
  
                    ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

  
за дейността на Районен съд – гр. Разград 

за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012 година. 
  

Настоящият годишен  отчетен доклад за дейността на Районен съд 
гр. Разград през отчетната 2012 година се изготвя в съответствие с 
изискванията на чл. 80, ал.1, т.2 “а” от ЗСВ. 

  
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
  
1.                 През отчетния период в Районен съд – гр. Разград съгласно 

утвърденото щатно разписание се водят 37  щатни бройки. 
1.1.         СЪДИИ: 
Щатът е както следва: девет съдии, от които административен 

ръководител – председател и един заместник ръководител-заместник 
председател, двама държавни съдебни изпълнители, двама съдии по 
вписванията. Всички щатни бройки са запълнени.   

Като съдии в районен съд-гр.Разград през 2012г. са работели: 

1.Маргарита Христова Новакова-адм.ръководител от 12.08.2009г. 
2.Константин Петров Косев-зам.адм.ръководител от  01.11.2011г. 
3.Цветалина Михова Дочева-районен съдия от 25.02.2002г. 
4.Нели Генчева Иванова-районен съдия от 01.03.2000г. 
5.Доротея Енчева Иванова-районен съдия от 01.03.2000г. 
6.Павлета Василева Добрева-районен съдия от 07.05.2003г. 
7.Константин Петров Косев-районен съдия от 11.07.2006г. 
8.Светлана Кънчева Чолакова-районен съдия от 04.01.2010г. 
9.Николай Борисов Борисов-районен съдия от 22.03.2010г. и 

9.Атанас Дечков Христов-районен съдия от 06.04.2010г. 
Съдия Доротея Енчева Иванова със заповед №97/07.03.2012г. на 

председателя на АС-Варна, считано от 15.03.2012г. е командирована в 
окръжен съд Разград за срок от 6 месеца, а считано от 17.09.2012г.-заповед 
№412/29.08.2012г.- срока на командироване е удължен до назначаване на 
съдия чрез провеждане на конкурс за свободното в РОС вакантно място. 

Така близо 10 месеца районен съд Разград, работи само с осем съдии, 
макар да са заети и деветте щатни бройки, което води до увеличаване на 
действителната натовареност на съдиите. 

През 2012г. като държавни съдебни изпълнители са работили 
Димитър Василев Димитров и Шенай Йонузова, а като съдии по 
вписванията са работили и продължават да работят : Галина Странджева и 
Севил Ремзиева. 



Съдиите в Разградския районен съд са профилирани. Съдиите 
Новакова, Дочева, Генчева, Добрева и Косев разглеждат и решават всички 
видове граждански дела/като адм.ръководител Новакова е на 50% 
разпределение/,  а съдиите Иванова, Чолакова, Борисов и Христов-всички 
видове наказателни дела. Посоченото разпределение на делата и 
профилиране на съдиите е въведено със заповед №83 от 06.04.2010г., но 
считано от 01.10.2012г. съдия Христов премина в разглеждане и решаване 
на граждански дела, а съдия Добрева-в наказателни. Считано от същата дата 
със заповед на адм.ръководител започна 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 командироването на съдия 
Иванова в РОС и 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, 
административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, 
9 съдебни деловодители, архивар, 6 съдебни секретар-протоколисти, 
секретар СИС, призовкар, 2 чистач и куриер.   

По-голяма част  от съдебните служители са с дългогодишен стаж и 
опит в съдебната система. 

Становище за промени в щата –ръководството на съда счита, че е 
необходимо  увеличение щата на съдебните служители с две бройки .    Една 
“ шофьор, той и снабдител-поддръжка “ необходима във връзка с 
безвъзмездно предоставения лек автомобил марка „Форд “, модел “ Фокус 
“. Така през 2012г. вече четвърта година автомобила не се използва, стои на 
гараж и съдът плаща двата вида застраховки-„гражданска отговорност” и 
„каско”, както и пътен данък към Общината. 

Необходима е още една бройка „съдебен деловодител”-граждански 
дела, пред вид високия брой най-вече на гражданските дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК/заповедно производство/, изискващи повече време и 
обработка в гражданското деловодство. 

  
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
  
Делата се образуват непосредствено след постъпването им в съда. 

Разпределят се между съдиите чрез въведения програмен продукт за 
случайно разпределение на делата. Програмата се използва на един 
компютър. Делата се разпределят типово по категории, с приблизително 
еднаква прогноза на трудност, при което се получава изравняване на 
професионалното натоварване при разпределението. 



Районният съд е разделен на специализирани отделения-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. 2012 год./ 

          
  
          През 2012г. в РРС са постъпили 2 267 броя граждански дела и 1 064- 
наказателни дела или общо постъпилите в съда дела са 3 331 броя. 
          В началото на периода е имало 456 висящи дела, и общо свършените 
през 2012г. дела са 3 402, като 92% от тях са свършени в срок до 3 месеца- 
този % при гражданските дела е 93%, а при наказателните-89%. Висящи в 
края на годината са останали 385 дела. 
  

СРЕДНО МЕСЕЧНО постъпили и свършили дела на един съдия 
на  база 12 месеца. 
  
  ПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ 

  ГР.Д. НАК.Д ГР.Д.      НАК.Д. 
М.Новакова   19,25    - 21,33   - 

Цв.Дочева   42,50   1,33                       38,83  1,33 

Н.Генчева            43,08        4,5 44,66   4,5 

Д.Иванова      -   1,5 -   3 

П.Добрева              30   6,92       37,58   3,42 

К.Косев             40,08   1,58 43,42   1,58 

С.Чолакова              2,42   26,25          0,5   25,83 

Н.Борисов   0,58   23,75 0,58   25,25 

А.Христов   11   22,83        7,16   24,50 

          
  
  

        Средното месечно постъпление на съдия в Разградски районен 
съд е-по щат: 

  гр.дела                   нак.дела 



2010г. 23,79  10,75 

2011г. 24,45  10,56 

2012г. 20,99   9,85 

или общо дела / граждански и наказателни/ за 2012г. – 30,84 броя. 
  

Средното месечно свършени дела на съдия в Разградски районен 
съд 

  гр.дела                  нак.дела 

2010г. 25,30 11,14 

2011г. 23,95 10,66 

2012г. 21,56   9,94 

или общо дела /граждански и наказателни/ за 2012г. –31,50 броя. 
  
Натовареността на гражданските съдии по щат относно свършените 

дела е 38,82 броя дела месечно, а на наказателните съдии по щат- 22,35 броя. 
Средната месечна действителната натовареност на съдия относно 

свършените дела е по-висока- 34,54 броя. Това е така пред вид посоченото в 
раздел І. През цялата 2012г. съдия Иванова е командирована в окръжен съд 
Разград и съдиите разглеждащи наказателни дела с един по-малко. 

  
        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 

2010 464   657  477 375  79% 

2011 467   647  374 283  76% 

2012 431   704  479 343  72% 

  
  

б. “Е” Дела от и срещу търговци 

  



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 

2010  55    99   92   68   74% 

2011  27    34   21   21  100% 

2012  51    64   46   36    78% 

  
  

б. “И”. Наказателни общ характер 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 

2010 325  374 333 294   88% 

2011 325  366 320 287   90% 

2012 285  331 300 262   87% 

  
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 

2010 3731 4349 3935 3645   93% 

2011 3780 4194 3738 3526   94% 

2012 3331 3787 3402 3119   92% 

  
Представените горе таблици показват, близо 2% намаление на  общия 

брой дела свършени в срок до 3 месеца – за 2012 г. – 92 %.   Намаление се 
отчита и при наказателните общ характер дела, свършени в тримесечен 
срок, спрямо двете предходни години-с 1% спрямо 2010г. и 3% спрямо 
2011г. 

Посоченото намаление е минимално, не дава основание да се прави 
извод за влошаване на срочността за приключване на наказателните дела 
общ характер. Напротив, следва да се отчете, че последните три години % 



на свършените наказателни дела общ характер в тримесечен срок почти се 
запазва, още повече като се има пред вид, че през 2012г. в РРС постъпиха 
не малък броя н.о.х.дела с фактическа и правна сложност, чието 
приключване в тримесечен срок бе обективно невъзможно. 

Свършените в тримесечен срок граждански дела по общия ред спрямо 
предходните две години също са намалели-с 4 % спрямо 2011г. и със 7% 
спрямо 2010г.  Причините за отлагане на тези дела 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 2012 година няма констатирани случай 
на ненаписани в срок съдебни актове. Изключение прави само 3 
броя наказателно административни дела на съдия Борисов през 
месец април на 2012г., забавянето им е не повече от една седмица. 
На същия е обърнато внимание и в следващите месеци на годината 
забавяне не е допускано. 

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 



          
          2012 г. –510 съдебни акта, от тях по граждански дела 190 и по 
наказателни дела-320 

          
          2011г.-  450 съдебни акта, от тях по граждански дела 114 и по 
наказателни-336. 

2010 г. -  474 съдебни акта от тях върнати с резултат-356 

          
          
          През 2012г. с резултат са върнати 499 дела, включващи обжалвани 
актове и през предходните години, от тях по граждански дела – 179 и по 
наказателни дела-320. 
           327 са потвърдени изцяло, от които по граждански дела оставени 
изцяло в сила са 123, а по наказателни дела потвърдени са 216. 
          Изцяло отменени поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон  и върнати за ново разглеждане са актовете  по 21броя 
наказателни дела. 
          Изцяло отменени с произнасяне по същество от горната инстанция са 
36 броя актове/16 броя решения и 20 броя определения/ по граждански дела. 

          Броят на 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 2010 г. 2011 г. 2012г. 
ПОСТЪПИЛИ 
ОБЩО 

 1 162 1 140 1 064 

НОХД 

в т.ч. за престъпления: 
- против личността 

- против правата на 
гражданите 

- против брака и 
семейството 

- против собствеността 

- против стопанството 

- против държавата-чл. 
277-296 

  325 

  
    20 

      1 

    11 

   123 

       3 

       4 

      - 

       3 

    135 

  325 

  
    26 

      2 

    13 

   113 

     12 

       9 

     29 

      3                                         
   118         

  285  
  
   22 

    - 

   11 

   99 

   19 

     4 

   38 

  10 

  81 

  



-документни 
престъпления 

- против реда и 
обществ. спокойствие 

-  общоопасни 

НЧХД      26 

  
  

     24   19 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 78а 
НК 

    42    25  23 

ЧАСТНИ 
НАКАЗАТЕЛНИ 
ДЕЛА 

375-от 
тях 

разпити- 
190 

 298-от тях разпити-100 303-от 
тях 
разпити-
129 

НАХД     394  468 414 

   
Спрямо предходната година наказателни общ характер дела са се 

намалели с 40/четиридесет/ броя. Забелязва се тенденция към 
увеличение броя на документните престъпления-38, докато през 2011г. 
този вид престъпления са били 29 броя. Както и за предходната 2011 
година от престъпленията против собствеността най-голям дял заемат 
делата образувани за престъпление “ кражба”  – 60 броя. 
       В Районен съд – гр. Разград  през 2012г. няма новообразувани 
наказателни производства със особен обществен интерес. 

  
  
СПОРАЗУМЕНИЯ: 

  
През  2012г. в съда са постъпили 11 споразумения по чл.382 от НПК, 

срещу 21 дела за 2011г. и 39 дела за 2010г. 
В хода на съдебното следствие по чл.384 са постигнати 

споразумения по 147 дела, при 140 дела за 2011г. и 143 дела за 2010г.    
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 
постъпилите с изготвени споразумения дела. 
  

Върнатите на Районна прокуратура за отстраняване на процесуални 
нарушения през 2012г. са 16 броя дела, при 13 броя за 2011г. и 14 броя за 
2010г. От посочените 16 броя, 8 броя са върнати от съдията докладчик в 
подготвителната фаза, 7 дела са върнати от съдебно заседание и едно дело е 
върнато като внесено по чл.78а от НК.   

  



БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ ХАРАКТЕР 
ДЕЛА 

  
Свършени са 300 наказателни дела от общ характер, при 320 за 211г. 

и 333 за 2010г. 
Както бе посочено горе в срок до 3 месеца са свършени 87% от тези 

дела, при 90% за 2011г. и при 88% за 2010г. Ефективността на 
наказателното производство се изразява включително и с бързината на 
същото. По този показател постигнатото от Разградския районен съд през 
2012г. търпи леко занижение в сравнение предходните две години. 
Считам, че това е в резултат на намалелия броя постъпили дела от общ 
характер/с 40 броя по-малко/ от една страна, и от друга, увеличения брой 
на постъпили дела с фактическа и правна сложност, които обективно е 
невъзможно да приключат в срок от три месеца. 

  
С присъда са приключили 126 наказателни дела от общ характер, при 

143 за 2011г., 131 за 2010г.; 117 за 2009г. и 153 за 2008г. 
Постановени са общо оправдателни присъди по отношение на 13 

лица, при  21 лица за 2011г., 14 лица за 2010г., 19 лица за 2009г. и 10 лица 
за 2008 г. 

  
ОСЪДЕНИ ЛИЦА: 

  
Осъдени са по НОХ и НЧХ дела общо 340 лица, при 353 лица за 

2011г., 366 лица за 2010г., 368 лица  за 2009 г. и 315 за 2008 г.  

Наказание “ лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 241 
лица или 70,88% от общо осъдените 340 лица, като по отношение на 192 
или 56,47% от тях е отложено изтърпяване на наказанието при условията 
на чл.66 от НК. С ефективно изтърпяване на наказанието са 49 осъдени 
лица или 14,41 % от общо осъдените. 

  През 2012г.на 20двадесет/ от осъдените лица е наложено наказание 
„лишаване от свобода” от 3 до 15 години, през 2011г. те са били 9/девет/, 
през 2010г. те са били 7/седем/, а през 2009г. е нямало осъдени лица с 
такова наказание. 

Наказание “ глоба” е наложено на 9 осъдени – 2,65 %. 
Наказание  “ пробация “ е наложено на  61 осъдени – 17,94 %. 
  

Наказателните дела се насрочват принципно при съобразяване на 
срока по чл.252, ал.1 от НПК, като по изключение са налице и случаи на 
насрочване на дела извън този срок, като най-често причините за това се 
свързват с невъзможността да се гледат дела през съдебната ваканция, а в 
някои случаи поради фактическа или правна сложност на делото, което 
налага повече време за проучването му. 



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

При подготовка на делата за заседание съдията - докладчик упражнява 
правомощията си по чл.254 -чл. 257 от НПК. 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. Гарантират се 
правата на пострадалите и на ощетените юридически лица по чл.255 от 
НПК. 

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 
наложило 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 6115 броя свидетелство и 1 189 
справки за съдимост. Въведени са 426 броя бюлетини. За сравнение през 
2011г. са издадени  5955 броя свидетелства и  1309  справки за съдимост. 
Вписани са 426 броя бюлетини. През 2010г. са издадени 5635 
свидетелства и 1391 справки за съдимост, като са вписани 516 броя 
бюлетини, а през 2009г. са издадени 5864 броя свидетелства и 2307 
справки за съдимост, като са вписани 485 броя бюлетини. 

  
  ДАННИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА /ПОСТЪПИЛИ/:   
  

ДЕЛА 2010г. 2011г. 2012г. 
ПОСТЪПИЛИ ОБЩО 2569 2640 2267 

  
Постъпилите общо граждански дела се разпределят както следва: 

  
ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 2010г. 2011г. 2012г. 
        
ИСКОВЕ  ПО СК 

в т.ч.  развод 

          издръжка 

221 

100 

  53 

221 

157 

  43 

 257 

 159 

    51 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 

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

237 

101 

203 

  41 

  

 152 

   67 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 

в т.ч. по ЗСПЗЗ 

32 

 1 

  46 

   - 

  34 

    3 

ДЕЛБИ 25   31  37 

ИСКОВЕ ПО КТ 46   43  43 



в т.ч. обезщетение по чл.200/КТ 

отмяна на уволнение 

  5 

 17 

  

    4 

  19 

   4 

   9 

ДЕЛА ПО чл. 410 и чл.417 ОТ ГПК 1637 1817  1444 

  
От посочените цифри е видно, че през 2012г.  общия брой 

гражданските дела са намалели в сравнение с тези през 2011г. с 373 броя. 
Намалението, обаче е налице най-вече при заповедните производства по 
чл.410 и чл.417 от ГПК- със 373 броя в сравнение с 2011г., докато при 
гражданските дела разглеждани по общия ред намалението  е само с 36 
броя в сравнение с 2011г. Така през 2009г. тези дела са били 384, през 
2010г. са 464 броя, а през 2011г. са 467, а през 2012г. са 431 броя.   

Увеличение има при броя на разводите, делата за делба, а делата за 
непозволено увреждане са се увеличи с близо 26 броя в сравнение с тези 
постъпили през 2011г. Исковете по Кодекса на труда през 2012 година са 
почти равни на брой с тези постъпили през 2011г.   

Видно от обобщените данни, съдържащи се в приложените към 
доклада таблици съотношението между свършените и несвършените 
дела, са следните: от намиращите се на производство 2608 броя 
дела/341броя висящи в началото на годината + 2267 броя 
новообразувани/, свършени са  2 329 броя и останали несвършени 279 
броя дела. Обжалвани са 194 дела. 

72 %  от свършените граждански дела по общия исков ред са решени 
в срок до 3 месеца / при 76% за 2011г., 79% за 2010г. и 72% за 2009г./. 

Общо граждански дела свършени в срок до 3 месеца са 93%  срещу 
96% за 2011г, 95% за 2010г. и 93% за 2009г. 

  
  
  

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
  
През 2012г. в изпълнителна служба при РРС са били на производство 

2532 броя изпълнителни дела за сумата от 16 395 261 лева, от които 
висящи в началото на отчетния период 2241 броя дела с останала 
несъбрана сума от 15 656 274 лева. 

  През 2011г. в изпълнителна служба при РРС са били на 
производство 2524 броя изпълнителни дела за сумата от 16 908 951 лева, 
от които висящи в началото на отчетния период  2258 броя дела с 
останала несъбрана сума 15 304 117 лева. 

  През 2010г. в изпълнителна служба при РРС са били на 
производство 2536 броя изпълнителни дела за сумата от 15 688 435 лева, 
от които висящи в началото на отчетния период 2192 броя с останала 
несъбрана сума от 13 595 665 лева. 



Постъпилите през 2012г. изпълнителни дела са 291 броя за  738 987 
лева. 

Свършените през годината дела са 319 броя срещу 283 броя за 
2011г., 278 броя за 2010г. и 377 броя за 2009г. През годината на друг 
съдебен изпълнител са изпратени 13 броя дела. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 2200 броя 
за  15 563 641 лева. 

За събирането на парични вземания са насрочени 9 продажби на 
движими вещи и 11 на недвижими имоти. Няма извършени въводи. 

Събраната  сума през 2012г. е 535 756 лева, от която 81 447 лева е 
платена доброволно. За сравнение-през 2011г. събраната сума е  441 525 
лева, от която 76 931 лева е платена доброволно, през 2010г. събраната 
сума е  339 717 лева, от която 42 498 лева е платена доброволно, а през 
2009г. е 168 747 лева, от която 28 891 лева е платена доброволно. 

През 2012г. в съдебно-изпълнителна служба, считано от 01.02.2011г. 
са работили двамата съдебени изпълнител-Димитър Василев и Шенай 
Йонузова. Сочените цифри говорят за добре свършена работа в 
сравнение с предходните три години, както от страна на съдебните 
изпълнители, така и от страна на двете съдебни служителки при СИС. 

В края на отчетния период е останала несъбрана сума в размер на 
15 563 641 лева. 

  
  СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА 

ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 

Година Постъпили 
изпълнителни дела 

Сума от постъплението 

               
2010 г.  344        2 092 770 лева 

2011 г.  266        1 604 834 лева 

2012 г.  291           738 987 лева 

           
  

  
  
ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ 

  
  През 2012г. са извършени 7 575 вписвания, заличавания и 

отбелязвания. За сравнение: през 2011г.- 7 452, през 2010г.- 5 303. 
  
  
Име на съдията по 

вписванията 

Юридически 
стаж 

Извършени 
вписвания 



  

Галина Странджева  12 г. 3 725 

    Севил Ремзиева   7 г. 3 850 

  
Постановени откази: Галина Странджева –35 броя, няма обжалвани, 

един брой-отменен; 
                                   Севил Ремзиева    - 42 броя,  от тях 3 обжалвани и 

потвърдени. 
  
  
  
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. През 2011г. благодарение на одобрени и осигурени средства от ВСС 
се извърши цялостна подмяна на дограмата на сградата, както и основен 
ремонт на двете тоалетни на първия етаж.   

С техническото оборудване въпросът до голяма степен е решен. В 
началото на 2008г. по програма ФАР на съда бяха предоставени 19 
бр.компютри,  в края на 2009г. от Министерство на правосъдието още 4 
бр.компютри, в края на 2010 година бяха отпуснати средства за 4 броя 
нови компютри, а през 2011година ни се предоставиха средства само за 
един нов компютър, въпреки направеното искане за 6/шест/ такива. Към 
настоящия момент  всички компютри са в действие, всяко работно място 
е осигурено с компютър, но не всички имат ups. Не разполагаме и с 
резервни компютри за подмяна при повреда и блокаж. Имаме 
необходимост и от 5/пет/ нови компютри за подмяна на пет такива, 
технически остарели. 

Съдът разполага с три съдебни зали, като само едната от тях е 

оборудвана с техника за звукозапис. Необходимо е снабдяване с 
озвучителна техника и на другите две зали, за което бе направено искане до 
ВВС през 2011г. Искането не бе уважено и през 2012г. такова ново искане 
не бе правено. 
  

В съда е инсталирана деловодна програма на Информационно 
обслужване-гр.Варна и ЛОТ – 4- издаване на свидетелства за съдимост. 

  
Анализът на данните за работата на съда от отчетния доклад въз 

основа на посочените по-горе и в приложенията  / таблици /, налага 



извода, че Разградският районен съд запазва тенденцията за подобряване 
срочността и качеството на правораздаването с пълно натоварване на 
кадровия ресурс. По-голяма част от съдиите и служителите в съда имат 
добър професионален опит. 

  Основният акцент в работата ни и занапред ще бъде продължаване 
на реформата в съдебната система. Сравнителният анализ за последните 
три годишни отчетни периоди категорично налага извода, че съставът на 
съда е отговорен, професионален и поддържа едно сравнително високо 
за страната ниво на правораздаване. 

  
  
  
31. 01. 2013 г.                                    Председател: 

гр. Разград                                                      (М. Новакова) 

 


