанов 119 119 111 91 106 8 

Люба 
Петрова 0 0 0 0 0 0 

Христо 
Ангелов 1 1 1 1 1 0 

През изминалата 2016 г. съдия Вълчанова, председател - 
административен ръководител, е имала за разглеждане 313 наказателни 
дела /в т.ч. 13 бр. останали от предходния период/; от новопостъпилите 300 
бр. дела: 99 бр. са НОХ дела, 6 бр. НЧХД, 48 АН дела, 40 бр. по чл.78а от 
НК и 107 ЧН дела.  

Общо свършените наказателни дела са 281 бр.: НОХ дела – 92 бр., 
НЧХД – 8 бр.; АН дела - 37 бр. и 36 бр. по чл. 78а от НК; ЧН дела – 108 бр.  
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От свършените наказателни дела, 248 бр. са свършени в срок до три 
месеца: 80 бр. НОХ дела, 5 бр. НЧХД, 22 бр. АН дела и 34 бр. по чл.78а от 
НК, ЧН дела – 107 бр., или 88,25 % от делата са свършени в тримесечния 
срок.  

Решени по същество са 185 бр. дела: 17 бр. НОХ дела, 1 бр. НЧХД, 
31 бр. АН дела и 32 бр. по чл.78а от НК, ЧН дела – 104 бр.;  

В края на периода са останали висящи 32 бр. дела - 13 бр. НОХ дела, 
15 бр. АН дела и 4 бр. по чл.78а от НК. 

Обжалвани актове:  

Решения/Присъди: 16 бр. потвърдени; едно е отменено и върнато за 
ново разглеждане от прокурора; едно е изменено в наказателната част по 
отношение на наказанието; едно оставено без уважение искане за 
възобновяване; по едно АНД е отменено и постановено ново решение; 
едно АНД е отменено и върнато за ново разглеждане.  

Определения: 3 бр. потвърдени; едно е отменено и върнато за ново 
разглеждане; едно е отменено с прекратяване на наказателното 
производство и постановена оправдателна присъда. 

Съдия Цветанов през 2016 г. е имал общо за разглеждане 119 
наказателни дела /няма останали от предходния период/; от тях - 9 бр. 
НОХ дела, 4 бр. АН дела и 104 бр. ЧН дела, 2 бр. НЧХ дела.  

Общо е свършил 111 бр. наказателни дела: НОХ дела – 8 бр., АН 
дела - 3 бр.; ЧН дела – 100 бр. От свършените наказателни дела, 106 бр. са 
свършени в срок до три месеца: 3 бр. НОХ дела, 3 бр. АН дела, ЧН дела – 
100 бр., или 95,49 % от делата са свършени в тримесечния срок. Решени по 
същество са 91 бр. дела – 3 бр. НОХ дела, 87 бр. ЧН дела и 1 бр. АН дело; 
останали висящи в края на отчетния период са 8 бр. дела – 1 бр. НОХ дело, 
2 бр. НЧХ дела, 4 бр. ЧН дела и 1 бр. АН дело. 

Обжалвани актове: 

Присъди/Решения: 1 потвърден акт;  

Определения: 3 бр. потвърдени; едно е отменено с постановяване на 
нов акт. 

Съдия Христо Ангелов (командирован от Районен съд - Гълъбово 
съгласно заповед №707/30.08.2016 г. на председателя на Окръжен съд - 
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Стара Загора, за периода от 02.09.2016 г. до 07.09.2016 г.), е имал за 
разглеждане едно частно наказателно дело, което е свършил в тримесечния 
срок. 

Съдия Петрова – през отчетния период не е разглеждала 
наказателни дела. 

Присъди/Решения: един акт е отменен с постановяване на нов акт. 

 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През отчетния период са получени резултати по 32 обжалвани 
граждански дела, от тях: 24 акта са потвърдени, които са 75 % от общия 
брой на обжалваните съдебни актове, по които се е произнесла въззивната 
инстанция. Изцяло отменени са актовете по 6 бр. граждански дела или 18,8 
% спрямо общия брой на обжалваните съдебни актове, по които се е 
произнесла въззивната инстанция. 

Качеството на разглежданите граждански дела е много високо. 
Основна за това е заслугата на съдия Цветанов. Задълбочената му 
предварителна подготовка за съдебните заседания и познаване на правната 
материя са причина за повишаване качеството на постановените съдебни 
актове.  

По наказателните дела са получени резултати по 32 бр. обжалвани  
акта, от тях 23 бр. са потвърдени, които са 71,86 % от общия брой на 
обжалваните съдебни актове, по които се е произнесла въззивната 
инстанция.  

Съдиите Цветанов и Вълчанова отново може да се поздравим с 
високото качество на правораздаването. 

Все пак имайки предвид кратките срокове, в които са приключили 
делата, следва да се оцени работата на съдии Вълчанова и Цветанов като 
отлична. Изключителна заслуга за навременното обслужване на 
гражданите и приключването на делата имат деловодителите от двете 
отделения - гражданско и наказателно.  
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ЧАСТ V 

ДЕЙНОСТТА 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. На всяко 
шестмесечие комисия, определена със заповед, извършва проверка на 
работата на бюрото за съдимост. Комисията не е констатирала нарушения, 
липсващи бюлетини или забавяния при издаване на свидетелствата и 
справките, както и при въвеждане бюлетините на осъдените лица. 

От 15.02.2013г. с изменение в Наредба № 8 от 26.02.2008г. за 
функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе 
възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост 

През отчетния период за издадени 3111 бр. свидетелства за съдимост 
и 604 бр. справки за съдимост, през 2015 г. са издадени 3614 бр. 
свидетелства за съдимост и 571 бр. справки за съдимост, а през 2014 г. са 
издадени 2036 бр. свидетелства за съдимост и 760 бр. справки за съдимост. 

СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ 

В служба „Вписвания – Имотен регистър” град Раднево през 2016 
година са извършени:  

- 2464 броя вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на 
лицата. 

- издадени 317 броя удостоверения за вещни тежести.  
- 1016 броя преписи. 
- 12 броя устни справки.  
Събраните държавни такси са в размер на 97 262 лева. За 2016 година 

съдията по вписванията при РС-Раднево е постановил един отказ за 
вписване, който е обжалван. 

През 2015 година вписванията, отбелязванията и заличаванията са 
били 2615 броя, а за 2014 съответно - 3319 броя. Издадени са 468 бр. 
удостоверения за тежест за 2015г. и 445 бр. удостоверения за 2014 г. 
Събраните държавни такси за съответните периоди са: за 2015г.-113 659,70 
лева и за 2014г.- 58 047,27 лева. 

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

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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1. Съдебно изпълнение. Брой на постъпилите изпълнителни дела. 
Срeдномесечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител. 

Движение на делата: 

През 2016 г. в Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – 
Раднево са постъпили общо 62 дела (при 113 дела за 2015 г.). Свършени 
чрез реализиране на вземането са 32 дела, прекратени по други причини – 
259 дела. През отчетния период има 4 броя изпратени дела на частни 
съдебни изпълнители. Общо свършените през 2016г. дела са 295, при 181 
за 2015 г. В края на отчетния период са останали висящи 912 дела, при 
1145 дела за 2015 г.  

Средният брой на постъпилите дела за 2016 г. е 5,17 дела месечно.  

Средният брой на прекратените дела на съдия - изпълнител е 24, 58 
дела месечно (в сравнителен план за 2015 г. прекратените дела от 
държавен съдебен изпълнител са били 181 дела или 15,08 дела месечно). 

Събраните суми по свършените дела за отчетната година са в размер 
на 980 463,05 лв. (при 133 684,00 лв. за 2015 г.). 

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

 

Година Постъпили Свършени Висящи 

2014 305 205 1 213 

2015 113 181 1 145 

2016 62 295 912 

 

През 2016 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 изпълнител. 

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. 
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През 2015 година свършените изпълнителни дела са 181 бр. От тях 
89 дела са били в полза на държавата, 73 дела са били в полза на 
юридически лица и 19 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на държавния съдебен изпълнител 
са били 15,08 дела. 

През 2014 г. свършените изпълнителни дела са 205 бр. От тях 47 дела 
са били в полза на държавата, 70 дела са били в полза на юридически лица 
и 88 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на държавния съдебен изпълнител 
са били 17,08 дела. 

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 – 57 976,76 лв.  

Събраните суми по изпълнителни дела през 2015 година са били 
133 684.00 лв., от тях 17 285,00 лв. са събрани в полза на държавата; 
57 997,00 лв. – в полза на юридически лица и в полза на граждани – 
58 402,00 лв.  

Събраните суми по изпълнителни дела през 2014 година са били 
85 848,00 лв., от тях 3 319,00 лв. са събрани в полза на държавата; 
35 963,00 лв. – в полза на юридически лица и в полза на граждани - 
46 566,00 лв. 

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

   
 2014г. 

  
 2015г. 

  
 2016г. 

Общ брой на изп.дела  1113 1213 1207 

Брой на постъпили 
изп.дела 

 
305 

 
113 

 
62 

1.В полза на държавата 269 25 16 
2.В полза на юридически дела  18 69 23 
3.В полза на физически лица 18 19 23 

Средно месечно 
постъпление на един 
държавен съдебен 
изпълнител 

 
25.42 

 
9.42 

 
5.17 

Брой свършени изп.дела 205 181 295 

1.В полза на държавата 47 89 236 
2.В полза на юрид.лица 70 73 31 
3.В полза на граждани 88 19 28 
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Средно месечно свършени 
дела на един държавен 
съдебен изпълнител 

 
17.08 

 
15.08 

 
24.58 

Събрани суми по 
изп.дела/лева/ 

 
85 848 

 
133 684 

 
98 463.05 

1.В полза на държавата 3 319 17 285 6 764.43 
2.В полза на юрид.лица 35 963 57 997 33 721,86 
3.В полза на граждани 46 566 58 402 57976,76 

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

 
189 424 

 
293 967 

 
1 813 689,36 

1.В полза на държавата 24 297 4 064 7 478,91 
2.В полза на юрид.лица 84 374 165 194 1 700 606,95 
3.В полза на граждани 80 753 124 709 105 603,50 

Дължими суми по всички 
изпълнителни дела/лева/ 

 
4 094 779 

 
4 241 399 

 
5 738 677,36 

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

 
3 947 432 

 
3 924 988 

 
4 090 300,07 

 

Част VІ 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Районен съд - Раднево ползва част от четириетажната сграда на 
съдебната палата заедно с Районна прокуратура - Раднево. Съдът разполага 
с две зали, които имат звукозаписна техника. Съдебните зали, кабинетите и 
канцелариите са оборудвани с климатици. 

Всички магистрати и служители в Районен съд - Раднево разполагат 
с компютри, свързани във вътрешна мрежа и обединени от централен 
сървър, както и необходимите за работата им програмни продукти.  

В Районен съд - Раднево 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. 
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През отчетната година, в рамките на утвърдената ни бюджетна 
сметка беше обзаведен с нови мебели кабинет; беше поставен паркет и 
нова врата в едната съдебна зала; паркет беше поставен в канцеларията на 
главния счетоводител и адм. секретар, както и нови врати на съдийски 
кабинет и канцелария на последния етаж; монтирана беше пожаро-
известителна система; Специализирана фирма почисти и полира 
мраморната настилка в съдебната палата.  

Беше изградена пожароизвестителна инсталация, със съответните 
разрешителни за строеж. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Районен съд - Раднево през последните две години постигна най-
високите си резултати – както по отношение на качеството, така и по 
отношение на броя и срочността на разгледаните и решени дела.  

За постигането на тези резултати определящо значение имат 
създадените отношения между съдии и служители, атмосферата на 
всеотдайност и взаимопомощ. Стремежът на всеки от нас към по-
добри индивидуални резултати определя и работата на целия 
колектив - като много по-добра. Всичко изложено подобри в 
значителна степен работата в екип на съдебните служители и подобри 
комуникацията помежду им. 

За поредна година благодаря на всички за положените усилия, 
старание и за отделеното време.  

Надявам се да запазим този дух и стремление и през 2017 г. 

 
 
30.01.2017г.                                          Адм.ръководител: 
гр.Раднево                                                                           /Хр.Вълчанова/ 


