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          Докладът за дейността на Районен съд Раднево през 2012 година е 

изготвен  на база данните от статистическите отчети на съда за последните три 
години,  чл.80, ал.1, т.2, б. „а” от ЗСВ,  чл. 30, т.13 и 14 от Закона за съдебната 
власт и е съобразен с указанията на Комисията по правните въпроси към ВСС, 
относно обхвата и структурата за прилагане на Закона и дейността на 
съдилищата. 

Работата на съда и през тази отчетна година беше насочена към 
защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица 
и държавата, към справедливо прилагане на законите спрямо 
всички.Множеството проверки през изтеклата година спомогнаха за 
подобряване цялостната организация на работата на съдии и служители. 

 
 

Част  І 
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

По утвърдено щатно разписание в Районен съд Раднево има 
четирима районни съдии /в т.ч. административен ръководител/, един държавен 
съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 16 съдебни служители. 
Специализираната администрация включва: четирима съдебни  секретари,  
седем деловодители – двама в наказателно деловодство, двама в гражданско 
деловодство, двама в съдебно-изпълнителна служба,  деловодител в 
регистратурата, съдебен архивар и призовкар. Съотношението съдебни 
служители към магистрати, ДСИ и съдия по вписванията за Районен съд 
Раднево е 2,6. През отчетния период не са извършвани кадрови промени. 

                    Със Заповед №7/23.01.2012 г.на Председателя на РС Раднево е 
извършена трансформация на длъжности: от длъжност „компютърен оператор 
изпълняващ  деловодни функции” в длъжност „деловодител”, както и  на 
длъжността „секретар в СИС” в длъжността „деловодител”, съгласно 
Класификатора на длъжностите за съдебните служители в администрацията на 
органите на съдебната власт в рамките на утвърдената щатна численост, 
считано от  01.03.2012 г., за което е уведомена комисия „Съдебна 
администрация” при ВСС. 

           Извършеното през ноември 2012 г. атестиране на съдебните 
служители, съгласно чл.208 и сл. от Глава 22 на ПАРОАВАС /ДВ бр.9 от 
29.01.2008 год./ и повишаването в ранг на 8 от тях, има за цел  да  стимулира 
служителите, които срочно и качествено са изпълнявали задълженията си. 
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През изминалата 2012 година магистрати и служители участваха в 
семинари  на НИП.  

Районните съдии участваха  в присъствени и в дистанционни 
обучения на различни теми: съдебната власт и медиите, имуществени 
отношения между съпрузите по СК,  приложение на СК при действащото 
европейско законодателство,  прилагане на закона за административните 
нарушения и наказания,  съдебен контрол по принудителното изпълнение по 
ГПК и др., както и в работни срещи за обсъждане на съдебна практика.  

През месец февруари  съдия Вълчанова участва в семинар на тема 
„Приложение на СК при действащото законодателство”/обучение по 
Европейско право/, а през месец април - в семинар „Прилагане на ЗАНН”. 
Съдия Стоянова в Окръжен съд Стара Загора  взе участие в семинар на тема 
„Имуществени отношения между съпрузите по новия СК. Заместващо 
съгласие по чл.127а от СК”. 

През месец май  съдия Петрова посети семинар на тема „Съдебни 
експертизи”;  

Обучение организирано от ССБ и Районен съд Стара Загора на 
тема „Съдебна власт и медии”   бе посетено от съдия Люба Петрова. 

 

Служителите от РС Раднево взеха участие в обучения за защита на 
класифицираната информация, а именно Живка Манолова, Милка Генова, 
Йовка Митева  и Росица Динева, работа по наказателни дела, съдебно 
сътрудничество по граждански дела, работа по граждански дела. 

 
Изготвените от Районен съд Раднево статистически отчети се 

анализират и информацията се използва при вземането на управленски 
решения, в резултат на което са подобрени отделни показатели в работата на 
съда. 

Административният ръководител упражнява контрол върху 
спрените и висящите производства по граждански дела, както и срочността 
при изготвянето на съдебните актове, в резултат на което са сведени до 
минимум забавянията по администрирането на делата и постановяването на 
съдебните актове в законоустановените срокове.  

При необходимост се извършва  преразпределение на работата с 
цел равномерното натоварване на служителите. 

 

Действащата в РС Раднево система за финансово управление и 
контрол /СФУК/, се актуализира съобразно промените в нормативните актове 
и налагащата се промяна в организацията на работа. 

          През месец септември в Районен съд - Раднево бе извършен планов 
финансов одит от Дирекция „Вътрешен одит” във ВСС, включващ периода от 
01.01.2011г. до 31.12.2011г. Финансови нарушения не бяха установени. В 
резултат на извършената проверка се констатира, че са въведени контролни 
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процедури по отношение на управленската и финасово -счетоводната дейност 
на съда, които действат ефективно и стриктно се спазват. Предоставените за 
управление от ВСС бюджетни средства на РС – Раднево са разходвани 
законосъобразно и при изпълнение принципите за ефективност, ефикасност и 
икономичност. 

         Констатирани бяха незначителни пропуски, за които бяха 
направени препоръки. Изготвен бе план за изпълнение на дадените препоръки, 
пропуските бяха отстранени в срок, за което бе уведомен ВСС. 

 
На основание решение на ВСС по Протокол №16/23.04.2003 г. за 

изпълнение на служебните задължения на магистрати и служители през 
почивни и празнични дни,  ежемесечно се изготвя график за дежурства  за  
разглеждане на бързи производства по НПК и ГПК, който се одобрява от 
административния ръководител. 

Разпределението на делата се извършва на случаен принцип чрез 
програмата ”Law Choicе” /предоставена от ВСС/, съгласно Заповед 
№44/28.03.2012 г. от административния ръководител.  Копие от протокола за 
разпределение на делата се прилага към всяко новообразувано дело. 

           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,чл. 7 от Наредба № 14/18.11.2009 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. Така се получава нужната 
информация по електронен път, с което се  пести време за изготвяне, 
изпращане и получаване на писма и улеснява работата на докладчиците по 
делата. През отчетния период са поискани и издадени 100 бр. справки. 

През изминалата 2012 година в Районен съд Раднево не са 
постъпили жалби и оплаквания от граждани срещу съдии и съдебни 
служители, както и сигнали по повод наличие на корупционни действия от 
страна на магистрати и съдебни служители.       

                     В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ на интернет страницата на Районен 
съд Раднево се публикуват 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. Освен 
това се публикува информация за насрочените дела, образци на документи, 
банкови сметки, телефони за връзка и други. 

През 2012 година работата в  Районен съд Раднево  бе белязана от 
множество проверки, както следва: 

- От Окръжен съд Стара Загора – за организацията на дейността на 
съдиите относно образуването  и администрирането на делата за 2011 г. и на 
съдиите по вписванията; проверка за спазването на особените правила за 
съответните производства; воденето и поддържането на деловодните книги. 
Проверката завърши успешно,като липсват дори и препоръки. 
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- От Инспектората към ВСС  планова проверка по образуването, 
движението и приключване на гражданските дела, образувани в периода 
01.01.2010 – 31.12.2011 г.,  както и на деловодните книги.  

Проверката бе извършена в периода от 27.02.20112 – 07.03.2012 г.  Бяха 
дадени  препоръки, за изпълнението на които бе  проведено общо събрание на 
23.04.2012 г.Взеха се   решения относно: 

Администрирането на делата – изготвя се предварителен график за 
дежурствата през съдебната ваканция, като се разпределят всички дела, които 
имат кратки процесуални срокове 

Разпределението на делата – Съгласно Заповед №44/28.03.2012 г. 
разпределението на делата се извършва от председателя на съда, а в случаите 
на  отсъствие – от  съдия Драганов,и в случаите и на неговото отсъствие от 
адм. секретар. 

Взе се решение всички съдии следва да съгласуват с адм.ръководител 
случаите на служебна ангажираност или ползването на неотложен отпуск, за 
да бъде определен друг докладчик и да не се допуска отлагането на делата от 
цял заседателен ден.Такова отлагане  няма  допуснато за 2012г. (Заповед № 
45/29.03.2012 г.) 

Регулиране дейността на съдебните секретари и деловодители, съгласно 
задълженията им от ПАРОАВАС – Ежемесечни проверки в гражданско 
деловодство дали са изработвани делата в срок. За всяко дело се изработва 
дневник, в който се отразява датата на даване на делото на съответния 
докладчик и датата на сваляне на делото в деловодството. Всички съдии, 
секретари и деловодители са уведомени, че във всеки акт на съда следва да се 
отразява датата на присъединяване в  деловодната програма. 
 

Спазване срока по чл.235 ал.5 от ГПК – адм. ръководител ежемесечно 
извършва проверки на срочните книги за открити заседания по граждански 
дела, за които съставя протоколи и изпраща на главния инспектор, както и 
администрирането на бързите производства. Всички съдии разглеждащи 
граждански дела се задължават да се ръководят от всички възможности за 
ускоряване на процеса преди първото по делото заседание, като при 
възможност изготвят проекто-доклади, назначават експертизи и прилагат 
преклузиите,  визирани в разпоредбата на чл.159 от ГПК. 

Срока по чл.390 ал.3 от ГПК – считано от 01.05.2012 г. за начален 
момент да се счита момента на получаване на съобщението от молителя, от 
този момент да започва да тече едномесечния срок за предявяването на иска. 

Относно изричното произнасяне на съда с разпореждане за незабавно 
изпълнение    в заповедите за изпълнение на парични задължения по чл.417 
ГПК – считано от 01.05.2012 г. произнасяне с изрично разпореждане за 
издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК.Изрично 
разпореждане за издаване на изпълнителен лист да се пише  и при издаването 
на такъв при постъпило искане с правно основание в чл.410 от ГПК. 
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 - Втората проверка от инспектора към ВСС беше планова 
комплексна проверка по образуването, движението и приключване на 
наказателните дела за 2010 г. и  2011 г.  

Проверката по наказателни дела  беше извършена в периода 05.03.2012 – 
23.03.2012 г.   

С акта  за резултатите  от проверката беше  констатирано, че няма  
забавяне при образуването на наказателните дела ,движението е в рамките на 
разумните  срокове,деловодните книги и протоколите от съдебните заседания  
се водят  съгласно  изискванията на НПК и ПАРОАВАС.Особено  внимание се 
обърна  на книгата за веществените доказателства  и на книгата за изпълнение 
на влезлите в сила присъди,като се задължиха деловодителите  да отбелязват и 
датата на връщането на делото от по-горната инстанция.Не бяха установени 
случаи на безпричинно отлагане на делата.Не бе установено  забавяне при 
изготвянето  на съдебните актове на нито един състав. 

На основание  чл.58 ал.2 от ЗСВ бяха дадени   препоръки за бъдещата 
работа на съдиите,които се изпълниха в срок. 

 
Проверка бе извършена от  Дирекция „Вътрешен одит” във Висш 

съдебен съвет от 17.09. -29.09.2012 г,касаеща извършване на одитен 
ангажимент за даване на увереност – относно бюджетния процес, 
стопанисването  и управлението на имуществото, управлението на човешките 
ресурси, дейността на специализираната администрация, за периода 01.01.2011 
г. – 31.12.2011 г. 

  Тя завърши  с препоръки,които бяха изпълнени своевременно: 
1. Проверени бяха всички досиета за правилното определяне на размера 

в процент и правилното изчисляване и изплащане на сумите за допълнително 
месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и  професионален опит на 
всички служители и магистрати и да се извърши корекция в случай   на 
установени грешки и нарушения.  

Съставен бе от адм. ръководител План за действие за отстраняването на 
пропуските,като се издадоха следните  заповеди: 

Заповед №187/19.10.2012 г. за незабавно извършване на корекции от 
главния счетоводител в базата данни на програмен продукт ТЕРЕС. 

Заповед №189/24.10.2012 г. за определяне състава на комисия, която да 
извърши проверка на всички досиета, комисията следва да извърши анализ на 
констатирани грешки, пропуски и да представи становището си на адм. 
ръководител за отстраняването им. 

Заповед №218/15.11.2012 г. за изготвяне на допълнителни контролни 
дейности и процедури за определяне и изплащане на допълнителни месечни 
възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит. 

Заповед № 215/12.11.2012 г. за изискване на писмени обяснения от гл. 
счетоводител и адм. Секретар за допуснатите грешки и пропуски при 
определяне на допълнителното месечно възнаграждение за придобит стаж и 
професионален опит. 
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2.Изготвиха се допълнителни контролни дейности по отношение на 
правилното определяне и изплащане на допълнително месечно 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.(Заповед № 
253/29.11.2012 г.) 

 
3. Предприеха се действия за отстраняване на допусната грешка при 

неправилно зададените параметри в използвания програмен продукт във 
връзка с изчисляването на извънредния труд. От административния 
ръководител бяха издадени следните заповеди: 

Заповед № 219/15.11.2012 г. за корекция на базата данни  в програмен 
продукт ТЕРЕС – параметри за правилното изчисляване на извънредния труд. 

Заповед № 220/15.11.2012 г. за допълване на вътрешните правила за 
изчисляването на извънредния труд. 

Заповед № 254/29.11.2012 г. за утвърждаване на допълнително разписани 
правила за изчисляването на извънредния труд. 

 
4. Допълниха се вътрешните правила, като се въведоха контролни 

процедури за реда и начина на изплащане възнагражденията на съдебните 
заседатели. (Заповед № 221/15.11.2012 г;Заповед № 222/15.11.2012 г;Заповед 
№ 256/29.11.2012 г. ) 

5. Разписаха се вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки 
при спазване изискванията на ЗОП,макар , че такива не имало до момента в 
Районен съд Раднево.Издадоха се  следните  заповеди: 

Заповед №223/15.11.2012 г. за определяне работна група, която да 
изготви вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки. 

Заповед №255/29.11.2012 г. за утвърждаване вътрешни правила за 
възлагане на обществени поръчки. 

 
6. Доразработиха се и се актуализираха вътрешните правила за 

осъществяване  на предварителен контрол за законосъобразност ,като се 
добавиха  всички обекти.(Заповед №224/15.11.20112 г.;Заповед 
№257/29.11.20112 г.) 

 
7. Разработи се детайлно утвърдения риск-регистър по функционални 

области и бе утвърден от адм. Ръководител.(Заповед №225/15.11.2012 
г.,Заповед №258/29.11.2012 г.). 

 
 
 - През месец декември 2012 г. беше извършена проверка от 

ДАНС относно съхраняването и обработването на класифицираната 
информация. За същата все още не е получен доклад за да се установи нивото 
на съхраняване и обработване на класифицирана информация. 
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Изминалата 2012 година приключихме при реализирани приходи 
134 751 лева, в т.ч. от съдебни такси 126979 лева ,приходи от глоби 5719 
лева,приходи от предадени вторични суровини /унищожени дела и бракуване 
на активи/ 116 лева, приходи от конфискувани суми 1512 лева и 425 лева от 
начислени лихви.Изпълнението на приходите на бюджета е 128% спрямо 
планираните 105380 лв.  

 Разходите по отчета за касово изпълнение на бюджета са 559 789 
лева. 

 И през тази отчетна година утвърдената ни бюджетна сметка беше 
недостатъчна- за по ефективно изразходване на средствата по наше 
предложение се направи  3 пъти вътрешна трансформация на сумите по 
подпараграфи-за изплащане на СБКО, болнични и възнаграждения на съдебни 
заседатели; по решение на ВСС -3 пъти : 2 пъти за увеличаване /корекция/ на 
заплатите;по наше искане се направи 2 пъти корекция-увеличаване на сметката 
за издръжка в размер на 10000 лв. и 1100 лева за подмяна на дограма.     

 

ЧАСТ ІІ 

 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

През 2012 година са постъпили общо 1303 бр. дела, от които 419 
бр. наказателни дела и 884 бр. граждански дела. За сравнение през 2011 година 
са постъпили общо 1235 бр. дела, от които 352 бр. наказателни и  883 бр. 
граждански дела. През 2010 година са постъпили общо 1 266 бр. дела, от които 
371 бр. наказателни и  895 бр. граждански дела.  

Постъпленията  през отчетния период са се увеличили в сравнение 
с 2011 г.  с 68 бр. дела или  5,51% повече;  в сравнение с 2010 г.  постъпленията 
са се увеличили  с   37 бр. дела или   2,92%  повече  т.е.  запазва се тенденцията 
на плавно покачване на броя на делата. 

През 2012 г. са стояли за разглеждане общо 1411 бр. дела (963 бр. 
граждански дела и 448 бр. наказателни дела), в т.ч. 108 бр. останали висящи 
дела към началото на отчетния период и 1303 бр. новопостъпили.  

През 2011 година са стояли общо за разглеждане 1344 бр. дела, 
ведно с останалите 109 бр. висящи дела към началото на отчетния период. 
През 2010 г. делата за разглеждане са били общо  1371 броя  (371 бр. 
наказателни и  895 бр. граждански дела), в т.ч. 105 бр. висящи дела към 
началото на отчетния период, т.е. забелязва се леко повишаване на броя на 
делата за разглеждане. 

От  общо 1411 бр. дела за разглеждане, през 2012 г. са свършени 
1246 бр. дела – 898 бр. граждански  и 348 бр. наказателни дела, от които 1176 
бр. (319 бр. наказателни и 857 бр. граждански) са свършени в тримесечния 
срок или  94,38% .  
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През 2011 г. от 1344 бр. дела за разглеждане са били  свършени 
1236 дела, от които 1150 бр. или  93,04 %   са свършени в тримесечния срок.  
От общо 1371 бр. дела за разглеждане  през 2010 г.  са свършени  1262 бр. дела, 
от които 1202 бр. дела в тримесечния срок, т.е. 95,25% са  били  свършени в  
тримесечния срок.  

При общо 1411 бр. дела за разглеждане през 2012 г. 
натовареността на съдиите е  29,40. Действителната натовареност на съдиите  
относно  свършените дела – 1246 бр.,  е 25,96  при отработени 48 
човекомесеци. 

 

ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

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

 

А. Брой на постъпилите граждански дела  (видове). 

През изминалата 2012 година  са постъпили 884 бр. граждански 
дела, от които 666 бр. частни граждански дела.   

Искове по СК -  постъпили 59 бр. От тях искове за развод и развод 
по взаимно съгласие  35 бр.,  за издръжка и изменение на издръжка - 20 бр., 
други  искове по СК – 3 бр.  Ведно с останалите висящи в началото на периода 
11 бр. дела, през годината са стояли за разглеждане общо 70 бр. дела по СК.  

През 2011 година  са постъпили 883 бр. граждански дела, от които 
652 бр.  частни граждански дела.  Искове по СК -  50 бр. От тях  искове за 
развод и развод по взаимно съгласие 31 бр.,  за издръжка и изменение на 
издръжка са били 9 бр.  Ведно с останалите висящи в началото на периода 15 
бр. дела, през 2011 г. са стояли за разглеждане общо 65 бр. дела по СК.  

През 2010 г. постъпленията по СК са били  56 бр. От тях  искове за 
развод и развод по взаимно съгласие - 46 бр., издръжка и изменение на 
издръжка са били 10 бр. Ведно с останалите висящи в началото на периода 7 
бр. дела, през годината са стояли за разглеждане общо 63 бр. дела по СК. 

През последната  година се наблюдава леко увеличение на броя на 
делата за развод и издръжка. 

 

Искове по КТ (за обезщетение по чл.200 от КТ, за отмяна на 
уволнение и др. дела по КТ):   

През 2012 г.  са постъпили  15 бр. дела, по чл.200 от КТ – 2 бр.; за 
отмяна на уволнение – 9 бр. дела;  други дела по КТ – 4 бр., ведно с останалите 
висящи от предходния период 13 бр. дела, за разглеждане са стояли 28 бр. дела 
по КТ. 
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През 2011 г. - искове по КТ (за обезщетение по чл.200 от КТ и за 
отмяна на уволнение):  постъпили са 26 бр. дела, по чл.200 от КТ – 9 бр. и за 
отмяна на уволнение – 17 бр. дела; ведно с останалите висящи – 10 бр. дела, за 
разглеждане са стояли  36 бр. дела по КТ. 

През 2010 г. са постъпили  21 бр. дела по КТ (за обезщетение по 
чл.200 от КТ и за отмяна на уволнение):    по чл.200 от КТ – 5 бр. и за отмяна 
на уволнение – 16 бр. дела;  ведно с останалите висящи – 8 бр. дела, за 
разглеждане са стояли 29 бр. дела по КТ. 

Наблюдава се намаляване на броя на делата за отмяна  на 
уволнение и за обезщетение по чл.200 от КТ  през 2012 г. в сравнение с 
предходните две  години. 

 

Делби:  през  изминалата 2012 година са постъпили 4 бр. дела, 
останали висящи  в началото на периода – 6 бр. дела, т.е. общо за разглеждане 
са били 10 бр. дела за делба. 

През  2011 година са постъпили 3 бр. дела за делба, останали 
висящи  в началото на периода – 11 бр. дела, т.е. общо за разглеждане са били 
14 бр. дела за делба. 

За сравнение  през 2010 година са постъпили 12 бр. дела, останали 
висящи  в началото на периода – 10 бр. дела, т.е. общо за разглеждане са били 
22 бр. дела за делба. 

Анализът на този вид дела за последните три години показва 
намаляване на техния брой.  

 

Облигационни искове: през  отчетния период са постъпили 5 бр. 
облигационни иска (в т. ч. дела от и срещу търговци), ведно с  4 бр. висящи  
дела,  за разглеждане  е имало  9 бр. дела;  

През 2011 г.  са постъпили 5 бр. облигационни иска (в т. ч. дела от 
и срещу търговци), ведно с  1 бр. висящо  дело,  за разглеждане  е имало  6 бр. 
дела;   

През 2010г. са постъпили 6 бр. облигационни иска, в т. ч. дела от и 
срещу търговци, ведно с 11 бр. висящи, е имало за разглеждане  17 бр. дела, а  
през 2009 година за разглеждане са стояли общо  20 бр. дела – от тях 1 дело е 
било висящо в началото на периода;   

В сравнение с 2011 г. и 2010 г. се запазва броят на този  вид дела.  

 

Други  постъпления:   по Закона за домашно насилие – 2 бр. 
дела;  по Закона за закрила на детето - 28 бр. дела, в т.ч.  23 бр. по чл. 26 от 
Закона за закрила на детето и  5  бр. дела по чл. 30 от Закона за закрила на 
детето;  други  постъпления - общо 105 бр. дела;  останали висящи в началото 
на периода – 45 бр. дела или общо за разглеждане 221 бр.  други  дела. 
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През 2011 г.:   по Закона за домашно насилие – 3 бр. дела;  по 
Закона за закрила на детето - 56 бр. дела, в т.ч.  38 бр. по чл. 26 от Закона за 
закрила на детето и  18  бр. дела по чл. 30 от Закона за закрила на детето;  
други  постъпления - общо 192 бр. дела;  останали висящи в началото на 
периода – 37 бр. дела или общо за разглеждане 229 бр.  други  дела. 

През 2010 г.  по Закона за домашно насилие  е постъпило 1 дело;  
по Закона за закрила на детето е имало 42 бр. дела -  по чл. 26 от Закона за 
закрила на детето и  6  бр. дела по чл.30 от Закона за закрила на детето;  други 
постъпления   -  139 бр. дела;  постъпили са общо 188 бр. дела;  останали 
висящи в началото на периода – 37 бр. дела или общо за разглеждане 225 бр. 
дела. 

Сравнителният анализ за последните три години показва, че най-
голям  е бил броят на другите постъпления през 2011 г., а най – малък брой 
през 2012 г. 

Частни граждански дела: постъпили са 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 наследство, останали висящи в началото на 
периода – 1 дело или общо за разглеждане 667 бр.  дела. 

През 2011 г. постъпилите частни граждански дела са както следва: 
постъпили  общо  652 бр. дела (в т.ч.  607 бр.  дела по чл.410 и чл.417 от ГПК;  
4 бр. обезпечителни заповеди; 1  съдебна поръчка; 1 дело за  приемане на 
наследство;  28 бр. дела за теглене и закриване на детски влог;   11 бр. дела за 
отказ от наследство). 

През 2010 г. постъпилите частни граждански дела са както следва: 
общо постъпили 661 бр. (в т.ч. 612 бр.  дела по чл.410 и чл.417 от ГПК;  7 бр. 
обезпечителни заповеди;   29 бр. дела за теглене и закриване на детски влог,  
13 бр. дела за отказ от наследство). 

Броят на  постъпилите частни граждански дела през последните 
две години се запазва висок, предвид условията на икономическата криза, 
както и  опростяването на заповедното производство. Тези дела са голямата 
част от гражданските постъпления.  

Следва да се отбележи факта, че през отчетния период  съдебни 
книжа  се изпращаха и по електронен път на основание чл. 42, ал. 4 от ГПК, но 
все още това се отнася за ограничен кръг лица,предимно банки. 

През 2012 г. от общо  884 бр. постъпили граждански дела,  делата 
по общия ред са  били 218 бр. (искове по СК, трудови спорове, делби, вещни и  
облигационни  искове и  др.)  и 666 бр. частни граждански дела. През отчетния 
период са свършени общо 898 бр. дела, от които 232 бр. по общия ред и  666 
бр. частни граждански дела.  

Гражданските дела по общия ред, които са приключили в 
тримесечния срок са 191 бр. или 82,33 %  от свършените дела.  В тримесечния 
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срок са свършени 666 бр. частни граждански дела  или  99,85% , (едно е 
останало висящо). 

През 2012 г. от общо 963 бр. граждански дела за разглеждане 
(постъпили 884 бр. дела и 79 бр. висящи от предходния период), били са 
свършени 898 бр. дела, от тях  857 бр.  са свършени в тримесечния срок, или  
95,43%  от делата. Средно месечно  всеки съдия е имал за разглеждане   20,06 
бр. дела; през 2011 г. средно месечно всеки съдия е имал за разглеждане 19,93 
дела, а през 2010 г. – 20,22 бр. 

През 2012 г. средното месечно постъпление на  всеки съдия (от 
общо 4-ма съдии),  при новообразувани 884 бр. дела е 18,42 дела; през 2011 г. 
при  новопостъпили 883 бр. граждански дела  е  било 18,39 дела; през 2010 г. – 
при новопостъпили  895 бр. дела е 18,64 дела. 

През 2012 г. средно месечно  всеки съдия е свършил  18,70 дела от 
общо свършени 898 бр. дела; през 2011 г. от общо свършени 878 бр. – средното 
месечно постъпление е било 18,29 дела;   през 2010 г.  всеки съдия е  свършил 
18,68 дела от 897 бр. 

Спрямо общия  брой  свършени дела за 2012 г. – 898 бр., делата 
приключили със съдебен акт по същество  са 822 бр. или   91,54%. 

Със съдебен акт по същество са приключили  169 бр. дела по 
общия ред и 653 частни граждански дела.  Прекратени са били 76 бр. дела, от 
които 13 бр. частни  граждански дела и 63 бр. дела по общия ред. От 
прекратените граждански дела 8 бр. са приключили със спогодба, а 68 бр. дела 
са прекратени по други причини.  

През 2011 г. със съдебен акт по същество са приключили общо 811 
бр. дела,  от които 176 дела по общия ред и 635 частни граждански дела.  
Прекратени са били 67 бр. дела, от които 16 бр. частни  граждански и 51 бр. 
дела по общия ред. Спрямо общия  брой  свършени дела за 2011 г. – 878 бр., 
делата приключили със съдебен акт по същество (811 бр.) са 92,37 %. 

През 2010 г. със съдебен акт по същество са приключили общо 835 
бр. дела,  от които 188 дела по общия ред и 647 частни граждански дела.  
Прекратени са били 62 бр. дела, от които 18 бр. частни  граждански и 44 бр. 
дела по общия ред. 

 

В края на отчетния период висящи са останали общо 65 бр. 
граждански дела, от  които:   12 дела по СК;  4 бр.  делби;  2 бр. дела от и 
срещу търговци;  2 бр. дела по КТ;  други  граждански дела – 44 бр. и  едно  
частно гражданско дело (приемане на наследство). 

В края на 2011 г.  висящи са останали общо 79 бр. граждански 
дела, от  които:   11 дела по СК;  6 бр.  делби;  4 бр. дела от и срещу търговци;  
13 бр. дела по КТ;  други  граждански дела – 44 бр. и  едно  частно гражданско 
дело (обезпечение на доказателства). 
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През 2010 г. в края на периода висящите дела са били 74 бр.  От 
тях:   15 дела по СК,   делби – 11 бр., дела от и срещу търговци – 1 бр., по КТ – 
10 бр.  и  други  граждански дела – 37 броя.  

  

Статистическите данни за времетраенето на 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. 

За 2011 г. данните за времетраенето размяната на книжата сочат, 
че по 112 граждански дела от общо 223, размяната на книжата е приключила в 
рамките на 1 месец, по 62 дела - за 2 месеца, по 17 дела в рамките на 3 месеца 
и по 14 дела - над 3 месеца . т.е. забелязва се тенденция за по-бързо връчване 
на книжата по граждански дела,което говори за по-доброто качество на 
работата на съдии,деловодители и призовкари. 

 

  Част  ІІІ 
 

ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ 

1.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. 

През 2012 година са постъпили общо 419 бр. дела, 29 бр. са 
висящите от предходния период. За разглеждане  са стояли общо 448 бр. дела.   

През 2011 г. наказателните постъпления са били 352 бр., ведно с 
висящите от предходния период 35 бр. дела, за разглеждане  са стояли  387 бр. 
дела. 

През 2010 година са постъпили 371 бр. наказателни дела, за 
разглеждане е имало 400 бр. дела, в т.ч. висящите от предходния период - 29 
бр. дела.  

Анализът показва увеличаване броя на постъпленията през 
отчетния период в сравнение с  2011 г. и 2010 г. Увеличението е от 
постъпленията на  наказателните дела от административен характер,което се 
обяснява с местонахождението на МИНИ „Марица Изток”ЕАД в територията 
на съдебния район, обслужван от Районен съд Раднево. 

 

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

 През 2012 година са постъпили 165 бр. дела от общ характер. От 
предходния период са останали висящи 15 бр. НОХ дела или общо за 
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разглеждане - 180 бр. дела от общ характер. Свършени  са 155 бр. дела, от 
които 140 бр. в  тримесечния срок или 92,32%.  В края на годината са останали 
висящи 25 бр. НОХ дела.  

 През 2011 г. са постъпили 164 бр. дела от общ характер, ведно с 
останалите висящи от предходния период – 16 бр.,  за разглеждане  са стояли 
180 бр. НОХ дела. Свършени са били 165 бр. НОХ дела, от които в 
тримесечния срок  са свършени  142 бр.  или   86,06%. В края на годината  са 
останали  висящи  15 бр. НОХ дела. 

През 2010 г. са били образувани 159 бр. наказателни дела от общ 
характер, ведно с останалите  15 бр. висящи  дела от предходния период, за 
разглеждане са стояли  общо 174 бр. НОХ дела, от тях са свършени общо 158 
броя,  в тримесечния срок са свършили 153 бр. дела  или   96,84 % ;  16 бр. 
НОХ дела са останали висящи в края на 2010 година. 

За сравнение  броя на постъпленията по НОХ дела през отчетния 
период спрямо  2011 г. (164 бр.) и  спрямо 2010 г. (159 бр.)  е  леко 
увеличен.Увеличение се забелязва и на броя на свършените дела в тримесечен 
срок в края на отчетния период- процентът 92,32%,което говори за добра 
подготовка на съдиите докладчици,добра работа на деловодителите  в 
наказателно отделение и на призовкаря. 

 

Движението на НОХ делата по глави от НК са както следва: 

 

Гл.ІІ от НК „Престъпления против личността”:  постъпили са 12 
бр. наказателни дела от общ характер, общо за разглеждане  - 14 бр., от които 2 
бр. висящи от предходния период.  От свършените  12 бр. дела,   8 дела са 
свършени в тримесечния срок  и 2 бр. дела са останали висящи. По тази глава 
от НК са били съдени  и осъдени 9 лица. 

Гл.ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”  е 
постъпило едно дело, което е изпратено на ВКС за определяне на еднакъв по 
степен съд за разглеждането му. 

Гл.ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта”:  постъпили  са 9 бр. НОХ дела, от предходния период е имало 1  
висящо  дело, общо за разглеждане – 10 бр.;   свършени са  9 бр. дела  и едно е 
останало висящо в края на 2012 г.;  в тримесечния срок са  свършени 9 бр. 
дела. По тези дела са съдени и осъдени  9 лица; 

Гл.V от НК „Престъпления против собствеността”:  постъпили са  
79 бр. дела, останали висящи от 2011 г. са  9 бр. дела, общо за разглеждане -  
88 бр. дела. През годината са свършени 74 бр. дела, от които 64 бр. са 
свършени в тримесечния срок. Останали несвършени в края на отчетния 
период са били 14 бр. дела. По тази глава от НК са били съдени  139 лица, от 
които  129 лица са осъдени и  1 лице е оправдано. 
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Гл.VІ от НК „Престъпления против стопанството”:  постъпили са 9 
бр. дела, 3 бр. дела са останали висящи в началото на периода, т.е. за 
разглеждане  са били 11 бр. НОХ дела; от тях  10 бр. са свършени в 
тримесечния срок, останали са  висящи 2 бр. дела;   съдени са 10 лица  и 
всички те са били осъдени. 

Гл. ІХ от НК „Документни престъпления”: постъпили  са 4 бр. 
дела, общо свършени 2 бр. НОХ дела (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 5 бр. дела, от които 4 бр. са били свършени  в 
тримесечния срок;  съдени са били  3 лица  и  3 лица са били осъдени. 

Гл.ХІ от НК  „Общоопасни престъпления”: постъпили са 46 бр.;  
свършените дела са  42 бр. и всички са  свършени в тримесечния срок;  по тази 
глава от НК са  съдени  40 лица, от които 39 са били осъдени. 

По Гл.VІІ от НК, Гл.VІІІ от НК, Гл.ХІІ, Гл.ХІІІ и Гл.ХІV от НК 
няма образувани дела през отчетния период. 

 

През  2011 г. наказателните постъпления са били общо 352 бр., 
ведно с висящите от предходния период 35 бр., за разглеждане  са стояли  387 
бр. дела. 

През 2010 година са постъпили 371 бр. наказателни дела, за 
разглеждане е имало 400 бр. дела, в т.ч. висящите от предходния период - 29 
бр. дела. 

От постъпилите НОХ дела през 2012 г. най-голям е броят на делата 
за престъпления против собствеността – 79 бр., които представляват 47,87% от 
постъпилите НОХ дела; на следващо място са общоопасните престъпления  – 
46 броя, следвани от престъпления против личността  - 12 бр.; следвани от 
престъпления против стопанството и против брака, семейството и младежта – 
по 9 броя,  престъпления против реда и общественото спокойствие – 5 броя, 
документни престъпления – 4 броя дела. 

От постъпилите през 2011 г. НОХ дела /164 бр./ най - голям е 
броят на делата за престъпления против собствеността – 84 или 51,21%; 
следвани от общоопасни престъпления  – 33 броя, следвани от престъпления 
против стопанството – 21 броя, престъпления против брака, семейството и 
младежта – 11  броя, престъпления против личността – 11 броя, престъпления 
против реда и общественото спокойствие – 2 броя, документни престъпления – 
2 броя. 

От постъпилите през 2010 г. НОХ дела /159 бр./ най - голям е 
броят на делата за престъпления против собствеността – 75 или 47,16%; 
следвани от общоопасни престъпления  – 38 бр., следвани от престъпления 
против личността – 12 бр., престъпления против стопанството – 11 бр., 
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престъпления против брака, семейството и младежта – 9  бр.,  престъпления 
против реда и общественото спокойствие – 9 бр. 

 

През 2012 г. от общо 165 НОХ дела, 42 бр. са внесени със 
споразумение или  25,45% от внесените НОХД. През отчетния период са 
постъпили  15 броя бързи производства по чл. 356 от НПК  или  9,09 % от 
внесените НОХД. 

През 2011 г. от общо 164 НОХ дела, 68 броя са внесени със 
споразумение или  41,46% от внесените НОХД. През отчетния период са 
постъпили 14 броя бързи производства по чл. 356 от НПК  или  8,54%  от 
внесените НОХД. 

От общо 159 бр. НОХ дела постъпили през 2010 г., 32 бр. дела са 
внесени със споразумение  или  20,13% от внесените НОХД. През отчетния 
период са постъпили 17 бр. бързи производства по чл. 356 от НПК  или  
10,69%  от внесените НОХД. 

Т.е. наблюдава се тенденция към намаляване на внесените със 
споразумение  дела от общ характер . 

 

През 2012 г.  с присъда са приключили  54 бр. НОХ дела или   
34,84% от свършените 155 НОХ дела и  85 бр. дела са приключили със 
споразумение или 54,83%.   От 16 бр. прекратени  НОХ дела,  13 бр. са върнати 
на прокуратурата за доразследване или 81,25% от  прекратените.   От 180 бр. 
НОХ дела за разглеждане върнатите на Районна прокуратура за доразследване 
са 7,22 %. От делата приключили с присъда, едно  е  приключило с 
оправдателна присъда.   

През 2011 г.  с присъда са приключили  76 бр. НОХ дела или   
46,06% от свършените 165 бр. НОХ дела и  68 бр. дела са приключили със 
споразумение или 41,21%.    От прекратените 21 бр.  НОХ дела,  13 бр. са 
върнати на прокуратурата за доразследване или  61,90 % от прекратените.  От 
180 бр. НОХ дела за разглеждане върнатите на Районна прокуратура за 
доразследване са 7,22 %. От делата приключили с присъда, едно  е  
приключило с оправдателна присъда.   

През 2010 г.  с присъда са приключили  73 бр. НОХ дела или   
46,20% от свършените 158 бр. НОХ дела и  73 бр. дела са приключили със 
споразумение  /46,20%./    От прекратените 12 бр.  НОХ дела,  12 бр. са 
върнати на прокуратурата за доразследване или  100 % от прекратените.  От 
174 бр. НОХ дела за разглеждане върнатите на Районна прокуратура за 
доразследване са 6,89 %.  Постановена е една оправдателна присъда.   

 

През 2012 г. по НОХ дела са  били съдени  212 лица, от които едно 
лице  е било  оправдано и  200 лица  са  били осъдени, в т.ч. 22 непълнолетни 
лица. 
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Влезлите в сила присъди през 2012 г. са  51 броя. 

Наложените наказания по видове са както следва: 

Лишаване от свобода до 3 г.  –  51 лица; 

Условно осъдени – 66 лица; 

Лишаване от свобода над 3 г. до 15 г.  –  4 лица; 

Глоба  –  17 лица; 

Пробация  –  56 лица; 

През 2012 г., както и през 2011 г. и през 2010 г.,  най-често 
налаганото наказание  е лишаване от свобода до 3 г.   

 

Другите наказателни постъпления  през отчетния период са както 
следва:   НЧХ дела – 4 бр.; ЧН дела  – 115 бр.; АН дела  - 112 бр. и  23 бр. дела 
по  чл. 78А от НК.  

 

През 2012 г. не са образувани дела от обществен интерес.  
 

През 2012 г. от общо 448 наказателни дела за разглеждане, 
свършени са били 348 бр. дела, от тях  155 бр. НОХД, 6 бр. НЧХД,  73 бр. АНД 
/ в т.ч. по чл.78-а от НК / и 114 бр. ЧН дела. 

През 2011 г. от общо 387 наказателни дела за разглеждане, 
свършени са били 358 бр. дела, от тях 165 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 77 бр. АНД / 
в т.ч. по чл.78-а от НК / и 115 бр. ЧН дела. 

През 2010г. от общо 400 наказателни дела за разглеждане, 
свършени са били 365 бр. дела, от тях 158 бр. НОХД, 6 бр. НЧХД, 72 бр. АНД / 
в т.ч. по чл.78-а от НК / и 129 бр. ЧН дела. 

 

При общ брой  448 бр. наказателни дела  за разглеждане през 2012 
г., средно месечно  всеки съдия е имал за разглеждане 9,33 бр. дела, през 2011 
г. са били 8,06 бр. дела;   през 2010 г.  средно месечно всеки съдия е имал за 
разглеждане 8,33 бр. дела;    

 

При постъпили 419 бр. наказателни дела, средното месечно 
постъпление на всеки съдия през 2012 г. е било 8,73 бр. дела. Средното 
месечно постъпление на всеки съдия през 2011 г. е било 7,33 при 352 бр. дела; 
през 2010 г. – 7,73 при постъпили 371 бр. наказателни дела. 

През 2012 г. от свършените 348 бр. наказателни дела, в 
тримесечния срок са били свършени   319 бр.  дела  или   91,67%  от делата. 
Средно месечно  всеки съдия е свършил 7,25 дела. 
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 През 2011 г. от свършените 358 бр. наказателни дела, в 
тримесечния срок са били свършени   317 бр.  дела  или   88,55%  от делата. 
Средно месечно  всеки съдия е свършил 7,46 дела. 

 През 2010 г. от свършените 365 бр. наказателни дела, в 
тримесечния срок са били свършени   346 бр.  дела  или   94,79%  от делата. 
Средно месечно  всеки съдия е свършил 7,60 дела. 

   Т.е. в сравнение с предходната година процентът на свършените 
в тримесечен срок дела  от наказателно-правен характер значително се е 
увеличил. 

 

Дейността на бюро 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 на административния ръководител извършва 
проверка  на  работата на бюрото за съдимост.  

През 2012 г. са били издадени  3785 свидетелства и 782 справки за 
съдимост, като всички свидетелства са издавани в деня на поискване, 
независимо от месторождението на лицата. През 2011 година са издадени 1646 
свидетелства за съдимост и 805 справки за съдимост.  За 2010 година са били 
издадени съответно 1761 свидетелства и 872 справки за съдимост. 

 

 

ОБЖАЛВАНИ /ПРОТЕСТИРАНИ/ ПРЕЗ 2012 г. РЕШЕНИЯ И 
ПРИСЪДИ ПО  НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. РЕЗУЛТАТИ. 

 

През изминалата 2012 година са обжалвани 54 съдебни акта по 
граждански дела, в т.ч: Решения – по 31 граждански дела. От тях 21 акта са 
потвърдени от въззивния съд, 5 са изцяло отменени, 4 са частично отменени и 
1 акт е отменен в едната част. Определения -  обжалвани  23 бр.;  по 22 от тях 
се е произнесъл въззивният съд:  8 потвърдени,  11  изцяло отменени, 2 
частично отменени и 1 обезсилено по обективни причини. 

През 2011 г. са били обжалвани 53 акта по граждански дела, както 
следва: Решения - по 33 граждански дела. По 13 от тях се е произнесъл 
въззивния съд: 4  са изцяло отменени; 5  са потвърдени,  3 частично отменени  
и 1 изцяло отменено /по обективни причини/. Определения: по 20 граждански 
дела. По 16 от тях се е произнесъл въззивния съд - 8  изцяло отменени; 4 са 
потвърдени;  2  са частично отменени и  2  обезсилени. 

През 2010 г. са обжалвани общо 36 акта по граждански дела:  
решения – по 25 гр. дела; въззивният съд се е произнесъл по 37 акта – 16 акта 
са потвърдени, 12 изцяло отменени, 1 прекратено поради оттегляне на иска 
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пред въззивната инстанция, 8 отменени отчасти; определения – 11 бр., 
въззивният съд се е произнесъл по 5 акта – 1 е потвърден, 3 отменени изцяло, 1 
отменен поради представяне на нови доказателства. 

 

Общият процент на потвърдените  решения от всички върнати 
обжалвани граждански дела през отчетния период е  67,74%. 

Забелязва се значително повишаване качеството  на разглежданите 
граждански дела, за което имат заслуга най-вече съдиите  Петрова и Стоянова. 

 

Обжалвани присъди  и решения по наказателни дела: 

През 2012 г. са обжалвани/протестирани  46 съдебни акта:  по 19 
НОХ дела, по  15  АН дела,  по 8 ЧН дела  и  по 4  НЧХ дела. Въззивният съд 
се е произнесъл по 32 дела. Решения/присъди – 21 са потвърдени, 5 са 
отменени и върнати за ново разглеждане, 2 са отменени и върнати на 
прокуратурата, 2 са отменени изцяло, 1 изменена в гражданско-осъдителната 
част.;  определения и разпореждания – въззивниата инстанция се е произнесла 
по 17 акта:15 са потвърдени и 2 отменени изцяло.Високият процент на 
потвърдените определения и разпореждания говори за задълбочено и детайлно 
познаване на процесуалния закон. 

През 2011 г. са обжалвани/протестирани 85 акта по наказателните 
дела: 19 бр. НОХ дела, 3 НЧХ дела,  50 бр. АН дела, 13 ЧН дела. По 48 дела се 
е произнесъл въззивният съд: решения и присъди – 29 потвърдени, 3 отменени 
и върнати  за ново разглеждане, 7 отменени и върнати на  прокуратурата, 8 
отменени изцяло, 1 изменено в гражданската част; определения и 
разпореждания – въззивният съд се е произнесъл по  24 акта: 9 са потвърдени, 
7 отменени и върнати за ново разглеждане, 8 отменени изцяло. 

През 2010 г. данните са следните: обжалвани 37 акта / по 7 НОХ 
дела, по 19 АН дела, по 10 ЧН дела, 1 НЧХ дело; по 42 дела се е произнесъл 
въззивният съд:  по 28 решения и присъди – 18 са потвърдени, 1 отменена, 2 
отменени за ново разглеждане, 2 отменени и върнати на прокуратурата, 3 
отменени изцяло и 2 изменени в наказателната част.  

Тук е мястото да се отбележи изключително високият процент на 
потвърдените  решения по административен характер дела- разглеждани като 
касационна инстанция от Административен съд Стара Загора.През цялата 
година има  само два отменени акта,постановени от съдиите Вълчанова и 
Драганов,разглеждащи такива дела- и двата поради  приложението на 
института на давността.Изключително сме благодарни на стабилната 
практика,наложена от Административен съд Стара Загора,която се отразява на 
качеството на разглежданите съдебни актове. 

Общият процент на потвърдените съдебни актове при всички 
наказателните дела  е   73,47% ,което отново говори за по-високо качество на 
разглежданите  наказателни дела от гражданските ,каквато е тенденцията в 
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съда ни от много години.По-ниския процент на потвърдените присъди  по 
наказателни общ характер дела се дължи на смяната на разглежданите дела по 
материя- с оглед на участието на съдията Драганов на местните избори.Не 
може да не се отчете фактът,че продължителното разглеждане на дела от 
гражданскоправна материя прави значително по-трудно навлизането на 
докладчика в наказателното право и поради това  се занижава и качеството на 
изготвените  съдебни актове. 

 

Част  ІV 
 

ИЗВОДИ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО 
ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2012г. 
ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ, УЧАСТВАЛИ В 
РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОКАЗАТЕЛИТЕ НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО. 

 

ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА  

През изминалата 2012 г. съдия Вълчанова - административен 
ръководител,  е имала за разглеждане 344 граждански дела: 342 са 
новопостъпили и две са  останали  висящи от предходния период,  от тях 322 
бр.  са частни граждански и 22 бр. по общия ред/.  

От общия брой дела за разглеждане, съдия Вълчанова е свършила 
342 бр. дела,  които  са били свършени в тримесечния срок  или   99,41 %;   2  
дела са останали висящи в края на отчетния период.  

Обжалвани определения и разпореждания през 2012 г.:   

1 определение по частно гражданско дело /обезпечително 
производство/,което е   потвърдено;  

От обжалваните през 2011г. разпореждания по 3 ч.гр.дела 
/заповедно производство/  и върнати през 2012г. – 3 акта са  потвърдени. 

 

През  2012 г. съдия Драганов е разгледал 323 частни граждански 
дела, от които 322 са свършили  в тримесечния срок, т. е. 99,69 %;  едно частно 
гражданско дело е останало висящо в края на отчетния период. 

През 2012г. са били обжалвани 3 частни граждански дела, по едно 
дело въззивният съд се е произнесъл  и съдебният акт е потвърден. 

 

Съдия Петрова е имала за разглеждане 153 граждански дела /от 
тях 122 са новопостъпили и 31 останали от предходния период/.  От  делата за 
разглеждане  съдия Петрова е приключила 122 дела  или  79,73%;   в 
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тримесечния срок са били  свършени 105 бр. или   86,06%;   31 бр.  дела са 
останали висящи в края на отчетния период. 

Съдебни актове /решения / по същество  обжалвани през 2012 г. – 
11 бр.; въззивният съд се е произнесъл по 5 дела; 3 бр. съдебни акта са 
потвърдени и 2 бр. частично отменени. 

Съдебни актове /решения / по същество  обжалвани през 2011г. и 
върнати през 2012 г.: 6 бр. дела; въззивният съд се е произнесъл по 6 дела, от 
които – 5 акта са потвърдени и 1 акт отменен изцяло. 

 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2010 г. и върнати 
през 2012 г. – въззивната инстанция се произнесла по едно дело и е потвърдила 
съдебния акт. 

Обжалвани определения през 2012 г.: по 7 граждански дела по 
общия ред, от които : 6 акта са отменени изцяло и  1 акт обезсилен /по 
обективни причини/. 

Обжалвани разпореждания през 2012 г.: по 4 бр. дела по общия 
ред, от които: 2 бр. потвърдени и 2 отменени частично.  

 

Съдия Стоянова е имала за разглеждане  143 бр. граждански дела 
/от тях 98 бр. са новопостъпили и 45 бр. останали от предходния период/. От 
общия брой дела за разглеждане  съдия Стоянова е приключила 112 бр. дела 
или  78,32%;  в тримесечния срок  са били  свършени 88 бр. или   78,57% ;   31 
бр. дела са останали висящи в края на отчетния период. 

Обжалвани съдебни актове /решения/  по същество през 2012 г.   
по 20 дела;  въззивната инстанция се е произнесла  по 7 дела, от които: 3 акта 
са потвърдени, 3 отменени изцяло и 1 акт частично отменен.; 

От обжалваните през 2008 г. съдебни актове  по същество 
/решения/ и върнати през 2012 г. – произнасяне има по едно дело и актът  е 
частично отменен. 

От обжалваните през 2010 г. съдебни актове  по същество 
/решения/ и върнати през 2012 г. – произнасяне има по едно дело и актът  е 
потвърден. 

Съдебни актове  по същество /решения/ обжалвани през 2011 г. – 
по 11 бр. дела; въззивният съд се е произнесъл по 10 дела, от които: 8 бр. са 
потвърдени, 1 отменено изцяло 1 потвърдено частично. 

Обжалвани определения през 2012 г. – по 8 граждански дела по 
общия ред, горната инстанция се е произнесла по 6 от тях – 5 акта са отменени 
изцяло и 1 е потвърден. 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През 2012 година съдия Вълчанова –е разгледала общо 161 бр. 
наказателни дела, от предходния период са останали висящи 4 и 
новопостъпили 157 бр. От тях 89 бр. НОХ дела, 13 бр. АН дела по чл.78а от 
НК, 4 бр. ЧН дела и 55 бр. АН дела. Общо свършени са били 103 бр. дела или  
63,98% от делата за разглеждане  /73 бр. НОХ дела; 9 бр.  по 78а от НК; 4 бр. 
ЧН дела и  17 бр. АН дела/; 

В срок до три месеца  са били свършени  91 бр.  наказателни дела:  
67 бр. НОХ дела, 7 бр. по 78а от НК, 4 бр. ЧНД, 13 бр. АН дела,  или  88,35 % 
от свършените дела са свършени в тримесечния срок.  

Останали несвършени  в края на отчетния период  са 58 бр. дела, 
от тях 16 бр. НОХ дела, 4 бр. АН дела по чл.78а от НК и 38 бр. АН дела . 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2012 г.:  

 по 7 НОХ дела – 4 потвърдени, 2 без резултат, 1 върнато за ново 
разглеждане;  

 по АН дела – 8 акта /5 потвърдени, 1 отменено,   2  без резултат/; 

 Обжалвани определения и разпореждания през 2012 г.:  по НОХ 
дела – 1 акт,   който е отменен; 

От обжалваните  през 2011 г. съдебни актове по същество и 
върнати през 2012 г.:  

 по НОХ дела – 1 акт, който е потвърден     

 по АН дела – 2 акта, които са потвърдени; ЧН дела – 1 акт 
(потвърден) и НЧХ дела - 1 акт, изменен. 

 

Съдия Драганов през 2012 г. е имал общо за разглеждане  164 бр. 
наказателни  дела  –  16 бр. останали от предходния период и 148 бр. 
новопостъпили;  от тях  88  бр. НОХ дела,  11 бр. по 78а от НК,   62 бр. АН 
дела и 3 ЧН дела. Общо свършените наказателни дела са 126 бр. :  НОХ дела – 
79 бр., дела по 78а  от НК - 10 бр. и АН дела - 34 бр.; ЧН дела – 3 бр.  От 
всички дела за разглеждане свършените дела са  76,83%. 

От свършените  наказателни  дела,  117 бр.  са свършени в  срок от 
три месеца:  71 бр. НОХ дела, 9 бр. по 78а и 34 бр. АН дела, ЧН дела – 3 бр.,  
или  92,86% от  делата са свършени  в тримесечния  срок; 

Останали несвършени  общо 38 бр. дела:  9 бр. НОХ дела., 1 бр. по 
78а от НК и 28 бр. АН дела. 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2012 г.:  по 4 бр. 
НОХ дела (2 потвърдени, 1 отменено за ново разглеждане и 1 дело без 
резултат)  по 6 бр. АН дела – 4 акта потвърдени, 1  отменено, 1 акт изменен; 

Обжалвани определения и разпореждания през 2012 г.:  по 3 НОХ 
дела, които са потвърдени;  по 1 ЧН дело - потвърдено; 
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През 2012 г. съдия Стоянова е имала за разглеждане  60 бр. 
наказателни дела  – 6 бр. дела от предходния период и 54 бр. новопостъпили 
дела;  от тях   8 бр. НЧХ дела,  51  бр. ЧН дела и 1 бр. АН дело.  Общо  са  
свършени  56 бр. дела - 6 бр. НЧХ дела;  49 бр. ЧН дела и 1 бр. АН дела.   От 
всички дела за разглеждане свършените дела са  93,33%. 

От  общо свършените дела 49 бр. са  свършени в  срок от три 
месеца – 49 бр. ЧНД, или 87,50 % от свършените дела са свършени в 
тримесечния  срок; 

Останали  несвършени в края на периода  4 бр. дела – 2 бр. НЧХ  
дела и 2 бр. ЧН дело. 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2012 г.: по НОХ дела 
– 1 акт (отменен и върнат на прокурора);  по ЧН дела – 5 обжалвани акта, от 
които 3 потвърдени, 1  акт отменен и 1 без резултат; по НЧХ дела – 3 
обжалвани, от които 2 потвърдени и 1 акт е без резултат.  

От обжалваните през 2011 г. съдебни актове по същество и 
върнати през 2012 г.:  по 2 НОХ дело -  1 потвърден, 1  акт е  отменен за ново 
разглеждане; по 1 ЧН дело – акта е потвърден. 

 

През 2012 г. съдия Петрова е имала за разглеждане  63 бр. 
наказателни дела  – 3 висящо от предходния период и 60 бр.новопостъпили 
дела: от тях  3 бр. НОХ дела, 1 бр. по 78а;  58 бр. ЧН дела и 1  бр. АН дело. 
Общо са били свършени 63 бр. дела:   3 бр. НОХ дела, 1 бр. по  чл.78а от НК,  
58 бр. ЧН дела и 1 бр. АН дела.  От всички дела за разглеждане свършените 
дела са  100%. 

От  свършените  наказателни дела  в  срок от три месеца  са 
свършени 62 бр., от които 2 бр. НОХ дела,  1  бр. дела по чл.78а  от НК;  58  бр. 
ЧН дела, 1 бр.  АН дела, или  98,41%  от свършените дела са  свършени в 
тримесечния  срок; 

В края  на отчетния период не са останали висящи дела. 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2012г.: по 1 НОХ 
дело –  акта е отменен и върнат на прокурора;  по 1 АН дела – акта е отменен 
за ново разглеждане;  по 2 бр. ЧН дела –  2 акта са потвърдени; 

От обжалваните през 2011 г. съдебни актове по същество и 
върнати през 2012 г.:   по 2 АН дело  -   1 акт е потвърден и 1 акт е отменен; по 
2 ЧН дела – 2 акта са потвърдени. 

 

ОБЩА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ: 

Средномесечно през 2012 г. съдия Вълчанова  е разгледала по 
42,08 дела (общо наказателни и граждански), съдия Драганов - по 40,58 дела; 
съдия Стоянова – по 16,92 дела; съдия Петрова – по 18 броя. 
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Общата натовареност на съдиите през 2012 г. в РС Раднево е  29,40 
дела по отношение дела за разглеждане, а спрямо свършените дела – 25,96 
дела. През 2011 г. натовареността е била:  28 бр. спрямо делата за разглеждане 
и  25,75 бр. спрямо свършените дела; действителната натовареност - 29,22 дела 
/за разглеждане/ и 26,87  спрямо свършените дела. През 2010 г. общата 
натовареност на съдиите е била 28,56 дела спрямо делата за разглеждане и 
26,29 дела спрямо свършените. 

 

 

 

ПО ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА ДЕЛАТА 

През 2012 година се запазва броя на постъпленията на делата от 
гражданско правен характер през последните три години ,с тенденция за 
плавно покачване ръста на частните граждански дела. 

Постъплението на граждански дела по общия ред е приблизително 
на нивото от последните три години, но се запазва тенденцията на плавно 
увеличаване. 

Относително устойчиво е постъплението на дела по КТ(с 
тенденция към малко намаление), СК, вещни искове и делби. 

 

ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 

 

В Радневския районен съд винаги е имало бързо разглеждане на 
делата  и абсолютен стремеж за спазване на процесуалните срокове, и тази 
година процентите са високи, като 95% за гражданските дела – разгледани и 
приключени в тримесечни срокове,  а за наказателните - 92 %. 

Тези показатели са  все пак много високи и дават основание за 
гордост, както на съдиите, така и на съдебните служители. 

Малко по-лоши са показателите при делата от административен 
характер - 89%, но това се обяснява  с допустимостта на доказателствени 
искания за страните и в първото по делото заседание, както и многобройните 
пречки за призоваване на страните, които са в различни градове на 
България.Тази година  има заведени  около    дела  между едни и същи страни 
и постъпването на болничен лист от едната от страните  причинява отсрочване 
на множество дела,като се забавя изцяло срокът на разглеждане на делата от 
административно-наказателен характер.Това е  и причината в края на 
отчетната година да има такъв голям брой висящи административен характер 
дела. 
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ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период е 
функция на постъплението на делата и броя на свършените дела. През 
отчетната година броят на несвършените дела в края на отчетния период е  по-
висок при наказателните  дела,поради вече споменатите по-горе причини, - 
висящи  граждански дела- 65 и наказателни общо-100 броя 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 напукат 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. 

 

 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. 

 

Броят на оставените в сила съдебни актове  по граждански дела 
отнесен към общия брой обжалвани съдебни актове, по които се е произнесла 
въззивната инстанция води до извода, че  70,59%  за 2012  от тях са оставени в 
сила. 

Спрямо предходните години процентът на оставените в сила 
съдебни актове е доста по-висок,но намирам,че съдиите от гражданско 
отделение могат да постигнат и още по-добри резултати.Все пак гражданските 
състави могат да се поздравят с добри резултати в сравнение с предходните 
години. 

Що се отнася до  наказателните  дела, то  по наказателните общ 
характер дела процентът е  73,47 %.,малко по-нисък от предходните години. 

Основните причини, водещи до отмяна и обезсилване на съдебните 
актове  са недостатъчна  подготовка  за първото съдебно заседание, недоброто 
разпределение на доказателствената  тежест и липсата на отделяне на спорното 
от безспорното  за страните. Една от забележките и на инспектората  при ВСС 
през 2012г. беше липсата на достатъчно  прецизен доклад от  страна на 
съдиите по гражданските дела в първото по делото  заседание. 

Все пак имайки  предвид  срочността при изработването на делата  
следва да се оцени  работата на гражданските съдии като  отлична- нямат нито 
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един  закъснял съдебен акт.Изключителна заслуга за навременното обслужване 
на гражданите и приключването на делата имат  деловодителките от 
гражданско отделение - Кирилка Бучакчиева и Живка Делева, които и с 
персонална помощ особено по отношение  на заповедните  производства 
доведоха съда до тези резултати. 

 

ДРУГИ ПРОБЛЕМИ 

 

Статистическите данни и направеният анализ дават основание да 
приемем, че през изминалата 2012 година, както и през последните години се 
запазва тенденцията за подобряване срочността при насрочването, решаването 
и предаването на делата. 

През 2012 година съдебните актове се изготвяха в предвидените 
законови и инструктивни срокове, с малки изключения, които са посочени по-
горе.  

Извършваната ежемесечна проверка от административния 
ръководител ,относно спазването на процесуалните срокове и проверка на 
администрирането и движението на делата доведе до отсъствието на каквито и 
да е закъснения при изготвянето на съдебните актове по същество. 

Извършената от Административния ръководител проверка за 
спрени и ненасрочени дела установи, че докладчиците ежемесечно следят за 
отпадане на процесуалните пречки за движение на делото, изискват се 
съответните справки, следят за изтичане на сроковете и предприемат 
дължимите процесуални действия. Не се констатира наличие на образувани 
дела, които да не са насрочени или да се насрочват извън разумния срок. 

По молбите за разрешение за извършване на действия на 
разпореждане с имущество на деца – чл.130, ал.3 и 4 СК, разрешение за 
извършване на действия на разпореждане с имущество на лица, поставени под 
настойничество и попечителство – чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 СК, разрешение 
за участие в доброволна делба на недееспособни – чл.35, ал.2 СК и разрешение 
за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица – чл.6, ал.2 
и 3 СК, съдията се произнася с определение и се образуват частни граждански 
дела. Тази промяна наложи и да се събира държавна такса за образуване на 
дело в размер на 25 лева и за издаване на удостоверение в размер на 5 лева. 
Във всички случаи, когато се засягат интересите на дете се изисква и 
становище от Дирекция „Социално подпомагане”. 

Изключителната натовареност на деловодителите от гражданско 
отделение  във връзка с увеличения брой постъпления по заповедното 
производство затруднява обслужването на гражданите и адвокатите. 
Деловодната функция стана изключително напрегната за гражданско 
отделение и на тези служителите се  дължи голяма благодарност от цялата 
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съдебна система  и от обслужените граждани за липсата на еквивалентно на 
труда им заплащане. 

Във връзка с решение № 6 / 09.02.2010 година на комисия 
„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика „ 
при ВСС на РБ и на основание чл. 5, ал. 2,чл. 7 от Наредба № 14/18.11.2009 г. 
за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 
Национална база данни „ Население” от месец Юни 2010 година бе дадена 
възможност на магистрати и съдебни служители да извършват справки в 
диалогов режим на работа с данни от автоматизираните информационни 
фондове на Национална база данни „Население”. По този начин се спестява 
разход на време за изготвяне , изпращане и получаване на писма и има 
възможност във всеки един момент докладчика да получи чрез 
упълномощените съдебни служители по електронен път необходимата 
справка. 

През изминалата година продължи използването на програмния 
продукт / АСУД / разработен от „Информационно обслужване” АД град 
Варна. 

Към настоящият момент всички образувани дела и тези, които са 
били образувани през предходни години са въведени и обработени чрез 
програмния продукт – АСУД. През отчетната година чувствително се подобри 
работата с програмния продукт от страна на магистрати и съдебни служители, 
свързана с въвеждането на данни и ползването на различните 
функции.Ефектът и ползите от въведената АСУД са очевидни. За да бъдат 
обективни направените изводи и за да се направи точен сравнителен анализ с 
останалите съдилища необходимо и задължително условие е статистическите 
данни да се попълват коректно и във всяка графа да се влага ясен и точен 
смисъл в съдържанието. 

В действащата в РС град Раднево Система за финансово 
управление и контрол / СФУК / се съдържат Правила за работа с програмните 
продукти . В изпълнение на решение по протокол №42/29.10.2009 година на 
ВСС на РБ са разработени и Вътрешни правила /указания/ за работа при 
публикуване на съдебни актове на интернет страницата на съда, които са 
утвърдени със Заповед №123/ 24.11.2009 година на Председателя на РС град 
Раднево и Заповед №124 от 01.06.2010г., която актуализира предишните 
правила. 

Всички постановени съдебни актове при спазване на изискванията 
на чл. 64 ЗСВ се публикуват и на интернет- страницата на РС град Раднево/ 
ръчно /, до които свободен достъп има всеки. Не е необходимо въвеждането на 
регистрация, потребителско име или парола. На интернет-страницата на РС 
град Раднево са публикувани и указания за достъп до съдебните актове, 
публикувани на интернет- страницата. На разбираем за потребителите език са 
описани подробно всички стъпки за достъп до търсения съдебен акт и е 
обяснено как са систематизирани по видове / от гражданско правен характер и 
наказателно правен характер дела/. 
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Все още и през 2011г. няма функция, която да замени ръчното 
публикуване на интернет страницата на съда на постановените съдебни актове, 
което през изминалата година създаде някои затруднения от технически 
характер. Направени са съответните предложения до програмистите от 
„Информационно обслужване” АД град Варна и в тази насока през следващата 
година предстои да се работи. 

 Както и през предходните години щатна численост на съдебните 
служители и разпределението на техните функции даде възможност всички 
районни съдии да бъдат групирани с постоянен секретар-протоколист и 
деловодител / по един деловодител на двама съдии/, което създаде 
предпоставки да се работи в екип, доведе до по-голям синхрон при 
провеждането и подготовката на съдебните заседания и оптималното 
натоварване на съдебните служители. Отсъствието на съдебни служители, 
особено в случаите, когато това се налагаше за по-продължителен период от 
време, водеше до затруднения при групирането на някои съдии със секретар- 
протоколисти, което водеше и до затруднения при администрирането на делата 
им.  

През изминалата година Секретар – протоколистите освен, че 
изпълняваха задълженията си, произтичащи от ПАРОАВАС се включваха и 
подпомагаха съдиите при изписването на съдебните актове и при 
необходимост подпомагаха съдебните деловодства, регистратурата. 

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. 

 

 

Част V 

 

Съдебно изпълнение. Служба по вписванията. 
 

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

Движение на делата: 
 

През 2012 г. в Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – 
Раднево са постъпили общо 79 дела (при 203 дела за 2011 г.). Свършени чрез 
реализиране на вземането са 91 дела, прекратени по други причини – 207 дела. 
През отчетния период няма изпратени дела на частни съдебни изпълнители. 
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Общо свършените през 2012 г. дела са 298, при 302 за 2011 г.). В края на 
отчетния период са останали висящи 1 125  дела, при 1 344 дела за 2011 г.).  

Средният брой на постъпилите дела за 2012 г. е  6,58 дела месечно.   

Средният брой на прекратените дела на съдия - изпълнител е 24,83 
дела месечно (в сравнителен план за 2011 г. прекратените дела от държавен 
съдебен изпълнител са били 302 дела на съдия или 25,17 дела месечно). 

Събраните суми по свършените дела за отчетната година  са в размер 
на 239 394,00 лв. (при 331 486,00 лв. за 2011 г.) 

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

 

Година Постъпили Свършени Висящи 

2010 251 245 1443 

2011 203 302 1344 

2012 79 298 1125 

 

 

През 2012 год. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – 
Раднево са направени две инвентаризации. При тях не е установена липса на 
дела. 
 

Правни проблеми и препоръки. 

 
Видно от посочените по-горе резултати, през отчетния период е 

налице значително намаление на постъпленията на изпълнителни дела в 
Районен съд Раднево. Освен това е намалял и броят на прекратените 
изпълнителни дела, като това се дължи основно на намаления брой на 
постъпилите новообразувани дела. Вследствие на това е намалял и броят на 
останалите несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период. Следва 
да се отбележи, че през 2012 г. е налице спад в събираемостта на суми по 
изпълнителните дела – 239 394. 00 лв. за 2012 г. при 331 786. 00 лв. за 2011 г. 
Като цяло през отчетния период е намаляло постъплението на нови 
изпълнителни дела, като заедно с това е намаляла събираемостта. Основната 
причина за горното е, че взискателите предпочитат да завеждат изпълнителни 
дела с голям имуществен интерес при частни съдебни изпълнители.  

Друга причина за понижените резултати в работата на държавните 
съдебни изпълнители е предвиденото в ГПК диспозитивно начало на 
изпълнителния процес. Следва за приложението на всеки отделен 
изпълнителен способ взискателят да сезира изпълнителя. Този проблем не 
съществува при частните съдебни изпълнители, което спомага за тяхната 
бързина и оперативност. 
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През 2011 година в съдебно-изпълнителна  служба  са постъпили 
203 бр. дела, от които 150 бр. дела в полза на държавата, 27 бр. дела в полза на 
юридически лица и 24 бр. дела в полза на граждани.  В началото на отчетния 
период са останали висящи 1443 бр. дела или всичко за разглеждане – 1646 бр. 
изпълнителни дела.  Средномесечното постъпление на един държавен съдебен 
изпълнител е  било 16,9 бр. дела. 

През отчетния период са били изпратени на частни съдебни 
изпълнители  2  изпълнителни дела. 

 

През 2010 година в съдебно-изпълнителна служба са постъпили251 
бр. дела, от които 201 бр. дела в полза на държавата, 20 бр. дела  в полза на 
юридически лица и 30 бр. дела в полза на физически лица. В началото на  
отчетния период са останали висящи 1437 бр. дела или всичко за разглеждане 
– 1688 бр. изпълнителни дела. Средномесечното постъпление на един 
държавен съдебен изпълнител е било 20.92 бр. дела. 

През отчетния период са били изпратени на частни съдебни 
изпълнители общо 16 бр. изпълнителни дела. 

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

През 2012 година свършените изпълнителни дела са 298 бр.  От 
тях 189 дела са били в полза на държавата, 71 дела са били в полза на 
юридически лица и 38 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на един държавен съдебен 
изпълнител са били 24,8 дела. 

През 2011 година свършените изпълнителни дела са били 302 бр.  
От тях 65 дела са били в полза на държавата, 48 дела са били в полза на 
юридически лица и 189 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на един държавен съдебен 
изпълнител са били 25,2 дела. 

През 2010 г. свършените изпълнителни дела са били 245 бр.  От 
тях 115 дела са били в полза на държавата, 33 дела са били в полза на 
юридически лица и 97 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 
Средномесечно свършените дела на един държавен съдебен изпълнител са 
били 20,42 дела. 

 

Общо събраните суми по изпълнителни дела през 2011 година са 
били  331 786.00 лв., от тях 16 462.00 лв. са събрани в полза на държавата;   252 
497.00 лв. – в полза на юридически лица и в полза на граждани -   62 827.00 лв. 

Събраните суми по изпълнителни дела през 2010 година са били 
205008.00 лв., от   тях 24928.00 лв. са събрани в полза на държавата;   56221.00 
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лв. – в полза на юридически лица и в полза на граждани -   123859.00 лв.   През 
2009 г. са събрани  общо  174152.00 лв.  

 

Сравнителен анализ  на постъпленията  в СИС за последните три 
години: 

       
      2010г. 

       
       2011г. 

        
       2012г. 

Общ брой на изп.дела         1688           1443         1344 

Брой на постъпили 
изп.дела 

 
         251 

 
203 

 
 79 

1.В полза на държавата          201             150            34 
2.В полза  на юридически дела             20               29            15 
3.В полза на физически лица            30                24            30 

Средно месечно 
постъпление на един 
държавен съдебен 
изпълнител 

 
 
      20.92 

 
 
        16.98 

 
 
         6.58 

Брой свършени изп.дела         245            302           298 

1.В полза на държавата         115              65           189 
2.В полза на юрид.лица           33              48             71 
3.В полза на граждани           97            189             38 

Средно месечно свършени 
дела на един държавен 
съдебен изпълнител 

 
       20.42 

 
         25.17 

 
       24.83 

Събрани суми по 
изп.дела/лева/ 

 
      205008 

 
        331786 

 
    239394 

1.В полза на държавата         24928           16462         9963 
2.В полза на юрид.лица         56221         252497     159568 
3.В полза на граждани       123859           62827       69863 

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

 
      208608 

 
        533066 

 
    165147 

1.В полза на държавата         48214           92408       14168 
2.В полза на юрид.лица         86043         377502       70023 
3.В полза на граждани       146351           63156       80956 

Дължими суми по всички 
изпълнителни дела/лева/ 

 
    4728822 

 
      4347788 

 
    3978278 

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

 
    3814722 

 
      3813131 

 
    3646840 
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2. Служба по вписванията. 

 
В служба вписвания град Раднево през  2012 година са извършени 2992 

броя вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите на лицата. За 
отчетния период са издадени 343 броя удостоверения за вещни тежести, 657 
броя преписи и 353 броя устни справки. Събраните държавни  такси от 
работата на служба вписвания са  в размер на 85 070,52 лева. За 2012година 
съдията по вписванията при РС-Раднево е постановил два отказа за вписване 
на актове, които не са обжалвани. 

През  2011 година  вписванията, отбелязванията  и заличаванията  са 
били 3127 броя, а за 2010 съответно 2933 броя.Издадени са 379 удостоверения 
за тежест за 2011г., и 503 удостоверения за 2010 г. Събраните държавни  такси 
за съответните периоди са: за 2011г.-72413,79  лева и за 2010г.- 65094,90 лева. 

Сравнителния анализ на извършените вписвания,отбелязвания и 
заличавания през последните 3 години сочи устойчивост на броя на 
вписванията. През 2012 година се наблюдава  повишаване на броя на покупко-
продажбите на земеделска земя в сравнение с вписаните договори за аренда и 
наем на земеделска земя. 

През отчетната година съдията по вписванията Елена Христова  е 
изпълнявала отговорно служебните си задължения, осигурила е добра 
организация на работата на службата по вписвания с нотариусите и 
гражданите. 

 

През 2011 година в службата по вписванията са извършени: 

 

вписвания, отбелязвания и заличавания –3127; 

издадени удостоверения за тежест – 379 бр.; 

заверени/незаверени преписи  -  656 бр.; 

устни справки – 357 бр.; 

справки за държавни органи – 74 бр.; 

 

Такси за вписвания, отбелязвания и заличавания –  60372.79лв. 

Такси за удостоверения -                                               8850.00 лв. 

Такси за заверени и незаверени преписи -                   2141.50 лв. 

Такси за устни справки -                                                1049.50 лв. 

Общо                                                                               72413.79 лв. 

 

През 2010 година в службата по вписванията са извършени: 
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вписвания, отбелязвания и заличавания – 2933; 

издадени удостоверения за тежест – 503 бр.; 

заверени/незаверени преписи  - 817; 

устни справки – 360 бр.; 

справки за държавни органи – 1922 бр.; 

 

Такси за вписвания, отбелязвания и заличавания –  53026.40 лв. 

Такси за удостоверения -                                               9510.00 лв. 

Такси за заверени и незаверени преписи -                   1468.00 лв. 

Такси за устни справки -                                                1090.50 лв. 

Общо                                                                              65094.90 лв. 

 

 

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, едната от които има звукозаписна техника. Съдебните зали, 
кабинетите и канцелариите са оборудвани с климатици.През изминалата 
година се обнови изцяло едната съдебна зала и другата частично.Изразявам 
благодарност към всички магистрати и служители за помощта при 
изграждането и оборудването на офис,който вече се ползва и позволява една 
по-ползотворна почивка през напрегнатия делник. 

 Всички  магистрати и служители в Районен съд Раднево 
разполагат с компютри и  необходимите за работата им програмни продукти.За 
съжаление обаче тази техника е вече остаряла и в много случаи създава реални 
пречки за спазване на процесуалните срокове.Липсата на средства не 
позволява обновяване на базата  и затруднява работата на съда като цяло. През 
изминалата година  относно трудности и проблеми с компютърната техника 
разчитахме на системния администратор на Районна прокуратура Раднево, 
което ни спести много време и средства и повиши ефективността на нашата 
работа. 

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 
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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. 

В началото на 2010 година преразгледахме всички сключени 
договори през годината, свързани с дейността на съда и поради ограничените 
бюджетни средства, бяха прекратени  договорите  за поддържане на 
компютърната техника и  на интернет-страницата с „Информационно 
обслужване” АД клон Стара Загора, считано от 01.04.2010 г., както  и с 
„КейбълТЕЛ” ЕАД за доставка на интернет услуги, считано от 15.06.2010 г. 
През 2011 година  няма сключвани нови договори, нито прекратявани стари. 
През 2012 година сключихме договор с „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ” ООД за 
разширено следгаранционно обслужване на АИС Бюра съдимост”. 

 

 

 ЧАСТ VІІ 

 

 М Н Е Н И Я 

 

Относно влезлите в сила нормативни актове и препоръки към 
законодателя. 

 

ЗСВ И ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С 
ПРИЛАГАНЕТО,както  и решение №10 от 15.11.2011г. на КС по  к.д. №6 от 
2011г. 

 

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ  са свързани 
предимно с уреждане на съответните  процедури за избор на членове на Висш 
съдебен съвет, за избор на инспектори в инспекторатите към ВСС и 
Министерство на правосъдието, избор и на главен инспектор,както и начина за 
избиране и назначаване на младши съдии и прокурори. 

Всички тези промени  въвеждат публичност при избора- съответно 
задължително публикуване на  страницата на Народното събрание и на тази на 
ВСС-всички предложени кандидатури, имуществени декларации,ведно с 
концепциите на всеки кандидат. 

За първи път е дадена възможност на юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани  за осъществяване на общественополезна 
дейност, висши училища и  научни организации  да могат да задават въпроси , 
както и да представят становища за всеки кандидат.Представените становища 
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и въпроси се публикуват на интернет страниците съответно на Народното 
събрание  и на ВСС.  

Предвижда се задължение  на комисията  по избора да изслушва 
всеки  кандидат, който представя пред нея концепцията си, в открито 
заседание,като се изготвя стенографски протокол, който също се публикува на 
интернет страницата на  Народното събрание. 

След изслушването комисията изготвя доклад за всеки един 
кандидат ,който доклад отново се публикува на интернет страницата. 

Въвеждат се задължителни срокове за  започване на процедурата 
по избор на нови членове на ВСС от квотата както на НС ,така и на съдебната 
власт. 

Учредена е нова процедура по избор на членове на ВСС от квотата 
на съдебната власт.Запазено е  правилото да се избират делегати за общото  
събрание на общи делегатски събрания на съдии,прокурори и 
следователи.Запазен е принципа  делегатите да се избират с  обикновено 
мнозинство на присъстващите ,както и принципа на тайното гласуване. 

При избор на кандидат от квотата на съдебната власт  се 
предвижда задължение да се публикуват  не само  данни за 
кандидата,писмената му концепция за работата му като член на ВСС, 
имуществената му декларация а и  всички проверки, свързани с кандидата . 

Така проведения избор на членове  на ВСС от делегатското 
събрание  на съдиите доказа неефективността на предвидената в Закона за 
съдебната власт процедура.Няма норми,предвиждащи процедурата по избора-
което изключително затрудни събранието да изготви правила  по избора на 
кандидат-членове преди да  започне да изслушва всеки един от 
тях.Процедурата предвидена в  новата разпоредба на чл.24 от ЗСВ е много 
обща и не обхваща основни въпроси по избора –като например –колко да са 
председателите на  общото събрание на съдиите,колко да са членовете на 
избирателните комисии,как да е структурирана самата бюлетина, как  да се 
поставя и как да изглежда печата на протокола за избор, да се поставя ли печат 
на самата бюлетина и какъв да е той…. 

Изключително лаконичната уредба не позволи на участниците на 
събранието да приключат в едно разумно време избора на членове на ВСС- 
което в крайна сметка доведе до почти 24 часов избор.Организационно-
технически условия за такъв дълъг престой не бяха създадени.Поради тази 
причина  голяма част от делегатите на събранието бяха доведени от умора до 
невъзможност да издържат до втория вот и  да дадат своят глас за избор на 
членове на ВСС. 

В тази си част Закона за съдебната власт следва да се прецизира за 
да се избегне  изключителната  продължителност на делегатските 
събрания,при които голяма част от членовете да бъдат лишени на практика от 
правото си на глас. 
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Закона за съдебната власт бе променен и в частта за избор на 
главен инспектор  и инспектори,като и там бяха въведени  процедури 
осигуряващи публичност и участие  на обществеността  при избора 
им.Правилото ,което заслужава  коментар е въвеждането на квалифицирано 
мнозинство  при избора на  главен инспектор и инспектори .Този вид 
мнозинство  се оказа ,че не само не гарантира прецизността и 
законосъобразността на избора но и мотивира предварителни  договорки 
между отделните  парламентарно представени партии.Гласуването  на 
кандидатите  се превърна  в безспорно и тайно назначение на определените  
кандидати,предварително предизвестени.Може да се направи извод ,че 
изключително внимателно следва да се използва  квалифицираното 
мнозинство от 2/3 от депутатите . 

В закона за съдебната власт  с Д.в. брой  50 се въведе  и нова  глава 
„Разглеждане  на заявления  срещу нарушаване  правото на  разглеждане и 
решаване на делото в разумен срок” С новите разпоредби на чл.60а и 
следващите  се  разглежда реда за подаване на заявления  на граждани и 
юридически лица  срещу актове,  действия  или бездействия на органите на 
съдебната власт, с които се нарушава  правото има  разглеждане  и решаване 
на делото  в разумен срок.Предвижда  се съдържание  и проверка на 
заявлението , както и ред  за изплащане на обезщетенията  при констатирани 
забавяния от компетентните органи.Предвиждането, че дължимите 
обезщетения  по тази глава се изплащат от бюджета на Министерство на 
правосъдието облекчава и без това недостатъчния бюджет на съдебната власт. 

Заслужават адмирации предвидените мерки за отстраняване на 
причините  за нарушенията , макар , че в този си вид едва ли биха имали 
целения ефект. 

С разпоредбата на чл.167,ал.2 от ЗСВ е въведен задължителен срок 
за откриване на  процедурата за избор на  кандидати за административни 
ръководители .С последващите две алинеи се предвижда  срок за  встъпване в 
длъжност  и за започване на мандата  на административния ръководител. 

 С разпоредбата на чл.173 от ЗСВ се урежда процедурата по 
назначение на  главен прокурор,председател на  ВКС и ВАС.Отново са 
застъпени публичността и участието на обществеността при избора ,като са 
предвидени и срокове за  стартиране на процедурите. 

Отново е предвидено  тайно гласуване и квалифицирано  
мнозинство-повече от 2/3 от членовете на ВСС  за избора. 

Конституцията двукратно  в чл.129 ал.2 и чл.131 определя  акта на 
ВСС по повод назначаването на главен прокурор като „предложение 
„Предложението   по чл.129 ал.2 от Конституцията няма самостоятелен 
правопораждаш, завършващ характер, който е присъщ на  административния 
акт, а характер  на акта, който подготвя, подпомага  президента за издаване на  
индивидуален административен акт, по назначаването на главен прокурор, 
какъвто е само неговият указ за назначаване.Важността на първата фаза от 
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производството пред ВСС за избиране на главен прокурор  и на председатели 
на двете  върховни съдилища  се нуждае от  по-обстойна и стабилна законова  
уредба, а не от правила  приемани от  ВСС за всеки отделен случай.Това не 
осигурява  необходимата за тези случаи стабилност ,яснота и 
предсказуемост.От друга страна би трябвало  предложението  по чл.173 ал.6  
от ЗСВ  до президента на Републиката  да бъде мотивирано , което изразява 
убеждението  на квалифицираното  мнозинство на ВСС. 

С разпоредбата на чл.186 и следващите от Закона за  съдебната 
власт се урежда класирането  на участниците в конкурси  за заемане на 
обявените свободни длъжности за младши съдии и младши прокурори. 

С разпоредбата на чл.187 от Закона за съдебната власт  е 
предвидена възможността  на всеки заинтересован да обжалва решението на 
ВСС  за класирането на кандидатите . 

С разпоредбите  на чл.194а от ЗСВ се предвиждат подробни 
процедури за  провеждане на процедурите за административни 
ръководители,за изготвянето на списъци със свободни места , за тяхното 
оповестяване ,за приемането на предложения,за необходимите документи за 
участие,за задължителната публикация на страницата на ВСС  и за участието 
на  юридически лица и лица с нестопанска цел ,висши училища  и научни 
организации –съответно задаването на въпроси към кандидатите и изготвянето 
на  становища. 

Сроковете и начините за класиране и обучение на заелите 
длъжностите  младши съдии и прокурори са визирани в разпоредбите на 
чл.238 и следващите в ЗСВ. 

Назначаването и освобождаването на главният инспектор  към  
инспектора  към Министъра на правосъдието  са уредени от разпоредбите на 
чл.374 и 375 от ЗСВ. 

С разпоредбата на чл.386 от ЗСВ  се създава  Централно бюро  за 
съдимост .Неговите функции фиксирани в разпоредбата на чл.386 ал.2 от ЗСВ 
са  да събира , съхранява  и актуализира данните за съдимост  по ал.1, като 
обменя  информация с бюрата за съдимост при районните съдилища и с 
централните органи  на други държави  -членки на  Европейския  съюз, както и 
със системи на Европейския  съюз и на международни организации. 

Установено е ,че  за  предаването и получаването по електронен 
път на информацията  министерство на правосъдието създава и поддържа  
информационна система „Централна  база данни „Съдимост” 

С промените в Закона за съдебната власт  с брой 20 на Д.В. 
отпадна разпоредбата  на чл.214 –относно  това , че  съдия, прокурор, 
следовател  не може да се призовава  на учебно-мобилизационно  мероприятие  
или военно обучение. 

С разпоредбата на чл.332 ал.2 се даде право на съдии и прокурори 
на неплатен отпуск  при повикване при активна  служба  в доброволния резерв. 



 38 

 

ПРАВОРАЗДАВАНЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

ПРОМЕНИТЕ В НПК 

 

За разлика от предходни години през изминалата година се 
радвахме на относително стабилен наказателен процес.Промените са 
изключително малко и касаят последно засегнатите промени в Закона за 
съдебната власт- чл. 396 НПК  урежда подсъдността на престъпленията , 
извършени  от резервисти  при изпълнение на активна служба в доброволния 
резерв. В този смисъл  има извършени и промени в НК  отново касаещи  
резервистите при изпълнение  на активна служба в доброволния резерв и 
лицата  на военноморска служба. 

Промяната в НПК която  заслужава внимание  е извършена с брой 
60 на Д.в. в сила от 08.09.2012г.- разширява се кръгът  на престъпленията при 
които  може да се наложи  от прокурора  принудителната мярка  „Забрана за 
напускане  пределите на страната „ 

 И тази година  не можа да приключи без да се въведат 
задължителните за последните  години  помени  в областта на уредбата на 
специалните разузнавателни средства: 

 Съгласно чл.141а от НПК „Към протокола  за разпит се прилагат 
искането за използване  на служителя  под прикритие и разпорежданията  по 
чл.174 ал.6 и  чл.175 ал.2 от НПК.”Въвежда се изискване за водене на 
специален регистър.Урежда се реда за издаване и прилагане на писмени 
декларации от служителите  под прикритие, както и за завеждането на  
специален регистър за  исканията за разрешение  и използване на СРС. 

С промяната на чл.215 и чл.245 от НПК  се разширяват  
правомощията на прокурора  при престъпления  извършено от  неизвестен 
извършител  по отношение и на  ДАНС и на  Агенция „Митници” във връзка с 
издирването на  неизвестните извършители. 

Най-съществената всъщност промяна ,която касае най-вече  
работата на районните съдилища  е в разпоредбата на чл.381 НПК – а именно 
,че споразумение не се  допуска за  тежки умишлени ппрестъпления  по глава  
първа , глава втора , раздел І и VІІ, глава осма , раздел ІV, глава  единадесета, 
раздел V, глава  дванадесета, глава  тринадесета , раздели  VІ-VІІ и по глава  
четиринадесета  от Особената част  на НК.Споразумение  не се допуска и за 
всяко  друго престъпление,  с което е причинена смърт. 

Във връзка с това е изменена и разпоредбата на чл.343 ал.І буква в- 
като е завишено предвиденото от закона  наказание -  от две до шест години , а 
в особено тежки случаи  лишаване от свобода  от три  до десет години. 

В алинея трета  на чл.343 също е завишено предвиденото 
наказание в двете хипотези  на буква а или б. 
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Разпоредбата на чл.227 от НК  касае  наемането  на работа на 
незаконно пребиваващи на територията на Република България  чужденци,като 
се предвижда наказание  за работодатели, които немат на работа едновременно  
пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България 
чужденци . 

Наказание се  предвижда и за лице, което наеме на работа  
незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, за 
който деецът знае, че е пострадал от  трафик на хора,или ненавършил 18 
години,за системно наемане на  незаконно пребиваващи,или за условия на труд  
които съществено се различават от условията  на труд на законно наети лица  и 
накърняват човешкото достойнство. 

С промяната на разпоредбата на чл.411 а   в правомощията на  
специализирания съд – определена  е подсъдността  при връзка  между делата , 
когато  едното от тях е подсъдно на специализирания наказателен съд. 

 Последните  промени на чл.366,367,368 и 371 от НК  се засяга  
нарушаване на  задълженията  по военен отчет  ,неизпълнение на 
разпорежданията ,свързани с подготовката  и провеждането на мобилизация, 
или нарушения на  задълженията  при медицинско  освидетелстване  на  
военно служещи, резервисти и  запасни или при преглед на  техниката  във 
връзка с военния отчет. 

 

 

 

 

ПРАВОРАЗДАВАНЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 

 

Промени в ГПК  касаещи принудителното изпълнение 

През 2012 г. Законодателят е предвидил промени в ГПК имащи 
отношение към принудителното изпълнение. Същите са обнародвани в ДВ бр. 
49 от 2012 г. на 29.06.2012 г.. Някои влизат в сила в 3 дневния срок от 
обнародването им, а някои от 1.01.2013 г. 

Създадена е нова алинея 4 на чл. 73 ГПК относно държавните такси.  
Според нея процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела 
намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава 
максималния размер, определен в тарифата по ал. 3. Пропорционална такса за 
опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от 
паричното вземане. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на 
длъжника или взискателя в едно изпълнително производство не може да 
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надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален 
размер, определен в тарифата, надвишава този размер. 

Съдадена е нова ал. 3 на чл. 79 ГПК уреждащ разноските по 
изпълнението, според която държавна  такса не се събира за извършване на 
опис на имущество в срока за доброволно изпълнение. 
 

Допълнена е т. 6 на чл. 433 ал. 1 от ГПК, според която изпълнителното 
производство се прекратява с постановление, когато не са заплатени 
дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на 
чл. 83;  
 

Създаден е нов чл. 450 а (в сила от 01.01.2013 г.), който въвежда нов 
начин за налагане на запор върху вземане на длъжника по сметка в банка - чрез 
запорно съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран 
електронен подпис. Разяснено е, че се създава Единна среда за обмен на 
електронни запори като средство за налагане на запор върху вземане на 
длъжника по сметка в банка, чрез което да се скъсят сроковете за ефективно 
налагане на обезпечителните мерки и да се спестят разходите по 
кореспонденция с третите задължени лица. Уточнено е, че по този начин се 
урежда ефективно средство за бърза електронна комуникация между органите 
на принудително изпълнение и банките, в качеството им на адресати на 
запорни съобщения. 
 

Изменя се и начина на разгласяване (обявяване) на продан в сила от 
01.01.2013 г. чрез  допълване на чл. 487 ал. 2, а именно : „ … Обявлението се 
поставя на съответните места в канцеларията на частния съдебен изпълнител, в 
сградата на районния съд, в общината или кметството по местонахождението 
на имота, на самия имот и се публикува на интернет страницата на окръжния 
съд по местоизпълнението, и то най-малко един ден преди посочения в 
обявлението ден за започване на проданта.” 
  

 

 

                                               ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 
 
 

Промените през 2012г. в ЗТР са насочени предимно в попълване на 
празноти относно заличаване и прекратяване на дейността на търговците, на 
които е отказана пререгистрация.Регламентират се нови права на законните 
представители на непререгистрираните търговски  дружества и кооперации с 
прекратена дейност, насочени към обявяването им в несъстоятелност, 
съответно пререгистрация и обявяване в ликвидация.Въвежда се служебна 
пререгистрация на търговците въз основа на акт на съда по 
несъстоятелността.От 01.07.2012г.  длъжностното лице по регистрация трябва 
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да дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, които се 
оповестяват по електронната партида на търговеца, като при неизпълнение в 
срок се постановява отказ. В края на  2012 година Агенция по вписванията 
осигури достъп на специалистите във службите по вписвания до търговския 
регистър, и от началото на 2013 година  се издават всички видове 
удостоверения от същия, което улеснява гражданите. 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение мога само да изразя благодарността си по 
отношение на всички служители  и съдии за усилията, положени в работата, за 
търпимостта  по отношение на колегите, за помощта, която си оказваха едни 
на други, за пълното себеотрицание на работното място. 

Намирам,че изминалата година белязана от множеството проверки 
и от Инспекторат към ВСС, от Окръжен съд Стара Загора, от ДАНС беше 
изключително трудна.Трудността обаче ни сплоти още повече,като повиши 
доверието ни едни към други и ни помогна да повярваме в собствените си сили 
и умения. 

 Надявам се следващата  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) 

 


