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            І. Дела за разглеждане през 2019 г. 

            І. 1. Несвършени дела към 01.01.2019 г. 
  Към 01.01.2019 г., броят на несвършените дела, е общо 101 бр., от 

които  70 бр. – граждански и 31 бр. – наказателни дела.               
Спрямо общия брой несвършени дела, гражданските са 69 %, 

наказателните – 31 %.  
За сравнение, през предходните години, несвършените към началото 

на отчетния период дела, са съответно : 
Към 01.01.2018г. – 117 бр., от които от които 62 бр. или 53% – 

граждански и 55 бр. или 47 % – наказателни.  
Към 01.01.2017 г. – 77 бр., от които от които 48 бр. или 62% – 

граждански и 29 бр. или 38 % – наказателни дела.  
Към 01.01.2016 г. – 72 бр., от които от които 50 бр. или 69 % – 

граждански и 22 бр. или 31% – наказателни дела.  
Налице е намаление с 16 % броя на висящите в началото на 2019 г. 

дела, в сравнение с 2018 г. и увеличение в сравнение с тези през 
предходните две години (между 31– 40 %). Увеличен е относителния дял 
на несвършените граждански и намален този на наказателни дела. 

Относителният дял на несвършени от предходен период дела се 
запазва в рамките на 8 – 10 %  за последните 5 години. 

Основните фактори, които оказват влияние са: броя на постъпилите 
и разгледаните дела и най – вече постъплението на дела през последните 
два месеца на предходния отчетен период. 
            
             І. 2. Постъпили (образувани) дела през отчетния период. 
             През отчетния период са образувани общо 1 099 дела, от които 768 
бр. – граждански и 331 бр. – наказателни. 

Спрямо образуваните дела, гражданските са 70 % , а наказателните – 
30 %. 
            А/  Граждански дела 
            През отчетния период в Районен съд – Белоградчик, са постъпили:  

� граждански дела по общия исков ред – 254 бр. дела, или 33% 
от образуваните граждански дела (768 бр).  

� бързи производства по чл. 310 ГПК – 8 бр. дела (1%).  
� дела по ЗСПЗЗ – 3 бр.  

  Частните граждански дела и делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК, са 
съответно – 101 бр. (13 %) и 401 бр. (52%), други гр. дела – 1 бр.  

Анализът сочи, че с най – висок относителен дял от образуваните 
граждански дела, са делата по чл. 410 и 417 ГПК и тези по общия исков 
ред. 
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          Б/ Наказателни дела 
          В Районен съд – Белоградчик през отчетния период са постъпили:  

� наказателни общ характер дела – 96 бр. или 29 % от образуваните 
наказателни дела (331) бр.  

� наказателни частен характер дела – 7 бр. (2 %),  
� по чл. 78а НК – 20 бр. (6 %),  
� частни наказателни дела – 105 бр. (32 %) и разпити пред съдия – 12 

бр. (4 %).  
� АНД – 91 бр. (28 %).  

С най – висок относителен дял от образуваните наказателните дела 
са ЧНД и НОХД. 

За сравнение, през предходните отчетни периоди са образувани 
общо, както следва : 

2018 г. – 1 125 дела, от които граждански 779 бр. и 346 бр. – 
наказателни. 

2017 г. – 1 147 дела, от които граждански 819 бр. и 328 бр. – 
наказателни. 

2016 г. – 885 бр. дела, от които граждански 587 бр. и 298 бр. – 
наказателни. 

Съпоставката на данните сочи за намаление на постъпилите дела 
през отчетния период с 1 % спрямо предходната година, с 4% – спрямо 
2017 г. и увеличение с 24 % – спрямо  2016г.  

При анализа по видове дела в сравнение с предходни периоди, е 
налице намаление на постъплението при граждански дела с 1 %  –  спрямо 
2018 г., със 7 % – спрямо 2017 г., и увеличение с 31 % – спрямо 2016 г.  

Намалението в сравнение с предходната година се дължи на 
намаленото постъпление на делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК (502 бр.), или 
с 5 % спрямо общия брой на постъпилите дела от този вид.  

В същото време е налице увеличено постъпление на делата по общия 
исков ред (254 бр.) – с 2 % – в сравнение с 2018 г., с  31 % – в сравнение с 
2017 г. (194 бр.) и с 92 % – в сравнение с 2016 г. (132 бр.)  
 

При наказателните дела е налице намаление на постъплението с 4.5 
% спрямо предходната година,  увеличение с 1 % – спрямо 2017 г. и със 11 
% – в сравнение с 2016 г.  

Налице е намаление броя на постъпилите ЧН дела (105 бр.) – със 6 
% – спрямо 2018 г., когато са били 111 бр.; с 3% – спрямо 2017 г. (108 бр.) 
и с 3% спрямо 2016 г. (108 бр.)  

Увеличен е броя на постъпилите НОХД – 96 бр., което с 4 % повече 
спрямо 2018 г. (92бр.), с 1 % – спрямо 2017 г. (94 бр.) и с 28 % – спрямо 
2016 г. (75 бр.) 
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         І.3. Дела за разглеждане  
  През отчетния период, в съда са разгледани общо 1 200  дела, от 
които гражданските дела за разглеждане са 838 бр., наказателните дела за 
разглеждане са 362 бр. 

От общо разгледаните дела, гражданските са 70 % , а наказателните 
– 30 %. 
  А/  Граждански дела 
          През отчетния период са разгледани по общия исков ред 316 бр. дела 
(38 %), от които : 

� Бързи производства – по чл. 310 ГПК – 12 бр. дела (1%).  
� Административни дела – 3 бр.  
� Частните граждански дела и делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК са 

съответно – 104 бр. (12%) и 401 бр. (48%),  
� други граждански дела – 2 бр.  

С най – висок относителен дял от гражданските дела за разглеждане, 
са делата по чл. 410 и 417 ГПК и тези по общия исков ред.  

Разликата в относителния дял на разгледаните дела по общия исков 
ред и на тези по чл. 410 и чл. 417 ГПК, е само 10 %. 

При разгледани 838 гр. дела, от тях 517 бр. дела, или 62 % са 
разгледани в кратки процесуални срокове – частни граждански дела, 
делата по чл. 410 и 417 ГПК и бързи производства.  

Брой разгледани дела по видове:  
� СК, ЗЗДН, ЗГР, Закон за закрила на детето – 104 бр.;  
� Облигационни искове – 46 бр.;  
� Вещни искове – 10 бр.,  
� Установителни искове – 31 бр.;  
� делби и искове по ЗН – 28 бр.;  
� Разгледани искове по КТ – 109 бр.;  
� Административни производства – 3 бр.;  
� Частни производства и заповедни производства по чл. 410 и 

чл. 417 ГПК – съответно 96 бр. и 401 бр.,  
� Регламенти – 6 бр.,  
� Други граждански дела – 2 бр.  

            Б/ Наказателни дела 
            През отчетния период, са разгледани:  

� НОХД – 105 бр. (29 %),  
� НЧХД – 11 бр. (3 %),  
� по чл. 78а НК – 21 бр. (6 %),  
� частни наказателни дела – 106 бр. (29 %) и разпити пред съдия 

– 12 бр. /3%/,   
� АНД – 107 бр. (30 %).   
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С най – висок относителен дял от наказателните дела за 
разглеждане, са АНД и ЧНД.   

 
За сравнение, през предходни периоди са разгледани съответно:  
- 2018 г. – 1 242 бр. дела, от които 841 бр. – граждански и 401 бр. – 

наказателни 
- 2017 г. – 1 224 бр. дела, от които 867 бр. – граждански и 357 бр. – 

наказателни  
- 2016 г. – 957 бр. дела, от които 637 бр. – граждански и 320 бр. – 

наказателни  
Данните сочат на намаление броя на общо разгледаните дела през 

отчетния период: с 3.5 % – спрямо 2018г., с 2 % – спрямо 2017г. и 
увеличение с 25 % – спрямо 2016г. 

Намален е броя на разгледаните граждански дела с 1 % – в 
сравнение с 2018 г., с 3 % – спрямо 2017 г. и увеличен с 32 % – спрямо 
2016г.  

При наказателните дела е намален броя на разгледаните дела с 11 % 
спрямо предходната година и увеличен с 1 % – спрямо 2017 г. и с 13 % – 
спрямо 2016 г.  

           ІІ. Свършени дела в края на 2019 г. 

           Към 31.12.2019 г., в РС – Белоградчик, са свършени 1 076 дела, или  
90 % от делата за разглеждане (1 200 бр.) 

С най – висок относителен дял от свършените дела, са гражданските 
– 745 бр. или 69 %. 

От общо свършените дела – 1 200 бр., свършените наказателни дела 
са 331 бр. или 31 %. 

През 2018 г., са свършени 1 141 бр. дела, или 92 % от делата за 
разглеждане (1 242 бр.). През 2017г. са свършени 1 107 бр. дела, или 90 % 
от делата за разглеждане (1 224 бр)., а през 2016 г., са свършени 880 бр. 
дела или 92 % от делата за разглеждане (957 бр.). 

Съпоставката на данните сочи на намаление на свършените дела 
през отчетния период с 6 % – в сравнение с 2018г., с 3 % – спрямо 2017 г. 
и увеличение с 22 % – спрямо 2016г. 

Данните за относителния дял на свършените дела през настоящия 
отчетен период са значително над средното ниво за страната (79 % – за 
районните съдилища извън областните центрове за първото полугодие на 2019 
г.) 

 
 



           
 
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    РАЙОНЕН СЪД БЕЛОГРАДЧИК 
 

 

 6 

  ІІ.1. Свършени дела по видове : 
            А/ Граждански дела 
            През 2019 г. са свършени 745 бр. дела или 89 % от делата за 
разглеждане от този вид – 838 бр.  

      През отчетния период, от делата разгледани по общия исков ред, са 
свършени 225 бр. дела.  

� По реда на чл. 310 ГПК – Бързо производство, са свършени 11 бр. 
дела. 

� Административни дела по ЗСПЗЗ – 3 бр. 
� Свършените частните граждански дела и делата по чл. 410 и чл. 417 

ГПК, са съответно – 103 бр. и 401 бр.,  
� Други граждански дела – 2 бр.  
С най – висок относителен дял от свършените граждански дела, са 

делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК и тези по общия исков ред. 
 

По искове, предявени по СК, ЗЗДН, ЗГР, Закона за закрила на 
детето, са свършени 101 бр. дела.  

� По облигационни искове, са свършени 35 бр. дела. 
� По вещни искове – 4 бр. дела. 
� По искове за делба и ЗН – 19 бр. дела. 
� По установителни искове – 20 бр. дела.  
� По искове по КТ – 57 бр.  

 
За сравнение, през предходните години свършените гр. дела са 

съответно : 
2018 г. – 771 бр. или 92 % от гр. дела за разглеждане (841 бр.) 
2017 г. – 805 бр. или 93 % от гр. дела за разглеждане (867 бр.) 
2016 г. – 589 бр. или 93 % от гр. дела за разглеждане (637 бр.) 
В сравнение с предходните три години, е запазен относителния дял 

на свършените граждански дела в рамките на 89 – 93 %  
         

Б/ Наказателни дела 
         През 2019 г. са свършени 331 бр. наказателни дела или 91 % от 
делата за разглеждане от този вид – 362 бр.  
               От свършените наказателни дела:  

� НОХ дела са 95 бр.,  
� НЧХД – 6 бр.,  
� по чл. 78а НК – 21 бр.,  
� АНД – 92 бр.,  
� ЧНД – 105 бр.  
� разпити пред съдия – 12 бр.  
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С най – висок относителен дял от свършените наказателни дела, са 
ЧНД и НОХД. 

 
През предходните години свършените наказателни дела са 

съответно:  
през 2018 г. – 370 бр. или 92 % от делата за разглеждане (401 бр.) 
през 2017 г. – 302бр. или 85 % от делата за разглеждане (357 бр.) 
през 2016 г. – 291бр. или 91 % от делата за разглеждане (320 бр.) 
Налице е изравняване  на относителния дял на свършените 

наказателни дела с тези през 2018г. и 2016 г. и увеличение с 6 %, в 
сравнение с 2017 г. 
 
         І І. 2. Несвършени през отчетния период са общо 124 бр. дела 

Несвършените граждански дела са 93 бр., или 75 % от несвършените 
дела. 

Несвършени наказателни дела са 31 бр., или 25 % от несвършените 
дела. 

Спрямо всичко дела за разглеждане – 1 200 бр.,  несвършените са 10 
%. 

Несвършени в края на 2018 г., са били 101 бр. дела /8%/, в края на 
2017 г. – 117 бр. дела (10 %), и в края на 2016 г. – 77 бр. дела (8%). 
          Анализът на горните данни сочи за намаление на относителния дял с 
2 % на несвършените дела в сравнение с 2018 г. и 2016 г., и изравняване в 
сравнение с 2017 г.  

Сред основните причини за относителния дял на несвършените дела 
са: постъпление на наказателни дела в края на отчетния период – 16 бр. 
или 52 % от несвършените дела от този вид (31 бр.); неявяване на 
подсъдим или защитник на подсъдимия, респективно – процесуален 
представител на страните по уважителни причини – 10 бр.; или  (32 %),  за  
допълнително събиране на доказателства – 3 бр. (10 %); несвоевременно 
изготвяне на заключения от вещи лица по допуснати експертизи.   

При гражданските дела:  
Сред основните причини са: постъпление на граждански дела през 

последните два месеца от отчетния период – 91 бр. или 98 % от 
несвършените граждански дела; несвоевременно внесен на депозит по 
допуснати експертизи; несвоевременно връчени съдебни книжа и 
призовки, най – често от Кметове и Кметски наместници, което налага 
даване на подробни указания от страна на съда; масовата миграция на 
населението от региона, което затруднява връчването на съдебните книжа 
и налага назначаване на особени представители на отсъстващите страни; 
ниския социален и материален статус на населението в региона и 
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зачестилите молби за предоставяне на правна помощ на страните по 
делата, което налага провеждане на процедури по реда на ЗПрП за 
предоставяне на правна помощ.   

 
         ІІ. 3. Продължителност на разглеждане на свършени дела. 
  
        В срок до три месеца, са свършени общо 1 016 бр. дела, или 94 % от 
общо свършените (1 076 броя). 

През предходните години този показател е съответно: 93 % – през  
2018 г.,  93 % – през 2017г., 95 % – през 2016 г.  

През отчетния период бързината на правораздаването в РС – 
Белоградчик при свършените в тримесечен срок дела, е увеличена с 1 % в 
сравнение с  предходната и с  2017 г.,  и намалена с 1 % в сравнение с 2016 
г.  
   Бързината правораздаване и близките данни за четирите периода, 
които са над средното ниво за страната  (90 % за районните съдилища 
извън областните центрове за първото полугодие на 2019 г.), се дължат на 
добросъвестната работа на съдиите и служителите и постоянния стремеж 
към срочност и бързина на правораздаването.  

 
        С най-висок относителен дял от общо свършените в тримесечния срок 
дела (1 016 бр.), са гражданските – 707 бр., или 70 %.  
         Свършените в тримесечен срок наказателни дела са 309 бр. или 30 %  
         В срок до три месеца са свършени 707 бр. граждански дела, или 95 % 
от общо 745 свършени гр. дела  
         В срок до три месеца са свършени 309 бр. наказателни дела или 93 % 
от общо свършените дела от този вид – 331 бр. 
          През отчетната и предходните две години не са постъпвали молби за 
определяне срок при бавност по разглежданите в съда гр. дела.  

През 2016 г. е постъпила една молба, която е оттеглена при усл. на 
чл. 256, ал.1 ГПК. 
  
          Несвършените в тримесечен срок дела са 60 бр. или 6 % от общо 
свършените дела (1 076 бр.). 

Несвършените  в срок до 3 месеца дела през 2018 г. са 76 бр., или 
7%, през 2017 г. – 74 бр. (7%), през 2016г. са 40бр. (5%). 
         Несвършените в тримесечен срок граждански дела са 38 бр. или 5 % 
от общо свършените гр. дела – 707бр. 

С най-висок относителен дял от тях са гражданските дела по общия 
исков ред – 34 бр.  

Причини за забава: производства по дела за делба – двуфазно 
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производство 11 бр. или 32 %; допълнително събиране на доказателства – 
8 бр. (24 %); назначаване на особен представител – 5 бр. (15 %); спрени 
дела на осн. чл. 229, ал.1, т.1 ГПК – по съгласие на страните – 5 бр. (15 %); 
замяна на назначени вещи лица и изготвяне допълнителни заключения, 
които са общо 96 % от несвършените в тримесечен срок граждански дела 
(25 бр.) 
          Несвършени в тримесечния срок наказателни дела, са 22 бр. или 7 
% от общо свършените наказателни дела – 331 бр. 

С най – висок относителен дял от тях са АНД – 12 бр., НОХД – 6 бр. 
Причини за забава : неявяване на процесуален представител; 

неявяване на свидетели, на вещи лица по уважителни причини – 17 бр. 
дела или 77 %; отлагане за допълнително събиране на доказателства – 5 
бр. дела или 23 % от несвършените в тримесечен срок наказателни дела; 
липса на специалисти – вещи лица в съдебния окръг, което налага 
назначаването на вещи лица от други съдебни окръзи. (В съдебния окръг 
има само един съдебен лекар).  

С цел подобряване на бързината на правораздаване, ежемесечно се 
изготвят справки за броя отложени дела и причините за отлагането им, 
които се предоставят на Окръжен съд – Видин. На всеки съдия, 
ежемесечно се предоставят от деловодството на съда и справки за броя 
разгледани дела и срочността им, с цел да се обсъдят данните отразени в 
справките и при необходимост – да се вземат мерки за избягване на 
неоснователно отлагане на делата. Това води до отчитане на причините за 
отлагане на делата, системно информиране на съдиите за резултатите от 
текущата им работа и създава предпоставки за по – добра лична 
организация, както и за цялостната организация на съда.  

На всеки два месеца, по спрените граждански дела поради висящи 
преюдициални спорове, от съдията – докладчик се изисква информация за 
етапа на делото от съда, разглеждащ преюдициалния спор, с цел 
своевременно възобновяване на спряното производство при отпадане на 
основанията за това.  
         Многократно са изготвяни подробни разпореждания и са давани 
подробни указания на всички връчители на съдебни книжа за правилно 
връчване на съобщенията и призовките, с оглед повишаване на 
процесуалната бързина. 
 
        ІІІ. Решени дела по същество през 2019 г. 
         Решените с акт по същество дела през отчетния период са 823 бр. от 
общо 1 076 бр. свършени дела. 
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        ІІІ. 1. По видове : 
        Решените с акт по същество граждански дела през отчетния период са 
587 бр. или 79 % от свършените гр. дела (745 бр.) 

През предходните години тези дела са съответно : 621 бр. – 2018 г., 
651 бр. – през 2017 г., 491 бр. – през 2016 г.,   

През отчетния период са решени:  
� по общия исков ред 138 бр. граждански дела.  
� По реда на бързо производство – чл. 310 ГПК – 5 бр. дела.  
� Частните граждански дела и делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК са 

съответно – 90 бр. и  352 бр.,  
� други граждански дела – 2 бр. 
  

С най – висок относителен дял от решените по същество граждански 
дела, са делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК и по общия исков ред. 

 
           Решените по същество наказателни дела през отчетния период, са 
236 бр. или 71 % от свършените наказателни дела (331 бр.) 

През предходните години тези дела са съответно : 262 бр. – през 
2018 г., 219 бр. – през 2017 г., 228 бр. – през 2016г. 
           През отчетния период са решени по същество:  

� наказателни общ характер дела – 12 бр.,  
� по чл.78а НК – 21 бр. дела,  
� частни наказателни дела – 102 бр.,  
� разпити пред съдия – 12 бр.,   
� АНД – 89 бр.  

С най – висок относителен дял от решените по същество наказателни 
дела са ЧНД и АНД.  
 
          ІІІ. 2. Брой прекратени дела  

През отчетния период са прекратени общо 253 броя граждански и 
наказателни дела.  
           Прекратените граждански дела ,са 158 бр. 
           Причини за прекратяване : 

� по спогодба – 7 бр. 
� по други причини – 151 бр. в това число и изпратени по подсъдност 

– 50 бр.,  
� неотстранени в срок нередовности – 9 бр.,  
� оттегляне на иска – 8 бр.,  
� отводи по чл. 23 ал.3 ГПК – 11 бр.,  
� недопустим иск или жалба – 2 бр.,  
� съдебни поръчки – 6 бр.,  



           
 
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    РАЙОНЕН СЪД БЕЛОГРАДЧИК 
 

 

 11 

� неизпълнима процедура по чл. 51 ЗН – 4 бр.,  
� починал ответник преди предявяване на иска – 3 бр. 

              Прекратените наказателни дела са 95 бр.  
              Причини за прекратяване : 

� по споразумение по чл. 382 НПК –  55 бр. и споразумение по чл. 384 
НПК –  22 бр.  

� върнати на РП за доразследване – 2 бр., 
� по други причини – 16 бр., в това число: по НОХ дела: неодобрени 

споразумения – 2 бр. и 1 бр. – прекратено, поради това, че по 
законовия текст споразумение не се допуска; 1 бр. – поради отвод на 
всички съдии в РС – Белоградчик; по НЧХ дела: прекратено и 
изпратено на РП – 1 бр.; неявяване на частен тъжител – 2 бр., 
невъзможност да се формира състав поради отводи – 1 бр., по 
спогодба по – 2 бр., по АНД: изпратени по подсъдност – 2 бр., 
недопустима жалба – 1 бр.; ЧНД: 2 бр. – по подсъдност и 1 бр. – 
поради отвод.  

 
         ІV. Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 
въззивна и касационна проверка 
 
         ІV. 1. Граждански дела 
         През отчетния период 2019 г. са обжалвани съдебните актове по 62 
граждански дела. 
               По 71 бр. дела са налице данни от инстанционния контрол. 
                    А/ Резултати общо за граждански дела :  
                          Отменени – 52 бр.  
                          Потвърдени – 18 бр. 
                          Изменени – 1 бр.      
         
                 Б/ Резултати по състави  
                 2 – ри състав (съдия Антон Антов):               Отменени – 32 бр.              
                                                           Потвърдени – 7 бр.  
                                                           Изменени     – 1  бр. 
          
                  3 – ти състав (съдия Божидарка Йосифова): Отменени – 20 бр.  
                                                 Потвърдени – 11 бр. 
                                                                                                                                                        
                         

ІV. 2. Наказателни дела 
              През 2019 г. са обжалвани или протестирани актовете на съда по 
45 бр. наказателни дела. 
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              По 49 бр. дела са налице данни от инстанционен контрол. 
 
            А/ Резултати общо за наказателни дела :  
                Отменени –  10 бр., в т.ч.  

� отменени и постановено друго решение по АНД        – 3 бр. 
� отменени и върнати за ново разглеждане на  
� първоинстанционния съд по АНД                                 –  1 бр. 
� отменени в едната част и потвърдени в другата          –  5 бр. 

      Изменени в наказателната част по отношение размера  
 на наказанието                                                                                          –  1 бр. 
               Потвърдени – 39 бр. 
              
            Б/ Резултати по състави :  
      3 – ти състав (съдия Божидарка Йосифова):                                                          

                           Отменени – 5 бр., в т.ч. :                                    
� отменени и постановено друго решение по АНД                       – 1 бр.    
� отменено решение по АНД и върнати за ново разглеждане      – 1 бр.   
� отменени в едната част и потвърдени в друга                             – 3 бр. 
� Потвърдени                                                                                     – 6 бр.        

 
4 – ти състав (съдия Анна Кайтазка):  

� Изменено решение по АНД в едната част и потвърдено 
в другата част                                                                                        – 2 бр.                        
� изменени  в наказателната част по отношение на наказанието  – 1 бр.                        
� Потвърдени                                                                                    – 33 бр.                  

                                                                                                                                                                            
                             След връщането на делата от въззивна или касационна инстанция, 

делата по обжалваните актове на съда се докладват на съдията – докладчик 
за запознаване с резултата от инстанционната проверка.   

                             През отчетния период от общо свършените 1 076 бр. дела, обжалвани 
и протестирани са актовете по 107 бр. дела или 10 %, като не са 
обжалвани и протестирани актовете по 969 бр. дела (90 %). 

                             Анализът на данните сочи на увеличение на обжалваните актове с 1 
% спрямо предходната година (11 %), с 2 % – спрямо 2017 г.; (9 %) и 
изравняване с тези през 2016 г. (10 %).  
        След въззивна и касационна проверка през отчетния период са 
върнати 120 бр. дела. От тях по 57 бр., или 48 % от обжалваните актовете 
са потвърдени, по 62 бр. дела, са отменени и по 1 бр. – изменени.  
         Отменените съдебни актове по граждански дела (52 бр.) спрямо 
свършените дела от този вид (745 бр.), са 7 %. 
        Отменените съдебни актове по граждански дела са 73 % от 
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обжалваните дела от този вид, по които са налице данни от инстанционния 
контрол (71 бр.)  

Отменените съдебни актове по наказателни дела (10 бр.) спрямо 
свършените дела от този вид (331 бр.), са 3  %. 

Отменените съдебни актове по наказателни дела са 20 % от 
обжалваните дела от този вид, по които са налице данни от инстанционния 
контрол (49 бр.) 

 
            V. Извършени проверки от Инспектората на ВСС през 
отчетния период. Одит.  
          През отчетния период в РС Белоградчик не са извършвани проверки 
от Инспектората на ВСС. 
 
 Одит.  

На основание Заповед № ВСС 3965 от 26.03.2019 г. и на основание 
утвърдения с Решение по протокол № 2/ 24.01.2019 г. на ВСС годишен 
план за дейността по вътрешен одит на Дирекция „Вътрешен одит” във 
ВСС за 2019 г., в периода 01.04.2019 г. – 12.04.2019 г., в Районен съд – 
Белоградчик е извършен одитен ангажимент за даване на увереност № 
1910. Извършена е проверка на счетоводната и финансова документация за 
периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., на вътрешните актове, регулиращи 
финансовата и административна дейност на съда, на разписаните правила 
и политики за финансово управление и контрол в съда.  
 В хода на извършения одит не са констатирани съществени 
пропуски и недостатъци във финансовата дейност на съда, а във връзка с 
дадените препоръки, е изготвен план за действие и същите са изпълнени в 
срок.   

            VІ. Средна натовареност за съдебния район  

            VІ.1.Средна натовареност на съдиите  
            А/ Натовареността по щат през 2019г. е следната : 
            Средно месечно дела за разглеждане от един съдия –        33.33 дела  
            Средно месечно свършени дела от един съдия                –  29.89 дела 
 

  За сравнение тези показатели за предходните отчетни периоди са 
както следва : 

През 2018 г. 
Средно месечно дела за разглеждане от един съдия         – 34.50 дела  

          Средно месечно свършени дела от един съдия                  – 31.69 дела 
През 2017 г. 
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Средно месечно дела за разглеждане от един съдия          – 34.00 дела 
Средно месечно свършени дела от един съдия                   – 30.75 дела 
През 2016 г. 
Средно месечно дела за разглеждане от един съдия          – 26.58 дела 
Средно месечно свършени дела от един съдия                   – 24.44 дела 

 
В сравнение с 2018 г. и 2017 г. е намалено нивото на натовареност и 

при делата за разглеждане и при свършените дела съответно с 3 %  и с 6 %  
– за 2018 г., с 1 и с 3 %  – за 2017 г. и увеличено спрямо 2016 г., с 25 % и с 
22 %. 

  
            Б/ Действителна натовареност  
            През отчетния период в РС Белоградчик са работили трима съдии.  

  Отработените човекомесеци са 36 и в този случай действителната 
натовареност е равна на натовареността по щат. 
            Средно месечно дела за разглеждане от един съдия        – 33.33 дела  
            Средно месечно свършени дела от един съдия                 – 29.89 дела 
 

За сравнение тези показатели за предходните отчетни периоди са 
както следва : 

През 2018 г. 
Средно месечно дела за разглеждане от един съдия          – 34.50 дела  
Средно месечно свършени дела от един съдия                   – 31.69 дела 
През 2017 г. 
Средно месечно дела за разглеждане от един съдия          – 34.00 дела 
Средно месечно свършени дела от един съдия                   – 30.75 дела 
През 2016 г. 
Средно месечно дела за разглеждане от един съдия          – 26.58 дела                
Средно месечно свършени дела от един съдия                   – 24.44 дела 

 
      VІ. 2. Средна натовареност на съдиите по видове дела 

А/ Граждански дела : 
а/ Натовареност по щат през 2019 г. : 

          Средно месечно гр. дела за разглеждане от един съдия    – 46.56 дела 
          Средно месечно гр. свършени дела от един  съдия            – 41.39 дела 
 

За сравнение тези показатели за предходните отчетни периоди са 
както следва : 

През 2018 г. : 
Средно месечно гр. дела за разглеждане от един съдия    – 46.72 дела 
Средно месечно гр. свършени дела от един  съдия            – 42.83 дела 



           
 
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    РАЙОНЕН СЪД БЕЛОГРАДЧИК 
 

 

 15 

 
През 2017 г. : 
Средно месечно гр. дела за разглеждане от един съдия    – 48.17 
Средно месечно гр. свършени дела от един  съдия            – 44.72 
През 2016 г. : 
Средно месечно гр. дела за разглеждане от един съдия     – 35.39 
Средно месечно гр. свършени дела от един  съдия             – 32.72 
 
В сравнение с 2018 г. е намалено нивото на натовареност само при 

свършените граждански дела – с 3 %. Спрямо 2017 г. – с 3 – 4 % и 
увеличено спрямо 2016 г. с 32 % и с 31 %.  

 
       б/ Действителна натовареност през 2019 г. : 
         Средно месечно гр. дела за разглеждане от един съдия      – 46.56 
         Средно месечно гр. свършени дела от един съдия               – 41.39  
 
 За сравнение тези показатели за предходните отчетни периоди са 
както следва : 
         През 2018 г.  
         Средно месечно гр. дела за разглеждане от един съдия        – 46.72 
         Средно месечно гр. свършени дела от един съдия                 – 42.83  
          През 2017 г. : 

Средно месечно гр. дела за разглеждане от един съдия        – 48.17 
Средно месечно гр. свършени дела от един съдия                 – 44.72 
През 2016 г : 
Средно месечно гр. дела за разглеждане от един съдия         – 35.39 
Средно месечно гр. свършени дела от един съдия                  – 32.72  

                       
          Б/ Наказателни дела : 

а/ Натовареност по щат през 2019 г. : 
      Средно месечно наказателни дела за разглеждане от един съдия – 20.11  
      Средно месечно наказателни свършени дела от един  съдия         – 18.39  
 

За сравнение тези показатели за предходните отчетни периоди са 
както следва : 

През 2018 г. : 
     Средно месечно наказателни дела за разглеждане от един съдия – 22.28 
     Средно месечно наказателни свършени дела от един  съдия          – 20.56 

През 2017 г. : 
      Средно месечно наказателни дела за разглеждане от един съдия – 19.83 
      Средно месечно наказателни свършени дела от един  съдия         – 16.78 
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През 2016 г. : 
    Средно месечно наказателни дела за разглеждане от един съдия – 17.78 
    Средно месечно наказателни свършени дела от един  съдия         – 16.17  
 

В сравнение с предходната година, е намалено нивото на 
натовареност и при наказателните дела за разглеждане, и при свършените 
дела от този вид съответно с 10 % и с 12 %, а в сравнение с предходните 
две години е увеличено нивото на натовареност и при наказателните дела 
за разглеждане и при свършените дела от този вид. 

 
          б/ Действителна натовареност през 2019г. 
      Средно месечно наказателни дела за разглеждане от един съдия – 22.28 
      Средно месечно наказателни свършени дела от един  съдия        –  20.56 
 

За сравнение тези показатели за предходните отчетни периоди са 
както следва : 

През 2018 г. : 
      Средно месечно наказателни дела за разглеждане от един съдия – 22.28 
      Средно месечно наказателни свършени дела от един  съдия         – 20.56 

През 2017 г. : 
      Средно месечно наказателни дела за разглеждане от един съдия – 19.83 
      Средно месечно наказателни свършени дела от един  съдия         – 16.78 

През 2016 г. : 
      Средно месечно наказателни дела за разглеждане от един съдия – 17.78 
      Средно месечно наказателни свършени дела от един  съдия         – 16.17  
 
        VІ. 3. Дейност на съдии – по дела за разглеждане и свършени дела 
 
                       А/ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА : 
                        2 – ри състав (съдия Антон Антов):   
                       Дела за разглеждане –  483 бр.   

             Свършени – 431 бр. или 89 %.  
             В тримесечен срок – 414 бр. или 96 %. 
 

                       3 – ти състав (съдия Божидарка Йосифова):   
                       Дела за разглеждане  – 355 бр.   
                       Свършени – 314 бр. или 89 %. 
                       В тримесечен срок – 293 бр. или 93 % 
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                      Б/ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА :    
                      3 – ти състав (съдия Божидарка Йосифова):  :  
                           Дела за разглеждане  –    94  бр.     
                           Свършени – 87 бр. или 93 % 
                            В тримесечен срок – 81 бр. или 93 % 
 
              4 – ти състав (съдия Анна Кайтазка):  
                              Дела за разглеждане  –  263  бр.   
                              Свършени – 239 бр. или 91 % 
    В тримесечен срок – 224 бр. или  94 % 
 
                 3 – ти състав (съдия Божидарка Йосифова):   
                                 Разгледани граждански и наказателни дела – 449 бр.     
                                 Свършени – 401 бр. или  89 %. 
                                 В тримесечен срок – 374 бр. или 93 %. 
 
          VІІ. Структура на наказаната престъпност 

VІІ. 1. НОХ дела по видове и брой по глави от НК. 

НОХ дела – „Престъпления против личността”  –  2 бр., при 3 бр. – 
2018 г., при 8 бр. – за  2017 г., 5 бр. – за 2016 г.  

Други престъпления против личността – 2 бр. 
“Престъпления против правата на гражданите” – 0 бр. – при 1 бр. – 

2018 г., при 1 бр. – за 2017 г., при 0 бр. за 2016 г.  
“Престъпления против брака, семейството и младежта” – 4 бр., при 

13 бр. – 2018 г., при 6 бр. за 2017 г., при 2 бр. за 2016 г.  
„Престъпления против собствеността” – 22 бр. при 26 бр. – за 2018 

г., при 25 бр. за 2017 г., при 30 бр. за 2016 г.  
 „Престъпления против стопанството” – 24 бр. при 4 бр. – за 2018 г.,  

при 7 бр. за 2017 г., при 3 бр. за 2016 г. 
„Престъпления против дейността на държавните органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции” – 5 бр., при 3 бр. – 
за 2018 г., при 4 бр. за 2017 г., при 4 бр. за 2016 г. 

„Документни престъпления” –  0 бр. при 1 бр. – за 2018 г., при 0 бр. 
за 2017 г., при 3 бр. за 2016 г. 

„Престъпления против реда и общественото спокойствие” – 0 бр., 
при 3 бр. – за 2018 г., при 5 бр. за 2017 г., при 3 бр. за 2016 г.  

„Общоопасни престъпления” – 46 бр. при 50 бр. – за 2018 г., при 49 
бр. за 2017 г., при 32 бр. за 2016 г.  

С най – висок относителен дял сред НОХ делата в РС Белоградчик 
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през отчетния период са делата за Общоопасни престъпления – 44 % от 
НОХД за разглеждане (105 бр.) 

С най – нисък дял са делата против личността гражданите и против 
брака и семейството.  

От делата за разглеждане, дела по реда на Бързо производства са 8 
бр., при 9 бр. – за 2018 г., при 17 бр. за 2017 г., при 11 бр. за 2016 г.  
         По реда на глава ХХVІІ НПК – Съкратено съдебно следствие, в 
производството пред първата инстанция са разгледани – 4 бр., при 6 бр. – 
за 2018 г., при 5 бр. за 2017 г., при 6 бр. за 2016 г.   

При разгледани 105 бр. НОХ дела, от тях 12 дела или 11 % са 
разгледани по реда на правилата на Част V от НПК, целящи бързина на 
правораздаването по наказателни дела. 
 
          През отчетния период, са постъпили ЧНД досъдебни производства – 
72  бр., при  52 бр. през 2018 г., при 68 бр. през 2017 г., при  90 бр. за 2016 
г.  
         От досъдебните производства разпитите пред съдия по реда на чл. 
222, ал.1 НПК и по чл. 223, ал.1 НПК през отчетния период са разгледани 
12 бр., при 15 бр. – за 2018 г., при 4 бр. – за 2017 г. и за 2016 г. – 24 бр.  
                      
         VІІ. 2. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесени 
прокурорски актове по видове престъпления. Наказана престъпност с 
влезли в сила присъди и брой осъдени лица. 
 

„Престъпления против личността” – внесени 2 бр. обвинителни акта, 
от които 1 дела, приключили със споразумение по реда на чл. 382 – чл. 384 
НПК, и 1 бр. – несвършено. Осъдено едно лице.  

“Други престъпления против личността” – внесени 2 акта, от които 1 
бр. – прекратено и 1 бр. приключило с осъдителна присъда. Осъдено едно 
лице. 

“Престъпления против правата на гражданите” няма постъпили дела. 
“Престъпления против брака, семейството и младежта” – 4 бр. дела, 

от които едно дело приключили с осъдителна присъда, 3 бр. – със 
споразумение по реда на чл. 382 – чл. 384 НПК. Осъдени 4 лица.  

 „Престъпления против собствеността” – 22 бр. дела, приключили с 
5 осъдителни присъди, една оправдателна присъда, 9 бр. – със 
споразумение по реда на чл. 382 – чл. 384 от НПК, 4 бр. – прекратени, 3 
бр. висящи. Съдени 22 лица, а осъдени 21 лица. По едно от делата е 
постановена оправдателна присъда.  

„Престъпления против стопанството” – 24 бр. дела, от които 1 бр. 
приключило осъдителна присъда, 21 бр. – със споразумение, прекратено – 
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1 бр., висящо – 1 брой. Осъдени 26 лица. 
 „Престъпления против дейността на държавните органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” – 5 бр. 
дела, от които 4 бр. приключили със споразумение по реда на чл. 382 – чл. 
384 НПК и 1 брой висящо. Осъдени 4 лица. 

„Документни престъпления” – няма постъпили дела.                                 
„Престъпления против реда и общественото спокойствие” –  няма 

постъпили дела.  
„Общоопасни престъпления” – 46 бр. дела, от които 3 бр. 

приключили с осъдителни присъди, 39 бр. – със споразумение и 4 бр. – 
висящи. Осъдени 45 лица. 
           От общо разгледаните през отчетния период 105 бр. НОХ дела, 
образувани по внесени от прокуратурата актове, осъдителни присъди (в 
т.ч. споразумения), са постановени по 89 бр. дела (сбора от делата 
приключили с присъда и споразумение), или относителния дял на 
осъдителните присъди, (в това число и споразумения), са 88 бр., или 84 % 
от общо внесените актове от прокуратурата (105 бр.)  
 

По разгледаните през 2019 г., 105 броя НОХ дела, са предадени на 
съд 112 лица, като от тях са осъдени 102 лица или 91 %. 
 
          VІІІ. Оправдателни присъди      
            През отчетния период в РС Белоградчик, е постановена една  
оправдателна  присъда по НОХ дело, за която няма данни от инстанционен 
контрол.                      
                         
          ІХ. Кадрова обезпеченост 

В Районен съд Белоградчик през 2019 г., са работили трима районни 
съдии – съдия Антов Антов, съдия Анна Кайтазка и съдия Божидарка 
Йосифова, един Съдия по вписванията – Полина Сиракова – Тодорова и 
един Държавен съдебен изпълнител – Ахмадулла Амири.  

Съдебната администрация се състои от 11 щатни бройки, 
разпределени както следва: Ръководни длъжности – 2 щатни бройки, от 
които: 1 щатна бройка – за „административен секретар”, който е и 
служител регистратура ЗЗКИ и 1 щатна бройка – „главен счетоводител”, 
който е и служител по сигурността на информацията и изпълнява 
длъжността „административен секретар” при отсъствие на титуляра.  

Специализирана администрация – 8  щатни бройки, от които : 3 
щатни бройки – за „съдебен секретар”, 3 щатни бройки за „съдебни 
деловодители” – един „съдебен деловодител – наказателно деловодство”, 
един „съдебен деловодител – гражданско деловодство”, който е и 
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завеждащ регистратура ЗЗКИ и един „съдебен деловодител – съдебно 
изпълнителна служба”, който е и „касиер”; 1 щатна бройка – „Бюро 
съдимост”, който изпълнява и длъжността „архивар”; 1 щатна бройка – 
„призовкар”, заета на осн. чл. 68, ал.1, т. 4 КТ – до провеждане на конкурс.  

Обща администрация: 1 щатна бройка „чистач”.  
В съда няма щатна бройка за „системен администратор”. 
Предвид по – качествено обслужване на гражданите и с оглед 

пълноценното функциониране на съда, на всеки съдебен служител, е 
вменено и изпълнението функциите на длъжности, с които съдът не 
разполага, но изпълнението на които са необходими, с оглед обезпечаване 
на всички дейности, които се осъществяват  в органа на съдебната власт.  

От 01.11.2019 г., една щатна бройка „съдебен деловодител” е 
свободна, поради преместване на служителя в друг съд – РС – Пловдив. 

Във връзка с Решение по Протокол № 19/ 02.12.2019 г., т. 2 на КСА 
– СК, с предложение към Съдийската Колегия на ВСС за съкращаване 
щатната численост на Районен съд Белоградчик с една свободна щатна 
бройка за длъжност „съдебен деловодител”, след проведено Общо 
събрание на съдиите в Районен съд – Белоградчик, е изразено отрицателно 
Становище от Административния ръководител на съда – да не бъде 
уважавано Решение по Протокол № 19/ 02.12.2019 г., т. 2 на КСА – СК, с 
предложение към Съдийската Колегия на ВСС за съкращаване щатната 
численост на Районен съд Белоградчик с една свободна щатна бройка за 
длъжност „съдебен деловодител”. Изложени са подробни мотиви, че 
намаляването на щатната численост на съда, ще създаде сериозни 
затруднения в работата на органа на съдебна власт, тъй като на практика в 
институцията ще остане да работи един съдебен деловодител, предвид на 
това, че съдебен деловодител „СИС”, работи само с държавния съдебен 
изпълнител, той е единствения служител в съдебно – изпълнителната 
служба, като обработва и съдебни книжа по изпълнителни дела на 
частните съдебни изпълнители с район на действие Окръжен съд – Видин, 
при извършване на изпълнителни действия в съдебния район на РС – 
Белоградчик.   

 
Съотношението на съдебните служители към магистратите: 3.66, при 

средна за страната 3.99, а съотношението на съдебните служители към 
магистрати, Съдия по вписванията и Държавен съдебен изпълнител – 2.2.  

 
Х. Съдебна дейност. Материална и техническа  осигуреност. 
 
Х.1. Съдебна дейност. 
Разпределението на делата в Районен съд – Белоградчик, се 
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извършва чрез предоставения от ВСС, програмен продукт: 
Централизирана система за разпределение на делата, внедрена от 
01.10.2015 г. 

В съда няма обособени отделения. През отчетния период един от 
съдиите е разглеждал само граждански дела, другият съдия – само  
наказателни дела, а третият – и граждански, и наказателни.  

Прецизирането в максимална степен на предварителната подготовка 
за делата е наложено като трайна практика в работата на съдиите в РС – 
Белоградчик. При насрочването на делата съдиите се произнасят с 
подробни разпореждания по направените от страните доказателствени 
искания, което води до намаляване на броя отложени дела и 
приключването им в максимално кратки срокове.   

По гражданските дела, съдиите се произнасят по направените от 
страните доказателствени искания още с Определението по чл. 140 ГПК, 
спазва се стриктна процесуална преклузия, поради което и голяма част от 
делата приключват на едно заседание.  

От страна на магистратите се полагат усилия за задълбочено 
познаване на често променящите се законодателни норми, а също така и за 
точно прилагане на установената в съответната материя съдебната 
практика. 

През отчетния период не са налагани дисциплинарни наказания на 
магистратите, ДСИ, Съдията по вписванията и съдебните служители в 
органа на съдебната власт.  

От 10.08.2019 г., в РС – Белоградчик, се образуват и водят 
електронни дела, като всички документи се сканират и присъединяват към 
електронна папка на делото в САС „Съдебно деловодство”.  

Във връзка с изпълнявания от ВСС проект по оперативна програма 
„Добро управление” с наименование „Доразвитие и централизиране на 
порталите на СП за достъп на гражданите до информация, е – услуги и е – 
правосъдие”, от 25.11.2019 г. функционира нов публичен Web сайт на РС – 
Белоградчик.    

 
Х.2. Материална и техническа  осигуреност. 
Сградата на Районен съд – Белоградчик, е публична държавна 

собственост по силата на Акт № 1197/ 14.05.2002 г. Построена е през 1945 
г., с административна функция – съдебна дейност и правораздаване. В 
сградата функционират Районен съд – Белоградчик, Териториално 
отделение – Белоградчик към Районна Прокуратура – Видин и Служба по 
вписванията. В сградата не се осъществява стопанска дейност.  

По инвестиционен проект „Повишаване на енергийната ефективност 
в сгради в държавната администрация – Районен съд – Белоградчик и 
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Районна Прокуратура – Белоградчик” (тогава) и съгласно Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0135-C01, е 
извършено саниране и ремонт на външната фасада на сградата на 
Районния съд. След проведена обществена поръчка с предмет 
„Осъществяване на инженеринг за енергийна ефективност на държавни и 
общински сгради на територията на гр. Белоградчик, по ОПРР 2014 г. – 
2020 г.” по седем обособени позиции, в които е включена и сградата на 
Районен съд – Белоградчик, с възложител е Община – Белоградчик, е 
извършен основен ремонт на покрива, поставяне на топлоизолация, смяна 
на дограма, поставяне на верижен транспорьор с цел осигуряване на 
достъпна среда до сградата, хидроизолация, без основна промяна на 
фасадата на сградата и без вътрешен ремонт. Районен съд – Белоградчик 
не е участвал с никакво финансиране в проекта. Извършеният ремонт 
допринесе до ефективно енергоспестяване при отоплението на сградата и 
намаляване на разходите по поддръжка на външната фасада в следващите 
години.   

Проектът е приключен през отчетния период, в уверение което е 
издадено Удостоверение № 13 от 02.05.2019 г. на Главен архитект на 
Община – Белоградчик за въвеждане на обекта в експлоатация.  

Материално – техническата база в съда е на сравнително добро ниво, 
но част от компютрите се нуждаят от подмяна, тъй като е необходимо 
внедряването на нови софтуерни продукти и програми, за които се 
изискват специални и по – високи технически параметри.  

През месец декември 2019 г., е закупен нов сървър за деловодна 
програма „САС”.  

В съда е изградена локална мрежова връзка, до която достъп имат 
всички съдии и служители, което улеснява и подпомага изпълнението на 
ежедневните им задължения. Компютрите се поддържат в добро 
софтуерно състояние. Тъй като в съда няма разкрита щатна бройка за 
„системен администратор”, поддръжката на компютърната база, се 
извършва на основание договор за външна услуга от IT специалист.  
                 
          ХІ. Съдебно изпълнение. 
 В съдебно изпълнителната служба работи един Държавен съдебен 
изпълнител и един деловодител „СИС”. 
          През отчетния период, са постъпили 44 бр. изпълнителни дела, 
като от тях   –  4 бр. в полза ЮЛ,  9 бр. – на  физически лица,  30 бр. – в 
полза на държавата, при 26 изпълнителни дела през 2018 г., от които   –  5 
бр. в полза ЮЛ,  2 бр. – на физически лица,  19 бр. – в полза на държавата, 
при 39 бр. дела през 2017 г., като от тях   –  2 бр. в полза ЮЛ,  11 бр. – на 
физически лица,  17 бр. – в полза на държавата, при 35 бр. дела през 2016 
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г., от които   –  7 бр. в полза ЮЛ, 9 бр. – на физически лица,  19 бр. – в 
полза на държавата, изпълнение на обезпечителна мярка – 1 бр. 
           Сравнителният анализ на данните през отчетния и предходните 
периоди сочи на увеличение броя на постъпилите изпълнителни дела, 
намаление в сравнение с 2018 г. – с 69 %, спрямо 2017 г. с 13 % , спрямо 
2016 г. – с 26 %.  
 
           Свършените чрез реализиране на вземането изпълнителни дела 
през 2019 г., са 17 бр., през 2018г. – 16 бр., през 2017 г. – 18 бр., през 2016 
г. – 13  бр. 

Събраните суми по изпълнителните дела през отчетния период, са в 
размер на 67 826 лв., през 2018 г. – 61 929 лв., през 2017 г. – 67 320 лв., през 
2016 г. – 169  436 лв. 

През 2019 г. приблизително е изравнен броя на свършените поради 
реализиране на вземането изпълнителни дела, в сравнение с тези през 
предходните две години, и увеличен с 31 % спрямо 2016 г., като е 
увеличен размера на събраната сума по тях с 5 897 лв. в сравнение с 2018 
г., изравнен със събраната сума през 2017 г. 
 
            Прекратените изпълнителни дела през 2019 г., са  44  бр., през 
2018г. – 25 бр., през 2017г. – 42 бр., през 2016 г. – 69 бр., а несъбраната 
сума по тях е съответно – 113 728 лв., 106 335 лв. – за 2018 г., 492 256 лв. – 
за 2017 г., 449 819 лв. – за 2016 г. 
            В края на отчетния период – към 31.12.2019 г. са останали висящи 
общо 305 бр. дела, като от тях 93 бр. дела в полза на държавата, 138 бр. – в 
полза на ЮЛ и 70 бр. – в полза на физически лица, изпълнение на 
обезпечителни мерки – 4 бр. 

Към 31.12.2018 г. останали висящи общо 308 дела, като от тях 81 бр. 
дела в полза на държавата, 146 бр. – в полза на ЮЛ и 78 бр. – в полза на 
физически лица, изпълнение на обезпечителни мерки – 3 бр. 

Към 31.12.2017 г. са останали висящи общо 354 бр. дела, като от тях 
99 бр. дела в полза на държавата, 160 бр. – в полза на ЮЛ и 85 бр. – в 
полза на физически лица, изпълнение на обезпечителни мерки – 10 бр. 

Към 31.12.2016 г. са останали висящи общо 383 бр. дела, като от тях 
104 бр. дела в полза на държавата, 188 бр. – в полза на ЮЛ и 90 бр. – в 
полза на физически лица, изпълнение на обезпечителни мерки – 1бр.,  

Останалата обща несъбрана сума по всички останали висящи 
изпълнителни дела, е 2 863 622 лв., за 2018 г. – 2 639 692 лв., за 2017 г. – 2 
646 753 лв., за 2016 г. – 2 038 739 лв.  

Намален е броя на останалите висящи изпълнителни дела в края на 
отчетния период с 1 %, в сравнение с 2018г., с 16 % спрямо 2017 г., с 26 % - 
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спрямо 2016 г. 
Налице е увеличение на несъбраните суми в края на отчетния период в 

сравнение с предходните три години. 
Затрудненията при събиране на дължимите вземания по 

изпълнителните дела, се дължи на влошения стандарт на живот в региона, 
липса на трудова заетост на населението, ниски доходи или изобщо 
липсата на такива.   
          През отчетния период има подадена една жалба срещу действията на 
съдебния изпълнител, която впоследствие е оттеглена. 

За сравнение през предходните три години данните са следните :  
През 2018 г., са постъпили 8 броя жалби срещу действията на 

съдебния изпълнител, като по 6 бр. дела, действията са потвърдени. 
През 2017 г. са подадени  6 броя жалби, като по 2 бр. изпълнителни 

дела действията са потвърдени, по 2 бр. дела – отменени, по 2 бр. съда не 
се е произнесъл до края на отчетния период.  

През 2016 г. са подадени 4 броя жалби, като по 2 бр. изпълнителни 
дела действията са потвърдени, по 1 бр. дело – отменени, по  1 бр. съда не 
се е произнесъл до края на отчетния период.  

  
          ХІІ. Служба по вписванията 
 В Службата по вписванията при РС – Белоградчик, работи един 
Сдия по вписванията и един служител.  
          През 2019 г. в Службата по вписвания при РС – Белоградчик, са 
извършени общо 2 326  вписвания, от които 674 продажби, 264 
констативни нотариални акта, 72 дарения, 13 ипотеки, 103 възбрани, 57 
договора за доброволна делба, 328 арендни договори и 102 наемни 
договори,  14 акта за  държавна собственост, 318 акта за общинска 
собственост, 7 договора за замяна, 13 сделки с ограничени вещни права, 23 
искови молби, 21 постановления за възлагане на недвижим имот и други 
вписвания – 327.  

Издадени са 222 броя удостоверения по чл. 46 – 48 от ПВ, 379 броя 
преписи, извършени 78 справки на държавни органи и устни справки.    

Постъпилата сума от събрани такси, е в размер на  33 246.29лв. 
          През 2018 г. в Службата по вписвания при РС Белоградчик са 
извършени общо 2 350  вписвания, от които 604 продажби, 175 
констативни нотариални акта, 46 дарения, 36 ипотеки, 101 възбрани, 56 
договора за доброволна делба, 239 арендни договори и 94 наемни 
договори,  21 акта за  държавна собственост,  523 акта за  общинска 
собственост, 3 договора за замяна, 2 сделки с ограничени вещни права, 29 
искови молби, 24 постановления за възлагане на недвижим имот и други 
вписвания – 420.  



           
 
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    РАЙОНЕН СЪД БЕЛОГРАДЧИК 
 

 

 25 

Издадени са 137 бр. удостоверения по чл. 46 – 48 ПВ, 602 преписи, 
извършени 86 справки на държавни органи и устни справки    

Постъпилата сума от събрани такси, е в размер на  41 186.33лв. 
          През 2017 г. в Службата по вписвания при РС – Белоградчик, са 
извършени общо 2 400  вписвания, от които 602 продажби, 178 
констативни нотариални акта, 39 дарения, 38 ипотеки, 108 възбрани, 39 
договора за доброволна делба, 313 арендни договори и 81 наемни 
договори,  18 акта за  държавна собственост,  147 акта за  общинска 
собственост, 4 договора за замяна, 20 сделки с ограничени вещни права, 21 
искови молби, 26 постановления за възлагане на недвижим имот и други 
вписвания – 766.  

Издадени са 229 бр. удостоверения по чл. 46 – 48 ПВ, 431 преписи, 
извършени 139 справки на държавни органи и устни справки    

Постъпилата сума от събрани такси е в размер на  76 613.40лв. 
          През 2016 г. в Службата по вписвания при РС Белоградчик са 
извършени общо 3 012  вписвания, от които 682 продажби, 182 
констативни нотариални акта, 55 дарения, 14 ипотеки, 124 възбрани, 62 
договора за доброволна делба, 567 арендни договори и 168 наемни 
договори,  2 акта за  държавна собственост,  622 акта за  общинска 
собственост, 7 договора за замяна, 11 сделки с ограничени вещни права, 33 
искови молби и други вписвания – 409.  

Издадени са 194 удостоверения по чл. 46 – 48 ПВ, 444 преписи, 
извършени 270 справки на държавни органи и устни справки                    .  

Постъпилата сума от събрани такси е в размер на  57 378.88лв. 
          През отчетния период е запазен приблизително броя на общо 
извършените вписвания с тези през предходната 2018 г. и намален с 3 %, 
спрямо 2017 г. и  с 30 %  – спрямо 2016 г.  
 
         ХІІІ. Заключение 

При обобщаването на изложените в настоящия доклад резултати, се  
определя извода, че и през отчетната 2019 г. работата на съдиите, ДСИ, 
Съдия по вписванията и служителите в РС – Белоградчик, е била на много 
добро ниво. При изпълнение на задълженията си, както съдиите, така и 
служителите се ръководят от принципите за законност, прозрачност, 
ефективност, бързина, лоялност, професионална етика, което е допринесло 
за добрите резултати постигнати в цялостната дейност на съда. Данните 
сочат, че съдиите и служителите добросъвестно и отговорно са 
изпълнявали служебните си задължения и през 2019 г. Тенденцията в съда, 
за бързината при правораздаване е запазена. През отчетния период, е 
изпълнено изискването за срочност на правораздаването, като е запазен 
високия относителен дял на общо свършените дела и на свършените в 
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тримесечен срок дела – над 90 %. 
В заключение може да се обобщи, че за поредна година Районен съд 

– Белоградчик се е справил с основната си цел – осъществяване на 
качествено, прозрачно, бързо и достъпно правораздаване, своевременно 
обслужване на гражданите и на потребителите на услуги, предоставяни от 
съда, което е необходима предпоставка за утвърждаване върховенството 
на закона, за защита правата на човека и за формиране на по – високо 
обществено доверие към съдебната система.  

 
   
               Административен ръководител – Председател : ......................... 
                                                                                                 /Б. Йосифова/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.01.2020 г. 
гр. Белоградчик 






