
  

                    ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

  

за дейността на Районен съд – гр. Разград 

за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018 година. 

  

Настоящият годишен  отчетен доклад за дейността на Районен съд 
гр. Разград през отчетната 2018 година се изготвя в съответствие с 
изискванията на чл. 80, ал.1, т.12  от ЗСВ. 

  

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

  

1.                 През отчетния период в Районен съд – гр. Разград съгласно 
утвърденото щатно разписание към 31.12.2018г. се водят 36  щатни бройки. 
До 31.05.2018г. всички щатни длъжности бяха заети, но след посочената 
дата една бройка „съдия при районен съд“ остана незаета след 
освобождаване на един съдия, спечелил конкурс за съдия в Окръжен съд. 
Така до края на 2018г. и към момента реално заетите щатни бройки са 35. 

1.1.         СЪДИИ: 

Щатът е както следва: осем съдии, от които административен 
ръководител – председател и един заместник ръководител-заместник 
председател, двама държавни съдебни изпълнители, двама съдии по 
вписванията. След 31.05.2018г. една щатна бройка за съдия остава незаета. 
До момента ВСС все още не е обявил и открил процедура за провеждане на 
конкурс, въпреки че с писмо изх.№1415/12.06.2018г., след освобождаване 
на съдийската длъжност, административният ръководител уведоми Съвета 
и поиска отпочване процедура за провеждане на конкурс.    

Като съдии в районен съд-гр.Разград през 2018г. са работели: 

1.Маргарита Христова Новакова-адм.ръководител от 12.08.2009г. 

2.Константин Петров Косев-зам.адм.ръководител от  01.11.2011г.  



3.Нели Генчева Иванова-районен съдия от 01.03.2000г. 

4.Доротея Енчева Иванова-районен съдия от 01.03.2000г. 

5.Цветалина Михова Дочева-районен съдия от 25.02.2002г. 

6.Светлана Кънчева Чолакова-районен съдия от 04.01.2010г. 

7.Николай Борисов Борисов-районен съдия от 22.03.2010г. и 

8.Атанас Дечков Христов-районен съдия от 06.04.2010г.-освободен на 
31.05.2018г. 

Така  7-седем месеца от 2018г. районен съд-гр.Разград работи само със 
седем съдии, поради напускане на съдия Атанас Христов и преминаването 
му в окръжен съд. Това доведе до увеличаване на действителната 
натовареност на съдиите и необходимост от преразпределение на висящите 
несвършени дела с докладчик съдия Христов. 

През 2018г. като съдии по вписванията работиха и продължават да 
работят: Галина Странджева и Севил Ремзиева, а като държавни съдебни 
изпълнители: Шенай Йонузова и Цанко Минев.   

Съдиите в Разградския районен съд са профилирани. Съдиите 
Новакова, Дочева, Генчева, Чолакова и Христов-до 31.05.2018г., разглеждат 
и решават всички видове граждански дела/като адм.ръководител Новакова 
е на 80% разпределение, считано от  01.07.2014г./,  а съдиите Косев, Борисов 
и Иванова -всички видове наказателни дела. През цялата 2018г. продължи 
въведеното още от 01.10.2012г. със заповед на административния 
ръководител определяне само на един дежурен съдия, а не както до тогава-
един дежурен по наказателни и друг по граждански дела. Това се наложи 
пред вид необходимостта всеки съдия да разполага с повече работни дни за 
мотивиране на обявените за решаване и приключили дела. Затова съдиите 
са разглеждали и решавали както граждански, така и наказателни дела. Това 
се вижда от посочената в раздел ІІ таблица. 

  

 1.2.СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ: 

24 са служителите в Районен съд гр. Разград - съдебен администратор; 
главен счетоводител, старши специалист счетоводител; системен 
администратор; 9 съдебни деловодители, от които 3-наказателно 
деловодство, 4-гражданско деловодство, като един от тях изпълнява и 



дейността на архивар, 1-регистратура, 1-„бюро съдимост, 2-съдебно 
изпълнителна служба; 6 съдебни секретар-протоколисти, един призовкар, 2 
чистач и куриер.   

По-голяма част  от съдебните служители са с дългогодишен стаж и 
опит в съдебната система. Всички служители работят съвестно и в срок 
изпълняват поставените им задачи. 

  

ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА: 

  

Делата се образуват непосредствено след постъпването им в съда или 
най-късно на следващия ден. Разпределят се между съдиите чрез въведения 
програмен продукт за случайно разпределение на делата. Разпределението 
се извършва от административния ръководител, при негово отсъствие от 
заместника му и от системния администратор. Делата се разпределят типово 
по категории, с приблизително еднаква прогноза на трудност, при което се 
получава изравняване на професионалното натоварване при 
разпределението. 

Районният съд има две деловодства-гражданско и наказателно. Делата 
се разпределят във всяко едно от тях по съответния им характер и обем. 

  

1.     Брой на постъпилите дела- граждански и наказателни. 

Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 месеца. 

2.Брой на свършените дела – граждански, наказателни. 

Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца. 

3.Средна продължителност на разглеждане на делата – 

от постъпване до постановяване на съдебен акт. 

4.Сравнителен анализ за постъпленията за последните 3  

години / вкл. 2018 год./ 

  



  

 През 2018г. в РРС са постъпили 2674 броя граждански дела и 941- 
наказателни дела или общо постъпилите в съда дела са 3 615 броя. За 
сравнение-през 2017г. общо постъпилите в съда дела са 4 058 броя т.е. през 
2018г. постъпилите в съда дела са с 443 броя по-малко, като намалението 
при  гражданските  дела е- с 369 броя, докато наказателните са намалели с 
74.  

 В началото на периода е имало 307 висящи дела, и общо свършените 
през 2018г. дела са 3 503, като 92% от тях са свършени в срок до 3 месеца- 
този % при гражданските дела е 95%, а при наказателните-81%. Висящи в 
края на годината са останали 431 дела. Сравнени с 2017г. посочените 
показатели за 2018г., са леко намалени: с 2% при гражданските дела и с цели 
8% при наказателните дела. Така през 2017г. процента на свършените 
граждански дела до 3 месеца е бил 97%, а при наказателните-89%. 
Посочения спад на обсъждания показател считам, че е в резултат 
предприетите изменения и промени в двата процесуални закона-ГПК и 
НПК: в ГПК спирането на сроковете по време на съдебната ваканция с чл.61 
ал.2, вече отменено, но важащо за цялата 2018г., което спиране не е отразено 
в ползвания от съда софтуерен продукт-деловодната  програма; в НПК- 
въведеното през м.11.2017г. ново разпоредително заседание, което се 
насрочва  до два месеца от постъпване на делото в съда-чл.247а, ал.2 т.1 от 
НПК, не рядко се стига до негово отлагане и едва тогава в нов едномесечен 
срок делото се насрочва за разглеждане по същество. Независимо тази 
законодателна промяна, наказателните общ характер дела продължават да 
се отчитат, считано от деня на постъпване на делото в съда. Намаляването 
на показателя „свършени дела до 3 месеца“ в никакъв случай не е в резултат 
допусната немарливост и бавност в работата на съдиите.   

  

СРЕДНО МЕСЕЧНО постъпили и свършени дела на един съдия 
на  база 12 месеца. 

   

  ПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ 

  ГР.Д. НАК.Д ГР.Д.       НАК.Д. 
М.Новакова   38,58     0,17 36,08   0,17 

Цв.Дочева   53,42   4,58                    50,83   4,58 

Н.Генчева             55,00         5,17 52,42   5,17 

Д.Иванова    2,83   19,92        2,83   18,83 

К.Косев               3,08   21,08                     3,00   20,50 



С.Чолакова              54,33     5,33        52,00     5,33 

Н.Борисов    3,00    21,00 3,00    19,67 
А.Христов за 5 
месеца 

  31,6      3,8      38,2     3,8 

  

  

        Средното месечно постъпление на съдия в Разградски районен 
съд е-по щат-при осем съдии: 
  гр.дела                   нак.дела 

2016г. 23,88   10,28 

2017г. 31,69   10,57 

2018г. 27,85     9,80  

или общо дела / граждански и наказателни/ за 2018г.-37,65 броя 

  

          Средно месечно свършени дела на съдия в Разградски 
районен съд-по щат при осем съдии 
  гр.дела                   нак.дела 
2016г. 24,17   10,32 

2017г. 31,78    10,81 

2018г. 27,01      9,48 

или общо дела /граждански и наказателни/ за 2018г. –36,49 броя. 

  

Натовареността на гражданските съдии по щат относно свършените 
дела е 43,22 броя дела месечно, а на наказателните съдии по щат-25,29 броя. 
За сравнение през 2017г. тази натовареност е била съответно 50,85 броя-
граждански дела и 28,83 броя наказателни. 

Средната месечна действителната натовареност на съдия относно 
свършените дела е по-висока-39,36 броя при 42,59 броя за 2017г. Това е така 
пред вид посоченото в раздел І.  

Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 44,20 
броя спрямо 45,79 броя за 2018г. 



Посочените цифри нагледно говорят, че през 2018г. макар да е 
намалял броя на постъпилите в съда дела с 443 броя натовареността на 
работещите в съда съдии е намалял само с 1,59 броя дела. 

  

        3.СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ДЕЛАТА - ОТ ПОСТЪПВАНЕ ДО ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБЕН 
АКТ. 

/извадка от Приложение 1/ 

  

  

б. “А”. Граждански дела по общия ред. 

  

Година  
Постъпили 
през 
годината 
дела 

 Всичко за 
разглеждане 
дела 

 Всичко 
свършени 
дела 

Свършени 
дела в 
срок до 3 
месеца 

% на 
свършени 
дела в 
срок до 3 
месеца 

2016 459   645  468 359  77% 

2017 442   621  443 350  79% 

2018 568   749   495 385  77% 

  

  

  

  

б. “И”. Наказателни общ характер дела 

  

Година  
Постъпили 
през 

 Всичко за 
разглеждане 
дела 

 Всичко 
свършени 
дела 

Свършени 
дела в 

% на 
свършени 
дела в 



годината 
дела 

срок до 3 
месеца 

срок до 3 
месеца 

2016 393  441 403 349   87% 

2017 246  285 259 227   88% 

2018 211  240 198 153   77% 

  

б. “Р”. Общо дела  

  

Година  Постъпили 
през 
годината 
дела 

 Всичко за 
разглеждане 
дела 

 Всичко 
свършени 
дела 

Свършени 
дела в срок 
до 3 месеца 

% на 
свършени 
дела в 
срок до 3 
месеца 

2016 3705 4057 3725 3424   92% 

2017 4058 4396 4089 3872   95% 

2018 3615 3934 3503 3206   92% 

  

Представените горе таблици показват, че е налице не-малко 
увеличение броя на гражданските дела, разглеждани по общия ред с 126 
броя, като независимо това процента на свършените дела в срок от три 
месеца е намалял само с 2%. Намалял е броя на наказателните общ 
характер дела свършени в срок до 3 месеца, но това се дължи, както се 
посочи по-горе на въведеното в НПК разпоредително заседание в процеса 
с чл.247а от НПК. Това говори за добре свършена работа. 

Причините за отлагане на делата са от обективен характер: на първо 
място, непредставяне на експертизи от вещите лица в срок или пък 
представените са непълни, налага се поставяне на допълнителна задача. Не 
са редки случаите, когато определените вещи лица отказват извършване на 
поставената им задача или заявяват, че задачата не е в тяхната 
компетентност. В предоставеният от РОС списък на вещи лица не са 
включени специалисти от всички области на науката, изкуството, 
занаятите и други, специалните знания на които са необходими по 
конкретните дела. Това налага назначаване на вещи лица нефигуриращи в 
списъка.  



Други причини за отлагане на делата и то най-вече наказателните, 
нередовно призоваване и неявяване на свидетели, представяне на писмени 
доказателства и запознаване на страните с тях. Назначаване на съдебни 
експертизи едва от фаза съдебно следствие, от една страна поради 
неназначени такива в досъдебното производство и от друга, направено 
искане и възникване на необходимост едва след събиране на доказателства 
от съда. 

  

  

ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

  

Съдебните актове се изготвят в сроковете, предвидени в 
закона.  

Похвално е, че за 2018 година, макар работейки в намален 
състав ненаписани в срок съдебни актове са изключение. Няма 
констатирано забавяне с повече от един месец.  

Административният ръководител извършва ежемесечна 
проверка за спазване на законовите срокове за изготвяне на 
съдебните актове, като прави отбелязване за това в срочните и 
описни книги. 

  

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

      

2018г.-268-съдебни акта, от тях по граждански дела 89 и по 
наказателни-179. 

2017г.-340 съдебни акта, от тях по граждански дела 157 и по 
наказателни-183. 

2016г.- 393 съдебни акта, от тях по граждански дела 171   и по 
наказателни-222. 

      



           

          През 2018г. с резултат са върнати 302 дела, включващи обжалвани 
актове и през предходните години, от тях по граждански дела – 119 от тях 
87 решения и 32 определения и по наказателни дела-183, от които 37 
решения по: НОХД, НЧХ И ЧНД, 27 определения и 119 решения и 
определения по НАХД. 

 177 акта са потвърдени изцяло, от които по граждански дела оставени 
изцяло в сила са 65, а по наказателни дела потвърдени са 112. 

 През 2018г. отменени и върнати за ново разглеждане от съда на 
НОХД, НЧХ И ЧНД са 6 броя- 3 броя решения и 3 броя определения,  
отменени и върнати за ново разглеждане на прокурора- 2 броя, има две дела 
с изцяло отменен акт с постановяване на нова присъда.  

 Отменени и върнати за ново разглеждане са 12 акта по НАХД, а 22 
акта по НАХД са изцяло отменени с постановяване на друго решение, от 
които 3 броя са на съдия Косев,  6 броя на съдия Иванова и 12 броя на съдия 
Борисов.  

 Изцяло отменени с произнасяне по същество от горната инстанция са 
20 броя актове/9 броя решения и 11броя определения/ по граждански дела. 
От посочените изцяло отменени 9 броя решения съдиите Новакова, Дочева, 
Генчева, Чолакова и Борисов имат по едно решение, а съдия Христов има 3 
броя, а съдия Иванова 2 броя. Отменените определения са 11 броя с 
постановяване на нови такива по съдии се разпределят както следва: 
Новакова-1 брой, Дочева-2 броя, Генчева-2 броя, Христов-3 броя и Иванова-
1 броя. 

 Броят на изцяло отменените актове, постановени от Разградския 
районен съд, е сравнително нисък, което говори, че съдиите при РРС полагат 
старание и усилия за постигане на добри резултати както по отношение 
постигане бързина в правораздаването, така и по отношение на качеството. 

  

                        НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

  

 ДАННИ ЗА ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

     



ДЕЛА 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
ПОСТЪПИЛИ ОБЩО   1113  1015   841 

НОХД 

в т.ч. за престъпления: 

- против личността 

- против правата на гражданите 

- против брака и семейството 

- против собствеността 

- против стопанството 

-документни престъпления 

- против реда и обществ. спокойствие 

-  общоопасни 

   393 

  

     24 

       3  

       9 

    183   

      33 

      32  

       6 

    102      

 247 

  

     7 

     - 

   10 

   96 

    3 

   23 

    4 

   84 

  

  

  

  211 

  

   10 

     3 

     9 

   61 

     6 

   14 

     5     

    89 

      

    

НЧХД        28 

  

   24    28 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 78а НК       36    61    58 
ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА      416-

от тях 
разпити-
71 

  344- от 
тях 
разпити-
136 

  379 

от тях 

разпити-
89 

НАХД     240   204   265   

    

Спрямо предходната година наказателни общ характер дела са 
намалели с 36 броя. Както и за предходната 2017 година най голям дял 
заемат делата образувани за престъпления против собствеността и 
общоопасни престъпления.   



 В Районен съд – гр. Разград  през 2018г. няма новообразувани 
наказателни производства със особен обществен интерес.  

  

  

СПОРАЗУМЕНИЯ: 

  

През  2018г. в съда са постъпили 20 споразумения по чл.382 от НПК, 
срещу 42-2017г., 97 за 2016г.; 55 за 2015г., 42 за 2014г.   

В хода на съдебното следствие по чл.348 са постигнати споразумения по 
116 дела, при 131 дела за 2017г., при 185 дела за 2016г.; 90 дела за 2015г. и 
86 дела за 2014г.      

Видно от изложените данни този процесуален институт-споразумение 
за решаване на делото в съдебното производство, намира постоянно 
приложение в практиката на Разградския районен съд при превес на 
споразумения, сключване в хода на досъдебното производство. 

  

Върнатите на Районна прокуратура за отстраняване на процесуални 
нарушения през 2018г. са 7 броя дела. 

   

  

БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ ХАРАКТЕР 
ДЕЛА  

  

Свършени са 198 наказателни дела от общ характер, при 259 за 
2017г., 403 за 2016г. и 246 за 2015г. 

Както бе посочено горе в срок до 3 месеца са свършени 153 от 
наказателните дела общ характер или 77%, при 227 от тези дела или 88%,  
349 от тези дела или 87% за 2016г. и при 212 от тези дела или 85% за 
2015г. Ефективността на наказателното производство се изразява 
включително и с бързината на същото. По този показател постигнатото 
от Разградския районен съд през 2018г. търпи намаление с 11%, което е 



резултат на посочената по-горе законодателна промяна-въвеждането на 
разпоредителното заседание. 

Решени по същество с присъда са приключили 57 дела, при 72 дела 
за 2017г.,  при 111 наказателни дела от общ характер за 2016г. и при 93 
броя за 2015г.  

Постановени са общо оправдателни присъди по отношение на 17 
лица, при 2 лица за 2017г., 9 лица за 2016г. и 14 лица за 2015г.  

  

            ОСЪДЕНИ ЛИЦА: 

  

Осъдени са по НОХ и НЧХ дела общо 298 лица, при  272 лица за 
2017г., при 405 лица за 2016г. и  при 247 лица за 2015г.    

Наказание “ лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 149 
лица или 50 % от общо осъдените 298 лица, като по отношение на 113 
лица или 75,84 % от тях е отложено изтърпяване на наказанието при 
условията на чл.66 от НК. С ефективно изтърпяване на наказанието са 36 
осъдени лица или  24,16% от общо осъдените до 3 години лишаване от 
свобода. 

  През 2018г. на 3/три/ от осъдените лица е наложено наказание 
„лишаване от свобода” от 3 до 15 години, през 2017г. те са били 7/седем/, 
през 2016г. те са били 11, а през 2015г. -5/пет/. 

Наказание “ глоба” е наложено на 76 осъдени –25,50%. 

Наказание  “ пробация “ е наложено на  23 осъдени –7,72 %. 

  

При делата изискващи по-кратки срокове за разглеждане /бързи и 
незабавни производства/ законовите срокове се спазват.  

При насрочване на делата се вземат мерки за своевременно 
призоваване на участниците в процеса /страни, свидетели, вещи лица/, както 
и за връчване своевременно на преписи от обвинителните актове и тъжби на 
подсъдимите.  



Причините за отлагане на наказателните дела се свеждат до неявяване 
на страни или други участващи в процеса лица /в повечето случаи по 
уважителни причини, а доколкото такива причини не са били налице се е 
налагало принудително довеждане/ или поради необходимостта от събиране 
на доказателства, допуснати от съда. При отлагане на делата същите се 
насрочват при съобразяване на срока по чл. 271, ал.10 от НПК. 

В Бюро “Съдимост” са издадени 4887 броя свидетелства за съдимост 
и 1322 справки за съдимост. Въведени са 330 броя бюлетини. За 
сравнение, през 2017г. са издадени 6086 броя свидетелства и 1 518 
справки за съдимост. Въведени са 378 броя бюлетини. През 2016г. са 
издадени 6 551 броя свидетелства и 1281 справки за съдимост. Въведени 
са 456 броя бюлетини.  

  

 ДАННИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА /ПОСТЪПИЛИ/:    

  

ДЕЛА 2016г. 2017 г. 2018 г. 
ПОСТЪПИЛИ ОБЩО  2592 3043  2674 

  

Постъпилите общо граждански дела се разпределят както следва: 

  

ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 2016г. 2017г. 2018 г. 
        
ИСКОВЕ  ПО СК 

в т.ч.  развод 

          издръжка 

   321 

   155 

     29     

      

 272 

 129 

   26 

  287 

  143 

    21     

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 

 в т.ч.:за непозв.увреждане и дела от и 
с/у търговци 

   123 

     24 

 104 

  

   88 

        
ВЕЩНИ ИСКОВЕ      29    23    18 



в т.ч. по ЗСПЗЗ            

  

  

  
ДЕЛБИ      36   25    28 

  
ИСКОВЕ ПО КТ 

в т.ч. обезщетение по чл.200/КТ 

отмяна на уволнение 

     33 

       5  

       3 

                       

 18 

   3 

   9 

  

  

   27 

     5 

    11  

  

ДЕЛА ПО чл. 410 и чл.417 ОТ ГПК    1602 2 099   1577 

  

От посочените цифри е видно, че през 2018г. общия брой 
граждански дела е намалял в сравнение с тези през 2017г. с 369 броя, а с 
тези през 2016г. се е увеличил с 82 броя.  За сметка на това значително е 
нараснал броя на постъпилите дела по общия ред и то най-вече исковете 
за съществуване на вземане по чл.422 от ГПК, като намаление има на 
постъпленията по чл.410 и чл.417 от ГПК-с 522 броя дела по-малко в 
сравнение с 2017г.     

Видно от обобщените данни, съдържащи се в приложените към 
доклада таблици съотношението между свършените и несвършените 
дела, са следните: от намиращите се на производство 2890 броя дела /209 
броя висящи в началото на годината + 2674 броя новообразувани/, 
свършени са  2593 броя-като 2 473 броя са свършени в три месечен срок, 
като 2254 броя от тях са приключили с акт по същество. Останали 
несвършени в края на периода 297 броя дела. Обжалвани са 89 дела. 

77 %  от свършените граждански дела по общия исков ред са решени 
в срок до 3 месеца / при 79% за 2017г. и 77% за 2016 и 2015г. 

През 2018г. общо граждански дела свършени в срок до 3 месеца са 
95%, този процент за 2017г. е 97%, 2016г. е 96%, а за  2015г. е 95%, за 
2014г. и 2013г. е  94%,  срещу 93%  за 2012г. Посоченото процентно 
намаление, както се отбеляза и в раздел II, се дължи на спирането на 
сроковете през време на съдебната ваканция, на значителното 



увеличение на делата, разглеждани по общия ред-126 броя повече, и 
намаляване  броя на делата по заповедното производство с 522 броя. 

  

  

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

  

  

През 2018г. в съдебно-изпълнителна служба при РРС са били на 
производство 1872 броя изпълнителни дела за сумата 10 601 927 лева, от 
които висящи н началото на отчетния период 1748 броя дела с останала 
несъбрана сума от 10 321 661 лева те.  

През 2017г. в съдебно-изпълнителна служба при  РРС са били на 
производство 1935 броя изпълнителни дела за сумата 12 558 071 лева, от 
които висящи в началото на отчетния период 1708 броя дела с останала 
несъбрана сума от 12 022 489 лева. 

През 2016г. в съдебно изпълнителна служба при РРС са били на 
производство 1890 броя изпълнителни дела за сумата 12 616 587 лева, от 
които висящи в началото на отчетния период 1 782 броя дела с останала 
несъбрана сума 12 430 141 лева.  

През 2015г. в съдебно изпълнителна служба при РРС са били на 
производство 2053 броя изпълнителни дела за сумата 14 837 593 лева, от 
които висящи в началото на отчетния период 1881 броя дела с останала 
несъбрана сума 14 314 907 лева. 

През 2014г. в изпълнителна служба при РРС са били на производство 
2285 броя изпълнителни дела за сумата 16 038 031 лева, от които висящи 
в началото на отчетния период 2098 броя дела с останала несъбрана сума 
от 15 401 377 лева. 

Постъпилите през 2018г. изпълнителни дела са 124 броя със сума за 
събиране 280 266 лева. За сравнение, през 2017г. постъпилите 
изпълнителни дела са 227 броя за 535 582 лева, докато през 2016г. те са 
108 броя за 186 446 лева, за 2015г. новопостъпилите изпълнителни дела 
са 172 броя за 522 686 лева, а през 2014г. постъпилите дела са 187 броя 
за 636 654 лева. 



Свършените през годината дела са  368 броя, срещу 387 броя за 
2017г., срещу 182 броя за 2016г., срещу 271 броя за 2015г., срещу 385 
броя за 2014г. От посочените свършени дела през 2018г. 8/осем/ броя от 
тях са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 1504 броя  
дела за 8 776 753 лева. 

За събирането на парични вземания са насрочени две продажби на 
движими вещи и 7 на недвижими имоти. Извършен е един въвод. 

Събраната  сума през 2018г. е 311 002 лева, от която 68 324 лева е 
платена доброволно. През 2017г.  събраната сума е 322 739лева, от която 
66 411 лева е платена доброволно. През 2016г. събраната сума е 409 799 
лева, от която 176 651 лева е платена доброволно, през 2015г. е събраната 
сума е 471 513 лева, от която  161 332 лева е платена доброволно, през 
2014г. събраната сума е 686 315 лева, от която 99 863 лева е платена 
доброволно; през 2013г. събраната сума е 601 276 лева, от която 117 062 
лева е платена доброволно. 

Посочи се по-горе, че през 2018г. в съдебно-изпълнителна служба, 
са работили  двама съдебни изпълнител-Шенай Йонузава и Цанко 
Минев. Сочените цифри говорят за добре свършена работа, както от 
страна на съдебните изпълнители, така и от страна на двете съдебни 
служителки при СИС. 

  

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА 
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ   

Година Постъпили 
изпълнителни дела 

Сума от постъплението 

                

2016 г.  108           186 446 лева  
2017 г.  227            535 582 лева 

2018 г.  124           280 266 лева 

            

  

  



  

ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ 

  

  

 През 2018г. са извършени 5 738 броя вписвания, отбелязвания и 
заличавания. За сравнение през 2017г. са извършени 6033 броя 
вписвания, отбелязвания и заличавания. През 2016г. са извършени 
6 344 вписвания, отбелязвания и заличавания, през 2015г.- 6 970 броя, 
през 2014г. -7 151, а през 2013г те са 7 842. 

  

  

Име на съдията по 
вписванията 

Юридически 
стаж 

Извършени 
вписвания 

  
Галина Странджева  18 г. 2 512 

    Севил Ремзиева  14 г. 3 226 

  

За отчетния период са издадени 2 284 броя удостоверения за вещни 
тежести и 2 220 броя преписи от актове. 

Постановени са 50 броя определения за отказ: Галина Странджева-22 
броя, като 3 от тях са обжалвани и потвърдени; Севил Ремзиева  - 28 броя, 
като 2 от тях са обжалвани и отменени. 

  

  

  

  

V.         СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

  



  

Разградски районен съд заема първия етаж от триетажна сграда – 
общинска собственост.  На втория етаж се помещава Разградския 
окръжен съд. Третият етаж се ползва съвместно от районен и окръжен 
съд. Към настоящия момент всички съдии разполагат със самостоятелни 
кабинети, като по този начин е осигурена възможност за спокойна и 
задълбочена работа.   

Подобри се и техническото оборудване на съда.  

В средата на м.декември 2017година получихме, разпределени от 
ВСС, 12 компютърни конфигурации, два скенера и един лаптоп. Това 
позволи смяната на най-старите компютри от 2007г. в заседателните 
зали, съдебните секретари, съдебно-изпълнителна служба, гражданско и 
наказателно деловодство.  

Към настоящия момент разполагаме с 37 броя компютри, но не 
всички имат UPS. Всяко работно място е осигурено с компютър и 
печатащо устройство, но в съдийските кабинети компютрите са от 2008-
2010 година и се нуждаят от подмяна поради морално и физическо 
остаряване и невъзможност за ремонт. Необходима са поне още 8/осем/ 
нови компютъра и поне 15 броя  UPS-а, за подсигуряване на всяко 
работно място. Съдът се нуждае и от мрежово устройство за архивиране-
NAS, което ще улесни постъпването на делата в „архив“, годишната 
инвентаризация и работата по подлежащите на унищожаване дела с 
изтекъл срок на съхранение. 

Съдът разполага с три съдебни зали, като и трите са оборудвани с 
техника за звукозапис. Това улеснява  протичането на съдебния процес, 
а също спомага за по-прецизно изготвяне на съдебните протоколи. 

  

В съда е инсталирана деловодна програма на Информационно 
обслужване-гр.Варна и програма - издаване на свидетелства за съдимост 
разработена по Лот 4 на програма ФАР. В съдебно-изпълнителна служба 
се работи и използва деловодна програма JES. 

  

VI.            КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ. 

  



 И през 2018 година продължи работата на съдиите от РС Разград с 
учениците от училищата на територията на града.  

 В две от училищата - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ Разград и  ППМГ 
„Акад.Н.Обрешков“ Разград в часовете по „Етика и право“  съдиите 
представиха пред учениците от 10 клас  част от темите от  образователната 
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“. 

 Отделни теми от тази програма  бяха представени и  в НПТГ „Шандор 
Петьофи“ и ПГТС „Хр.Смирненски“.  Ученици от ПГО„Станка Николица 
Спасо-Еленина“ и  ПГХТБ“М. Кюри“ в гр.Разград, както и от СУ“Св.Св. 
Кирил и Методий“ с.Самуил се срещнаха със съдиите в съдебните зали. 

 В срещите с учениците участваха съдиите Доротея Иванова, Нели 
Генчева и Николай Борисов. 

 Съвместно с прокурори от РП Разград съдиите подготвиха два 
симулирани процеса, съответно с ученици от ППМГ Акад.Н.Обрешков“ на 
20.04.208 г.  и от  ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ на 08.06.2018 г.  Първият беше 
по казус за изнудване с голи снимки, достъп до които е получен чрез 
интернет, а вторият – за противозаконно отнемане на МПС, управление на 
МПС след употреба на наркотични вещества, както и за държане на такива 
вещества. 

 Старта на Образователната програма „Съдебната власт – информиран 
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, както и 
симулираните процеси бяха отразени в местните средства за масова 
информация. При реализирането на тази програма РС Разград успешно си 
сътрудничеше с Регионалния инспекторат на образованието, с 
административните ръководства на училищата, с педагогическите 
съветници и с преподавателите по „Етика и право“. 

 През месец ноември 2018 г. съдия от РС Разград посети началните 
училища в с.Киченица и в гр.Лозница, както и ОУ „Отец Паисий“ 
гр.Разград, ОУ „И.С.Тургенев“ в гр.Разград и основното училище в 
с.Ясеновец и разговаря с ученици за ролята на съда и съдията. 

 И през 2018 г. продължава участието на РС Разград в Националната 
програма „Детско полицейско управление“ съвместно с РУ на МВР Разград, 
както и в дейностите на Областния съвет за превенция на домашното 
насилие в област Разград. 



 На 17.04.2018 г. съдия от РС Разград участва  в среща на 
представители на местни институции, организирана от Сдружение“Жанета“ 
Разград и Фондация „Асоциация Анимус“. 

  

01. 02. 2019г.    Председател: 

гр. Разград         (М. Новакова) 

 


