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Отчетният доклад на РС Раднево за 2015 година е 
изготвен съобразно разпоредбите на чл.80, ал.1, т.2, б.”а” 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 

 

Щатните бройки за магистрати в Районен съд Раднево са четири - 

административен ръководител и трима районни съдии; една бройка за 

държавен съдебен изпълнител, една за съдия по вписванията и 17 щатни 

бройки за съдебни служители. 

На 23.02.2015г. на годишното отчетно събрание административният 

ръководител на РС Раднево подписа и акта за встъпване в длъжност за нов 

петгодишен мандат, в присъствието на Председателя и заместник-

председател на ОС Стара Загора, административния ръководител на РП 

Раднево, началника на РУ Полиция гр.Раднево. 

Със Заповед №347/14.03.2013 г. на Председателя на ВКС на РБ съдия 

Феня Стоянова беше командирована в Софийски районен съд, считано от 

20.03.2013 г. Командировката й беше продължена със Заповед 

№1457/23.09.2013 г. на Председателя на ВКС и към днешна дата тя 

продължава да заема длъжността „съдия“ в Софийски районен съд. 

Съдиите Люба Петрова и Евелин Драганов бяха отстранени от 

длъжност „съдия“ в РС Раднево с Решение на ВСС по Протокол №61 от 

17.12.2014 г. до приключване на наказателните производства срещу тях. 

Висш съдебен съвет наложи на съдия Евелин Драганов 

дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност” с 

Решение по Протокол №47 от 17.09.2015 г. 

Така в края на 2014 г. и началото на 2015 г. в РС Раднево 

единствения работещ съдия беше административният ръководител 

Христина Вълчанова. С оглед нормалното протичане на 

съдопроизводството в РС Раднево със Заповед №880 от 29.12.2014 г. на 
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Председателя на Окръжен съд Стара Загора беше командирован съдия 

Асен Цветанов, считано от 05.01.2015 г. за срок от три месеца. След 

изтичане на този срок, командировката на съдия Цветанов беше 

неколкократно удължавана до края на 2015 година.  

През отчетния период в РС Раднево работиха съдиите Вълчанова и 

Цветанов, като съдия Вълчанова разглеждаше преимуществено 

наказателни дела, а съдия Цветанов – граждански. 

Съдията по вписванията Елена Христова се върна на работа след 

отпуск за отглеждане на малко дете, считано от 16.07.2015 г. Дотогава 

нейните задължения се изпълняваха от държавния съдебен изпълнител 

Станка Хърсева или от определен със заповед районен съдия. 

Съдебната администрация включва: главен счетоводител, 

административен секретар, системен администратор, четирима съдебни 

секретари, седем деловодители - двама в наказателно деловодство, трима в 

гражданско деловодство, един в СИС, един в регистратурата и бюрото за 

съдимост; съдебен архивар, призовкар и чистач. Съотношението съдебни 

служители към магистрати, ДСИ и съдия по вписванията за отчетния 

период е 2,8. 

В началото на 2015 г. на двама служители бяха прекратени трудовите 

правоотношения на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ – съдебния секретар 

Милка Пенева /Заповед №61/25.02.2015 г./ и призовкаря Елена Христакева 

/Заповед №56/24.02.2015 г./ по взаимно съгласие на страните, изразено 

писмено. В края на април 2015 г. със Заповед №69/12.03.2015 г. беше 

прекратено трудовото правоотношение на главния счетоводител Милка 

Генова, поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

На свободната длъжност „призовкар“ беше преназначена Бояна Георгиева 

– съдебен деловодител, която има опит като призовкар, замествайки 

титуляра когато е заемала длъжността „чистач” в съда. 

След направено искане от Председателя на РС Раднево, с Решение на 

ВСС по Протокол №12 от 12.03.2015г. беше дадено съгласие за 

провеждане на конкурси за свободните длъжности „главен счетоводител“, 

„съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“, както и за преместването на 

служител от длъжността съдебен деловодител” на свободната длъжност 

„призовкар”.  

След проведените конкурси, на обявените длъжности в РС Раднево 

бяха назначени Диана Русева - съдебен секретар, Елена Желева - съдебен 

деловодител и Мария Маркова - главен счетоводител.  
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По направено искане от Председателя на РС Раднево, ВСС даде 

съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжността „съдебен 

деловодител” в една щатна бройка за длъжността „завеждащ служба 

съдебно деловодство” с оглед подпомагане и контролиране работата на 

съдебните деловодители и подобряване комуникацията между служители и 

магистрати. 

В края на отчетната година със Заповед №342/30.12.2015 г. беше 

прекратено трудовото правоотношение на Антоанета Колева Бинева - 

съдебен деловодител, на основание чл.325 ал.1 т.1 от КТ. 

В резултат атестирането на съдебните служители, в ранг бяха 

повишени трима от тях, които се справиха безупречно с поставените им 

задачи и проявиха изключителна инициативност в работата.  

Квалификацията на съдебните служители като цяло е много добра, с 

висше образование са осем от тях. 

И през тази отчетна година продължи контрола върху спрените и 

висящите производства по делата, както и върху срочността при 

изготвянето на съдебните актове. Нямаше забавяния по администрирането 

на делата и постановяването на съдебните актове.  

От 01.10.2015 г. беше въведена Централизирана система за 

разпределение на делата - ЦСРД, като разпределението им се извършва от 

административният ръководител или определен със заповед съдия, чрез 

квалифицирани електронни подписи, съгласно Решение на КПКИТС към 

ВСС по Протокол №37/29.09.2015 г. Бяха създадени и утвърдени със 

Заповед №323/07.12.2015 г. на административния ръководител Вътрешни 

правила за случайното разпределение на делата в РС Раднево, в 

съответствие с ЦСРД. 

 В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ, на интернет страницата на 

Районен съд Раднево продължихме да публикуваме 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 по Закона за достъп до обществена 

информация са получени две заявления, от г-жа Кадийска от вестник 

„Монитор” и от г-жа Вегертседер, директор на фондация Български 

институт за правни инициативи. Административният ръководител на РС 

Раднево е разрешил пълен достъп до информация и по двете заявления. 
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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”, се извършват справки в диалогов режим на работа от 

упълномощен със заповед служител. През отчетния период са поискани и 

издадени 427 бр. справки. 

Съгласно Заповед №6/06.01.2015 г. на Председателя на ОС Стара 

Загора бе извършена проверка на организацията на дейността на съдиите 

от РС Раднево за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. Не бяха 

установени нарушения, а дадените препоръки бяха изпълнени веднага. 

В периода от 28.09.2015 г. до 09.10.2015 г. вкл. бе извършен одит от 

Дирекция „Вътрешен одит” одобрен с Решение на ВСС по Протокол 

№2/15.01.2015 г. с обхват счетоводна и финансова документация, активи, 

управление на човешките ресурси, приходи от дейността на съда, при 

което не бяха открити съществени нарушения при осъществяване на 

административната дейност и воденето на счетоводството. 

 

БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ 

Изминалата 2015 година приключихме при реализирани приходи в 

размер на 601 896.00 лева, в т.ч. от съдебни такси 567 614.00 лева, приходи 

от глоби 8 900.00 лева, събрани разноски по дела 297.00 лева и 2 198.00 

лева от начислени лихви.  

Разходите по отчета за касово изпълнение на бюджета са в размер на 

618 362.00 лева. 

През отчетната година средствата по утвърдената ни бюджетна 

сметка бяха недостатъчни и сме отправили искания до ВСС за завишаване 

бюджетната ни сметка за: ремонт на коридори и кабинети в съдебната 

палата; за обзавеждане на канцеларии и кабинети; за закупуване на 

техника - принтери, МФУ, компютърни системи и непрекъсваеми 

устройства за захранване; обезщетение по КТ и ЗСВ; закупуване модул 

„призовкар” на „САС - съдебно деловодство”. Въпреки завишаването на 

бюджетната сметка налице е относителна еквивалентност между приходи 

и разходи за Районен съд Раднево. 

 



Годишен отчетен доклад на Районен съд Раднево за 2015 година 

 6 

Част ІІ 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Постъпилите през 2015 година дела са общо 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, а през 2013 година - общо 1208 

бр. дела, от които 370 бр. наказателни дела и 838 бр. граждански дела.  
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 Намален е броят на постъпленията през отчетния период в 

сравнение с 2014 г. - с 472 бр. дела по-малко или с 26,8 %, а в сравнение с 

2013 г.- със 76 дела повече- или с 6 % повече от 2013г.. 

През 2015 г. делата за разглеждане са 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 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. , а през 2013 г. - общо 1373 бр. дела за разглеждане от 

които: 903 бр. граждански дела и 470 бр. наказателни дела. Висящите дела 

в началото на 2013 г. са били 165 бр., от които 65 бр. граждански дела; 

новопостъпилите дела са 1208 бр.: 838 бр. граждански дела и 370 бр. 

наказателни.  
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Свършените дела през 2015 г. са общо 1567, от тях наказателни 400 

бр. и граждански 1167 бр. В срок от три месеца са свършени 1087 бр. 

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, а през 2013 г. - общо 1211 бр. дела: 793 бр. граждански и 

418 бр. наказателни дела, от които 1073 бр. са свършени в тримесечния 

срок или 88,60% (326 бр. наказателни и 747 бр. граждански).  
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 Можем да се поздравим с много високия дял на свършените дела в 

тримесечен срок- макар да работихме в намален наполовина състав- само 

двама съдии- делата са приключени изключително бързо. 

През 2015 г. месечната натовареност на съдиите по щат спрямо 

делата за разглеждане е 33,6 бр. - при общо 1613 бр. дела за разглеждане, а 

действителната им натовареност – 67,21 дела. 
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През 2015 г. натовареността на съдиите по щат по отношение на 

свършените дела /общо 1567 бр./ е 32,65 дела; действителната 
натовареност е 65,29 дела, при отработени 24 човекомесеца. 

Тази натовареност е без аналог в съдебния окръг, всъщност се 

доближаваме до натовареността на Софийски районен съд, като на 

полугодието бяхме изравнени с тях. 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

Брой на постъпилите граждански дела по видове. Средномесечно 
постъпление на един съдия на база 12 месеца. Останали несвършени 
граждански дела през отчетния период. Сравнителен анализ. 

 

През изминалата 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 2014г. 

Искове по СК - постъпили 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. 

През 2014 г. са постъпили общо 1262 граждански дела, в т.ч. 737 

частни граждански дела. 

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. 

През 2013 година са постъпили 838 бр. граждански дела, от които 

519 бр. частни граждански дела.  

Искове по СК, постъпили през 2013 г. са 66 бр. От тях искове за 

развод и развод по взаимно съгласие 36 бр., за издръжка и изменение на 

издръжка - 16 бр., други искове по СК – 14 бр. В началото на периода е 

имало висящи 12 бр. дела, ведно с постъпилите 66 бр., делата за 

разглеждане по СК са били общо 78 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, факта че голяма част от населението 

работи в чужбина, без да е налично ограничението по отношение на 

брачния партньор. 

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

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 2013 г. по КТ са образувани 80 дела, за отмяна на уволнение – 

11 бр., други дела по КТ- 3 бр. Висящите от предходния период са били 2 

бр. Общо делата за разглеждане 82 бр.  

През 2015г. 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. 

През 2014 година се наблюдава увеличаване броя на делата по КТ - 

за отмяна на уволнение и за обезщетения, обусловено от социално-

икономическата обстановка в общината и липсата на заплащане на трудови 

възнаграждения от страна на „Ремотекс–Раднево”ЕАД град Раднево и 

последващото му обявяване в несъстоятелност. 

Делби: постъпили са 3 бр.дела, висящи в началото на периода 14 бр., 

общо за разглеждане 17 бр.дела. 

През 2014 г. са постъпили 10 бр. дела, висящи в началото на периода 

14 бр., общо за разглеждане 24 бр. дела. 

През 2013 г. са постъпили 17 бр., останали висящи в началото на 

периода 4 дела, или общо за разглеждане - 21 бр. 

Изключение са вече делата за делби- 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 
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с липсата на средства за воденето на такива дела,предвид по-голямата им 

продължителност и по- високите такси. 

Облигационни искове: постъпили през отчетния период 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. 

През 2013 г. са постъпили 6 бр. дела, в т. ч. от и срещу търговци, 

ведно с 2 бр. висящи дела, общо за разглеждане - 8 бр. дела.  

Анализът за последните три години показва намаляване на делата за 

делба, а на облигационните искове – леко повишаване на броя, което се 

обяснява с липсата на средства за изпълнението на договори между 

страните. т.е. основния фактор, определящ броя на делата и техния вид е 

отново социално-икономическия. 

 

Други постъпления: 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 

детето – 12 бр./; висящи в началото на отчетния период 52 бр. дела; за 

разглеждане – 289 бр. други дела. 

През 2013 г. по Закона за домашно насилие са постъпили 3 бр. дела, 

по Закона за закрила на детето 24 бр.; други постъпления – 123 бр.; висящи 

дела в началото на периода - 44 бр. или общо за разглеждане - 194 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. 
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Частни граждански дела: през отчетния период са постъпили 763 

бр., 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., 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. 

През 2013 г. са постъпили общо 519 частни граждански дела, в т.ч. 

475 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. Издадени са обезпечителни заповеди 

по 2 дела; 24 бр. дела за приемане и отказ от наследство; 18 дела за теглене 

и закриване на детски влог; в началото на периода е останало висящо едно 

дело, или общо за разглеждане 520 бр. частни граждански дела. През 2012 

г. са постъпили общо 666 бр. дела (в т.ч. 625 бр. дела по чл.410 и чл.417 от 

ГПК); 4 бр. обезпечителни заповеди; 3 дела за приемане на наследство; 21 

бр. дела за теглене и закриване на детски влог; 13 бр. дела за отказ от 
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наследство, останали висящи в началото на периода – 1 дело или общо за 

разглеждане 667 бр. дела. 

Броят на постъпилите частни граждански дела през последните три 

години се запазва висок, с тенденция към покачване- те остават голямата 

част от гражданските постъпления. Увеличаването на броя на тези 

постъпления се обяснява с опростената процедура по издаването на 

изпълнителен лист, по-ниските държавни такси и по-краткия път до 

изпълнение на вземанията. 

През отчетния период продължи изпращането на съдебни книжа по 

електронен път, на основание чл. 42, ал. 4 от ГПК. 

През 2015 г. от постъпилите 919 бр. граждански дела, 156 бр. са 

делата, образувани по общия ред (искове по СК, трудови спорове, делби, 

вещни и облигационни искове и др.) и 763 бр. - частните граждански дела.  

През отчетния период са свършени общо 1167 бр. дела, от които 402 

бр. по общия ред и 765 бр. частни граждански дела.  

Гражданските дела по общия ред, които са приключили в 

тримесечния срок са 325 бр. или 80,85% от свършените дела. В 

тримесечния срок са свършени 762 частните граждански дела или 99,60%. 

А общия процент на свършените граждански дела в тримесечния срок е 

93%. 

През отчетния период – действително средно месечно всеки съдия е 

имал за разглеждане 50 граждански дела, през 2014 г. - 40,92 дела, през 

2013 г. - по 25,08 бр. граждански дела. 

През 2015 г. действително средномесечното постъпление на всеки 

съдия е 38,29 дела, през 2014 г. - 35,06 дела, през 2013 г. - 23,27 дела. 

През 2015 г. средно месечно всеки съдия действително е свършил 
48,63 дела, през 2014 г. - 30,33, през 2013 г. - 22,02 дела от общо 793, през 

2012 г. - 18,70 дела.  

Забележка:  

За 2015г. изчисленията са правени на база действително работещи 

съдии-двама, от четири по щат, тъй като съдия Стоянова е командирована 

в Софийски районен съд, съдия Петрова е отстранена, а съдия Драганов е 

дисциплинарно уволнен на 17.09.2015г. 
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При изчисляване на средномесечните стойности за 2014 година, е 

взет предвид броя дела за трима магистрати, тъй като съдия Феня Стоянова 

е командирована в СРС, считано от 20.03.2013 година. Действителната 

натовареност е много по-голяма и поради факта, че единият от тримата 

магистрати през по-голямата част от годината е бил в отпуск по болест и 

платен годишен отпуск. 

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. 

Със съдебен акт по същество през 2013 г. са приключили общо 715 

бр. дела: 208 бр. граждански дела по общия ред и 507 бр. частни 

граждански дела, или 90,16 % от свършените дела. Прекратени са били 78 

бр. дела, от които 11 бр. частни граждански дела и 67 гр.дела по общия 

ред. От прекратените граждански дела 11 бр. са приключили със спогодба, 

а 59 бр. дела са прекратени по други причини.  

 

В края на отчетния период са останали висящи 33 бр. граждански 

дела, от които 1 бр. частно гражданско дело - изключително добър 

резултат, дължащ се най-вече на перфектната организация на 

работата на съдия Цветанов. 

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. 

В края на 2013 година висящи са останали 110 бр. дела, от тях: 17 бр. 

дела по СК; 2 бр. облигационни иска; 2 бр.дела от и срещу търговци; 28 бр. 

дела по КТ; 13 бр. делби и 50 бр. други граждански дела.  

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 
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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.  

За 2013 г. данните за времетраенето на размяната на книжа сочат, че 

по 105 дела от общо 294 размяната на книжа е приключила в рамките на 1 

месец; по 125 дела – 2 месеца; по 26 дела – 3 месеца и по 14 дела – над 3 

месеца. За 2012 г. данните за времетраенето размяната на книжата сочат, 

че по 94 граждански дела от общо 206 размяната на книжата е приключила 

в рамките на 1 месец, по 63 дела - за 2 месеца, по 9 дела в рамките на 3 

месеца и по 11 дела - над 3 месеца. 

 

Част ІІІ 

 

ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ 

 

Структура на наказателната престъпност. Видове и брой НОХ 

дела по глави от НК. Осъдена престъпност. Постановени осъдителни 
присъди през отчетния период. Осъдени лица. Влезли в сила присъди 
през отчетната година. 

За отчетния период наказателните постъпления са 365 бр., ведно с 

висящите от предходния период 48 бр., делата за разглеждане са 413 бр.  

През 2014 година са постъпили общо 494 бр. наказателни дела, 52 бр. 

са висящите от предходния период. Общо наказателни дела за разглеждане 

- 546 бр.  
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През 2013 година са постъпили общо 370 бр. наказателни дела, 100 

бр. са висящите от предходния период. Общо наказателни дела за 

разглеждане - 470 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. 

 

Видове и брой НОХ дела по глави от НК. Осъдена престъпност. 

През 2015 г. са били образувани 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 били образувани 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 89,61 % ; 15 бр. НОХ дела 

са останали висящи в края на 2014 година. 

През 2013 година са постъпили 143 бр. дела от общ характер. От 

предходния период са останали висящи 25 бр. НОХ дела или общо за 

разглеждане - 168 бр. НОХ дела. Свършени са 150 бр. дела, от които 128 

бр. в тримесечния срок или 85,33%. В края на годината са останали висящи 

18 бр. НОХ дела.  

Постъпилите НОХ дела през отчетния период са намалели в 

сравнение с 2014 г. и с 2013 г. Тази година процента на свършените дела в 

тримесечен срок е приблизително 90%, което е висок процент, като се 

вземе предвид, че относително висок дял в наказателните дела имат 

административните дела, за които се изисква по-продължителен срок на 

разглеждане, с оглед на техния характер по Закона за обществените 

поръчки. 
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Движението на НОХ дела по глави от НК 

Гл.ІІ от НК „Престъпления против личността”: постъпили са 15 

бр. наказателни дела от общ характер, общо за разглеждане са 16 бр., от 

които 1 бр. висящи от предходния период. Свършените 15 бр. дела са 

свършени в тримесечния срок и 1 дело е останало висящо. По тази глава от 

НК са били съдени и осъдени 15 лица. 

Гл.ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”: 

постъпили са 4 бр. дела, 3 бр. са приключили в тримесечния срок; съдени и 

осъдени са 3 лица и 1 дело е останало висящо. 

Гл.ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта”: постъпили са 3 бр. НОХ дела, от предходния период е имало 1 

висящо дело, общо за разглеждане – 4 бр.; свършени са 4 бр. дела, от тях в 

тримесечния срок - 3 дела. По тези дела са съдени и осъдени 4 лица; 

Гл.V от НК „Престъпления против собствеността”: постъпили са 

39 бр. дела, останали висящи от 2014 г. - 10 бр. дела, общо за разглеждане 

са 49 бр. дела. През годината са свършени 45 бр. дела, от които 37 са 

свършени в тримесечния срок. Останали несвършени в края на отчетния 

период са 4 дела. По тази глава от НК са били съдени и осъдени 76 лица, от 

тях 5 лица са непълнолетни. 

Гл.VІ от НК „Престъпления против стопанството”: постъпили са 

3 бр. дела, останало е висящо 1 дело в началото на периода, т.е. за 

разглеждане са 4 бр. НОХ дела; 4 бр. са свършени, като от тях 2 в 

тримесечния срок; съдени са 4 лица, от тях 1 лице е оправдано, а 2 лица са 

осъдени. 

Гл.VІII от НК “Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции”: постъпило е 1 дело, останало е висящо 1 дело в началото на 

периода, т.е. за разглеждане са 2 бр. НОХ дела; 2 бр. са свършени, като от 

тях 1 в тримесечния срок; съдено е 1 лице. 

Гл. ІХ от НК „Документни престъпления”: постъпило е 1 дело, 

което е приключило в тримесечния срок; по тази глава от НК е съдено и 

осъдено 1 лице. 

Гл.Х от НК „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие”: постъпили са 2 дела, останало е висящо 1 дело в началото 

на периода, т.е. за разглеждане са 3 бр. НОХ дела, които са свършени, като 

от тях 2 в тримесечния срок; съдени и осъдени са 3 лица. 
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Гл.ХІ от НК „Общоопасни престъпления”: постъпили са 41 бр.; 

свършените дела са 41 бр. и 40 дела са свършени в тримесечния срок; по 

тази глава от НК са съдени и осъдени 41 лица, от които 3 са непълнолетни. 

По Гл.VІІ от НК, Гл.ХІІ, Гл.ХІІІ и Гл.ХІV от НК няма образувани 

дела през отчетния период. 

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. 

От постъпилите НОХ дела през 2013 г. най-голям е броят на делата 

за престъпления против собствеността – 76 бр., които представляват 

53,15% от постъпилите НОХ дела; на следващо място са общоопасните 

престъпления – 37 бр., следвани от престъпления против стопанството, 

против личността и против брака, семейството и младежта - по 7 дела, 

следвани от документни престъпления – 4 дела. 

През отчетния период със споразумение са внесени 51 дела или 46,79 

% от общо 109 постъпилите НОХ дела. Бързите производства по чл. 356 от 

НПК са 10 бр., няма постъпили незабавни производства. 

През 2014 г. със споразумение са внесени 95 дела или 69,91 % от 

общо 151 постъпилите НОХ дела. Бързите производства по чл. 356 от НПК 

са 18 бр., незабавните – 2 бр. 

През 2013 г. от общо 143 НОХ дела, 39 са внесени със споразумение 

или 27,27% от внесените НОХД; постъпили са 16 бързи производства 1 

незабавно производство или 11,89 % от внесените НОХД.  
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В сравнение с предходните две години внесените със споразумение 

дела от общ характер са се увеличили през отчетния период. 

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.  

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.  

През 2013 г. с присъда са приключили 50 НОХ дела или 33,33% от 

свършените 150 бр. общ характер дела и 89 дела са приключили със 

споразумение или 59,33%. От 11 прекратени НОХ дела, 10 са върнати на 

прокуратурата за доразследване или 90,91% от прекратените. От 168 бр. 

НОХ дела за разглеждане, върнатите на Районна прокуратура за 

доразследване са 5,95 %. От делата приключили с присъда, едно е 

приключило с оправдателна присъда.  

Наблюдава се намаляване броя на делата върнати на прокуратурата 

за доразследване, което показва по-високо качество на работа на 

прокуратурата и на разследващите органи. 

През 2015 г. по НОХ дела са били съдени 148 лица, от които 1 лице е 

оправдано и 145 лица са били осъдени, в т.ч. 8 непълнолетни лица. 

Наложените наказания по видове са както следва: 

• Лишаване от свобода до 3 г. – 96 лица;  

• Условно осъдени – 54 лица; 

• Глоба – 7 лица; 

• Пробация – 38 лица; 

• Други наказания – 4 лица 

През 2015 г., както и през 2014 г. и през 2013 г., най-често 

налаганото наказание е „лишаване от свобода” до 3 г.  
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Другите наказателни постъпления 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.  

През 2015 г. не са образувани дела от обществен интерес.  

През отчетния период 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.78-а 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.78-а от НК / и 115 бр. ЧН дела. 

През 2013 г. от общо 470 наказателни дела за разглеждане, свършени 

са били 418 бр. дела, от тях 150 бр. НОХД, 10 бр. НЧХД, 136 бр. АНД / в 

т.ч. по чл.78-а от НК / и 122 бр. ЧН дела. 

През изминалата 2015 г. в тримесечния срок са свършени 357 бр. 

наказателни дела /от общо свършени 400 дела/ или 89,25 % от свършените 

делата. Средно месечно всеки съдия е свършил 16,67 дела. 

През 2014 г. в тримесечния срок са свършени 375 бр. наказателни 

дела /от общо свършени 498 дела/ или 75,30 % от свършените делата. 

Средно месечно всеки съдия е свършил 13,83 дела. 

През 2013 г. от свършените 418 бр. наказателни дела, в тримесечния 

срок са свършени 326 бр. дела или 77,99% от делата. Средно месечно 

свършените дела са 11,61 бр. 

В сравнение с предходните години процентът на свършените в 

тримесечен срок дела от наказателно-правен характер се е увеличил,но има 

какво още да се желае. Все пак като се вземе предвид, че вместо четирима 

всъщност са работили само двама съдии- Цветанов и Вълчанова- резултата 

е достатъчно добър.  

В края на отчетния период са останали висящи само 13 бр. дела: от 

тях 6 НОХ дела, 2 НЧХД, 1 ЧНД и 4 АН дела. 
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ОБЖАЛВАНИ /ПРОТЕСТИРАНИ ПРЕЗ 2015 г. РЕШЕНИЯ И 

ПРИСЪДИ ПО НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 

РЕЗУЛТАТИ. 

 

ОБЖАЛВАНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През 2015 г. са били обжалвани 48 акта по граждански дела. 

Въззивната инстанция се е произнесла както следва: върнати са решения 

по 37 граждански дела, от тях 12 са изцяло отменени, 20 са потвърдени, 5 

са потвърдени в едната част. 

Върнати са определения по 7 граждански дела. От тях 2 акта изцяло 

отменени; 4 са потвърдени; едно е потвърдено в едната част. 

През 2014 г. са били обжалвани 64 акта по граждански дела. 

Въззивната инстанция се е произнесла както следва: върнати са решения 

по 74 граждански дела, от тях 12 са изцяло отменени, 54 са потвърдени, 8 

са потвърдени в едната част. Определения: по 20 граждански дела. От тях 9 

акта изцяло отменени; 10 са потвърдени; едно е потвърдено в едната част. 

През 2013 г. са обжалвани 99 съдебни акта. Въззивната инстанция се 

е произнесла по 70 от тях: 61 решения и 9 определения. От решенията 18 

са потвърдени, 5 са изцяло отменени и 10 са частично отменени. От 

върнатите 9 определения - 5 са изцяло отменени и 4 са частично отменени; 

по частните граждански дела 27 определения са потвърдени. 

През 2015 година процентът на потвърдените актове спрямо 
общия брой на обжалваните през годината е 68 %, а на отменените 
актове процента е 32%. 

Ниския процент на потвърдени дела се обяснява с върнатите от 
предходни години дела с еднакви страни и еднаква квалификация, 
които са отменени- на доклад още на съдия Петрова. 
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ОБЖАЛВАНИ ПРИСЪДИ И РЕШЕНИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ 

ДЕЛА 

През 2015 г. са обжалвани/протестирани 44 акта. Въззивната 

инстанция се е произнесла по 61 дела, приключили с решения и присъди и 

по 5 дела приключили с определения, както следва: 

НОХД – присъди: общо 11 върнати от въззивната инстанция - 6 

потвърдени, 2 отменени и делата върнати за ново разглеждане, 2 изменени 

в наказателната част и 1 оставено без уважение искане за възобновяване на 

производството т.е. 55% потвърдени изцяло, и 18% отменени изцяло. 

НОХД – определения: 1 потвърдено, или 100% потвърдени. 

ЧНД – решения: 1 отменено 

ЧНД – определения: общо 4 върнати: 2 потвърдени, 1 отменено и 1 

изменено в наказателната част. 

АНД 78А – решение: 1 изменено в наказателната част 

АНД УБДХ – решение: 1 потвърдено 

АНД – решения: общо 47 върнати: 24 потвърдени, 19 отменени, 2 

отменени и върнати за ново разглеждане, 1 изменено в наказателната част 

и 1 изменено в гражданската част. 

Анализа на качеството на разглежданите актове показва, че не може 

да се направи обективен и глобален извод за качеството на разглежданите 

наказателни общ характер дела , тъй като по принцип е много нисък броя 

на обжалваните дела в сравнение с разглежданите.Все пак бихме могли да 

завишим процента на потвърдените наказателни общ характер дела. Все 

пак добра характеристика е факта, че съдия Вълчанова, приоритетно 

разглеждаща наказателни дела няма отменен акт по наказателно общ 

характер дело. 

Не е добро качеството на обжалваните административен характер 

дела, което се обяснява с различната практика наложена от 

Административен съд Стара Загора по еднакви казуси, между еднакви 

страни в кратък времеви участък, като не ни беше дадена възможност да 

съобразим практиката си с тази на Административния съд. 

През 2014 г. са обжалвани/протестирани 154 акта, от тях: 136 

решения и присъди и 18 бр.определения. От решенията 112 са потвърдени; 
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4 акта са отменени и върнати за ново разглеждане; 16 са отменени изцяло; 

3 бр. са изменени в наказателната част; едно е изменено в гражданско- 

осъдителната част. От определенията 11 бр. са потвърдени, едно е 

отменено и делото е върнато за ново разглеждане, едно е отменено и 

делото е върнато на прокурора, 5 определения са отменени изцяло. 

През 2013 г. са обжалвани /протестирани 92 съдебни акта: по 14 

НОХ дела, по 60 АН дела, по 12 ЧН дела и по 6 НЧХ дела. Въззивният съд 

се е произнесъл по 83 дела. Решения/присъди: 61 са потвърдени; 1 е 

отменено и върнато за ново разглеждан;, 2 са отменени и върнати на 

прокуратурата; 5 са отменени изцяло; определения и разпореждания – 

въззивната инстанция се е произнесла по 14 акта: 10 са потвърдени, 2 са 

отменени и върнати за ново разглеждане и 2 са отменени изцяло.  

Голямото натоварване на съдиите - всеки от съдиите е приключил по 

около 800 дела – неминуемо се отрази на качеството на съдебните актове. 

Но следва да се има предвид, че в големите съдилища има строго 

разделение по материя на отделните състави, докато в Районен съд 

Раднево съдиите гледат дела от всякаква материя от наказателно-правен и 

гражданско-правен характер. 

 

Част ІV 

ПО ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА ДЕЛАТА 

 

 

Постъпилите през 2015 година дела са общо 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, а през 2013 година - общо 1208 

бр. дела, от които 370 бр. наказателни дела и 838 бр. граждански дела.  
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 Намален е броят на постъпленията през отчетния период в 

сравнение с 2014 г. - с 472 бр. дела по-малко или с 26,8 %, а в сравнение с 

2013 г.- със 76 дела повече- или с 6 % повече от 2013г.. 

 

През 2015 година се наблюдава относителен стабилитет на 

постъпленията с предходните години, като се изключи 2014г. Тя не 

подлежи на сравняване заради закриването на едно от големите 

предприятия в региона- „Ремотекс –Раднево”, обусловило и драстичното 

увеличение на гражданските дела, както на частните граждански дела така 

и на трудовите. Най-висок остава броят на частните граждански дела -763. 

За сравнение през 2013 г. има постъпили 519 частни граждански 

дела, а през 2014 г. те са 737 . Намаляват постъплението на дела по КТ, СК, 

вещни искове и делби в сравнение с последните три години. 

 

ИЗВОДИ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО 

ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2015 

г. ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През изминалата 2015 г. съдия Вълчанова - административен 

ръководител, е имала за разглеждане общо 805 дела, от които 493 

граждански дела, в т.ч. 378 бр. частни граждански дела; новопостъпилите 

дела са 393 бр. и 100 дела са останали висящи от предходния период. 

Съдия Вълчанова е свършила 488 граждански дела, от които 474 са били 

свършени в тримесечния срок или 97,13 %; 5 дела са останали висящи в 

края на отчетния период. 
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По обжалвани решения въззивният съд се е произнесъл по 12 дела: 9 

акта са потвърдени, 1 изцяло отменено и 2 – отменено отчасти. По 

обжалвани определения въззивният съд се е произнесъл по 3 бр., от тях 2 

са потвърдени и едно е отменено отчасти. 

През 2015 г. съдия Цветанов е имал за разглеждане общо 808 дела, 

от които 707 граждански дела /181 бр. дела са останали от предходния 

период и 526 бр. новопостъпили дела/, от тях 386 бр. частни граждански 

дела; свършил е 679 граждански дела, от които 292 бр. дела по общия ред, 

в тримесечния срок са свършени 613 дела или 90,28 %; 28 дела са останали 

висящи в края на отчетния период. 

По обжалвани решения през 2015 г. въззивният съд се е произнесъл 

по 8 дела; 6 решения са потвърдени, 1 е отменено и 1 – отменено в едната 

част. По обжалвани определения въззивният съд се е произнесъл по 3 дела; 

1 е потвърдено и 2 са отменени изцяло.  

Съдия Петрова – през отчетния период са се върнали 17 бр. 

обжалвани решения, от които 5 бр. са потвърдени, 10 бр. – отменени 

изцяло и 2 бр. – отменени отчасти и 1 бр. обжалвано определение, което е 

потвърдено. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През изминалата 2015 г. съдия Вълчанова - административен 

ръководител, е имала за разглеждане 312 наказателни дела /42 останали от 

предходния период и 270 новопостъпили/; от новопостъпилите дела 103 са 

НОХ дела, 3 НЧХД, 59 АН дела и 105 ЧН дела.  

Общо свършените наказателни дела са 299 бр.: НОХ дела – 108 бр., 

НЧХД – 9; АН дела - 73; ЧН дела – 109. От свършените наказателни дела, 

261 са свършени в срок до три месеца: 97 НОХ дела, 2 НЧХД, 55 АН дела, 

ЧН дела – 107 бр., или 87,29 % от делата са свършени в тримесечния срок. 

 

По обжалвани дела въззивната инстанция се е произнесла по 44 дела, 

както следва:  

НОХД – присъди: общо 6 върнати от въззивната инстанция - 4 

потвърдени, 1 изменена в наказателната част и 1 оставено без уважение 

искане за възобновяване на производството 
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НОХД – определения: 1 потвърдено 

ЧНД – решения: 1 отменено 

ЧНД – определения: общо 4 върнати: 2 потвърдени, 1 отменено и 1 

изменено в наказателната част. 

АНД 78А – решение: 1 изменено в наказателната част 

АНД УБДХ – решение: 1 потвърдено 

АНД – решения: общо 30 върнати: 13 потвърдени, 16 отменени, 1 

изменено в наказателната част 

 

Съдия Цветанов през 2015 г. е имал общо за разглеждане 101 

наказателни дела /6 останали от предходния период и 95 новопостъпили/; 

от новопостъпилите дела 6 са НОХ дела, 4 АН дела и 85 ЧН дела.  

Общо свършените наказателни дела са 101 бр.: НОХ дела – 10 бр., 

АН дела - 4; ЧН дела – 87. От свършените наказателни дела, 96 са 

свършени в срок до три месеца: 7 НОХ дела, 3 АН дела, ЧН дела – 86 бр., 

или 95,05 % от делата са свършени в тримесечния срок. 

 

По обжалвани дела въззивната инстанция се е произнесла по 4 дела, 

както следва:  

НОХД – присъди: общо 3 върнати от въззивната инстанция - 2 

потвърдени и 1 отменена и делото върнато за ново разглеждане,  

АНД – решения: 1 потвърдено 

 

Съдия Петрова – По обжалвани дела въззивната инстанция се е 

произнесла по 18 дела, както следва:  

НОХД – присъди: 1 отменена и делото върнато за ново разглеждане 

и 1 изменена в наказателната част  

АНД – решения: общо 16 върнати: 10 потвърдени, 3 отменени, 2 

отменени и върнати за ново разглеждане и 1 изменено в гражданската част. 
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ОБЩА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

През 2015 г. месечната натовареност на съдиите по щат спрямо 

делата за разглеждане е 33,6 бр. - при общо 1613 бр. дела за разглеждане, а 

действителната им натовареност – 67,21 дела. 

През 2015 г. натовареността на съдиите по щат по отношение на 

свършените дела /общо 1567 бр./ е 32,65 дела; действителната 
натовареност е 65,29 дела, при отработени 24 човекомесеца. 

Общата натовареност на съдиите по щат през 2014 г. по отношение 

делата за разглеждане е 40 дела, а действителната натовареност – 66,21 

дела. Натовареността по щат спрямо свършените дела е 33,13 бр. , а 

действителната натовареност – 54,83 дела. 

Средномесечно през 2014 г. съдия Вълчанова е разгледала по 73,83 

дела (886 бр. дела - общо наказателни и граждански), съдия Драганов - по 

14,5 дела (174 бр. дела - общо наказателни и граждански); съдия Петрова – 

по 70,33 дела (844 бр. дела - общо наказателни и граждански),;  

Средномесечно през 2013 г. съдия Вълчанова е разгледала по 37,08 

дела (общо наказателни и граждански), съдия Драганов - по 27 дела; съдия 

Петрова – по 32,66 дела; съдия Стоянова е работила до 20.03.2013 г. 

 

ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 

През изтеклата 2015 година съдия Вълчанова е свършила 787 дела, 

от които 488 граждански, в това число и частни граждански и 299 

наказателни дела. 

Съдия Цветанов е свършил общо 780 дела, от които 679 граждански 

и 101 наказателни дела. 

През 2015г. месечната натовареност на съдиите по щат спрямо 

делата за разглеждане е 33,6 бр. - при общо 1613 бр. дела за разглеждане, а 

действителната им натовареност – 67,21 дела. 

През 2015г. натовареността на съдиите по щат по отношение на 

свършените дела /общо 1567 бр./ е 32,65 дела; действителната 
натовареност е 65,29 дела, при отработени 24 човекомесеца. 
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В Радневския районен съд винаги е имало бързо разглеждане на 

делата и абсолютен стремеж за спазване на процесуалните срокове, и тази 

година процентите са относително добри, предвид липсата на двама съдии 

и многократно завишените бройки на постъпили дела, като за 

гражданските дела – разгледани и приключени в тримесечни срокове 

процентът е 93 %, а за наказателните - 89 %. 

Тези показатели взети като функция на извънредните обстоятелства 

в съда са относително задоволителни. Следва да се вземе предвид 

невъзможността да бъдат призовани „Ремотекс-Раднево” ЕАД град 

Раднево, като лепенето на уведомления отнема много време, както и 

отлагането на наказателните дела поради ангажираността на защитниците 

по делата. 

 

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период е 

функция на постъплението на делата и броя на свършените дела. Броят на 

несвършените дела в края на отчетния период-не е бил толкова нисък през 

нито една от годините от 2000 г. до настоящия момент, въпреки големия 

брой постъпления и намаления съдийски състав-33 бр.граждански и 

наказателни общо 13 бр. дела. Следва да се отчитат сравнително дългите 

процесуални срокове за призоваване, връчване на книжата и отговор на 

исковата молба, както и значителните затруднения да се издирят част от 

подсъдимите, заминали за чужбина. Следва да се вземе предвид и факта, че 

като страни в наказателния процес са предимно такива от малцинствата, 

които напускат пределите на страната, без да предоставят адрес за 

призоваване. Но при наказателните дела забавянето се дължи предимно на 

процесуалното поведение на страните, които са едни и същи при 

множеството образувани в края на отчетния период дела и отлагането им 

по обективни причини води и до удължаването на процесуалните срокове 

за разглеждане и приключване на делата. С най-голямо значение е факта, 

че в съда са работили само двама съдии, тъй като съдия Стоянова е 

командирована в Районен съд София. 

По отношение на срочното разглеждане и решаване на делата, броят 

на постъпили и приключили дела на съдия и липсата на обжалвани 

съдебни актове – не сме имали такива резултати през последните 15 

години. 

 



Годишен отчетен доклад на Районен съд Раднево за 2015 година 

 28 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През отчетния период са обжалвани актовете по 48 граждански дела, 

с резултат са 44 бр. от тях: 30 акта са потвърдени, които са 68 % от общия 

брой на обжалваните съдебни актове, по които се е произнесла въззивната 

инстанция. Изцяло отменени са актовете по 12 бр. граждански дела, или 32 

% спрямо общия брой на обжалваните съдебни актове, по които се е 

произнесла въззивната инстанция. 

Процентът би могъл да е по-висок, но делата между един и същи 

страни с едно и също правно основание на съдия Петрова са отменени 

изцяло и влияят негативно на качеството на съдебните актове /10 отменени 

изцяло/. Съдии Цветанов и Вълчанова имат само по едно отменено 

решение по гражданско дело, което говори за изключително високо 

качество на правораздаването в Районен съд Раднево към настоящия 

момент. 

По наказателните дела са обжалвани общо 44 акта: 9 бр. по НОХ 

дела, 27 бр. по АН дела, 7 бр. по ЧН дела и 1 бр. по НЧХ дело. 

По наказателните дела от общ характер са потвърдени 7 бр. присъди 

или 64% от общия брой обжалвани актове, по които се е произнесла 

въззивната инстанция и 1 бр. определение, което е потвърдено, т.е. 

потвърдените актове по НОХ дела представляват общо 77,5% от броя на 

обжалваните актове, по които има резултат, което е сравнително добър 

процент. 

Отново на съдия Петрова има върнати от въззивната инстанция само 

два акта- единия е отменен изцяло, а другия е изменен в наказателната 

част. 

За съдии Цветанов и Вълчанова – отново може да се поздравим с 

високото качество на правораздаването- и двамата само с по едно 

отменено гражданско дело и съдия Вълчанова – без нито едно отменено 

наказателно общ характер. 

По делата от административен характер - въззивната инстанция се е 

произнесла по 47 бр., от които 24 акта са потвърдени или 51 % от общия 

брой обжалвани актове, по които има произнасяне. Отменените актове са 

21 бр. или 45 % от обжалваните, по които има резултат. Практиката на 

Административен съд Стара Загора- по едни и същи казуси между едни и 

същи страни да се постановяват едни и същи решения- доведе до този 

незадоволителен резултат. Тъй като се постановяват в един относително 

кратък период от време –съдиите от Районен съд нямат необходимото 
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време за да съобразят практиката си с тази на Административен съд Стара 

Загора. Би било добра практика предварително да се проучва становището 

на съдиите от Административен съд Стара Загора по многобройни 

еднотипни казуси , за да не се стига до такова масово отменяне на 

решения.  

Частни наказателни дела - през отчетния период са върнати 5 бр. 

дела, по които има потвърдени два акта или 40 % от броя на обжалваните 

дела и два акта са отменени, което представлява 40 % от броя на 

обжалваните дела. 

Все пак имайки предвид срочността при изработването на 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.  

 

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. 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 са издадени 3614 бр. свидетелства за съдимост 

и 571 бр. справки за съдимост, като всички свидетелства са издавани в 

деня на поискване, независимо от месторождението на лицата. През 2014 г. 

са издадени 2036 бр. свидетелства за съдимост и 760 бр. справки за 

съдимост; през 2013 година са издадени 2116 бр. свидетелства за съдимост 

и 769 бр. справки за съдимост. 
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Част V 

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

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

Движение на делата: 

През 2015 г. в Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – 

Раднево са постъпили общо 113 дела (при 305 дела за 2014 г.). Свършени 

чрез реализиране на вземането са 46 дела, прекратени по други причини – 

131 дела. През отчетния период има 4 броя изпратени дела на друг съдебен 

изпълнител. Общо свършените през 2015 г. дела са 181, при 205 за 2014 г.). 

В края на отчетния период са останали висящи 1145 дела, при 1213 дела за 

2014 г.).  

Средният брой на постъпилите дела за 2015 г. е 9,42 дела месечно.  

Средният брой на прекратените дела на съдия - изпълнител е 15,08 

дела месечно (в сравнителен план за 2014 г. прекратените дела от 

държавен съдебен изпълнител са били 17,08 дела месечно). 

Събраните суми по свършените дела за отчетната година са в размер 

на 133 684,00 лв. (при 85 848,00 лв. за 2014 г.). 

В сравнителен план с предходните години движението по основните 

показатели на изпълнителните дела е, както следва: 

Година Постъпили Свършени Висящи 
2013 249 261 1113 

2014 305 205 1213 

2015 113 181 1145 

През 2015 год. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – 

Раднево са направени две инвентаризации. При тях не е установена липса 

на дела. 

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

През 2015 г. 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. 
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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. 

През 2013 година свършените изпълнителни дела са 261 бр. От тях 

59 дела са били в полза на държавата, 33 дела са били в полза на 

юридически лица и 169 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на държавния съдебен изпълнител 

са били 21,75 дела. 

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. 

През 2013 г. по изпълнителни дела са събрани общо 133 742.00 лв., 

от тях 8 169.00 лв. са събрани в полза на държавата; 54 417.00 лв. – в полза 

на юридически лица и в полза на граждани - 68 156.00 лв.  

Сравнителен анализ на постъпленията в СИС за последните три 

години в табличен вид: 

 

2013г. 2014г. 2015г. 

Общ брой на изп.дела  1125 1113 1326 

Брой на постъпили 
изп.дела 

249 305 113 

1.В полза на държавата 182 269 25 

2.В полза на юридически 

дела  
34 18 68 

3.В полза на физически 

лица 
33 18 18 
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Средно месечно 

постъпление на един 

държавен съдебен 

изпълнител 

20. 75 25.42 9.42 

Брой свършени 
изп.дела 

261 205 181 

1.В полза на държавата 59 47 89 

2.В полза на юрид.лица 33 70 73 

3.В полза на граждани 169 88 19 

Средно месечно 

свършени дела на един 

държавен съдебен 

изпълнител 

21.75 17.08 15.08 

Събрани суми по 
изп.дела/лева/ 

133 742 85 848 133 684 

1.В полза на държавата 8 169 3 319 17 285 

2.В полза на юрид.лица 57 417 35 963 57 997 

3.В полза на граждани 68 156 46 566 58 402 

Дължими суми по 

постъпилите изп.дела /лева/, в 

т.ч. 

493 223 189 424 293 967 

1.В полза на държавата 16 833 24 297 4064 

2.В полза на юрид.лица 413 040 84 374 165 194 

3.В полза на граждани 63 350 80753 124 709 

Дължими суми по 

всички изпълнителни 

дела/лева/ 

4 140 063 4 094 779 4 241 399 

Суми за събиране по 

висящи изпълнителни 

дела/без лихви/лева/ 

3 905 355 3 947 432 3 924 988 

 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

През 2015 година в службата по вписванията са извършени: 

• вписвания, отбелязвания и заличавания – 2615; 

• издадени удостоверения за тежест – 468 бр.; 

• заверени/незаверени преписи - 559 бр.; 

• устни справки – 31 бр.; 

• справки за държавни органи – 22 бр.; 
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Събраните държавни такси от работата на служба вписвания са в 

размер на 113 695,70 лева. 

През 2014 година в службата по вписванията са извършени 3319 

вписвания, отбелязвания и заличавания. За отчетния период са издадени 

445 бр. удостоверения за тежест, 894 бр. заверени/незаверени преписи, 21 

бр. устни справки и 42 бр. справки за държавни органи. Събраните 

държавни такси от работата на служба вписвания са в размер на 58 047,27 

лева. За 2014 година съдията по вписванията при РС-Раднево е постановил 

два отказа за вписване на актове, които не са обжалвани. 

През 2013 година са извършени 3250 броя вписвания, отбелязвания и 

заличавания по партидите на лицата. За отчетния период са издадени 417 

броя удостоверения за вещни тежести, 270 броя преписи и 63 броя устни 

справки. Събраните държавни такси от работата на служба вписвания са в 

размер на 68 420,13 лева. За 2013 година съдията по вписванията при РС-

Раднево е постановил два отказа за вписване на актове- единия от които не 

е обжалван , а другия е отменен от ОС-Стара Загора. 

Сравнителния анализ на извършените вписвания, отбелязвания и 

заличавания през последните 3 години сочи устойчивост на броя на 

вписванията.  

 

ДРУГИ ПРОБЛЕМИ 

 

Статистическите данни и направеният анализ дават основание да 

приемем, че през изминалата 2015 година съдии и служители са положили 

неимоверни усилия за подобряване на качеството на съдебните актове, 

което е видимо по-добро от предходните години-за работещите съдии- 

Вълчанова и Цветанов. 

През 2015 година съдебните актове се изготвяха в предвидените 

законови и инструктивни срокове, с малки изключения, които са посочени 

по-горе и които се дължат единствено и само на голямото натоварване. 

Тук е мястото да изразя благодарността си към всички деловодители, 

които спомогнаха за безупречна отчетност и обслужване на гражданите . 

Извършената от Административния ръководител проверка за спрени 

и ненасрочени дела установи, че всъщност има само четири спрени дела 

три граждански и едно наказателно. Не се констатира наличие на 
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образувани дела, които да не са насрочени, като има съвсем леко 

отклонение от законоустановените срокове, предвид липсата на обективна 

възможност да се насрочат. Все пак всеки съдия е имал за разглеждане 

приблизително по 900 дела. 

Доказа своята ефективност взетото още миналата година решение в 

гражданското деловодство да има трима деловодители. Те са обработили 

повече от 3000 граждански дела, докато в изпълнителната служба, от 

където единия деловодител работи за гражданско деловодство- има 

образувани около 150 дела за цяла година.  

През изминалата година продължи използването на програмния 

продукт САС „Съдебно деловодство” разработен от „Информационно 

обслужване” АД град Варна. Този програмен продукт продължава да се 

усъвършенства от своите създатели и доказа своята ефективност в 

годините. Улесненото изготвяне на справки и статистики е достатъчно за 

да се предпочита пред всеки преди използван програмен продукт. 

Изключително много са функциите на програмата, които се използват от 

деловодители и секретари и облекчават работата им неимоверно. 

Всички постановени съдебни актове се публикуват и на интернет - 

страницата на РС град Раднево/ръчно/ при спазване на изискванията на чл. 

64 ЗСВ, до които свободен достъп има всеки. Не е необходимо 

въвеждането на регистрация, потребителско име или парола. На 

страницата на съда се публикува и календар за насрочените за разглеждане 

за предстоящия месец дела и постановените съдебни актове при спазване 

на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на 

класифицираната информация. 

През изминалата година съдебните секретари освен, че изпълняваха 

задълженията си, произтичащи от ПАС се включваха при необходимост 

подпомагаха съдебните деловодства и регистратурата. Неведнъж 

извършваха бяха назначавани в комисии, изготвяха подробни 

инвентаризационни описи и подпомагаха работата на деловодители и 

административен секретар. Правеха текущи и последващи проверки на 

действително внесените държавни такси по дела. Участваха и в комисиите 

по проверка на касовата наличност. 

Подготовката на съдията-докладчик при насрочването на делото и 

стриктното спазване на процесуалните норми доведе до дисциплиниране 

на страните, което изолира случаите за безпричинно отлагане на делата. 

Затруднения възникнаха отново при връчването на призовки, съобщения, 

съдебни книжа, с начина на оформянето им особено по дела от гражданско 

правен характер. 
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В края на 2015г. се създаде електронен портал за отдалечен достъп- 

улеснение за адвокати, които вече могат по електронен път да правят 

справки и да се снабдяват с преписи. 

В края на 2014 година се въведе електронен обмен на документи 

между Районен съд Раднево и Районна прокуратура Раднево, която 

позволява всички обвинителни актове, споразумения, искания, 

предложения от Районната прокуратура да се изпращат по електронен път 

до съда. От своя страна съдът предостави достъп на Районна прокуратура 

Раднево до своята деловодна система, до електронните папки по делата в 

системата на АСУД, както и възможност за разпечатване на готовите 

протоколи от съдебни заседания, присъди и мотиви. Реализацията на 

електронния обмен позволява бърз обмен на данни, което води до срочност 

и бързина, а и финансова икономия. 

Предприеха се редица мерки за повишаване на общественото 

доверие в институцията. Чрез средствата за масова информация 

правораздавателната дейност в Районен съд Раднево се приведе в 

съответствие с изискванията за публичност, прозрачност и обществен 

контрол. В тази посока се подобри комуникацията с местните и 

национални медии. 

Организирани бяха и дни на отворените врати в Районен съд 

Раднево, като събитието се обяви на страницата не само на съда, а и в 

местните електронни и печатни издания. Бяха организирани посещения от 

ученици от началните и прогимназиалните класове, като бе извършена 

демонстрация на съдебен процес с участие на самите ученици. Деня на 

отворени врати се ползва с голяма популярност сред началните класове в 

училищата. На всички посетителите в съда бе предоставена възможност да 

се запознаят с организацията на работата в съда и да посетят всяко от 

помещенията на съда, изрично бяха запознати с историята на съда, както и 

бе осигурена възможност да присъстват на случайното разпределение на 

делата. 

 

Част VІ 

Сграден фонд и техническа обезпеченост 

В сградата на съдебната палата се помещават Районен съд Раднево и 

Районна прокуратура Раднево. И през изминалата 2015 година продължиха 

ремонтните дейности по направени искания от Председателя на съда. 
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С Решение по Протокол №27 от 21.05.2015 г. ВСС даде съгласие за 

увеличаване бюджетната сметка на съда за вътрешен ремонт на коридори и 

кабинети, в резултат на който бяха монтирани окачени тавани в 

коридорите и залите на съдебната палата. В два съдийски кабинета беше 

извършен ремонт - шпакловане и боядисване, подмяна на подовата 

настилка и на дограмата. Поставени бяха и климатици в тях, за което ни 

бяха отпуснати средства с решение на ВСС по Протокол №45/1308.2015 г. 

С Протокол №42/23.07.2015 г. на ВСС ни бяха отпуснати средства за 

подмяна на мебелите в почти всички канцеларии и кабинети. 

В съдебната палата е изградена система за видеонаблюдение, която 

включва 9 броя камери, от които седем бяха монтирани в съда и две отвън 

на сградата.  

В резултат на високите летни температури изгоря климатикът в 

сървърното помещение и се наложи спешно да бъде подменен, за което 

получихме необходимите средства с решение на ВСС по Протокол 

№42/23.07.2015 г. 

Всички магистрати и служители в Районен съд Раднево разполагат с 

компютри, свързани във вътрешна мрежа и осигурен достъп до интернет, 

както и необходимите за работата им програмни продукти, осигурена е 

електронна мрежа за обмен на данни. Тъй като техниката, с която се 

работи в съда отдавна е остаряла, поискахме средства за закупуване на 

нови компютърни конфигурации и непрекъсваеми ТЗУ - Решение на ВСС 

по Протокол 041/16.07.2015 г.  

По наше искане ВСС даде съгласие за закупуване на шест 

мултифункционални устройства със свое решение по Протокол 

№45/13.08.2015 г . и за шест броя принтери с решение по Протокол 

№50/08.10.2015 г. 

В Районен съд Раднево се използва правно-информационната 

система „Апис-6”. Главният счетоводител работи с програмен продукт 

TEREZ и КОNТО 66. От 2008 година, съдебните служители и магистратите 

работят с деловодната програма „САС – Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване“ АД. 

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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И през 2015 година сключихме договор с „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ” 

ООД за разширено следгаранционно обслужване на АИС Бюра съдимост”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Благодарение на целенасочените усилия на съдия Цветанов за 
подобряване на организацията на работата в гражданско отделение- 
постигнахме завидна ефективност и качество на правораздаването 
като цяло. За това говорят кратките срокове за разглеждането на 
делата и високия процент на потвърдените дела, които са били на 
негов доклад. Той посвети на Районен съд Раднево не само усилията 
си на много добър съдия, но показа и как може да се работи с 
удоволствие. Създаде прекрасна атмосфера, на взаимопомощ и 
перфекционизъм. Показа на всички ни как съдията може да работи 
удивително прецизно и в същото време да бъде невероятен човек.  

Макар и с по-малко опит деловодителите в гражданското 
деловодство се справиха блестящо с натоварването в отделението, 
което доказа, че качеството на работата зависи най-вече от 
субективния фактор и от отношението на човек към работата. 
Деловодителите от наказателно отделение задаваха тона на работата и 
показаха завидни умения в организация на деловодната работа и 
създаването на добър колектив. 

Изключително съм впечатлена от безрезервната отдаденост на 
работата на всички служители. Всички вие заслужихте моето 
уважение и благодарност. 

Надявам се през 2016 година да дадем още повече от себе си и да 
постигнем още по-добри резултати по отношение на срочното, 
качествено и ефективно правораздаване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Христина Вълчанова) 
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