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Годишният доклад за дейността на Районен съд - Разград е изготвен на 
основание чл. 80, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт и отразява дейността на съда 
през 2020 г. чрез представяне в аналитичен вид на данни, констатации и изводи, 
направени при съпоставяне с показателите за предходните две години – 2018 г. и 2019 
г. 

I.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1.Съдии 

 Към 01.01.2020 г. в Районен съд – Разград  работиха седем съдии: 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ранг 
ЮРИДИЧЕСКИ 
СТАЖ 
към01.01.2020г. 

МАГИСТРАТ- 
СКИ СТАЖ 
към01.01.2020 г. 

год. мес. год. мес. 
Маргарита Новакова ВКС и ВАС 38 5 27 9 
Константин Косев ВКС и ВАС 15 11 15 11 
Доротея Иванова ВКС и ВАС 22 7 21 10 
Нели Генчева ВКС и ВАС 20 10 20 6 
Цветалина Дочева ВКС и ВАС 20 6 19 10 
Светлана Чолакова ВКС и ВАС 21 9 21 9 
Николай Борисов АС  14 10 12 9 

 
С решение по протокол №32, т.30 на СК на ВСС от   29.09.2020 г. съдия 

Николай Борисов бе повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Осмата щатна бройка за районен съдия е свободна от м. юни 2018 г. и през 2020 

г. не бе заета. За същата не бе обявен конкурс, тъй като беше заявена за заемане от 
младши съдия, който впоследствие с решение на ВСС бе назначен в друг районен съд.  

На 13.02.2020 г. съдия Маргарита Новакова бе освободена на основание чл.165, 
ал.1 т.1 от ЗСВ. От тази дата до 31.12.2020 г. в Районен съд – Разград работят шест 
магистрата. И към настоящия момент не е обявен конкурс за двата свободни щата за 
районни съдии. 

Всички съдии в Районен съд – Разград  са професионално добре подготвени, 
добросъвестни, мотивирани и отговорни.  На всеки от съдиите е поставена  
комплексна оценка  „Много добра“ при последното периодичното атестиране.  

 
 

 2.Държавни съдебни изпълнители. 
 

През 2020 г. двете щатни бройки за държавни съдебни изпълнители  в Районен 
съд – Разград са заети от Цанко Минев с юридически стаж от 17 г. и 6 м. и Шенай 
Йонузова с юридически стаж 10 г. и 6 м. 

     3.Съдии по вписванията. 

През 2020 г. двете щатни бройки за  съдии по вписванията в Районен съд – 
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Разград са заети от Галина Странджевас юридически стаж от 20 г. и 1 м. и Севил 
Ремзиева с юридически стаж от 16 г. и 4 м.  

4.Съдебна администрация. 

24 бяха щатните бройки  в съдебната администрация към 01.01.2020 г. От тях: 
1.Ръководни длъжности  
- съдебен администратор – 1бр. 
- гл.счетоводител – 1 бр. 
2.Специализирана администрация 
- съдебни секретари – 6 бр. 
-съдебни деловодители – 11 бр.  
-призовкар – 1 бр. 
2.Обща администрация 
- системен администратор – 1 бр. 
- специалист счетоводител – 1 бр. 
- чистач-куриери  - 2 бр. 

 На 19.10.2020 г. единият от деловодителите с място на работа Съдебно 
изпълнителна служба бе освободен по взаимно съгласие. С решение на СК на ВСС по 
протокол №43/08.12.2020 г. тази щатна бройка бе съкратена, считано от 14.12.2020 г. 
Занапред това ще създаде трудности при отсъствие на останалия вече единствен 
деловодител в тази служба.  
 Работата на съдебната администрация е организирана съобразно 
изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в 
съдилищата и се ръководи от съдебния администратор. При отсъствие на същия, той 
се замества от главния счетоводител. 

 
Съотношението на съдебните служители и магистрати след последната промяна 

в щатно разписание е 2,87 /23/8/, а на служителите към броя на магистратите и  
държавните съдебни изпълнители е 2,3 /23/10/. 

 
5.Структура и управление на съда, разпределение на делата. 
 
Функциите на Адм.ръководител-Председател на Районен съд- Разград  до 

13.02.2020 г.  се изпълняваха от съдия Маргарита Новакова, след  тази дата до 
07.08.2020 г. тези функции се изпълняваха от зам. - адм. ръководител – председател 
Константин Косев, съгласно Решение на ВСС.  На 07.08.2020 г. встъпи в длъжност 
новоизбраният административен ръководител Нели Генчева. 

Ръководството на съда се осъществява от адм.ръководител – председател и 
зам.адм. ръководител – зам. председател. Всички останали съдии са включени в 
работата на различни комисии.  

В Районен съд - Разград има специализация на съдиите. 
Съдиите Косев, Иванова и Борисов и през 2020 г. продължиха да разглеждат 

наказателни дела от общ характер, наказателни дела от частен характер, частни 
наказателни дела и административно - наказателни дела.  

Съдиите Генчева, Дочева и Чолакова разглеждаха граждански дела, частни 
граждански дела и административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ.  

Работният процес е организиран така, че да осигури своевременност на 
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правораздавателната и на административната дейност в съда. Прилагат се Времеви 
стандарти за управление на делата. Задълженията на администрацията и сроковете за 
тяхното изпълнение са посочени във вътрешните правила и длъжностните 
характеристики, както и в заповедите на административния ръководител. Ежемесечно 
се извършват проверки и се анализират данните за спазването на процесуалните 
срокове при разглеждане и приключване на делата. 

През 2020 г. бяха приети и утвърдени Стратегически пран за 2020-2024 г.; 
Оперативен план за 2020 г.; Вътрешни правила за случайно разпределение на делата; 
Политика за реализиране на управленската отговорност в Районен съд – Разград; 
Вътрешни правила за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебните 
служители; Вътрешни правила за изграждане и функциониране на СФУК; Вътрешни 
правила за контрол на процесите на събиране на дължимите държавни такси и 
присъдени вземания на Районен съд – Разград; Правила за определяне на заместник за 
времето на отсъствие на съдията – докладчик; Вътрешни правила за определяне реда 
за откриване на набирателна сметка, набиране, използване и отчитане на чуждите 
средства в лева и валута в Районен съд – Разград; Вътрешни правила за избор на 
съдебни заседатели, организацията на работата и начина на определяне и изплащане 
на възнагражденията; Правилник за вътрешния ред и Вътрешни правила за приемане, 
съхранение и предаване на веществени доказателства в Районен съд – Разград. 
Издадени бяха десетки заповеди за необходимите промени в организацията на работа 
във връзка с извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка, 
по повод въвеждането и работата с Единната информационна система на съдилищата,  
както и във връзка с текущата дейност. 

Разпределението на делата в Районен съд - Разград се извършва при спазване на 
изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт - на принципа на 
случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 
постъпването им между съдиите, които разглеждат съответния вид дела – граждански 
и наказателни,  в срока, посочен в чл. 35, ал. 4 от Правилника за администрацията в 
съдилищата - в деня на постъпването или най-късно на следващия ден. 
Разпределението на делата, образувани преди 07.08.2020 г. се извършва чрез 
Централизирана система за случайно разпределение на делата от адм. ръководител, а 
при негово отсъствие – от зам.адм. ръководител, с техническата помощ на системния 
администратор. Достъпът до системата се осъществява посредством квалифициран 
електронен подпис. След тази дата образуването и разпределението на делата става с 
Единната информационна система на съдилищата от адм. ръководител за 
гражданските и от зам. адм. ръководител за наказателните дела.  Целият процес е 
подробно регламентиран във вътрешните правила. 
 

 II.ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
НА РАЙОНЕН СЪД - РАЗГРАД. ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

1.Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за 2020 г. и сравнение с 
предходните 2018 и 2019 г. 
Постъпили дела   
 През 2020 г. в Районен съд - Разград са постъпили общо 3030 дела, които са с 
551 броя по - малко от постъпилите 3581 броя през 2019 г. и с 597 броя по - малко 
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спрямо постъпилите през 2018г. (3627 броя). Разликата е значителна и тя е основно за 
сметка на гражданските дела /съответно през 2019 г. – 2620 и през 2018 г. -2681 броя/. 
Причината за това намаляване е пандемичната обстановка и затварянето на 
съдилищата за период от два месеца. 
 От общо образуваните  през 2020 г. дела гражданските дела са 2173 броя 
(71,72%), а наказателните –857  броя (28,28%). 
 
Дела за разглеждане. 
 Делата за разглеждане през 2020 г. са 3445 броя, в т.ч. несвършени в 
началото на отчетния период 415 дела и постъпили през годината 3030 дела. 
 Данните за предходните две години са, както следва: 

През 2020 г.  гражданските дела за разглеждане са 2470 бр., респ.  71,70%, а 
наказателните -  975 бр., респ. 28,30%. Данните за 2019 г. са съответно 72,71% и 27,29 
%, а за 2018г. -  73,46 % и 26,54 %, което означава постепенно намаляване на дела на 
гражданските дела за сметка на наказателните с до 2 процента годишно.  

Свършени дела 
През 2020 г. са приключени общо 3034 броя дела, като се отчита намаление на 

броя на свършените дела, по - значително спрямо 2019 г. – с 563 броя дела, а спрямо 
2018 г. - с 469 броя дела. 

 

 

От общия брой на свършените дела 2214 са гражданските /72,97%/  и 820 
наказателните /27,03%/. За предходните две години стойностите са: за 2019 г. -2620 
граждански /72,84%/ и 977 наказателни/27,16%/, а за 2018 г. -2593 граждански / 
74,02%/ и 910 наказателни/25,98%/. 

Останалите несвършени в края на 2020 г. дела са 411 броя. Те съставляват 11,93 
% от общия брой на делата за разглеждане. Това е незначително увеличение в 

Отчетен 
период 

Брой висящи в началото на 
периода дела 

Брой постъпили през 
периода дела 

Брой дела за 
разглеждане 

2020 година 415 3030 3445 

2019 година 431 3581 4012 

2018 година 307 3627 3934 

Отчетен период Брой свършени дела 

2020 година 3034 

2019 година 3597 

2018 година 3503 
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сравнение с предходните години, което може да бъде обяснено с непровеждането на 
открити съдебни заседания по време на извънредното положение и незаетите щатни 
бройки. 

 

От останалите неприключени в края на периода 256 са граждански /62,29%/ и 
155 са наказателни /37,71%/. 

 

2.Срочност на правораздавателната дейност - приключени в 3- месечен срок дела 
за 2020 г. и сравнение с периода 2018 - 2019 година. 

От общо свършените 3034 дела през 2020 г. в 3-месечен срок са приключени 
2667 дела, което съставлява 88% от всички дела. Този показател е по-нисък в 
сравнение с предходните години, което се дължи на невъзможността делата да бъдат 
разглеждани в двумесечния период на извънредното положение, както и от 
необходимостта някои от заседанията впоследствие да бъдат отлагани поради 
карантина или заболяване на страни, адвокати и свидетели.  

 
3.Постановени в 1 месечен/ респ. шестдесетдневен срок съдебни актове. 
 

През 2020 г. в едномесечен срок по гражданските дела, съответно в шестдесетдневен 
срок по наказателните дела, са постановени всички съдебни актове.  
 
 
 

Отчетен 
период 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Брой останали 
несвършени дела в 
края на периода 

% на несвършените дела в 
края на периода спрямо 
броя на делата за 
разглеждане 

2020 година 3445 3034 411 11,93% 

2019 година 4012 3597 415 10,34 % 

2018 година 3934 3503 431 10,95 % 
 

Отчетен 
период 

Брой 
свършени 
дела 

Брой свършени 
дела в срок до 3 
месеца 

%-но съотношение между брой 
свършени дела и брой свършени дела в 
срок до 3 месеца 

2020 година 3034 2667 88% 

2019 година 3597 3293 92% 

2018 година 3503 3206 92% 
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Районен съд/ 
Отделение 

Брой свършени 
дела през 2020 
година със 
съд.акт по 
същество 

Брой 
постановени в 1- 
месечен/ 
шестдесетдневен 
срок актове 

% съотношение на 
постановените в 1-месечен / 
шестдесетдневен срок спрямо 
всички постановени съдебни 
актове 

Районен съд - 
Разград 2490 2490 100 

Наказателни дела 587 587 100 

Граждански дела 1903 1903 100 

 

4.Качество на съдебните актове - потвърдени, изменени, отменени и върнати 
(включително и като процент) за 2020 г. и сравнение с периода 2018 - 2019 година. 

Данните за обжалвани през трите отчетни периода актове (част от които към 
датата на отчитането им се намират във въззивна или касационна инстанции) са 
следните: 

311 броя обжалвани през 2020 г. – 10,25 % от свършените дела 
373 броя обжалвани през 2019 г. –10,37 % от свършените дела 
 268 броя обжалвани през 2018 г. – 7,65 % от свършените дела 
Установява се относително запазване на процента обжалвани актове спрямо 

предходната година. 
Резултатите след осъществяване на инстанционен контрол от въззивнаи 

касационна инстанция през 2020 г. на актовете по делата на Районен съд –Разград 
(част от които са образувани и обжалвани през предходни периоди), при 301 броя 
върнати от обжалване дела, които са значително повече спрямо предходните две 
години - 211 през 2019 г. и 182 през 2018 г. (също с отражение върху крайния 
резултат), са следните: 

• потвърдени - 194 броя (64,45%) 

• изменени - 37 броя (12,29%) 

• отменени - 70 броя (23,26%) 

 

 
 

 
П 

Наблюдава се увеличение на отменените актове за сметка на намаляване на 
изменените, както и леко намаляване на процента на потвърдените спрямо 2019 г.  
 
5.Натовареност по щат и действителна натовареност спрямо делата за 

 

Отчетен 
период 

Общ 
Бройвърна
ти с 
резултат 
 

Брой 
потвър 
дени 
актове 

% на 
потвърден 
ите актове 

Брой 
изменен 
и 

актове 

% на 
изменените 
актове 

Брой 
отмене 
ни 

актове 

% на 
отменените 
актове 

2020г. 301 194 64,45 37 12,29 70 23,26 

2019г. 211 149 70,62 47 22,27 15 7,11 

2018г. 182 120 65,93 45 24,73 17 9,34 
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разглеждане и спрямо свършените дела за 2020 г. и сравнение с  периода 2018 - 2019 
година. 
 

Отчетен 
период 

Брой 
разгледани 
дела 

Натовареност по щат 
към дела за разглеждане 

Действителна натовареност  
към дела за разглеждане 

2020 година 3445 35,89 47,19 

2019 година 4012 41,79 47,76 

2018 година 3934 40,98 44,20 

 
 
 

Отчетен 
период 

Брой свършени 
дела 

Натовареност по щат към 
свършени дела 

Действителна натовареност към 
свършени дела 

2020 година 3034 31,6 41,56 

2019 година 3597 37,47 42,82 

2018 година 3503 36,49 39,36 

Следва да се отбележи все по-голямата разлика между натовареността по щат и  
действителната натовареност, както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо 
свършените дела. 
 
6.Обобщена справка за индивидуалната натовареност на съдиите в Районен съд - 
Разград, съгласно чл. 17, ал. 2, изр. 2 от Правилата за оценка на натовареността 
на съдиите. 
 

Натовареността на съдията се разглежда в Правилата като оценка на времето, 
което е необходимо за разглеждане и приключване на съдебните дела, както и оценка 
на времето, необходимо за извършване на всички останали дейности, които са 
свързани с доброто осъществяване на правораздаването. 

Обобщена, справката за индивидуалната натовареност на съдиите в Районен 
съд– Разград, показва следните стойности: Маргарита Новакова –15,045/ в т.ч.3,875 
като адм. ръководител – 31 раб. дни/; Нели Генчева -  246,88 /от които 12,5 като адм. 
ръководител 100 р.дни/;  Константин Косев –137,99 /в т.ч. и 5 за доклад на Бюро 
съдимост, 14,875 за адм. ръководител за 119 р. дни и 9,17 зам. -адм.ръководител за 131 
р.дни/, Доротея Иванова –111,11; Цветалина Дочева- 204,2; Светлана Чолакова 
–213,95; Николай Борисов –116,29. 

Средната натовареност на съда е 171,74. Тук следва да се отбележи проблемът с 
неотчитането на натовареността при постановяване на част от актовете от ЕИСС, 
което означава, че действителната натовареност по Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите е повече от отчетената. 
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III.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
1.Постъпление на наказателните дела за 2020  г. и сравнение с периода 2018 - 2019 
година. 

През 2020 г. са постъпили 857 броя наказателни дела, при  961 образувани дела 
през 2019 г. и 946  броя през 2018 г. 

 
Налице е намаление, като същото е с 104 броя спрямо предходната 2019 г. и със 

89 дела в сравнение с 2018 г. По видове дела: 

Година НОХД НЧХД 78А НК ЧНД Разпити АНХД Общо 
2020  264 16 42 227 48 260 857 

2019  251 21 63 329 76 221 961 

2018  214 29 59 290 89 265 946 

Постепенното нараства относителния дял на на наказателните общ характер дела за 
сметка на намаляване на частните наказателни дела, на разпитите на досъдебното 
производство и на делата по чл.78А от НК. 

Структура на наказателната престъпност. Постъпленията на дела по престъпни 
състави по НК за 2020 г. са следните: 

ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 2018 2019 2020 

Престъпления против личността – телесни повреди 8 18 14 

Други престъпления против личността 10 12 17 

Престъпления против правата на гражданите 3 3 - 
Престъпления против брака, семейството и младежта 9 11 4 

Престъпления против собствеността 61 50 62 
Престъпления против стопанството 6 9 3 
Престъпления против дейността на ДО и ОО 6 6 10 
Документни престъпления 14 33 10 
Престъпления против реда и общ. спокойствие 5 7 13 
Общоопасни престъпления 89 101 130 

  

Отчетен период Брой постъпили нак. дела 
2020 година 857 

2019 година 961 

2018 година 946 
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През периода се увеличава броя на общоопасните и на тези срещу реда и общественото 
спокойствие. Съответно намалели са престъпленията против правата на гражданите, 
против стопанството и документните престъпления. 
  
 2.Разпределение на наказателните дела; изключение от принципа за случайно 
разпределение. 

Разпределението на наказателните дела в Районен съд –Разград се извършва на 
принципа на случайния подбор чрез Централизираната система за случайно 
разпределение за делата, образувани до 07.08.2020 г. и чрез ЕИСС след тази дата, 
измежду съдиите, определни да разглеждат наказателни дела, а при отвод на всички, 
разпределението се извършва измежду съдиите, разглеждащи граждански дела. От 
07.08.2020 г. образуването и разпределянето на делата в Наказателно отделение се 
извършва в работните дни от заместника на административния ръководител. При 
негово отсъствие или служебна ангажираност той се замества от административния 
ръководител. Образуването и разпределянето на постъпващите наказателни дела, 
които се разглеждат от дежурен съдия, се извършва от дежурния съдия, съгласно 
утвърдения със заповед на административния ръководител график за дежурство. 

Делата се разпределят по докладчици на принципа на случайния избор - по 
поредност на постъпването им по входящ номер от дневника в регистратурата, 
съобразно утвърдените във Вътрешните правила за случайно разпределение на делата 
групи, като разпределящият прилага начина на разпределение „автоматично“, освен 
ако не са налице предпоставки за използване на някоя от другите опции за 
разпределение. Тези предпоставки са подробно регламентирани в Правилата. В 
същите са посочени и случаите, в които съдия се изключва от разпределение. 

Дежурният съдия образува, разпределя чрез опция „по дежурство“ и разглежда 
следните дела: искания по чл. 158, ал. 3 и 4, чл. 161, чл. 164, чл. 165, ал. 2 чл. 222 и чл. 
223 от НПК; искания по чл. 64 и чл. 65 от НПК;предложения и искания по чл. 67 от 
НПК;жалби по чл. 68, ал. 4 и искания по ал. 5 на същия текст от НПК;искания по чл. 
69, ал. 2 от НПК и чл. 70, ал. 1 от НПК;мерки за обезпечаване на глоба, конфискация и 
отнемане на вещи в полза на държавата /чл. 72, ал. 1 от НПК/;мерки за обезпечаване на 
бъдещ граждански иск в наказателното производство /чл. 73, ал. 2 от НПК/;искания по 
чл. 62, ал. 6 от Закона за кредитните институции във връзка с досъдебно производство; 
административно-наказателни производства по УБДХ;искания по чл. 251б, ал. 1 и сл. 
от Закона за електронните съобщения и чл. 159а от НПК;искания по чл.154, ал.2 от 
Закона за здравето. 

 
3.Разглеждане на наказателните дела. 

Разгледаните наказателни дела през 2020 г. са 975 броя, в т.ч. неприключени в 
началото на отчетния период 118 броя и постъпили през годината 857 дела. 

Броят на наказателните дела за разглеждане през 2020 г. бележи спад - със 120 
броя в сравнение с 2019 г. и със 69 броя спрямо 2018 г.  
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Относително постоянен е делът на постъпилите през годината дела спрямо 
общия брой дела за разглеждане. 

 

Подлежащите на разглеждане наказателни дела са разпределени по състави: 

№ съдия 
Общо дела за разглеждане през 2020 година 

ОБЩО 
ДЕЛА НОХД НЧХД 

Чл.78а от 
НК ЧНД АНД 

1 Доротея Иванова 328 104 9 17 91 107 
2 Константин Косев 317 106 5 16 91 99 
3 Маргарита Новакова 1 0 1 0 0 0 
4 Нели Генчева 9 3 1 0 5 0 
5 Николай Борисов 316 99 9 19 90 99 
6 Светлана Чолакова  4 0 0 0 4 0 
7 Всичко дела 975 312 25 52 281 305 
 

Всички наказателните дела от общ характер, които са постъпили през 2020 г. са 
насрочени в двумесечния срок по чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК. 

Общият брой съдебни заседания, в които разгледаните наказателни дела са 
били отложени, е 319 броя, като за всички тях е съобразена разпоредбата на чл. 271, ал. 
10 от НПК. 

Освен обичайните причини за отлагане на наказателните дела: за събиране на 
доказателства; за изготвяне на експертиза; нередовно призоваване, поради неявяване 
на подсъдим, на свидетел, защитник през 2020 г. значителен брой от делата бяха 
отлагани поради извънредното положение, поради заболяване или карантина на 
участник в процеса. 

Върнатите на прокурора дела на основание чл. 249 от НПК през 2020 г. са   2 
дела, като съответно за 2019 г. са  върнати 9 дела, и 7 бр.   през 2018 г.  

4.Свършени наказателни дела, срочност при изготвяне на актовете. 
През 2020 г. са приключени 820 наказателни дела - 84,10% от делата за 

разглеждане (975 броя). 
От свършените през 2020 г. общо 820 наказателни дела, с акт по същество са 

приключени 587 броя (71,59 %); прекратените дела са 233 броя (28,41%), а от тях 
прекратените със споразумение са 183 броя (22,32%). 

Отчетен 
период 

Брой несвършени 
дела в началото на 
периода 

Брой 
постъпили дела 

Брой дела за 
разглеждане 

% на постъпилите дела 
спрямо броя на делата за 
разглеждане 

2020 година 118 857 975 87,90% 

2019 година 134 961 1095 87,76% 

2018 година 98 946 1044 90,61% 
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Налице е незначително намаление на относителния дял на приключените дела с 
акт по същество, като пропорционално е увеличено процентното участие на 
прекратените дела, както и на тези, приключили със споразумение. 

Броят на образуваните по предложение на прокурора за одобряване на 
споразумение по чл. 382 от НПК наказателни дела е по - малък и през трите периода в 
сравнение с постигнатите в хода на производството по общия ред споразумения по чл. 
384 от НПК (2020 г. - общо 183 дела, от които 27 броя по чл. 382 от НПК и 156 броя по 
чл. 384 от НПК; 2019 г. - общо 163 дела, от които 42 броя по чл. 382 от НПК и 121 броя 
по чл. 384 от НПК; 2018 г. - общо 136 дела приключени със споразумение, от които 20 
броя по чл. 382 от НПК и 116 броя по чл. 384 от НПК). 

 
Предадени на съд, осъдени и оправдани лица. 
 

Броят на подсъдимите през 2020 г. лица за извършени престъпления от общ 
характер е 329 броя; за 2019 г. те са 279 броя, а за 2018 г. - 216 броя. Наблюдава се 
увеличение на броя на съдените лица, като нарастването спрямо 2019 г. е с 50 броя, а в 
сравнение с 2018 г. - със 113 броя. 

През 2020 г. са осъдени 273 лица за извършени престъпления от общ характер, 
което съставлява 82,98 % от предадените на съд лица. Съответно оправдани са 10 лица. 
През 2019 г. осъдените са 254, а през 2018 г. – 190, съответно оправданите и през двете 
години са по 11. Логично е увеличението на броя на осъдените /с оглед по-големия 
брой предадени на съд лица/, но прави впечатление сравнително постоянния брой на 
оправданите лица.  

От осъдените 273-ма, в т.ч. и 178, сключили споразумение с прокуратурата, на 
199 е наложено наказание лишаване от свобода до 3 г., като при 159 от тях 
изтърпяването на същото е отложено по реда на чл.66 от НК, на 1 е наложеното 
наказание лишаване от свобода за срок над 3 години. Съответно на 12 е наложено 
наказание глоба,  на 55 – пробация и на  6 – друго наказание. 
 
Свършени в тримесечния срок дела  

От всички свършени през 2020  г. наказателни дела (820 броя) в 3-месечен срок 
са приключени 627 броя, съставляващи 76% от приключените. Средната 
продължителност на разглеждане на делата от постъпването им в съда до 
постановяването на съдебния акт за 2020 г. е по-голяма в сравнение с тази в 
предходните години, основно поради причините, свързани с пандемията. 

 

Период 
Брой 

свърше 
ни дела 

Брой 
решени по 
същество 

дела 

Дял на 
решени 
те по 

същество 
дела 

Общ брой 
прекрате 
ни дела 

Дял на 
прекратен
ите дела 

Брой 
прекратени 

дела със 
споразуме 

ние 

Дял на 
прекратените 

дела със 
споразумение 

2020г. 820 587 71,59% 233 28,41% 183 22,32% 

2019г. 977 722 73,89% 255 26,10% 163 16,68% 

2018г. 910 726 79,78% 184 20,22% 136 14,95% 
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Отчетен 
период 

Бройсвършени
наказателни 
дела 

Брой свършени дела 
в срок до 3 месеца 

%-но съотношение между брой 
свършени дела и брой свършени дела в 
срок до 3 месеца 

2020 година 820 627 76% 

2019 година 977 808 83% 

2018 година 910 733 81% 

 
Несвършени дела 
 

Останалите несвършени наказателни дела в края на 2020 г. са 155 броя и те 
съставляват 15,9% от делата за разглеждане през периода.Наблюдава се  увеличаване в 
сравнение с предходните години на процента неприключени в края на периода дела. 
Причина за това са повечето отлагания на делата през 2020 г. 

 

Отчетен 
период 

Брой 
наказателни 
дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Брой останали 
несвършени дела в 
края на периода 

% на несвършените дела в 
края на периода спрямо броя 
на делата за разглеждане 

2020 година 975 820 155 15,9% 

2019 година 1095 977 118 12,08% 

2018 година 1044 910 134 14,73% 

 
Срочност при изготвяне на съдебните актове. 

От всички съдебни актове, приключващи производството по наказателни дела 
(820 броя), в законоустановения срок са обявени 100%. Това показва, че съдиите са 
достатъчно организирани и отговорни и успяват да спазят сроковете, когато това 
зависи само от тях. 

5.Неприключени в разумен срок дела - брой и причини. 
Съгласно чл. 6, пар. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи, и чл. 22, ал. 1 от НПК правото на справедлив съдебен процес изисква 
протичането му в разумен срок. Определянето на продължителността на разглеждане 
на делото в нарушение на това изискване във всички случаи следва от особеностите на 
всяко конкретно дело с оглед неговия предмет, страни и тяхното процесуално 
поведение. 

Под постоянно наблюдение са делата, които се разглеждат в срок, по- дълъг от 
една година. Двукратно в годината се анализират причините за продължителността на 
производството по тях. 

Наказателните дела, които към 31.12.2020 г. не са приключени и са с 
продължителност на производството над една година, са 10 броя - 3 НЧХД, и 7 НОХД. 
От всички тях само едно е образувано през 2018 г., а останалите 9 – през 2019 г. 
Разпределението на тези дела по съдии е съответно:К.Косев – 4 дела, Д.Иванова – 4 и 
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Н.Борисов – 2 дела. В края на 2020 г. няма неприключени АНД, чието разглеждане да е 
продължило повече от една година. За сравнение към 31.12.2019 г. наказателните дела 
с продължителност над 1 година са били 2 бр.Увеличаването на броя им през 2020 г. е 
отражение на трудностите с разглеждането на делата през 2020 г. 

Несвършените НЧХД съставляват  30 % от всички неприключени наказателни 
дела. При тях от съществено значение е процесуалното поведение на страните. В тези 
случаи причини за отлагането са молби за отлагане на насрочените заседания; 
множество искания по доказателствата; нередовно призоваване на подсъдимия; 
неявяване на подсъдим и/или свидетел. 

Несвършените НОХД съставляват  70 % от общия брой неприключени 
наказателни дела. Причина за едно от делата е отсъствие от страната на множество 
свидетели-очевидци и невъзможност същите да бъдат разпитани с конферентна 
връзка, по две дела в съдебното производство са постановени определения за 
прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на Районна прокуратура 
Разград, които впоследствие са отменени от Окръжен съд – Разград. Причини за 
забавяне на останалите са неявяване на подсъдими, свидетели и за изготвяне на 
акспертиза. 

Всички горепосочени дела са били насрочени за разглеждане и по време на 
извънредното положение, респ. поне едно от заседанията е било отложено поради тази 
причина. 

С оглед всичко това е било необходимо време за  по - продължително протичане 
на производството и затова разглеждането на делата не може да бъде определено като 
продължило в „неразумен срок“. 

6.Натовареност по щат и действителна натовареност  по наказателни дела. 
През последните три години не се наблюдава съществена разлика в 

натовареността на наказателните съдии, както по отношение на делата за разглеждане, 
така и по отношение на свършените дела. Тъй като и трите щатни бройки за 
наказателни съдии са заети през цялата 2020 г., няма разлика между натовареността по 
щат и действителната натовареност. 
 
 

Отчетен период 
Натовареност по щат 
спрямо наказателни дела за 
разглеждане 

Натовареност по щат спрямо 
свършените наказателни дела 

2020 година 27,08 22,78 

2019 година 30,42 27,14 

2018 година 29 25,28 

 
7.Качество на съдебните актове по наказателни дела. 

През 2020 г. са обжалвани общо 172 акта по наказателни дела (при 217 броя 
през 2019 г. и 179 броя през 2018 г.). 

Общият брой актове, постановени по повод обжалване пред по - горни съдебни 
инстанции през 2020 г., е 163 (42 присъди и решения по НОХД, НЧХД, НЧД и 26 
определения по тези видове дела; 89 решения и 6 определения по АНД). През 2019 г. 
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от обжалване са върнати 211 дела, а през 2018г. - 183 дела. 
Резултатите от инстанционната проверка през 2020г. са следните: 
потвърдени актове - 117 броя – 71,78% 
изменени актове - 11 броя – 6,75 % 
отменени актове - 35 броя – 21,47% 
Делът на потвърдените актове е повече от 2/3 от общия брой на актовете, 

подложени на инстанционен контрол. 
Делът на потвърдените актове трайно следва тенденция на увеличение, като 

това увеличение е незначително спрямо 2019г. когато  е бил  70,14 % и по-осезаемо 
спрямо 2018 г./61,20%/. 
 

IV.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.  

1.Постъпление на гражданските дела за 2020 г. и сравнение с периода 2018 - 2019 
година. 

Общият брой на постъпилите през 2020 г. граждански дела е 2173 броя. 
 
Сравнение с постъпленията от предишни години по видове дела: 
Година Постъпили граждански дела по видове   

 Общо 
дела 

ГД ПО 
ОБЩИЯ 

РЕД 
По 

чл.310 от 
ГПК 

Адм. 
дела 

ЧГД По чл. 
410 и 417 от 

ГПК 

Други 

2020 година 2173 492 33 0 287 1278 83 

2019 година 2620 574 57 10 368 1500 111 

2018 година 2681 571 31 3 288 1689 99 

 
От тези цифри е видно, че намаляването на гражданските дела е основно за сметка на 
производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК. Без да е статистически измерено, 
постъплението на този вид дела през последните месеци на 2020 г. беше необичайно 
слабо, вероятно и във връзка с дискутираните тогава промени в Закона за защита на 
потребителите. 
 
2.Разпределение на гражданските дела; изключение от принципа за случайно 
разпределение. 

Разпределението на гражданските дела в Районен съд - Разград, се извършва на 
принципа на случайния подбор чрез Централизираната система за случайно 
разпределение за делата, постъпили до 07.08.2020 г. и чрез Единната информационна 
система на съдилищата за делата, образувани след тази дата между тримата съдии, 
разглеждащи граждански дела, а в случай на отвод, разпределението се извършва 
измежду съдиите от Наказателно отделение. Изключение е налице за делата, които се 
разглеждат от дежурен съдия, а именно  искания по чл. 62, ал. 6 от Закона за 
кредитните институции;молби за обезпечаване на доказателства /чл. 207 ГПК/ и 
обезпечение на  бъдещ иск / чл. 390 ГПК/, както и искане за обезпечение по висящо 
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производство /чл.389 от ГПК/, ако съдията-докладчик отсъства в деня на разпределяне 
на делото или в деня на постъпване на искането;искания по чл. 126  от СК;искания за 
разрешения по чл. 6, ал. 2 и ал.4 от СК, разрешения по чл. 130, ал. 3 и ал. 4 от 
СК;заявления по чл. 49 и чл. 52 от Закона за наследството;молби по Закона за защита 
от домашното насилие; 

Графикът за дежурствата на съдиите се утвърждава ежемесечно със заповед на 
административния ръководител. 

Делата се разпределят по докладчици на принципа на случайния избор - по 
поредност на постъпването им по входящ номер от дневника в регистратурата, 
съобразно техния вид и въведената в програмата група. Гражданските  дела в Районен 
съд  - Разград се разпределят в пет групи според прогнозираната трудност. Тези групи 
са посочени във Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в районен 
съд – Разград. Използва се опция за разпределение „автоматично“ в Централизираната 
система за случайно разпределение, освен ако не са налице предпоставки за 
използване на някоя от другите опции за разпределение. 

От разпределението се изключват съдии само в изрично посочените във 
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен съд – Разград. 

 
3.Разглеждане на гражданските дела. 

През 2020 г. са разгледани общо 2470  броя граждански дела, в т.ч. 
неприключените в началото на периода 297 дела и постъпилите през годината 2173. 
 Сравнението с предходните години сочи значително намаляване на броя на 
гражданските дела за разглеждане през 2020 г. 

 
По видове  разглежданите през 2020 г. граждански дела са: 
 
Година Видове граждански дела за разглеждане  
 Общо 

дела 
ГД ПО 

ОБЩИЯ 
РЕД 

По 
чл.310 от 

ГПК 

Адм. 
дела 

ЧГД По чл. 
410 и 417 от 

ГПК 

Други 

2020 година 2470 749 56 1 290 1282 92 

2019 година 2917 825 69 10 373 1506 134 
2018 година 2890 749 40 5 291 1692 113 

 

Отчетен 
период 

Брой несвършени 
гр.дела в началото на 
периода 

Брой 
постъпили 
дела 

Брой дела за 
разглеждане 

% на постъпилите дела 
спрямо броя на делата за 
разглеждане 

2020 г. 297 2173 2470 87,98% 

2019г. 297 2620 2917 89,82% 

2018г. 209 2681 2890 92,77% 
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Гражданските дела за разглеждане през 2020 г. по съдии:  
 
Съдия Общо 

дела 
ГД ПО 

ОБЩИЯ 
РЕД 

По 
чл.310 от 

ГПК 

Адм. 
дела 

ЧГД По чл. 
410 и 417 от 

ГПК 

Други 

Н. Генчева 827 256 16 1 98 423 33 
Цв.Дочева 789 236 20 0 76 426 31 
Св.Чолакова 793 235 19 0 81 433 25 
М.Новакова 23 22 1 0 0 0 0 
К.Косев 9 0 0 0 8 0 1 
Д.Иванова 10 0 0 0 9 0 1 
Н.Борисов 19 0 0 0 18 0 1 

 
Разпределението според предмета  на гражданските дела за разглеждане през 
годините е следното: 

 

ВИДОВЕ ДЕЛА 
2018 2019 2020 

Вещни искове 33 48 46 

Делби и искове по ЗН 59 52 63 

Облигационни искове 132 178 173 

Искове по КТ 30 54 65 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗЗДет. 352 388 287 

Установителни искове 293 307 263 

Административни производства 5 10 1 

Обезпечения 11 9 14 

Заповедни производства 1692 1506 1282 

Други частни производства 261 336 260 

Производства по регламенти на ЕС 19 28 16 

Освен вече посоченото намаляване на делата по чл.410 и чл.417, намалели са и 
исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС и ЗЗДет., както и установителните искове /които най-често 
са по чл.415 и чл.422 от ГПК/, както и другите частни производства, вкл. и тези по 
регламенти на ЕС. Придвид изключителността на изминалата година, считам, че не 
може да се отчита това като тенденция. 
 
Насрочване и разглеждане на гражданските дела  

Както и през предходните години, производството по граждански дела и през 
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отчетния период е протичало в разумни срокове и в съответствие с Времевите 
стандарти, утвърдени в Районен съд - Разград. Проверката за редовност на исковата 
молба е извършвана своевременно. Делата, по които не се провежда размяна на книжа, 
са насрочвани веднага в открито заседание, най - често в рамките на месец, и в 
повечето случаи са приключвали в едно заседание. Разпорежданията по чл. 131 от 
ГПК са постановявани до седмица след констатацията на съда за редовност на 
исковата молба. С определенията по чл. 140 от ГПК съдът в  повечето случаи е 
съобщавал на страните и проекта си за доклад по делото, поради което повечето дела 
са обявявани за решаване още в първото съдебно заседание. Делата са насрочвани в 
открито заседание за след няколко седмици. По време на извънредното положение и 
по гражданските дела е допуснато забавяне, като някои от тях са били отстрочвани два 
пъти в този период. Кратките срокове за разглеждане на делата по ЗЗДН, за 
произнасяне по исканията за обезпечение, по заявленията за издаване на заповеди за 
изпълнение, са спазвани без отклонение. При разглеждане на бързите производства са 
съблюдавани сроковете по чл. 311, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 и ал. 1, т. 1, чл. 312, ал. 3 от 
ГПК. По изключение - когато делото е било разпределено или когато отговорът на 
исковата молба е постъпвал в края на деня, съдът се е произнасял най - късно в 
следващия работен ден. 

Отложени дела –брой и причини 

Броят на отложените съдебни заседания по граждански дела през 2020 г. е 300 
броя, през 2019 г. е 324, а през 2018г. - 288 броя. 

Предвид трудностите, които пандемичната 2020 г. постави пред съдебната 
система, намаляването на броя на отложените дела е изключително добър показател за 
отговорната работа на съдиите, разглеждащи граждански дела. 

Най - честите причини за отлагане на гражданските дела са: за събиране на 
доказателства и изготвяне на експертизи (типична причина поради особеностите на 
първоинстанционното исково производство пред районния съд, при което няма 
двустранна размяна на книжа и страните не винаги се представляват от адвокат, 
поради което не винаги е удачно назначаване на експертиза с определението по чл.140 
от ГПК); неизготвено в срок заключение по допусната съдебна експертиза;за 
сключване на спогодба, поради неявяване на свидетел, вещо лице, страна и 
пълномощника й поради препятствие, което не е могло да бъде преодоляно /през 2020 
г. и заболяване и карантина/; спиране на производството и други. 

Молби за определяне на срок по чл.255 от ГПК. 

През 2020 г. не са постъпвали молби за определяне на срок по чл. 255 от ГПК. 
Констатацията е показател за това, че съдиите са извършвали своевременно 
следващите се процесуални действия по възложените им дела. 

4.Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове.  

Свършените граждански дела през отчетния период са 2214 броя , респ. с 406 
броя по- малко от тези през 2019 г. –2620 и с 379 броя по - малко от приключените през 
2018 г. 2593 гр.дела. 
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Данните за приключените дела в сравнителен порядък за трите години и 
конкретизация за свършените с акт по същество и с определение за прекратяване дела 
са представени в следващата таблица. 

 

 

Не се наблюдава драстична промяна в процентните стойности на 
приключените граждански дела с акт по същество и с определение за прекратяване 
през трите години - разликата е до два процента. 

Постоянен е делът на прекратените граждански дела с одобряване на спогодба. 
През 2020 г. със спогодба са приключени 21 дела, при 24  броя през 2019 г. и 24 броя за 
2018 г.  
По видове свършените граждански дела: 
 
Година Видове свършени граждански дела   

 Общо 
дела 

ГД По 
чл.310 от 

ГПК 

Адм. 
дела 

ЧГД По чл. 
410 и 417 от 

ГПК 

Други 

2020 година 2214 527 46 1 283 1281 76 

2019 година 2620 569 45 9 370 1502 125 

2018 година 2593 495 31 5 286 1686 90 

 
Съответно решени с акт по същество: 

Година От свършените дела, решени с акт по същество 

Общо 
дела 

ГД По чл.310 
от ГПК 

Адм 
дела 

ЧГД По чл. 
410 и 417 
от ГПК 

Други гр. 
дела 

2020 1903 411 36 0 259 1129 68 
2019 2286 446 31 6 335 1357 111 
2018 2254 377 20 3 257 1517 80 

 
 

 

Намалението на свършените с акт по същество през последната година е 
основно за сметка на производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 
 
 
 
 

Отчетен 
период 

Брой 
Свършени гр. 
дела 

Брой решени 
дела по 
същество 

Дял на 
решените по 
същество дела 

Брой 
прекратени 
дела 

Дял на 
прекратените 
дела 

2020г. 2214 1903 85,95% 311 14,05% 

2019г. 2620 2286 87,25% 334 12,75% 

2018г. 2593 2254 86,93% 339 13,07% 
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Не се наблюдава съществена разлика в броя на прекратените дела по видове: 
 

 
 

 

 

Свършени в 3-месечен срок дела 
От приключените през 2020 г. общо 2214 граждански дела в 3-месечен срок са 

свършени 2040 броя (92%). Данните за предходни години са: 

 

 Намаляването на процента на приключени в 3-месечен срок граждански дела се 
дължи както на двете свободни щатни бройки за граждански съдии, така и на 
невъзможността да бъдат провеждани открити съдебни заседания в продължение на 
два месеца. 

 

Несвършени дела в края на периода
Останалите несвършени граждански дела в края на 2020 г. са 256 броя и те 

съставляват 10,36 % от делата за разглеждане през периода. Този показател няма 
изменение в годините: 

 

Година От свършените дела, прекратени 

Общо 
дела 

ГД По чл.310 
от ГПК 

Адм 
дела 

ЧГД По чл. 
410 и 417 
от ГПК 

Други 
гр. 
дела 

2020 311 116 10 1 24 152 8 
2019 334 123 14 3 35 145 14 
2018 339 118 11 2 29 169 10 

 
 

 
 

Отчетен 
период 

Брой 
свършени дела 

Брой свършени дела в 
срок до 3 месеца 

%-но съотношение между брой 
свършени дела и брой свършени дела в 
срок до 3 месеца 

2020 г. 2214 2040 92% 

2019 г. 2620 2485 95 % 

2018 г. 2593 2473 95% 

 

Отчетен 
период 

Брой 
граждански 
дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Брой останали 
несвършени дела в 
края на периода 

% на несвършените дела в 
края на периода спрямо броя 
на делата за разглеждане 

2020 година 2470 2214 256 10,36% 

2019 година 2917 2620 297 10,18% 

2018 година 2890 2593 297 10,27% 
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Срочност при изготвяне на съдебните актове 

През 2020 г. всички съдебни решения по граждански дела са постановени в рамките на 
едномесечния срок. 

  

5.Неприключени в разумен срок дела - брой и причини. 
Неприключените граждански дела към 31.12.2020 г., които са с висящност над 

една година, са 19 бр. Тенденцията е на намаляване неприключилите в този срок 
граждански дела, които към 31.12.2019 г. са били 31 броя. 

Съответно от тях 8 дела са на доклад на Н. Генчева, 7 – на доклад на Цв.Дочева 
и 4 – на доклад на Св.Чолакова. 10 от делата са делбени производства, по някои от тях 
е обжалвано решението за допускане на делбата, по други се чакат проекто-скици от 
АГКК, а по едно – и одобряване на инвестиционен проект. Четири от делата са били 
спрени, а едно е приключило на 04.01.2021 г. Като причини за дългия срок на 
разглеждане на останалите дела са необходимост от изготвяне на социален доклад в 
чужбина, трудност  с намиране на вещо лице с определена специалност, обжалване 
неприемането на насрещен иск, отлагане поради заболяване и карантина на адвокат, 
трудности с призоваване на ответника. 

Несвършването на гражданските дела в срок до една година от образуването им 
не се дължи на недобрата работа на съдиите - докладчици, а на обективни причини – 
сложността в предмета на доказване и упражняването на правата на страните, 
недостатъчния брой съдии, които да разглеждат граждански дела, извънредното 
положение, което забави разглеждането на всички дела, както и повишената 
заболеваемост, вкл. и сред адвокатите и страните. Като се има предвид, че разумен е 
подходящият, според конкретните обстоятелства на всяко дело, с оглед неговия 
предмет и страните,  посочените по - горе дела, макар и висящи в края на отчетната 
година (като една част са решени към датата на изготвяне на доклада), поради 
причините, обусловили неприключването им, не могат да бъдат приети за 
неразгледани в неразумен срок. 

 
6.Дела с отменен ход по същество. 
През 2020 г. няма граждански дела, които да са с отменен ход по същество след 
обявяването за решаване. 

7.Натовареност по щат и действителна натовареност. 
Натовареността по щат на гражданските съдии през 2020 г. е 41,17 спрямо делата за 
разглеждане и 36,90 спрямо свършените дела. Наблюдава се намаление с няколко 
пункта в сравнение с предходните периоди. 
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Натовареността по щат на съдиите по граждански дела е по-ниска в сравнение с тази 
през предходните години, но предвид особеностите на 2020 г. не може да се говори за 
тенденция. 
 

Същевременно действителната натовареност на съдиите, разглеждащи 
граждански дела е сериозно увеличена предвид двете свободни щатни бройки.  

 

8.Качество на съдебните актове. 
През 2020 г. са обжалвани общо 139  акта по граждански и административни 

дела, през 2019 г. – 156  акта и през 2018 г. - 89 акта. 
Общият брой актове, постановени от въззивната инстанция през 2020 г. 

(включително по дела, изпратени по жалба в предходни години) е 138 броя (85 
решения и 53 определения). Съответно върнатите от обжалване дела през 2019 г. са 
153 броя, а през 2018 г. - 119 броя. 

Резултатите от инстанционната проверка през 2020 г. са следните: 
потвърдени актове - 77 броя – 55,8 %  
изменени актове - 26 броя -  18,84% 
отменени актове - 35 броя – 25,36% 
От сравнителния анализ на процентното участие на резултатите от 

инстанционния контрол в общия обем на върнатите от обжалване актове се 
установява, че през 2019 г. делът на потвърдените актове е малко по-голям – 60,13%, а 
през 2018 г. е малко по-малък – 54,62%, като разликите не са значителни. 
 

 

Отмяната на актовете е постановявана основно поради неправилно приложение 
на материалния и процесуалния закон. Част от причините за отменяването или 
изменяването на съдебните актове са обективни - предприети отказ или оттегляне на 
иска, постигане на спогодба във въззивната инстанция, както и представени от 
страните нови доказателства. В някои случаи актовете са частично отменени по 
отношение само размера на издръжката или обезщетението за неимуществени вреди. 
В немалко случаи споровете са разкривали правна и/или фактическа сложност. 

Отчетен 
 период Натовареност по щат спрямо 

делата за разглеждане 
Натовареност по щат спрямо 
свършените дела 

2020 година 41,17 36,90 

2019 година 48,62 43,67 

2018 година 48,17 43,22 
 
 

Отчетен период 
Действителна натовареност 
на гр. съдии спрямо делата за 
разглеждане 

Действителна натовареност на 
гр. съдии  спрямо свършените 
дела 

2020 година 68,61 61,50 

2019 година 60,77 54,58 

2018 година 54,53 48,92 
 



24

 

г  

 

Налице са отменени актове и поради промяна на действаща при постановяването им 
съдебна практика. 

 
 V.ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - РАЗГРАД. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СЪДИИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА. 

Както бе посочено и по-горе, наблюдава се стабилизиране на броя на 
наказателните дела през последните три години, съчетано със значително намаляване 
на броя на гражданските дела. Като абсолютна сума намаляването се равнява на 
обичайното постъпление на граждански дела за два месеца, период, който е измерим с 
въведеното в Република България извънредно положение от 13.03.2020 до 13.05.2020 
г. И при това намаляване действителната натовареност на гражданските съдии 
продължава да бъде висока, тъй като още в началото на 2020 г. втора щатна бройка бе 
освободена.  

За поредна година резултатите от правораздавателната дейност на съда и по 
наказателни и по граждански дела са много добри. Те са логично следствие от  
усиления труд и значителния професионален опит на всички съдии. 

И през 2020 г. съдиите участваха в редица допълнителни дейности в 
подпомагане на административната работа на съда (участие в комисии, работни 
групи).  

През 2020 г. не бяха реализирани планираните мероприятия като ден на 
отворените врати и участие в програмата „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверение. Отворени съдилища и прокуратури“. В началото на 
календарната година с ученици от 2 клас на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ бе подготвен 
симулиран процес.  Продължи и работата с учениците от 4 клас на ОУ 
„Ив.С.Тургенев“ по инициативата Детско полицейско управление и заедно с 
представител на Районна прокуратура Разград  и в рамките на тази програма бе 
подготвен симулиран процес непосредствено преди 13.03.2020 г. 

И през 2020 г. продължи участието на Районен съд Разград в Областния съвет 
за защита от домашно насилие. 

Съдии от Районен съд – Разград съвместно със съдии от Окръжен съд – Разград 
обсъждаха предложения за тълкувателни решения и изразиха становище по същите. 

И през 2020 г. съдиите продължиха да полагат непрекъснати усилия за 
повишаване на своята професионална квалификация. Изключително бързо заработиха 
и с Единната информационна система на съдилищата. 

 
 

 

VI. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 
СЪВЕТ И ОТ ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД. ТЕКУЩ КОНТРОЛ.  

 През 2020 г. Инспекторатът към ВСС не е проверявал дейността на 
Районен съд - Разград. Със заповед №РД-14-13/21.01.2021 г. на и.ф. Адм.ръководител 
– Председател на Окръжен съд – Разград е разпоредена проверка на дейността на 
Районен съд – Разград за 2020 г. Към датата на изготвяне на доклада, тази проверка не 
е приключила. 

 И през тази година продължи осъществявания текущ контрол на 
съдопроизводството, изразяващ се в ежемесечно отчитане пред административния 
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ръководител на дейността на съдебните състави под формата на справки. Въз основа 
на тези справки не са направени изводи за необходимост от предприемане на 
организационни мерки. 

 С цел непрекъснато подобряване на своята дейност, съдиите продължиха 
да провеждат работни срещи за обсъждане на въпроси по приложението на правото - 
текущо и при законодателни промени. От 2020 г. в рамките на изградената вътрешна 
мрежа се поддържа папка, в която се поставят актовете по върнатите от по-горната 
инстанция дела с оглед възможност за достъп от всички съдии. 

 Всички предприети действия и установени вече добри практики в съда 
имат за цел поддържане на високи стандарти в работата и много добро качество на 
правораздаването в Районен съд - Разград. 

VII. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

Държавните съдебни изпълнители осъществяват принудителното изпълнение 
на частни притезания и възложените им от държавата за събиране публични вземания 
в случаите, определени със закон. 

През 2020 г., както и през предходните два периода, в Районен съд -  Разград са 
назначени и работят двама държавни съдебни изпълнители. 

Несвършени в началото на периода изпълнителни дела, постъпили през 2020 г. и 
дела за разглеждане.   

Несвършените в началото на 2020 г. изпълнителни дела са 1232  броя, респ. 
остъпилите през 2020 г. дела са 186 броя. 

 
Постъпилите през 2020 г. общо 186 дела са разпределени по предмет така: дела 

за изпълнение в полза на държавата - 127 броя ( всички за публични вземания); дела за 
изпълнение в полза на юридически лица – 35  броя (в полза на банки - 1 брой, в полза 
на търговци - 4 броя и в полза на други юридически лица – 30 броя); дела за 
изпълнение в полза на граждани - 15 броя (за издръжка - 8 броя, други - 6 броя и за 
предаване на дете - 1 брой); дела за изпълнение на обезпечителни мерки - 9 броя. 

Делата за разглеждане през 2020 г. са общо 1418 броя (при 1659 през 2019 г. и 
1872 за 2018 г.), в т. ч. дела за изпълнение в полза на държавата - 135 броя (за частни 
вземания - 8 броя и за публични вземания - 127 броя); дела за изпълнение в полза на 
юридически лица - 546 броя (в полза на банки – 148 броя, в полза на търговци - 59 броя 
и в полза на други юридически лица - 339 броя); дела за изпълнение в полза на 

Отчетен 
период 

Несвършени в 
началото на 
периода 

Постъпили Останали несвършени в края на 
периода 

2020 година 1232 186 1184 

2019 година 1504 155 1232 

2018 година 1748 124 1504 
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граждани - 652 броя (най - голям е делът на делата за издръжка - 533 броя, следван от 
други, различни от изброените – 98 броя, по трудови спорове - 8 броя и за предаване на 
дете - 13 броя); дела за изпълнение на обезпечителни мерки - 85 броя. 

Изнесените данни показват, че през 2020 г. продължава тенденцията за 
увеличение на постъпленията, като през всяка година от тригодишния период 
нарастването е със 31 изпълнителни дела. Съответно на нарастването на 
постъпленията е и покачването на показателя за разгледани изпълнителни дела.  
 
Разпределение на изпълнителните дела. 

Делата в Съдебно - изпълнителната служба към Районен съд -  Разград се 
разпределят на принципа на случайния избор между двамата съдебни изпълнители 
при равномерно разпределение чрез електронен софтуер. 

Свършени дела  през 2020 г. Останали несвършени в края на 2020 г. 

Свършените през годината дела са 234 броя, което е значително намаление на 
този показател в сравенение с 427 дела за 2019 г. и 368 дела за 2018 г. Свършени чрез 
реализиране на вземането са 82 броя; прекратени по други причини са 148 броя дела;  
на друг съдебен изпълнител са изпратени 4 дела. 

В края на годината несвършените дела са 1184 броя. Статистическите данни 
отчитат  постепенно намаляване на броя на висящите дела в сравнение с тези по 
предходни години. 

Подлежаща на събиране сума. Събрана сума. Останала несъбрана сума в края на 
периода. 

Дължимата сума по изпълнителни дела в началото на 2020 г. възлиза на  8 316 
677 лева. Дължимите суми по образуваните през отчетния период изпълнителни дела 
са 351 968 лева. Подлежащата на събиране сума през 2020 г., формирана като сбор от 
посочените данни, е 8 668 645 лева. 

Общата събрана сума е 206 991 лв., от които: такси 24 596 лева; допълнителни 
разноски –1720 лева; приети други разноски – 796 лв.,  лихви –49 781 лева; суми по 
изпълнителни листове –130 098 лева. Частта от общо събраната сума, която е платена 
доброволно, е  42 030 лева. Несъбраната сума поради опрощаване, перемция и др. е 
569 199 лв. В края на отчетния период е останала несъбрана сума от 7 969 348 лв. 

При анализиране на данните за събраната сума за изминалите 3 години се 
установява, че през отчетния период се наблюдава намаление както на дължимите 
суми, така и на събраните такива, вкл. и като съотношение между двете суми. 

Отчетен 
период Дължими суми Събрани суми  % на събраните суми 

2020 година 8 668 645 лева 206 991 лева 2,39% 

2019 година 9 149 580 лева 254 801 лева 2,67% 

2018 година 10 601 927 лева 311 002 лева 2,93% 
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Натовареност на държавните съдебни изпълнители през 2020 и предходните години: 
Отчетен 
период 

Натовареност спрямо постъпили 
дела 

 Натовареност спрямо  дела на 
производство 

2020 година 7,75   59 

2019 година 6,45  69,12 

2018 година 5,17   78 

 
Държавните съдебни изпълнители в Районен съд -  Разград имат 

продължителен юридически стаж и професионален опит. И двамата работят 
качествено и срочно. За 2020 г. е  отменено само едно действие на съдебен изпълнител. 
За тригодишния период се наблюдава  тенденция на постепенно увеличаване на 
натовареността по отношение на постъпилите и намаляване на натовареността по 
отношение на висящите дела. 

 
VIII. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

Съдиите по вписванията разпореждат или отказват вписванията, 
отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнасят за издаването 
на справки и удостоверения. 

И през 2020 г. в Районен съд -  Разград работиха двама съдии по вписванията. 
Ръководител на службата е Севил Ремзиева. 

Постъпление през 2020 г. 

През 2020 г. съдиите по вписванията са разпоредили 4 833 броя вписвания, 
отбелязвания и заличавания, произнесли са се по молби за издаване на 1082 броя 
удостоверения за вещни тежести и са разпоредили издаването на 1641 броя преписи от 
актове. 

Съдия по 
вписванията  

Разпоредени 
вписвания, 
отбелязвания и 
заличавания 

Издадени 
удостоверения по 
чл.46 и чл.47 от 
Правилника за 
вписванията 

Разрешени преписи 

Галина Странджева - 
Златева 2255 386 780 

Севил Ремзиева 2578 696 861 
 
През 2020 г. съдиите по вписванията са постановили 53 определения за отказ – 

съответно 22 бр.- Г.Странджева и 31 бр-. С.Ремзиева. От тези откази два са обжалвани, 
като единият е отменен /на Г.Странджева/, а производството по другия е висящо пред 
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Окръжен съд – Разград /на С.Ремзиева/. 
 

I. ВПИСВАНИЯ, в т.ч.: ОБЩ БРОЙ -4 833, в т.ч.: 
Дарения 374 
Продажби 1669 
Замени 27 
Наеми 91 
Аренди 209 
Законни ипотеки 29 
Договорни ипотеки 179 
Заличаване на ипотеки 188 
Възбрани на ДСИ 25 
Възбрани на ЧСИ 613 
Възбрани АДВ/публ. изпълнител 22 
Постановления ДСИ 3 
Постановления ЧСИ 39 
Постановления АДВ/публ. изпълнител  6 
 Искови молби  40 
Делби  81 
Обявени завещания  13 
Откази от вещни права  57 
Констативни нотариални актове 326 
АДС 20 
АОС 350 
Договор за прехвърляне на предприятие 1 
Суперфиция 20 
Сервитут 6 

 Други вписвания 111 
Други заличавания и отбелязвания 334 
Разпределение на делата и преписките 

За разпределението на случаен принцип на преписките, образувани от съдиите 
по вписванията при Районен съд - Разград, се използва програмен продукт LawChoice. 
Разпределението се извършва въз основа утвърдени от административния 
ръководител на Районен съд - Разград правила и е съобразно поредността на 
постъпване на молбите за вписване, отбелязване или заличаване, заведени във входящ 
регистър на Служба по вписванията. Графикът за дежурствата на съдиите по 
вписванията се изготвя от ръководителя на съдиите по вписванията.  
 

И през 2020 г. съдиите по вписванията работиха в пълен състав. Те имат 
продължителен юридически стаж и професионален опит, притежават висока 
квалификация. Високото качество на тяхната работа намира отражение в малкия брой 
обжалвани откази. 

 
 От горните данни е видна тенденция на намаляване на броя на вписванията /в 

сравнение с 5 649 вписвания за 2019 г. и 5738 за 2018 г./. През 2020 г. намаляването е с 
повече от обичайното, което е възможно да се дължи и на пандемичната обстановка. 
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IX. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ. 

Дейността на службата е съобразена с изискванията на Наредба № 8 от 
26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. През 
2020 г.  контрол върху работата на тази служба  е осъществяван от  заместника на 
административния ръководител Константин Косев. В Бюрото за съдимост се 
поддържат и съхраняват картотеки на бюлетините за съдимост и на бюлетините за 
наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ 
регистър на хартиен носител и в електронен архив. Издават се свидетелства и справки 
за съдимост на лицата, родени в съдебния район.  

В „Бюро съдимост“ в Районен съд - Разград се ползва комуникационната 
програма модул АИС „Бюра съдимост”. Чрез нея се осъществява комуникацията 
между бюрата  в районните съдилища и с Централно бюро за съдимост, като се 
изпращат искания и получават  справки за съдимост, което осигурява издаването на 
свидетелства в срокове, по-кратки от посочените в чл.38 от Наредба №8 от 2008 г. за 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.  Същата програма 
дава възможност за справки по характеристики на лица в ЕСГРАОН, като по този 
начин се гарантира пълнота на искането, респ. на справката.  

Достъпът до бюрото за съдимост на гражданите е максимално улеснен - 
дейността е съсредоточена в помещение на първия етаж в Съдебната палата; в 
службата е инсталирано ПОС терминално устройство, което улеснява гражданите при 
заплащане на таксата за издаване на свидетелството за съдимост. 

За отчетната година резултатите са: 
• издадени свидетелства за съдимост –3 241 броя 
• издадени справки за съдимост – 1 724 броя 
• въведени бюлетини за съдимост - 321 броя 

Постепенно намалява броя на извършените услуги – общо 4965 бр., в 
сравнение с 5 767 броя през 2019 г. и 6 242 броя през 2018 г. Това намаление е за 
сметка на свидетелствата за съдимост /3 241 за 2020 г., 4367 за 2019 г. и 4923 за 2018 
г./. 

 
Х.ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 
В своята дейност съдебната администрация в Районен съд –Разград се ръководи 

от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, 
лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за качествено 
обслужване на физическите и юридическите лица, както и на професионалната етика 
на съдебните служители. 

Организационната структура и функциите на администрацията съответстват на 
приетия от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт Класификатор на длъжностите в администрацията на 
съдилищата и на Правилата за неговото прилагане. 

При организирането на дейността на съдебната администрация ръководството 
на Районен съд –Разград полага системни усилия за постигане на високо качество на 
работния процес, отлична работа в екип, спокойна и компетентна комуникация с 
гражданите. 
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Изпълнението на задължението  за осигуряване непрекъснатост в обслужването 
на гражданите от 09,00 до 17,00 часа, регламентирано в Правилника за 
администрацията в съдилищата през 2020 не винаги беше възможно, поради 
необходимостта в сградата да бъде извършвана дезинфекция и в средата на работния 
ден. 

За сметка на това  през 2020 г. продължи оптимизирането на процеса  по 
предоставянето на информация за правораздаването в Районен съд – Разград. 
Електронните аналози на съдебните дела, създадени в САС „Съдебно деловодство“ и в 
ЕИСС се попълват по начин, че страните и техните процесуални представители да 
имат достъп до всички документи.  Създаването на профил в ЕПЕП и достъпът до 
конкретно дело се осигуряват в деня на депозиране на заявлението, на страните по 
делата е осигурена възможност за безналични плащания на държавни такси и разноски 
чрез магнитни или чип карти (дебитна или кредитна) на две ПОС - терминални 
устройства. 

Повечето от служителите в Районен съд - Разград са с дългогодишен стаж в 
институцията. В резултат на атестационната процедура през 2020 г. изпълнението на 
индивидуалните работни планове, реализираните изисквания при изпълнение на 
конкретните служебни задължения, професионалните умения и спазването 
принципите на професионалната етика на всички служители бяха оценени като 
отлични. 

И през 2020 г.  някои от тях участваха в електронни обучения в НИП. 
Съдебните секретари и деловодителите преминаха през начално обучение за работа с 
ЕИСС,  а получените знания надграждат ежедневно с много самоподготовка и 
взаимопомощ. 

XI.ОТЧЕТ - АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 
СТРАТЕГИЯ. 

В Районен съд -  Разград е разработен и утвърден План за действие за 
изпълнение на Комуникационната стратегия през 2020 г. по посочените в същата 
стандарти, който включва управленски действия за комуникационни дейности, 
съобразени със спецификата на работата на институцията.  

В съответствие със Закона за достъп до обществена информация, в Районен съд 
– Разград  се води регистър на писмените заявления и устните запитвания. През 2020 г. 
са регистрирани две заявления (искания) за достъп до обществена информация, по 
които са изготвени отговори. Утвърдени са Вътрешни правила за предоставяне на 
достъп до обществена информация в Районен съд - Разград, които са публикувани на 
електронната страница на съда. 

И през 2020 г. продължават дейностите, насочени към повишаване на 
прозрачността и осигуряване на възможност за отдалечен достъп до съдебните дела. 
По всяко дело се разяснява на страните възможността за достъп чрез Единния портал 
за електронно правосъдие (ЕПЕП).  

Интернет страницата  на Районен съд – Разград се поддържа като източник на 
информация за гражданите, свързана с работата на съда - актуални събития, съдебни 
актове, насрочени съдебни заседания, образци на документи и други.  

С цел подобряването и на вътрешния комуникационен процес  през 2020 г. е 
създадена вътрешна мрежа за служебна информация. Същата се състои от отделни 
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папки, в които са публикувани правилници, правила, заповеди, писма, решения по 
върнати от инстанционен контрол дела, снимки от събития в съда.  

Използват се и други начини за комуникация, като периодични оперативни 
съвещания на ръководителя на съда и заместника му за обсъждане на актуални 
въпроси, срещи със служители по конкретен повод, по преценка на ръководителя или 
по тяхна инициатива. С оглед малобройния състав на съдиите между всички се 
поддържа изключително добра комуникация, което е предпоставка за обмен на идеи и 
способства за уеднаквяване на практиката. 

Във връзка с подобряване на комуникацията с обществеността и 
популяризиране на дейността на институцията, през 2020 г. са изпратени 10 броя 
прессъобщения, свързани с дейността на съда, в печатни и електронни медии са 
поместени 130 публикации и са излъчени 4  видеорепортажа в регионални телевизии. 

През 2020 т. не бе проведена ежегодната  инициатива „Ден на отворените 
врати“ в Районен съд – Разград. Причина за това беше извънредното положение и 
продължилата след това епидемиологична обстановка. По същата причина не успяхме 
да работим и по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 
граданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” В началото на календарната 
година с ученици от 2 клас на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ бе подготвен симулиран процес.  
Продължи и работата с учениците от 4 клас на ОУ „Ив.С.Тургенев“ по инициативата 
Детско полицейско управление и заедно с представител на Районна прокуратура 
Разград  и в рамките на тази програма бе подготвен симулиран процес непосредствено 
преди 13.03.2020 г. 

 
 

XII.МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

1.Сграден фонд. Условия на труд. 
 

 Районен съд –Разград се помещава на първия и част от третия етаж в 
триетажна сграда, стопанисването и управлението на която е предоставено и 
възложено от собственика Община Разград на Окръжен съд - Разград. Съответно 
назначеният в Окръжен съд - Разград „работник поддръжка“ изпълнява тези функции 
и по отношение на помещенията, които се ползват от Районен съд - Разград. Сградата 
се отоплява с централно парно. 
 Всички съдии разполагат със самостоятелни кабинети.  Към настоящия 
момент канцелариите са достатъчни, но вече се чувства необходимост от още 
помещения за архивиране на дела /към настоящия момент разполагаме с три 
помещения за архив/. През м.май на 2020 г. в трите съдебни зали, както и в 
деловодствата и регистратурата бяха монтирани плексигласови прегради като 
противоепидемична мярка. 
 При необходимост съдиите ползват синя стая за разпити на малолетни и 
непълнолетни, която се намира в отделна сграда. Тази стая се стопанисва от Окръжен 
съд - Разград. 
 По отношение на достъпа на хора с увреждания от  м.юли 2018 г. в сградата е 
монтирано автономно устройство – стълбищен робот за осъществяване на достъп за 
хора с увреждания в Съдебната палата. Ползването на същия се осъществява от 
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служителите на ОЗ „Охрана“, като информация за това е изнесена на входа на 
сградата.  
 Охраната на помещенията на Районен съд - Разград, както и  вътрешното и 
външното видеонаблюдение на  цялата съдебна сграда се осъществява от ОЗ 
„Охрана“. 
 
 
2.Финансова обезпеченост. 
 
 Финансово - бюджетната дейност на Районен съд —Разград се осъществява 
при стриктното спазване на Закона за държавния бюджет, Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, 
Постановленията на МС за изпълнение на държавния бюджет, приетите от ВСС 
решения и указанията за изпълнението им, както и утвърдените вътрешни правила по 
СФУК. 
 Счетоводното  отчитане на бюджетната дейност се осъществява с 
компютърна програма „WebКонто66“, а дейността на СИС по събиране на вземанията 
– с програма JES. 
 Разплащанията се извършат със Система за електронни бюджетни 
разплащания „СЕБРА“. В брой се плащат  само разноските на свидетелите по делата. 
 Спазва се принципа за разпределяне на отговорностите по начин, който не 
позволява един служител да има едновременно отговорности по одобряване и 
изпълнение, осчетоводяване и контрол. Стриктно се прилага и спазва принципа на 
двоен подпис във финансовите документи. Усъвършенства се контролната среда в 
съответствие с утвърдените правила за предотвратяване конфликта на интереси.
 Извършва се анализ и управление на риска. 
 С цел повишаване събираемостта на вземанията на Районен съд –Разград, 
със Заповед №РД-08-441/17.12.2020 г. на административния ръководител са 
утвърдени Вътрешни правила  за контрол на процесите на събиране на дължимите 
държавни такси и присъдени вземания на Районен съд – Разград. 
 И през отчетната година събирането на публичните вземания на съда се 
възлага на съдебни изпълнители на случаен принцип. Стриктно се спазва процедурата 
по счетоводното начисляване и проследяване на възложените за събиране публични 
вземания в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Разград. 
 През 2020 г. се отчита спад на приходите към бюджета /327 074,28 лева/  
спрямо 2019 г. /374 742,47 лв./ Приходите от такси по изпълнителни дела също са 
намалели –  24 596,05 лв. за 2020 г. в сравнение с 26 133,42 лв за 2019  г.  

 
XIII.ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ. УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО 
ПРАВОСЪДИЕ. 

 
Информационното и технологично модернизиране на Районен съд - Разград 

има за  цел осигуряване сигурността на съхраняваната информация и осигуряване на 
отдалечен достъп до електронните дела.  

През 2020 г. на Районен съд – Разград бяха доставени осем компютъра по заявка 
от 2018 чрез централизирана обществена поръчка. Така към  настоящия момент  се 
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ползват 38 компютъра и      2 лаптопа. През 2020 г. бяха закупени UPS-и за трите зали. 
Всички потребители имат връзка с принтер. В Районен съд - Разград има три копирни 
машини, като едната от тях е за бракуване, а другата има проблеми с експлоатацията.  

В Районен съд Разград е внедрена и се използва информационна система за 
управление на делата - САС „Съдебно деловодство”, която се поддържа от 
„Информационно обслужване“ Варна. От 07.08.2020 г. гражданските и наказателните 
дела в съда се образуват и водят в Единната информационна система на съдилищата. 
От м. май 2020 г. към електронните дела се приобщават и доказателствата, 
представени от страните в открито съдебно заседание. 

Достъпът до електронните съдебни дела на съда в ЕПЕП се осъществява по 
реда на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП на ВСС. През 
отчетната година са постъпили и одобрени 27 броя заявления за разрешение за 
изработване на акаунт за достъп до системата и 198  броя заявление за разрешение за 
достъп до конкретно дело. 

Автоматизираната информационна система в Районен съд – Разград е свързана 
с ядрото на ЕИСПП и през 2020 г. съдът продължава да изпълнява задълженията си по 
осъществяване на единно информационно осигуряване на дейността по 
противодействие на престъпността. След преминаването към работа с ЕИСС за 
известен период от време имаше проблеми при свързването с тази система. 

И през 2020 г. се поддържа абонаментът, респ. достъпът до  информационната 
система на „Апис”, както и достъпът до Интернет от всички работни места. С оглед 
въвеждането на ЕИСС всички съдии и служители бяха снабдени с квалифициран 
електронен подпис /КЕП/ за осъществяване на достъп. 

Районен съд - Разград има интернет страница, като поддръжката на същата е 
възложена на системния администратор. На страницата е публикувана  и информация 
за съдебните процедури и необходимите формуляри - искания и заявления, които 
могат да се използват от страните.   

За случайно разпределение на изпълнителните дела се използва програмния 
продукт „JES”; съдиите по вписванията ползват LAW CHOICE. 

В отдел „Финансова дейност“ се използва продуктът „WebКонто 66”. 
През 2020 г. продължава работата в бюрото за съдимост по внедрената 

програма АИС „Бюро съдимост“. 
Трите съдебните зали са озвучени и оборудвани със системи за паралелен 

звукозапис. 
През 2020 г. наличната техника е поддържана в изправност и ремонтирана при 

необходимост. Техническата обезпеченост на работните места Районен съд - Разград 
може да се определи като сравнително добра. Необходимо е част от компютрите да 
бъдат заменени, за да работят с по-висок клас операционна система. Наличните 
принтери са остарели и е необходимо да се заменят с такива за групово натоварване. 

XIV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ. 

Изводът, който следва от горепосочените данни е, че и през 2020 г. съдиите, 
държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители в 
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Районен съд – Разград  продължават да поддържат  високо ниво на правораздаването и 
много добро качество на административното обслужване. Отчетените резултати се 
дължат на тяхната отлична подготовка,  вложените усилия, отговорното им 
отношение към работата и  етичното поведение един към друг. 

Следва специално да се отбележи изключителната мобилизация и 
концентрация на шестимата съдии, които през 2020 г. с работата си успяха да 
компенсират двете свободни  щатни бройки. Този резултат беше постигнат с 
дългогодишен професионален опит и с цената на много часове работа и в 
извънработно време. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - РАЗГРАД: 

НЕЛИ ГЕНЧЕВА


