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На основание чл. 58 във вр. чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и приетата годишна програма за провеждане на планови 
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, 
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2022 г. и 
Заповед № ПП-22-56/27.09.2022 г. на главния инспектор на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет, 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – град 
Разград с обхват от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и задачи: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 
срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията, 
определенията и на мотивите към постановените присъди. 

- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени 
наказателни дела. 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 
просрочване. 

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 
оправдателни присъди. 

- общ контрол – извършени ревизии от Окръжен съд; предложения за 
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение 
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика. 

- заповедни книги. 
 

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на Районен съд град Разград с обхват от 
30.06.2021 г. до 31.04.2022 г. и следната задача: 

- относно образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. наказателни дела в 
техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен 
носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид. 

 
СРОК за извършване на проверката от 03.10.2022 г. до 07.10.2022 г. 
С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ 
ЕКСПЕРТИ: НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ и ТАТЯНА ДИМОВА 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
- непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 
- анализ на документация; 
- индивидуални беседи и разговори;  
- изискване на статистическа информация от ръководителя на 

съответния съд, която се съдържа в Приложение № 1, справка № 2-13, 
отчетни доклади за 2020 г. и 2021 г. за дейността на Районен съд – Разград, 
които са предоставени от проверявания съд, оригиналите от които се 
намират в него, а копия от тях са неразделна част от настоящия акт. 

Районен съд – Разград е един от трите районни съдилища в района на 
ОС – Разград, който обхваща и РС–Исперих и РС-Кубрат. 
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Съдът се помещава в сграда на адрес – гр. Разград, пл. 
„Независимост“ № 1. Районен съд - Разград разполага с 3 бр. съдебни зали. 
Предоставя на гражданите следните информационни услуги: Поддържа се 
информационно табло „Информация за гражданите“, на което се поставя 
актуална информация. Поставени са указателни табели и стикери за 
мерките срещу разпространението на коронавирусната инфекция.  

 Наличният брой съдебни зали с оглед постъпилите дела през 
проверявания период и броя на съдиите се приема за достатъчен за 
безпрепятствено правораздаване на съдебните състави при РС-Разград. 

Съдът работи по Стратегически план за дейността на Районен съд гр. 
Разград за 2020 г. – 2024 г. и по утвърдени годишни оперативни планове.  

 
Положени са усилия за подобряване  на общественото доверие в съда 

чрез предоставяне на компетентни и бързи услуги на гражданите и 
улесняване на достъпа им до съда, което  е приоритет за ръководството на 
РС – Разград. Дейностите в тази насока са следните:  
- Поставени са  указателни табели и табла непосредствено до входа на 
съда и на всеки етаж от сградата, с изчерпателна информация за 
предлаганите административни услуги за гражданите, както и за 
местонахождението на работните помещения.  
- Работното време на отделните звена, обслужващи граждани е 
непрекъснато. Съдебните служители носят табелки с имената си за 
улеснение в комуникацията с гражданите.  
- Интернет страницата на съда поддържа данни за структурата и 
службите в съда; банкова информация; публикувани съдебни актове; 
актуален календар на заседанията; обявления за публични продажби; 
различни утвърдени образци на бланки за предоставяне на 
административни услуги и друга полезна информация. 
- Регистратурите на РС съда, чрез които се осигурява достъп на 
гражданите и се намират на един етаж. 
- Пред всяка съдебна зала има информационни табла, с актуална 
информация за състава на съда, насрочените дела за деня (по часове в 
съответната зала), както и кое от делата се разглежда в момента в залата. 
- В сградата на съда са налични две ПОС-терминални устройства, което 
е допълнително удобство за гражданите и бързина на услугите, 
предоставяни от съда. 

 
І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 
Председател на съда до 13.02.2020 г. е Маргарита Новакова, 

освободена на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ с решение на Съдийската 
колегия на ВСС по протокол №3/04.02.2020 г. Акт за напускане на 
длъжността от 14.02.2020 г.; заместник - председател е Константин Косев.  
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Считано от 14.02.2020 г. съдия Константин Косев е определен за 
изпълняващ функциите Административен ръководител-председател с 
решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №3, т. 10 от 04.02.2020 
г. Акт за встъпване в длъжност от 14.02.2020 г. 

Нели Иванова, с ранг съдия „ВКС и ВАС“ е избрана за председател на 
Районен съд – Разград с решение по протокол № 27/23.07.2020 г. на СК на 
ВСС и е встъпила в длъжност на 07.08.2020 г. Заместник – председател е 
Константин Косев, назначен на длъжност „съдия“  в РС Разград с решение 
на ВСС по протокол № 31 от 05.07.2006 г. и  встъпил в длъжност на 
11.07.2006 г. Съгласно решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г. е 
назначен за Заместник административен ръководител – председател на РС 
Разград и е встъпил в длъжност като такъв на 01.11.2011 г. Константин 
Косев е с ранг съдия „ВКС и ВАС“. През проверявания период не са 
обособявани отделения, същите са обособени от 2004 г.: гражданско и 
наказателно.  

През 2020 година с Протокол № 3 от 04.02.2020 г.  Съдийската 
колегия на ВСС поощрява с отличие „личен почетен знак-първа степен 
златен“, както и с парична награда съдия Маргарита Новакова. 

За подобряване на квалификацията си през 2020 г. и 2021 . съдиите от 
РС-Разград са участвали в следните семинари и обучения: 
 През 2020 г., съдия Николай Борисов – „Въведение във философията 

на възстановителното правосъдие: принципи, практики и приложение 
в наказателното производство и гражданскоправен контекст“ – 
електронно дистанционно обучение. 

 
През 2021 г., съдия Нели Генчева –  
 

 „COVID-19 – проблеми и решения в работата на съда“ -15-29.03.2021 
г. – дистанционно обучение;  

 „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологически 
аспекти“ – 22.03.-22.04.2021 г. – електронно обучение; 

 „Мениджмънт предизвикателствата в съдебната власт“ – 15-
21.11.2021 г. – електронно дистанционно обучение. 

 
В щатното разписание на РС–Разград има 24 щатни бройки за съдебни 

служител . На 19.10.2020 г. един от служителите на длъжност деловодител в 
СИС е освободен по взаимно съгласие. С решение на СК на ВСС по 
протокол №43/08.12.2020 г. тази щатна бройка е съкратена, считано от 
14.12.2020 г.  Към 31.12.2020 година  общият брой на съдебните служители 
е 23 човека. 

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1: 3. 
Разпределението на делата в РС–Разград се извършва при спазване на 

изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ – на принципа на случайния 
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подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 
постъпването им.  

В Районен съд - Разград прилага принципа за случайния подбор чрез: 
- от 2006 г. -програмен продукт за случайно разпределение на делата 

“Law Choice“; 
-  от 2015 г - Централизирана система за случайно разпределение на 

делата на ВСС; 
- от 07.08.2020 г. -  ЕИСС.   
Съгласно заповед № РД-08-249/12.08.2020 г. разпределението на 

наказателните дела се извършва от заместник-председателя, а по 
граждански дела от председателя на съда, като при отсъствие се заместват 
взаимно.  

Със заповеди №№РД-08-249/12.08.2020 г., РД-08-264/19.08.2020 г. 
образуването и разпределението на делата, които са от категориите, 
разглеждани по дежурство, е възложено на дежурния съдия за деня.  

В РС - Разград действат Вътрешни правила за образуване и 
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител със 
Заповед № РД-08-120/20.04.2018 г., в сила от датата на утвърждаване. 
Правилата са актуализирани със Заповед №РД-08-291/11.09.2020 г. /след 
приемането им на Общо събрание на съдиите/. В тези правила е 
инкорпорирано и постановеното в горепосочените заповеди. 

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100% 
натоварване през проверявания период. Председателят на съда и заместник 
– председателят участват при натовареност 100% , като  председателят 
разглежда  граждански дела, а заместник-председателят - наказателни дела. 

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите 
в съда искови молби/молби, до докладване делото на съдията-докладчик, се 
извършва в следната последователност: 

При образуване и разпределение на делата се спазва поредността на 
постъпване – входящата кореспонденция се приема в служба 
„Регистратура“ и се поставят входящи номера, генерирани автоматично от 
ЕИСС, а за делата образувани преди 07.08.2020 г. – в САС „Съдебно 
деловодство“. При образуване се спазват разпоредбите на чл. 80 от ПАС. 
 Книжата, по които се образуват наказателни дела /с изключение на тези 
по дежурство/, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им 
на Заместник административния ръководител на съда. Административният 
ръководител на съда образува гражданските дела, ако са налице 
процесуалните изисквания за това, определя вида им и съдията-докладчик 
на принципа на случайния избор, използвайки ЕИСС. Заместник 
административният ръководител на съда образува наказателните дела, ако 
са налице процесуалните изисквания за това, определя вида им и съдията- 
докладчик на принципа на случайния избор, използвайки ЕИСС. В случай 
на отсъствие на Административния ръководител, образуването и 
разпределението на делата се извършва от Заместник - административния 
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ръководител. В случай на отсъствие на Заместник - административния 
ръководител, образуването и разпределението на делата се извършва от 
Административния ръководител. След образуване и разпределение на 
делото, протоколът за разпределяне се разпечатва и подписва от съдията, 
образувал и разпределил делото, след което го предава в съответното 
деловодство заедно с входящия документ и приложенията към него. 
Съдебното деловодство поставя книжата в папка, надписва същата, вписва 
делото в съответните книги и го докладва на съдията-докладчик. 

В случай на необходимост от преразпределяне на граждански и 
наказателни дела, образувани преди 07.08.2020 г., същото се извършва от 
системния администратор по разпореждане на административния 
ръководител на съда. По преценка на административния ръководител, респ. 
на заместник-административния ръководител, разпределянето след тази 
дата на част от делата за конкретен ден може да бъде възложено, след 
тяхното образуване, на системния администратор с нарочна заповед, в която 
се посочва кои дела ще бъдат разпределени, между кои съдии и при каква 
натовареност  - т.2.11 от Правилата /тази възможност не е използвана до 
момента/. 

Дежурните съдии, по утвърдения график, се произнасят  по  делата, 
постъпили в  периода на съответното дежурство както следва:  
 искания по чл. 158, ал.3 и 4, чл.161, чл.164, чл.165, ал.2, чл.222 и чл. 

223 от НПК;  
 искания по чл. 64 и чл. 65 от НПК; предложения и искания по чл. 67 

от НПК;  
 жалби по чл. 68, ал.4 и искания по ал. 5 на същия текст от НПК;  
 искания по чл. 69, ал. 2 от НПК и чл. 70, ал. 1 от НПК;  
 мерки за обезпечаване на глоба, конфискация и отнемане на вещи в 

полза на държавата /чл. 72, ал.1 от НПК/;  
 мерки за обезпечаване на бъдещ граждански иск в наказателното 

производство /чл. 73, ал.2 от НПК/;  
 административно-наказателни производства по УБДХ;  
 искания по чл. 251б, ал.1 и сл. от Закона за електронните съобщения и 

чл. 159а от НПК;  
 искания по чл. 154, ал.2 от Закона за здравето, искания по чл. 62, ал.6 

от Закона за кредитните институции, когато искането е свързано с 
досъдебно производство и други изискващи незабавно произнасяне. 

Дежурният съдия в почивни и празнични дни образува, разпределя чрез 
опция «по дежурство» и разглежда следните видове дела: 

Искания по чл. 158, ал.3 и 4, чл. 161, чл.164, чл.165, ал.2, чл. 222 и чл. 
223 от НПК; искания по чл. 164 от НПК; искания по чл. 154, ал. 2 от Закона 
за здравето /Заповед № РД-08-304/16.09.2020 г./. 

 
Други заповеди имащи отношение към администрирането на съда са: 

Заповед № РД-08-430/08.12.2020 г., с която е разпоредено да се изписват на 
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компютър и отпечатват на принтер всички съдебни актове по делата; 
Заповед № РД-08-95/11.03.2020 г., относно кои дела да се разглеждат в 
открити съдебни заседания, при спазване на противоепидемични мерки; 
Заповед № РД-08-100/16.03.2020 г., с която е преустановено разглеждането 
на всички видове наказателни дела, поради обявеното извънредно 
положение; Заповед № РД-08-145/15.05.2020 г., с която е разпоредено, 
наказателни дела, внесени като бързи производства по реда на чл. 355, ал. 2 
от НК да се разглеждат от дежурен съдия; Заповед № РД-08-248/12.08.2020 
г., относно предаването на книжата по образуване на наказателни и 
граждански дела; Заповед № РД-08-250/12.08.2020 г., относно 
преразпределението на образуваните преди 07.08.2020 г.; Заповед № РД-08-
291/11.09.2020 г., с която се утвърждават вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата в РС-Разград; Заповед № РД-08-292/11.09.2020 г., 
за утвърждаване на правила за определяне на заместник за времето на 
отсъствие на съдия-докладчик в РС-Разград; Заповед № РД-08-
431/08.12.2020 г., относно извършването на ежемесечни проверки за 
съответствие между ел. дела в ЕПЕП и ел. дела в ЕИСС; Заповед № РД-08-
438/14.12.2020 г., за утвърждаване на Вътрешни правила за приемане, 
съхранение и предаване на ВД в РС-Разград; Заповед № РД-08-
210/22.06.2021 г., относно делата разглеждани през съдебната ваканция в 
РС-Разград; Заповед № РД-08-219/28.06.2021 г., относно делата образувани 
в ЕИСС; Заповед № РД-08-301/15.09.2021 г., относно архивирането на 
делата в РС-Разград; Заповед № РД-08-400/01.12.2021 г., относно 
проверката на ВД в РС-Разград; Заповед № РД-08-446/30.12.2021 г., относно 
инвентаризацията на делата в РС-Разград;  

За подобряване на администрирането, организацията на съдебната и 
правораздавателната дейност в РС–Разград по инициатива на 
административния ръководител и с участието на съдиите се провеждат 
редовно общи събрания на всички съдии. Обсъдени са били въпроси - по 
запознаване на съдиите с констатациите от актове от извършени проверки  и 
годишните доклади на съда, преразпределение на дела по състави, начина 
на използване на средствата за СБКО в районния съд, допълване и 
изменения на вътрешни правила и други.  

През проверявания период ОС–Разград е извършил следните проверки 
на РС–Разград: 

През 2020 г. и 2021 г. са извършени две планови проверки по 
граждански и наказателни дела от Окръжен съд – Разград, които показват 
както следва: 

 Както за 2020 г., така и за 2021 г., заключението на 
проверяващите е, че съдиите  при РС–Разград спазват законоустановените 
срокове за насрочване, разглеждане на наказателните дела и постановяване 
на съдебните актове, извършват пълна подготовка за съдебните заседания. 
Изводите от направената проверка показват, че организацията на работата 
на съда е на много добро ниво и няма съществени нарушения допуснати по 
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образуването и движението на делата, довели до забавяне на наказателното 
производство, както и при решаването на делата и мотивирането на 
съдебните актове.  

 
ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
 В Районен съд–Разград, съдебните служители са структурирани 

съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана администрация и 
работят общо 24 служители. 

Относима за настоящата проверка е работата на специализираната 
администрация. 

Служителите са общо 17  и са разпределени както следва:  
 „Регистратура“ – 1 съдебен деловодител „Регистратура“; 
 „Съдебно деловодство“ – 3 съдебни деловодители; 
 „Съдебни секретари“ – 6 съдебни секретари; 
 „Архив“ –1 съдебен деловодител; 
 „Връчване на призовки и съдебни книжа“ – 1 призовкар   
 Бюро „Съдимост“ - 1 съдебен секретар; 
 „Съдебно деловодство“ в Съдебноизпълнителна служба – 1 

съдебен деловодител; 
 „Съдебно деловодство“ граждански дела – 3 съдебни 

деловодители; 
Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1: 3.  
 
В съда има регистратура за класифицирана информация (РКИ). Тя се 

намира на четвъртия етаж. Помещението е  защитено с метална врата, СОТ 
и видео-наблюдение. Документите се изготвят на компютър, който не е 
сертифициран за работа с КИ и не е свързан в мрежа, съхраняват се в 
метална каса. Водят се всички регистри изисквани по закон. 

 
В съда се водят следните книги: 

 на хартиен носител:  
 регистър на заявленията по ЗДОИ;  
 книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения;  
 книга за веществените доказателства;  
 книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа;   
 регистър на делата по Закона защита от домашното насилие; регистър 

по ЗЗКИ. 
 

на електронен носител:  
 входящ и изходящ регистър;  
 азбучен указател за образуваните граждански и наказателни дела; 

описна книга;  
 книга за открити заседания;  
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 книга за закрити и разпоредителни заседания;  
 регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК;  
 регистър на издадените изпълнителни листове, издадени за държавни 

такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт;  
 регистър на отводите; архивна книга. 

 
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок до 3 дни. 
При извършената проверка не се констатира неспазване на тези срокове.  

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до 3 дни след 
съдебното заседание. Няма наказателни дела, по които този срок да не е 
спазен. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 
участвали в производството страни се извършва в срок до 3 дни.  

Изпращането на преписи от решенията или от жалби по 
административно-наказателни дела се извършва в срок до 3 дни или най-
късно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.  

Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след 
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.  

При проверката се установи, че върху проверените дела за 2020 г. и 
2021 година са поставени жълти етикети на кориците на бързите 
производства, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 5 от ПАС.  
 

При проверката се установи следната практика по получаването, 
съхраняването и предаването на веществени доказателства (ВД), които се 
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС – съгласно заповед  
на председателя на съда, за веществените доказателства е отговаряла 
съдебен деловодител. Служителката приема постъпилите в съда веществени 
доказателства, след което ги регистрира в книгата за веществени 
доказателства по данни в обвинителния акт или заявлението за 
приобщаване на веществено доказателство, като съставя протокол с 
подробно описание на същите в два екземпляра, подписан от приемащия и 
предаващия служител. 

Веществените доказателства се приемат в съда, опаковани съобразно 
естеството им и по подходящ за съхранение начин. Върху опаковката на 
веществените доказателства е поставен стикер с означение на номера и 
годината на делото и номера, под който са вписани в книгата за веществени 
доказателства. Веществените доказателства, с изключение на парите и 
другите ценности, се съхраняват подредени, опаковани и надписани. 
Съдебният служител, отговарящ за съхранение на веществените 
доказателства осигурява представянето им в съдебно заседание, като 
същите се получават от съдебния секретар при предявяване по реда на НПК 
и се връщат в склада след приключване на съдебното заседание.  Когато 
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делото се предава от един орган на друг, веществените доказателства се 
предават заедно с него. 

Веществените доказателства се проверяват от комисия, назначена със 
заповед на административния ръководител. Комисията проверява налице ли 
са всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли 
доказателства, по отношение на които не е направено разпореждане на съда 
или разпореждането не е изпълнено, както и налице ли са веществени 
доказателства, за които са налице условията по чл. 132 ал. 2 от ПАС. 
Комисията изготвя протокол за проверката, който се съхранява в служба 
"Съдебно деловодство". 

Веществените доказателства, за които е разпоредено връщане на 
собственика или предоставяне на друга институция, се предават с протокол, 
съдържащ следните данни: точно описание, номерата на следственото и 
съдебното дело, номера на присъдата или определението, отнасящи се до 
веществените доказателства, датата на предаването и подписите на 
приемащото и предаващото лице. 

За унищожаването на веществените доказателства, за които е 
постановено това, както и тези, които са без стойност и подлежат на 
унищожаване, се съставя протокол от комисия, определена със заповед на 
председателя на съда.  

Веществените доказателства, с изключение на парите и други ценности, 
се съхраняват в метален шкаф, находящ се в складово помещение на съда на 
приземния етаж, което е сухо и топло. Те са опаковани, надписани, 
подредени по дела.  

 
  За проверявания период бяха проверени на място водените книги в  
деловодството на РС–Разград, както следва: 

1. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела - 1 част (дела САС) - ,  
прошнурована, прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на 
председателя на съда и съдебен администратор,  книгата съдържа 105 л.,  
започната е на 02.01.2020 г. и е приключена на 08.07.2020 г. с вписване 
номер 411 по установения ред;  

1а. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела - 2 част (дела САС) - ,  
прошнурована, прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на 
председателя на съда и съдебен администратор,  книгата съдържа 102 л.,  
започната е на 08.07.2020 г. с номер 412 и е приключена на 10.12.2020 г.  с 
номер 814 по установения ред;  

1б. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела - 3 част (дела ЕИСС) - ,  
прошнурована, прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на 
председателя на съда и съдебен администратор,  книгата съдържа 19 л.,  
започната е на 07.08.2020 г. с номер 505 и е приключена на 31.12.2020 г.  с 
номер 852 по установения ред;  

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред. 
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2. Описна книга за 2021 г. – наказателни дела (ЕИСС),  прошнурована, 
прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на председателя на 
съда и съдебен администратор,  книгата съдържа 42 л.,  започната на 
04.01.2021 г. и е приключена на 31.12.2021 г.  по установения ред. 

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред. 
3. Книга за разпоредителни и закрити заседания – наказателни дела 

(САС)  за 2020 г., прошнурована, прономерована, подлепена, със слепка с 
печат и подпис на председателя на съда, книгата съдържа 105 л.,  започната 
на 08.01.2020 г. и е приключена на 21.08.2020 г.  по установения ред с 
проверка и подпис на служебно лице. Към книгата е добавена папка с меки 
корици, съдържаща компютърна разпечатка на делата, по които са 
проведени разпоредителни/закрити заседания по дела образувани в ЕИСС, 
запечатана със слепка, с подпис на съдебен администратор, съдържа 17 
листа. Започната на 11.08.2020 г. и приключена на 31.12.2020 г. по 
установения ред.   

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред. 
4. Книга за разпоредителни и закрити заседания – наказателни дела 

(ЕИСС)  за 2021 г., прошнурована, прономерована, подлепена, със слепка с 
печат и подпис на председателя на съда,  книгата съдържа 27 л.,  започната 
на 04.01.2021 г. и е приключена на 31.12.2021 г. по установения ред с 
проверка и подпис на служебно лице.  

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред. 
5. Срочна книга за открити заседания – наказателни дела за 2020 г. – 1 

част. Подредена по хронологичен ред. Прошнурована, прономерована, 
подлепена, със слепка с печат и подпис на председателя на съда,  съдържа 
104 листа, започната на 03.01.2020 г., завършена на 29.09.2020 г. по 
установения ред с проверка и подпис на служебно лице. 

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.  
5а. Срочна книга за открити заседания – наказателни дела за 2020 г. – 

2 част. Подредена по хронологичен ред. Прошнурована, прономерована, 
подлепена, със слепка с печат и подпис на председателя на съда,  съдържа 
115 листа, започната на 30.09.2020 г., завършена на 29.12.2020 г. по 
установения ред с проверка и подпис на служебно лице. 

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.  
6. Срочна книга за открити заседания – наказателни дела за 2021 г. 

Подредена по хронологичен ред, прошнурована, прономерована, подлепена, 
със слепка с печат и подпис на председателя на съда и съдебен 
администратор,  съдържа 152 листа, започната на 05.01.2021 г., завършена 
на 30.12.2021 г. по установения ред с проверка и подпис на служебно лице. 

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.  
7.  Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения 

(условни присъди, пробация, обществено порицание, лишаване от право да 
управлява МПС) за 2019 г. и 2020 г. и се води и към момента на проверката. 
Прошнурована, прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на 
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председател и съдебен администратор, съдържа 102 листа, започната на 
04.01.2019 г., завършена на 29.09.2022 г. При проверката се установи, че 
има регулярни (ежемесечни) проверки и е приключена по установения ред 
за всяка календарна година - с отбелязване на последното дело, с дата и с 
подписи на проверяващите лица. 

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.  
7а. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения 

(ефективни присъди) започната през месец януари 2015 г. и се води и към 
момента на проверката. Прошнурована, прономерована, подлепена, със 
слепка с печат и подпис на председател и съдебен администратор, съдържа 
102 листа, започната на 04.01.2019 г., завършена на 29.09.2022 г. При 
проверката се установи, че има регулярни (ежемесечни) проверки и е 
приключена по установения ред за всяка календарна година - с отбелязване 
на последното дело, с дата и с подписи на проверяващите лица. 

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.  
8. Книга за веществени доказателства. Книгата е започната на 

06.01.2005 г. и е приключена на 09.12.2021г. Всяка календарна година е 
отделени с разделител. Същата е прономерованa, прошнурованa, подлепенa, 
със слепка с печат и подпис на председателя и съдебен администратор,  
съдържа 100 листа.  Към книгата са приложени папки, които съдържат 
приемо-предавателни протоколи за ВД, протоколи от извършени  
инвентаризации на ВД и за унищожаването им. В протоколите е посочен 
конкретния метод/начин за унищожаване на ВД.  

9. Азбучник по наказателни дела за 2020 г. Зпочнат на 01.01.2020 г. и 
е приключен на 31.12.2020 г., като от 07.08.2020 г. са описани делата 
образувани в ЕИСС. Прономерован, прошнурован, със слепка с печат и 
подпис на председателя на съда и съдебен администратор. Съдържа 59 л.  

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред. 
10. Азбучник по наказателни дела за 2021 г. Започнат на 04.01.2021 г. 

и е приключена на 31.12.2021 г. Прономерован, прошнурован, със слепка с 
печат и подпис на председателя на съда и съдебен администратор. Съдържа 
31 л.  

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред. 
11. Заповедна книга – започната е през 2018 г. и е водена до 2021 г. В 

книга са описани по хронологичен ред, с кратки анотации издадените 
заповеди на председателя на съда. Започва със заповед № 1/02.01.2018 г. и 
приключва със заповед № 450/30.12.2021 г. Всяка календарна година е 
отделена с разделител. Самата книга е подлепена, прономерована, 
прошнурована, подпечатана с подпис на председателя на съда и съдебен 
администратор и съдържа 152 листа.  

В папки с картонени корици са разпечатани и подредени в 
хронологичен ред, екземпляри от издадените заповеди на председателя на 
съда за всяка календарна година.   

 



 13

В хода на проверката не бяха констатирани пропуски при попълване на 
проверените книги. 

 
 Като добра практика в РС–Разград следва да се отбележи, че се водят 
следните допълнителни книги: 

1. Регистър по чл. 251, ал. 6 от ЗЕС. В него са описани по 
хронологичен ред постъпилите искания за издаване на разрешение за 
достъп до данни по чл. 251б, ал. 6 от ЗЕС. Започнат е на 27.12.2019 г. и се 
води и към момента на проверката, всяка календарна година е отделена с 
разделител. За 2020 г. са постъпили 68 искания, по които има произнасяне. 
За 2021 г. са постъпили 74 искания, по които има произнасяне.  

2. Регистър по чл. 159а, ал. 1 от НПК. В него са описани по 
хронологичен ред постъпилите искания по чл. 159а, ал. 1 от НПК. Започната 
е на 08.01.2020 г.  и се води и към момента на проверката, всяка календарна 
година е отделена с разделител. За 2020 г. са постъпили 44 искания, по 
които има произнасяне. За 2021 г. са постъпили 45 искания, по които има 
произнасяне.  

3. Регистър на отводите/самоотводите по наказателни дела за 2020 г. - 
разпечатка от електронния регистър за всяка година от проверявания 
период - за 2020 г. са 33 дела, за 2021 г. са 7 дела. В графа „Мотиви за 
отвода“ е посочено основанието, на което се е отвел съдията-докладчик от 
разглеждане на делото.  

4. Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2020 г. – 
описани по хронологичен ред, изпратени и получени призовки и книжа. 
Прономерована, прошнурована, подлепена и подпечатана с подпис на 
председател и съдебен администратор, съдържа 103 листа.  

5. Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2021 г. – 
описани по хронологичен ред, изпратени и получени призовки и книжа. 
Прономерована, прошнурована, подлепена и подпечатана с подпис на 
председателя на съда и съдебен администратор, съдържа 106 листа.  

6. Книга за наложените глоби по наказателни дела - прономерована, 
прошнурована, подлепена и подпечатана с подпис на секретар, съдържа 101 
листа. В книгата са описани по хронологичен ред делата и лицата, на които 
са наложени глоби. Започната е на 06.02.2017 г. и е приключена на 
03.12.2020 г.  

7. Книга за наложените глоби по наказателни дела - прономерована, 
прошнурована, подлепена и подпечатана с подпис на председателя на съда 
и съдебен администратор, съдържа 38 листа. В книгата са описани по 
хронологичен ред делата и лицата, на които са наложени глоби. Започната е 
на 05.01.2021 г. и е приключена на 21.12.2021 г.  

8. Регистър на издадените изпълнителни листове по наказателни дела 
- прономерован, прошнурован, подлепен и подпечатан с подпис на съдебен 
деловодител, съдържа 52 листа. В него са подредени разпечатани от 
компютърна програма по хронологичен ред делата и лицата спрямо които 
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са издадени изпълнителни листове. Започната е на 02.01.2020 г. и е 
приключена на 03.12.2020 г.  

9. Регистър на издадените изпълнителни листове по наказателни дела 
- прономерован, прошнурован, подлепен и подпечатан с подпис на 
председателя на съда и съдебен администратор, съдържа 79 листа. В него са 
подредени по хронологичен ред делата и лицата спрямо които са издадени 
изпълнителни листове. Започната е на 05.01.2021 г. и е приключена на 
08.12.2021 г. Книгата се състои от две части – дела, образувани в САС и 
дела, образувани в ЕИСС. 

10. Регистър за бюро съдимост – описани в хронологичен ред лицата и 
делата, за които са направени справки в бюро съдимост. Прономерован, 
прошнурован, подлепен и подпечатан с подпис на председателя на съда и 
съдебен администратор, съдържа 197 листа. Започната - м. януари 2008 г. и 
се води и към момента на проверката. Всяка календарна година е отделена с 
разделител.  
 
 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

 
Уеб-сайтът на РС–Разград е https://razgrad-rs.justice.bg/. На страницата 

ежедневно се публикуват постановените съдебни актове и  всички по-важни 
вътрешни правила и процедури, тарифи, бланки на документи, годишни 
отчети, обявления на ДСИ и др. Информацията се актуализира всекидневно. 

С цел оперативност и бързина във връзка с актуална информация 
насочена към магистрати, ДСИ и/или съдебни служители, в съда се 
поддържа вътрешно споделено пространство, където се качват постъпила 
информация за служебно ползване: писма, заповеди, протоколи, доклади, 
справочна информация и други документи, с които следва да се запознаят 
работещите в съда. Достъпът до тази информация е постоянен и се 
осъществява само от вътрешната мрежа. 

В техническо отношение съда е добре оборудван и с добро програмно 
обезпечение, което подпомага по-ефективната работа на магистратите и 
служителите му.  

В съда има въведени писмени правила за управление на 
информацията и ІТ технологиите, актуализирани от 06.11.2020 г. 
Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от 
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET 
Endpoint Antivirus”, предоставен от  ВСС. 

 
Всички съдии и служители са обучени за работа с Windows 10, MS 

Office, MS Word, Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader, Outlook Express. 
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в 
локална компютърна мрежа. Компютрите се поддържат в много добро 
хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. 
От 30.06.2020 г. е в експлоатация деловодната програма „Единна 
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информационна система на съдилищата“, която се използва от 
администрацията на съда и съдиите за управление на делата, а преди 
30.06.2020 г. се използва САС „Съдебно деловодство“. Съдът използва 
правно - информационния продукт „Апис” с всички модули. Правно - 
информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от 10 
работни места в един момент. 

Web - сайтът на Районен съд – Разград се поддържа ежедневно в 
актуално състояние. 

 
ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
А. за 2020 г. 
 
По щат съдиите, които гледат наказателни дела са трима. В Районен 

съд – Разград  има обособено наказателно отделение. През първата година 
от проверявания период наказателни дела са разглеждали следните съдии: 

 
 Съдия Константин Косев, 
 Съдия Доротея Иванова, 
 Съдия Николай Борисов, 

Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен 
годишен отпуск от съдиите в РС–Разград се разрешава от председателя на 
съда.  

Административният ръководител на РС–Разград  ползва отпуск след 
депозиране на молба до председателя на ОС–Разград, който разрешава 
ползването на отпуска със заповед. 

През 2020 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както 
следва: 

 
Съдия Константин Косев – 33 дни 
Съдия Доротея Иванова – 33 дни 
Съдия Николай Борисов – 28 дни 
 
През 2020 г. има направени отводи/самоотводи по 19 бр. наказателни 

дела,  като по някои от тях са се отвели всички съдии, разглеждащи 
наказателни дело. 

 
  При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2020 г. 
следните дела: 

1. ЧНД  № 303/2020 г. – образувано на 29.05.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
резолюция на лист 1 от 29.05.2020 г. е насрочено за 11.06.2020 г., отложено 
за 25.06.2020 г., когато с протоколно определение е прекратено 
производството на основание чл. 159, ал. 4 от ЗЗ.  
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2. ЧНД  № 514/2020 г. – образувано на 13.08.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 
13.08.2020 г. е насрочено за 24.08.2020 г., отложено за 09.09.2020 г., когато с 
решение № 316 е уважено направеното предложение. По въззивна частна 
жалба е образувано ВЧНД № 307/2020 г. по описа на ОС-Разград и с 
решение № 53 от 25.09.2020г. е потвърдено решението на 
първоинстанционния съд.  

3. ЧНД  № 344/2020 г. – образувано на 11.06.2020 г. по чл. 65 от НПК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
резолюция е насрочено за 12.06.2020 г., когато с протоколно определение е 
уважено направеното искане. 

4. ЧНД  № 410/2020 г. – образувано на 07.07.2020 г. по чл. 65 от НПК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
резолюция е насрочено за 10.07.2020 г., когато с протоколно определение е 
оставено без уважение искането на обвиняемия.  

5. ЧНД  № 155/2020 г. – образувано на 28.02.2020 г. по чл. 64 от НПК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Делото е разгледано 
в същия ден, когато с протоколно определение не е уважено направеното 
искане – взета е МНО „домашен арест“. По частен протест е образувано 
ВЧНД № 45/2020 г. по описа на ОС-Разград и с определение № 44 е 
отменено определението на РС-Разград и е взета МНО „задържане под 
стража“. 

6. ЧНД  № 193/2020 г. – образувано на 31.03.2020 г. по чл. 65 от НПК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
резолюция на лист 3 от същата дата е насрочено за 03.04.2020 г., когато с 
протоколно определение не е уважено направеното искане. По въззивна 
частна жалба е образувано ВЧНД № 64/2020 г. по описа на ОС-Разград и с 
определение е потвърдено определението на РС-Разград. 

7. ЧНД  № 55/2020 г. – образувано на 22.01.2020 г. по чл. 65 от НПК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
резолюция на лист 3 от същата дата е насрочено за същия ден, когато с 
протоколно определение е уважено направеното искане. По въззивна частна 
жалба е образувано ВЧНД № 21/2020 г. по описа на ОС-Разград и с 
определение № 25 е потвърдено определението на РС-Разград. 

8. ЧНД  № 431/2020 г. – образувано на 10.07.2020 г. по чл. 64 от НПК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Делото е разгледано 
в същия ден, когато с протоколно определение не е уважено направеното 
искане. По частен протест е образувано ВЧНД № 225/2020 г. по описа на 
ОС-Разград и с определение от 16.07.2020 г. е потвърдено определението на 
РС-Разград. 

9. ЧНД  № 638/2020 г. – образувано на 05.10.2020 г. по чл. 25 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 
20.10.2020 г. е насрочено за 25.11.2020 г., когато с определение № 150 е  
уважено направеното искане. 
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10. ЧНД  № 808/2020 г. – образувано на 09.12.2020 г. по чл. 25 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 
23.12.2020 г. е насрочено за 28.01.2021 г., когато с определение № 10 е  
уважено направеното искане. 

11. ЧНД  № 710/2020 г. – образувано на 28.10.2020 г. по чл. 25 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
резолюция на лист 1 от 26.11.2020 г. е насрочено за 17.12.2020 г., когато с 
определение № 199 е  уважено направеното искане. 

12. ЧНД  № 814/2020 г. – образувано на 10.12.2020 г. по чл. 161, ал. 2 
от НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. При 
завеждане на искането в съда, не е отбелязан часът на постъпване на 
материалите от РП-Разград. С определение № 154 от 10.12.2020 г. в ЗЗ е 
уважено направеното искане.  

13. ЧНД  № 275/2020 г. – образувано на 15.05.2020 г. по чл. 243 от 
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 19.05.2020 г. в ЗЗ делото е оставено без движение до 
отстраняване на посочените нередовности. С определение от 05.06.2020 г. е 
прекратено наказателното производство поради недопустимост на жалбата. 

14. ЧНД  № 307/2020 г. – образувано на 01.06.2020 г. по чл. 243 от 
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение 
от 08.06.2020 г. в ЗЗ е отменено постановлението на РП-Разград и делото е 
върнато за изпълнение на дадените указания.  

15. ЧНД  № 449/2020 г. – образувано на 17.07.2020 г. по чл. 68 от 
ЗМВР, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
определение № 110 от 17.07.2020 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.  

16. АНД № 464/2020 г. – образувано на 24.07.2020 г. по жалба срещу 
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от 
същата дата. С ръкописна резолюция на лист 1 от 10.08.2020 г. е насрочено 
за 17.09.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 385/30.09.2020 
г. е потвърдено НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 110/2020 
г. по описа на АдмС-Разград и с решение № 2/04.02.2021 г. е оставено в 
сила решението на РС-Разград. 

17. АНД № 95/2020 г. – образувано на 10.02.2020 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
резолюция на лист 1 от 04.03.2020 г. е насрочено за 07.04.2020 г. С 
разпореждане от 11.05.2020 г. е отсрочено за 25.06.2020 г. във връзка с 
обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на 
разпространението на КОВИД 19, когато делото е приключено и с Решение 
№ 225/11.08.2020 г. е потвърдено НП.  

18. АНД № 211/2020 г. – образувано на 08.04.2020 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 07.05.2020 г. е насрочено за 26.05.2020 г., когато делото е приключено и с 
Решение № 142/01.06.2020 г. е отменено НП. 
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19. АНД № 440/2020 г. – образувано на 16.07.2020 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 24.07.2020 г. е насрочено за 28.09.2020 г., когато делото е приключено и с 
Решение № 400/27.10.2020 г. е потвърдено НП.  

20. АНД № 480/2020 г. – образувано на 30.07.2020 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 11.08.2020 г. е насрочено за 05.10.2020 г., когато делото е приключено и с 
Решение № 432/18.12.2020 г. е отменено НП.  

21. АНД № 37/2020 г. – образувано на 16.01.2020 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 30.01.2020 г. е насрочено за 25.03.2020 г. С разпореждане от 13.03.2020 г. 
делото е отсрочено за 18.05.2020 г. във връзка с обявеното извънредно 
положение, свързано с ограничаване на разпространението на КОВИД 19,  
когато делото е приключено и с Решение № 126/29.05.2020 г. е потвърдено 
НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 48/2020 г. по описа на 
АдмС-Разград и с решение № 53/21.07.2020 г. е оставено в сила решението 
на РС-Разград. 

22. АНД № 509/2020 г. – образувано на 11.08.2020 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 09.09.2020 г. е насрочено за 06.10.2020 г.,  когато делото е приключено и 
с Решение № 332/04.11.2020 г. е отменено НП. По касационна жалба е 
образувано КАНД № 118/2020 г. по описа на АдмС-Разград и с решение № 
8/22.01.2021 г. е оставено в сила решението на РС-Разград. 

23. АНД № 93/2020 г. – образувано на 10.02.2020 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
резолюция на лист 1 от 01.03.2020 г. е насрочено за 01.04.2020 г., с 
разпореждане от 17.03.2020 г. е отсрочено с ново призоваване на страните 
във връзка с обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на 
разпространението на КОВИД 19. С разпореждане от 11.05.2020 г. делото е 
насрочено за 25.06.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 
224/15.07.2020 г. е потвърдено НП. По касационна жалба е образувано 
КАНД № 80/2020 г. по описа на АдмС-Разград и с решение № 70/09.10.2020 
г. е отменено  решението на РС-Разград и е отменено НП. 

24. АНД № 535/2020 г. – образувано на 20.08.2020 г. по жалба срещу 
електронен фиш, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 09.09.2020 г. е насрочено за 06.10.2020 г., когато делото е 
приключено и с Решение  от 05.11.2020 г. е потвърден електронният фиш.  

25. АНД № 350/2020 г. – образувано на 15.06.2020 г. по чл. 78а от НК 
за извършено престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, протокол за 
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 16.06.2020 г. е 
насрочено за 08.07.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 253 
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от 
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание – 
глоба. Мотивите предадени в срок. 
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26. АНД № 215/2020 г. – образувано на 08.04.2020 г. по чл. 78а от НК 
за извършено престъпление по чл. 325 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С ръкописна резолюция от 11.05.2020 г. е 
насрочено за 28.05.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 152 
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от 
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание – 
глоба. Мотивите предадени в срок. 

27. АНД № 723/2020 г. – образувано на 03.11.2020 г. по чл. 78а от НК 
за извършено престъпление по чл. 313 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 05.11.2020 г. е насрочено за 
02.12.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 360 от същата 
дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна 
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба. 
Мотивите предадени в срок. 

28. АНД № 136/2020 г. – образувано на 20.02.2020 г. по чл. 1 УБДХ, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С образуването 
делото е насрочено за същата дата, когато с решение нарушителят е признат 
за виновен и му е наложено наказание – глоба. Мотивите са изготвени в 
срок.  

29. АНД № 159/2020 г. – образувано на 02.03.2020 г. по чл. 1 от 
УБДХ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
образуването делото е насрочено за същия ден, когато делото е приключено 
и с Решение № 90 от същата дата нарушителя е признат за виновен и му е 
наложено административно наказание – глоба. Мотивите са изготвени в 
срок.  
 30. НЧХД № 750/2020 г. образувано на 17.11.2020 г. за престъпление 
по чл. 146 от НК. С разпореждане от 18.11.2020 г. е прекратено 
производството и материалите са изпратени на РП-Разград с оглед наличие 
на данни за извършено престъпление от общ характер.  
 31. НЧХД № 513/2020 г. образувано на 13.08.2020 г. за престъпление 
по чл. 146 от НК. С определение от 20.08.2020 г. в ЗЗ е прекратено 
производството по делото на основание чл. 250, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 5 от 
НПК.  
 32. НЧХД № 709/2020 г. образувано на 27.10.2020 г. за престъпление 
по чл. 131, ал. 1 от НК. С разпореждане от 30.10.2020 г. е насрочено за 
24.11.2020 г., отложено е за 19.01.2021 г., отложено е за 23.02.2021 г., когато 
е постановена осъдителна присъда. Мотивите за изготвени в срок.  
 33. НОХД  № 260/2020 г. образувано на 29.04.2020 г. по внесено 
споразумение за извършено престъпление по чл. 355 от НК, протокол за 
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 29.04.2020 г. е 
насрочено за 30.04.2020 г., когато е одобрено внесеното споразумение. 
 34. НОХД  № 388/2020 г. образувано на 26.06.2020 г. по внесено 
споразумение за извършено престъпление по чл. 216, вр. чл. 26 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна 
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резолюция от 26.06.2020 г. е насрочено за 02.07.2020 г., когато е одобрено 
внесеното споразумение. 
 35. НОХД  № 751/2020 г. образувано на 17.11.2020 г. по внесено 
споразумение за извършено престъпление по чл. 131, вр. чл. 129, чл. 144 от 
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 18.11.2020 г. е насрочено за 24.11.2020 г., когато е одобрено внесеното 
споразумение. 
 36. НОХД  № 727/2020 г. образувано на 04.11.2020 г. по внесен 
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 
05.11.2020 г.  е насрочено за 09.11.2021 г., когато е одобрено постигнато 
споразумение между страните.  
 37. НОХД  № 665/2020 г. образувано на 13.10.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 325 и по чл. 144 от НК, протокол за избор 
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 13.10.2020 г. е 
насрочено в РЗ за 19.10.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение 
между страните.  
 38. НОХД  № 511/2020 г. образувано на 12.08.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на 
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 12.08.2020 г. е 
насрочено в РЗ за 18.08.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение 
между страните.  
 39. НОХД  № 479/2020 г. образувано на 30.07.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК, протокол за избор на 
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 30.07.2020 г. е 
насрочено за 06.08.2020 г., отложено е за 13.08.2020 г., когато е одобрено 
постигнато споразумение между страните.  
 40. НОХД  № 714/2020 г. образувано на 29.10.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на 
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 29.10.2020 г. е 
насрочено за 04.07.2020 г. в РЗ, когато е одобрено постигнато споразумение 
между страните.  
 41. НОХД  № 154/2020 г. образувано на 28.02.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 43б, ал. 1 от НК, протокол за избор на 
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 10.04.2020 г. е 
насрочено за 22.06.2020 г. в РЗ, когато е одобрено постигнато споразумение 
между страните.  
 42. НОХД  № 781/2020 г. образувано на 25.11.2020 г. по изпратени 
материали по делото по подсъдност от ВКС - внесен ОА за извършено 
престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „а“ от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 03.12.2020 г. е насрочено за 
18.01.2021 г. в РЗ, когато е одобрено постигнато споразумение между 
страните. 



 21

 43. НОХД  № 333/2020 г. образувано на 10.06.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на 
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 10.06.2020 г. е 
насрочено за 09.07.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение 
между страните. 
 44. НОХД  № 221/2020 г. образувано на 08.04.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 206, вр. чл. 29 и по чл. 346 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 
27.05.2020 г. е насрочено за 07.07.2020 г., отложено е за 13.08.2020 г., когато 
е постановена осъдителна присъда № 330, мотивите предадени в срок. 
 45. НОХД  № 478/2020 г. образувано на 30.07.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на 
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 30.07.2020 г. е 
насрочено за 06.08.2020 г., отложено е за 10.09.2020 г., отложено е за 
08.10.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение между страните. 
 46. НОХД  № 251/2020 г. образувано на 24.04.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 206, вр. чл. 26 от НК, протокол за избор 
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 03.06.2020 г. е 
насрочено за 09.07.2020 г., отложено е за 03.09.2020 г., отложено е за 
03.11.2020 г., отложено е за 22.12.2020 г., отложено е за 23.02.2021 г., 
отложено е за 20.04.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 20. 
Мотивите са изготвени в срок. По въззивна жалба е образувано ВНОХД № 
206/2021 г. по описа на ОС-Разград и с решение № 92 от 13.10.2021 г. е 
потвърдена присъдата на РС-Разград.  
 47. НОХД  № 630/2020 г. образувано на 01.10.2020 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 183 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 07.10.2020 г. е насрочено за 
10.11.2020 г., отложено е за 10.12.2020 г., отложено е за допълнително 
призоваване. С разпореждане от 18.12.2020 г. е насрочено в РЗ за 09.02.2021 
г., отложено е за 11.03.2021 г., когато е даден ход на РЗ и е насрочено в ОСЗ 
на 15.04.2021 г., когато е  постановена осъдителна присъда № 9. Мотивите 
са изготвени в срок. По въззивна жалба е образувано ВНОХД № 171/2021 г. 
по описа на ОС-Разград и с решение № 68 от 27.07.2021 г. е потвърдена 
постановената присъда на РС-Разград.   
 

През 2020 г. в Районен съд-Разград  са поставени за разглеждане общо 
975 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 118 бр. От тях 
НОХД – 312 бр., ЧНД – 281 бр., НЧХД – 25 бр. и АНД – 305 бр. , АНД по 
чл. 78а от НК са 52 бр. 

 
Новообразуваните наказателни дела са 857 бр. От тях НОХД – 264 бр., 

ЧНД – 275 бр., НЧХД – 16 бр. и АНД – 302 бр. (от тях по чл. 78а от НК са 
42 бр.). Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен 
период, спрямо всички поставени за разглеждане наказателни дела е 12.1 %. 
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№ СЪДИЯ 

постъпили дела през 2020   г. 

об
щ

о 
де

ла
  в т.ч по видове дела.: 

НОХД НЧХД 

АНД/ 
вкл. по 

чл. 78а от 
НК / 

ЧНД 

  Всичко дела 975 312 25 357 281 
1 Доротея Иванова 328 104 9 124 91 
2 Константин Косев 317 106 5 115 91 
3 Маргарита Новакова 1  1   
4 Нели Генчева 9 3 1  5 
5 Николай Борисов 316 99 9 118 90 
6 Светлана Чолакова 4    4 

 
През 2020 г. съдиите са приключили 820 бр. наказателни дела, които по 

брой и вид и състави са както следва: 
 
 

№ СЪДИЯ 
Свършени дела през 2020 г. 

об
щ

о 
де

ла
  в т.ч по видове дела.: 

НОХД НЧХД 

АНД/вкл.  
по чл. 
78а от 
НК/ 

ЧНД 

  Всичко дела 820 271 15 263 271 
1 Доротея Иванова 258 91 4 77 86 
2 Константин Косев 273 88 2 94 89 
3 Маргарита Новакова 1 0 1 0 0 
4 Нели Генчева 7 2 0 0 5 
5 Николай Борисов 277  90 8 92 87 
6 Светлана Чолакова 4 0 0 0 4 

 
През 2020 година от общо разгледаните 975 бр. наказателни дела, в 

края на периода не свършени са останали 155 бр. дела, както следва: 
 

 Останали несвършени в края на периода 
общо НОХД НЧХД чл. 

78а 
НК 

ЧНД АНХД 
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През 2020 г. в съда не са разглеждани дела с висок обществен интерес,  

прекратени са общо 49 бр.  дела, както следва: 
 

№ по 
ред 

Вид на делото Номер и година на 
делото 

забележка 

1 НЧХД 371/2019 Недопустимост на жалбата 
2 НЧХД 871/2019 Прекратено по спогодба 
3 АНД            887/2019 Изпратено по подсъдност  
4 НЧХД 898/2019 Изпраща на ВКС за определяне на друг 

по степен съд за разглеждане на делото 
5 АНД 905/2019 Изпратено по подсъдност 
6 ЧНД 913/2019 Поради изпълнение на СП 
7 ЧНД 914/2019 Поради изпълнение на СП 
8 ЧНД 918/2019 Оттегляне на искането за настаняване 
9 НОХД 932/2019 Върнато за доразследване 
10 АНД 14/2020 Изпраща по компетентност на СРС 
11 НЧХД 88/2020 Изпраща по компетентност на РП-

Разград 
12 АНД 111/2020 Недопустимост на жалбата 
13 ЧНД 124/2020 Изпълнена СП 
14 АНД 126/2020 Оттегляне на жалбата 
15 ЧНД 147/2020 Връща молбата поради настъпила 

реабилитация 
16 НЧХД  157/2020 Изпраща по компетентност на РП-

Разград 
17 АНД 169/2020 Прекратява поради липса на предмет 
18 ЧНД 177/2020 Изпълнена СП 

19 ЧНД 201/2020 
Изпратено по компетентност на ОП - 

Разград 

20 АНД 239/2020 
Изпраща по компетентност на РС-

Кубрат 

21 НОХД 243/2020 
Отвод на всички съдии, изпраща на 

ВКС 
22 ЧНД 264/2020  Не е отправено искане за произнасяне 

Доротея 
Иванова  

70 13 5 1 5 46 

Константин 
Косев  

44 18 3 - 2 21 

Нели 
Генчева  

2 1 1 - - - 

Николай 
Борисов 

39 9 1 1 3 25 



 24

23 ЧНД 275/2020 Недопустимост на жалбата 
24 ЧНД 303/2020 Оттегляне на искането за настаняване 
25 НЧХД 320/2020 Оттегляне на тъжбата 
26 НЧХД 387/2020 Прекратено по спогодба 
27 НЧХД 406/2020 Оттегляне на тъжбата 
28 ЧНД 434/2020 Оттегляне на искането за настаняване 
29 НОХД 453/2020  Върнато за доразследване 
30 НЧХД 513/2020 Тъжбата подадена след 6 м. срок 
31 АНД  529/2020  Изпраща по компетентност на РП – 

Разград 
32 ЧНД 592/2020  Недопустимост на молбата 
33 АНД 599/2020  Оттегляне на жалбата 
34 ЧНД  610/2020 Изпълнена СП 
35 ЧНД  612/2020  Недопустимост на жалбата 
36 АНД 614/2020 Недопустимост на жалбата 
37 ЧНД 622/2020 Оттегляне на молбата 
38 НЧХД 648/2020 Изпраща по компетентност на РП - 

Разград 
39 НОХД  658/2020 Върнато за отстраняване на 

процесуални нарушения 
40 АНД 668/2020 Недопустимост на жалбата 
41 ЧНД 691/2020 Изпратено по подсъдност 
42 ЧНД 692/2020 Изпратено по подсъдност 
43 ЧНД 693/2020 Изпратено по подсъдност 
44 ЧНД 696/2020 Изпратено по подсъдност 
45 ЧНД 716/2020 Изпраща по компетентност на ОС – 

Разград 
46 ЧНД 741/2020 Изпраща по компетентност на РС - 

Кубрат 
47 НЧХД 750/2020  Изпраща по компетентност на РП – 

Разград 
48 АНД 771/2020 Изпраща по компетентност на АдмС – 

Разград 
49 АНД 772/2020 Изпраща по компетентност на АдмС – 

Разград 
 
През първата година от проверявания период 1 бр. дело е било 

прекратено по давност - АНД № 802/2020 г. – съдия Доротея Иванова.   
Прекратено след 3 съдебни заседания НОХД № 658/2020 г. – съдия 

Николай Борисов - назначаване на служебен защитник на подсъдимия с 
оглед неадекватното му състояние в съдебно заседание;  дава ход на делото 
по реда на чл.269, ал.3, т.3 от НПК;   прекратява и връща на РП – Разград за 
отстраняване на процесуални нарушения. 

 
През 2020 г. в РС–Разград с осъдителни присъди са приключили 76 

дела, по съдии както следва: 
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Съдия Постановени осъдителни присъди - 
брой 

Доротея Иванова  20 
Константин Косев 27 
Николай Борисов 29 

 
От постановените през 2020 г. оправдателни присъди, влезли в сила са 

14 броя: 
 Съдия Доротея Иванова – 3 бр 
 Съдия Константин Косев – 4 бр. 
 Съдия Николай Борисов – 7 бр. 

 
През 2020 г. РС–Разград  е разгледал 3 бр. наказателни дела( 1 бр. е 

образувано през 2019 година), по които подсъдимият е бил непълнолетен: 
1. НОХД № 912/2019 г.   съдия К. Косев – съвкупление с лице 

ненавършило 14 г. 
2. НОХД № 424/2020 г.    съдия Н. Борисов  - управление на МПС в 

пияно състояние или след употреба на наркотици 
3. НОХД  № 780/2020 г.  съдия К. Косев – квалифицирани състави на 

хулиганство 

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са 
решени 184 бр. дела, като по реда на чл. 381 от НПК са 30 броя и по реда на 
чл. 384 от НПК са 154 броя дела: 

   
Няма дела, по които   не е спазен срока съгласно чл. 382, ал. 2 от НПК. 
По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание” са разгледани 49 бр. дела.  
Няма дела, които да са насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно 

чл. 376, ал. 1 от НПК. 
 

По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство 
пред първата инстанция” са разгледани 29 бр. дела, както следва: 

 
Съдия Доротея Иванова – 10 бр. 
Съдия Константин Косев – 10 бр. 
Съдия Николай Борисов – 9 бр. 
 
През 2020 г. в РС–Разград не са разглеждани дела по реда на гл.26 от 

НПК - „Ускоряване на наказателното производство“. 
 

През 2020 г. в РС–Разград са разгледани 60 бр. дела по реда на гл. 24, 
НПК „Бързо производство”. По  всички  дела е бил спазен срока посочен в 
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чл. 359, ал. 1 от НПК, като същите са били насрочени в първия възможен 
заседателен ден, а мотивите са изготвени в двуседмичен срок. 

  
През 2020 г. в РС–Разград са образувани и разгледани общо 3 бр. дела 

по реда на гл. 34 от НПК. От тях по реда на раздел I „Прилагане на 
принудителни медицински мерки” е 1 бр., а по реда на раздел II 
„Реабилитация“ са 2 бр. дела. 

 
През 2020 г. в РС–Разград  няма дела, които да са разгледани по реда на 

гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от НПК.  
 
През 2020 г. в РС–Разград, няма върнати дела на прокурора за 

отстраняване на очевидна фактическа грешка или прекратени производства 
на основание чл. 248а от НПК. 

 
За 2020 г. са разгледани 26 бр. дела, образувани по искане за вземане 

на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за 
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 18 бр. дела са по чл. 64 от НПК 
и 8 бр. дела са по чл. 65 от НПК. 

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът 
е постановил определението си в деня на образуването по 26  бр. дела. 

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът 
е постановил определението си в 3 дневен срок от деня на образуването по 0 
бр. дела. 

 От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, 
съдът е постановил определението си в срок по-дълъг от 3 дни по 0 бр. дела. 

 
През проверяваната година в РС–Разград са разгледани 281 бр. ЧНД. 

От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 2 бр. и 1 бр. разпити. 
През 2020 г. 104 бр. ЧНД са образувани в РС-Разград по искане на 

органите на досъдебното производство: 
 

съдия 

Правно основание 

общо 
Чл. 

64,65 
НПК 

Чл. 
243,244 

НПК 

Чл. 
61,68 
НПК 

Чл. 72 
НПК 

Други 
искания 
към съда 
в ДП 

Чл. 
222, 
223 

НПК 

Чл. 
161 

НПК 

Чл. 68 
ЗМВР 

Константин 
Косев 

7 1 2 1 1 14 6 1 33 

Николай 
Борисов 

12 1 0 0 0 17 4 0 34 

Нели 
Генчева 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Доротея 
Иванова 

6 1 1 0 1 17 10 0 36 

Общо по 
видове 

26 3 3 1 2 48 20 1 104 
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По спазването на чл. 247а от НПК: 
 
През проверявания период 0 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок 

без разрешение на председателя.  
 
По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК: 
 
През 2020 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10 

от НПК.  
 
По спазването на чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК: 
 
През 2020 г. в РС-Разград 53 бр. дела са насрочени в едномесечен срок 

от разпоредително заседание, 1 бр. дело е насрочено извън едномесечния 
срок. 
 

По спазването на чл. 308 и чл. 340 от НПК: 
 

съдия Срок за изготвяне на мотиви Срок за изготвяне на решения по 
АНД 

До 15 дни До 60 дни  Над 60 
дни 

До 30 дни  До 60 дни  Над 60 
дни 

Доротея 
Иванова 

7 16 0 51 3 0 

Константин 
Косев 

20 10 0 69 6 0 

Николай 
Борисов 

6 30 0 63 7 0 

общо 33 56 0 183 16 0 
   
По спазването на чл. 416 от НПК: 
 
По 146 бр. дела препис от присъдата или определението за изпълнение 

е изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила. През 
2020 г. има 4 бр. дела, по които препис от присъдата да е  изпратен на 
съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила.  

 
Дело №/ 
година 

съдия Дата на 
постановяване 
на присъдата 

Дата на 
написване 
на 
мотивите 

Дата на 
връщане 
от по 
горна 
инстанция 

Дата на 
влизане на 
присъдата 
в сила 

Дата на 
изпращане на 
преписи от 
присъдата за 
изпълнение 

НОХД 
555/2019 

Константин 
Косев 

16.01.2020  09.06.2020 21.05.2020 09.06.2020 

НОХД 
213/2020 

Константин 
Косев 

21.07.2020 14.08.2020  06.08.2020 17.08.2020 
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НОХД 
497/2019 

Доротея 
Иванова 

27.05.2020 21.07.2020  12.06.2020 22.07.2020 

НОХД 
369/2020 

Николай 
Борисов 

03.09.2020 01.10.2020  21.09.2020 02.10.2020 

 
По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото: 
 
От свършените 820 бр., общо 383  бр. дела са приключили в едно 

открито съдебно заседание:  
  

Вид на делото съдия 
В открито 
съдебно 

заседание 

НОХД 

Доротея Иванова 67 
Константин Косев 49 
Николай Борисов  49 

Нели Генчева  1 
 

НЧХД  
Доротея Иванова - 
Константин Косев 1 
Николай Борисов  1 

 
АНД 

Доротея Иванова 38 
Константин Косев 62 
Николай Борисов  65 

 
ЧНД 

Доротея Иванова 14 
Константин Косев 15 
Николай Борисов  21 

Това е 46.7 % от общо свършените през проверяваната година 
наказателни дела. 
 

От общо свършените  820 бр. наказателни дела, 164 бр. наказателни 
дела са приключили до три съдебни заседания. 
 

Вид на делото съдия 
Брой дела 

НОХД 
Доротея Иванова 16 
Константин Косев 29 
Николай Борисов  29 

 
НЧХД  

Доротея Иванова 1 
Константин Косев - 
Николай Борисов  2 

 
АНД 

Доротея Иванова 24 
Константин Косев 29 
Николай Борисов  24 
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ЧНД 

Доротея Иванова 2 
Константин Косев 3 
Николай Борисов  5 

 
Това е 20 % от общо свършените през проверяваната година наказателни 

дела. 
 
Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 45  бр. От тях: 
 

Вид на делото съдия 
Брой дела 

НОХД 
Доротея Иванова 8 
Константин Косев 10 
Николай Борисов  14 

 
НЧХД  

Доротея Иванова 2 
Константин Косев 1 
Николай Борисов  1 

 
АНД 

Доротея Иванова 8 
Константин Косев - 
Николай Борисов  - 

 
ЧНД 

Доротея Иванова - 
Константин Косев 1 
Николай Борисов  - 

 
Това е 5.48 % от общо свършените през проверяваната година 

наказателни дела. 
 

От общо свършените 820 бр. наказателни дела, по 627 бр. наказателни 
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 76.46 %.  

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 135  наказателни дела, т. 
е. 16.46 %.  

С обща продължителност от 6 до 12 месеца са 55 наказателни дела, т. е. 
6.7 % 

 
 Брой дела с продължителност до 

3 месеца 
Брой дела с продължителност  

от 3-6 месеца 
Брой дела с продължителност  

от 6-1 година 
общ

о 
НО
ХД 

НЧ
ХД 

ч
л. 
7
8
а 
Н
К 

Ч
Н
Д 

АН
ХД 

об
що 

НО
ХД 

НЧ
ХД 

ч
л. 
7
8
а 
Н
К 

Ч
Н
Д 

АН
ХД 

об
що 

НО
ХД 

НЧ
ХД 

ч
л. 
7
8
а 
Н
К 

Ч
Н
Д 

АН
ХД 

За 
съда 

627 190 6 
4
0 

26
7 

124 
13
5 

48 4 8 3 72 55 30 5 2  18 

Д. 
Иван

185 66 1 
1
3 

86 19 42 13 1 2  26 29 10 2 1  16 



 30

ова 
К. 

Косев 
197 55  

1
3 

86 43 62 21 1 3 2 35 13 11 1   1 

М. 
Нова
кова 

1  1                

Н. 
Борис

ов 
234 68 4 

1
4 

86 62 31 14 2 3 1 11 12 8 2 1  1 

Н. 
Генче

ва 
6 1   5        1 1     

Св. 
Чола
кова 

4    4              

 
В края на първата година от поверявания период не са приключили 155 

бр. наказателни дела, от които НОХД – 41 бр., НЧХД – 10 бр., АНД 
(включително по чл. 78а от НК) – 94 бр.  и ЧНД – 10 бр. 

 
 Останали несвършени в края на периода 

общо НОХД НЧХД чл. 
78а 
НК 

ЧНД АНХД 

Д. Иванова 70 13 5 1 5 46 

К. Косев 44 18 3 - 2 21 
Н. Генчева 2 1 1 - - - 

Н. Борисов 39 9 1 1 3 25 

В РС–Разград  през 2020 г. няма изгубени дела. През първата година от 
проверявания период 1 бр. дело е спряно, поради заболяване на подсъдимия 
НОХД № 256/2020 г. съдия К. Косев.  
 

От приключилите през отчетния период 820 бр. наказателни дела 
обжалвани са 189 бр.: 

 

Съдия 
Обжалвани и протестирани през 

годината 

Върнати с резултат от 
инстанционен контрол през 

годината 
общо НОХД НЧХД ЧНД АНХД общо НОХД НЧХД ЧНД АНХД 

За съда 189 43 5 19 122 162 44 8 18 92 
К. Косев 70 18 1 6 45 56 16 2 5 33 

Д.Иванова 40 7 1 5 27 39 9 2 5 23 
Н.Борисов 78 18 3 7 50 65 18 4 7 36 
Н.Генчева 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Св.Чолакова 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
 
Има резултат по 162  бр., от които: 
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а) потвърдени са 116 бр.акта. 
 

съдия Брой потвърдени съдебни актове 
Константин Косев 39 
Доротея Иванова 28 
Николай Борисов 49 

общо 116 
 

б) отменени са 35 бр. акта. 
 

съдия Брой 
отменени 
съдебни 
актове 

Отменени с 
връщане на 
делото за 

ново 
разглеждане 

Отменени с 
постановяване 

на нова 
присъда (акт) 

Отменени с 
прекратяване 

на 
наказателното 
производство 

К. Косев 10 2 8 0 
Д. Иванова 10 1 9 0 
Н. Борисов 13 7 6 0 
Н. Генчева 1 0 1 0 
Св.Чолакова 1 1 0 0 

общо 35 11 24 0 
 
в) изменени са 11 бр. акта. 

 
 

съдия Брой изменени съдебни актове 
Константин Косев 7 
Доротея Иванова 1 
Николай Борисов 3 

общо 11 
 

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година, 
съдиите от РС–Разград са правораздавали в съответствие със закона и 
добрите практики. 

 
НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ: 
 

Съдия 

Брой средно 
месечно 

постъплени
е на нак. 
дела на 

съдията на 
база 

утвърдено 
щатно 

разписание 

Брой 
средно 

месечно 
решени 
дела от 
съдията 

утвърдено 
щатно 

разписани
е  

Брой средно 
месечно 

постъпление на 
дела на съдия 

на база 
действителната 
натовареност 

Брой средно 
месечно 

решени дела от 
съдията  

Действителна 
натовареност 

Отработени 
човекомесец

и за 
годината(свъ
ршени дела 

към 
отработени 

човекомесец
и) 

Средно 
месечно 
дела за 

разглеждан
е от един 

съдия  
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Д. Иванова 284 бр. – 
23,67 

258 бр. – 
21,50 

284 бр. – 23,67 258 бр. – 21,50 12 
328 бр. – 

27,33 
К. Косев 277 бр. – 

23,08 
273 бр. – 

22,75 
277 бр. – 23,08 273 бр. – 22,75 12 

317 бр. – 
26,42 

Н.Борисов 283 бр. – 
23,58 

277 бр. – 
23,08 

283 бр. – 23,58 277 бр. – 23,08 12 
316 бр. – 

26,33 

 
Б. за 2021 г. 
 

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са трима. В съда има 
обособено наказателно отделение.  

В отделението не са работили съдебни помощници. 
Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен 

годишен отпуск от съдиите в РС–Разград се разрешава от председателя на 
съда.  

Административният ръководител на РС–Разград ползва отпуск след 
депозиране на молба до председателя на ОС–Разград, който разрешава 
ползването на отпуска със заповед. През 2021 г. съдиите са ползвали отпуск 
(платен и по болест) както следва: 

  
№ по ред Съдия Отпуск - общо 

1.  Константин Косев 40 дни 
2.  Доротея Иванова 28 дни 
3.  Николай Борисов 39 дни 

 
През 2021 г. има направени по 9 бр. дела отводи/самоотводи на съдии 

по наказателни дела. 
 

Веществените доказателства се получават, съхраняват, предават, 
проверяват и унищожават по описания в доклада за 2020 г. начин.  

 
При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2021 г. 

следните дела: 
1. ЧНД  № 596/2021 г. – образувано на 01.10.2021 г. по чл. 155 от 

ЗЗ, по искане от директора на МБАЛ „Св. Иван Рилски“-Разград. Протокол 
за избор на съдия–докладчик от същата дата, с разпореждане от 04.10.2021 
г. е насрочено за същия ден, отложено е за 07.10.2021 г., когато с решение 
№ 269 е уважено направеното искане. Мотивите са изготвени в срок.  

2. ЧНД  № 630/2021 г. – образувано на 18.10.2021 г. по чл. 155 от ЗЗ, 
протокол за избор на съдия–докладчик от 19.10.2021 г. С разпореждане  от 
19.10.2021 г. е насрочено за 28.10.2021 г., отложено е за 30.11.2021 г., когато 
с решение № 311 е оставено без уважение искането на РП-Разград.  

3. ЧНД  № 355/2021 г. – образувано на 18.06.2021 г. по чл. 25 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане  от 
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30.07.2021 г. е насрочено за 05.08.2021 г., отложено е за 14.09.2021 г., когато 
с протоколно определение № 623 е уважено направеното предложение. 

4. ЧНД  № 1/2021 г. – образувано на 31.12.2020 г. по чл. 25 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от 04.01.2021 г. С разпореждане от 
20.01.2021 г. е насрочено за 17.02.2021 г., отложено е за 14.04.2021 г., 
отложено е за 13.05.2021 г., когато с определение № 360 е  уважено 
направеното предложение. 

5. ЧНД  № 417/2021 г. – образувано на 13.07.2021 г. по чл. 25 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 
05.08.2021 г. е насрочено за 09.09.2021 г., когато с определение № 610 е  
уважено направеното предложение. 

6. ЧНД  № 323/2021 г. – образувано на 04.06.2021 г. по чл. 25 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 
04.06.2021 г. е оставено без движение за представяне на документи. С 
разпореждане от 17.06.2021 г. е насрочено за 05.07.2021 г., когато с 
определение № 505 е уважено направеното предложение. По частен протест 
на РП-Разград е образувано ВЧНД № 230/2021 г. по описа на ОС-Разград и 
с определение № 104 от 04.10.2021 г. е уважен протеста.  

7. ЧНД  № 708/2021 г. – образувано на 22.11.2021 г. по чл. 161, ал. 1 от 
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
разпореждане № 928 от 23.11.2021 г. в ЗЗ е разрешено исканото 
претърсване и изземване.  

8. ЧНД  № 751/2021 г. – образувано на 14.02.2021 г. по чл. 161, ал. 2 от 
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. На 
материалите постъпили от РП-Разград е отбелязан часът на постъпване. С 
определение от 15.12.2021 г. е уважено направеното искане.  

9. ЧНД  № 46/2021 г. – образувано на 20.01.2021 г. по чл. 251в от ЗЕС, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане  от 
20.01.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.  

10. ЧНД  № 750/2021 г. – образувано на 14.12.2021 г. по чл. 251в от 
ЗЕС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 15.12.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.   

11. ЧНД  № 185/2021 г. – образувано на 18.03.2021 г. по чл. 251в от 
ЗЕС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 18.03.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.   

12. ЧНД  № 332/2021 г. – образувано на 09.06.2021 г. по чл. 62, ал. 6, т. 
1 от ЗКИ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение 
от 10.06.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.   

13. ЧНД  № 447/2021 г. – образувано на 28.07.2021 г. по чл. 62, ал. 6, т. 
1 от ЗКИ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение 
от 28.07.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.   

14. ЧНД  № 608/2021 г. – образувано на 07.10.2021 г. по чл. 62, ал. 6, т. 
1 от ЗКИ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение 
от 14.04.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.   
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15. АНД № 598/2021 г. – образувано на 01.10.2021 г. по жалба срещу 
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от 
04.10.2021 г. С разпореждане от 08.10.2021 г. е насрочено за 28.10.2021 г., 
отложено е за 25.11.2021 г., когато делото е приключено и с решение № 
343/23.12.2021 г. е отменено НП.  

16. АНД № 611/2021 г. – образувано на 12.10.2021 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от 13.10.2021 г. С разпореждане 
от 15.10.2021 г. е насрочено за 10.11.2021 г., когато делото е приключено и с 
решение № 335/09.12.2021 г. е отменено НП.  

17. АНД № 564/2021 г. – образувано на 20.09.2021 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 28.09.2021 г. са изискани доказателства за връчването на НП. С 
разпореждане от 05.11.2021 г. е насрочено за 23.11.2021 г., когато делото е 
приключено и с решение № 339/15.12.2021 г. е потвърдено НП. По 
касационна жалба е образувано КНД № 30/2022 г. по описа на АдмС-
Разград и с решение № 42/14.04.2022 г. е оставено в сила решението на РС-
Разград.  

18. АНД № 578/2021 г. – образувано на 24.09.2021 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от 27.09.2021 г. С разпореждане 
от 01.10.2021 г. е насрочено за 02.11.2021 г., отложено е за 30.11.2021 г., 
когато делото е приключено и с решение № 344/23.12.2021 г. е потвърдено 
НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 31/2021 г. по описа на 
АдмС-Разград и с решение № 44/26.04.2021 г. е отменено решението на РС-
Разград и е отменено НП. 

19. АНД № 284/2021 г. – образувано на 14.05.2021 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 04.06.2021 г. е насрочено за 29.06.2021 г., отложено е за 03.08.2021 г., 
когато делото е приключено и с решение № 245/03.09.2021 г. е отменено 
НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 205/2021 г. по описа на 
АдмС-Разград и с решение № 9/04.02.2022 г. е отменено решението на РС-
Разград и е изменено НП. 

20. АНД № 241/2021 г. – образувано на 20.04.2021 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 28.05.2021 г. е насрочено за 16.06.2021 г., когато делото е приключено и с 
решение № 205/13.07.2021 г. е потвърдено НП. По касационна жалба е 
образувано КАНД № 179/2021 г. по описа на АдмС-Разград и с решение № 
178/08.12.2021 г. е оставено в сила.  

21. АНД № 337/2021 г. – образувано на 10.06.2021 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 17.06.2021 г. е насрочено за 07.07.2021 г., когато делото е приключено и с 
решение № 208/19.07.2021 г. е отменено НП.  

22. АНД № 6/2021 г. – образувано на 05.01.2021 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 25.01.2021 г. е насрочено за 01.03.2021 г., отложено е за 27.04.2021 г., 
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когато делото е приключено и с решение № 138/27.05.2021 г. е потвърдено 
НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 210/2021 г. по описа на 
АдмС-Разград и с решение № 15/08.02.2022 г. е оставено в сила решението 
на РС-Разград.  

23. АНД № 78/2021 г. – образувано на 02.02.2021 г. по жалба срещу 
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 12.03.2021 г. е насрочено за 13.04.2021 г., отложено е за 18.05.2021 г., 
когато делото е приключено и с решение № 170/21.06.2021 г. е потвърдено 
НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 190/2021 г. по описа на 
АдмС-Разград и с решение № 3/01.02.2022 г. е оставено в сила решението 
на РС-Разград. 

24. АНД № 381/2021 г. – образувано на 29.06.2021 г. по жалба срещу 
електронен фиш, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 12.07.2021 г. е насрочено за 01.09.2021 г., когато делото е 
приключено и с решение № 258/23.09.2021 г. е потвърден електронният 
фиш. По касационна жалба е образувано КАНД № 208/2021 г. по описа на 
АдмС-Разград и с решение № 13/14.02.2022 г. е отменено решението на РС-
Разград и е отменен електронният фиш. 

 25. АНД № 344/2021 г. – образувано на 15.06.2021 г. по чл. 78а от НК 
за извършено престъпление по чл. 235 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 25.06.2021 г. е насрочено за 
15.07.2021 г., отложено е за 09.09.2021 г., когато делото е приключено и с 
решение № 246 от същата дата обвиняемият е признат за виновен, 
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно 
наказание – глоба. Мотивите предадени в срок. 

26. АНД № 612/2021 г. – образувано на 13.10.2021 г. по чл. 78а от НК 
за извършено престъпление по чл. 313 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 15.10.2021 г. е насрочено за 
10.11.2021 г., когато делото е приключено и с решение № 284 от същата 
дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна 
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба. 
Мотивите предадени в срок. 

27. АНД № 426/2021 г. – образувано на 16.07.2021 г. по чл. 78а от НК 
за извършено престъпление по чл. 191 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от 19.07.2021 г. С разпореждане от 23.07.2021 г. е насрочено за 
23.08.2021 г., когато делото е приключено и с решение № 238 от същата 
дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна 
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба. 
Мотивите предадени в срок. 

28. АНД № 603/2021 г. – образувано на 04.10.2021 г. по чл. 78а от НК 
за извършено престъпление по чл. 313 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от 05.10.2021 г. С разпореждане от 06.10.2021 г. е насрочено за 
25.10.2021 г., когато делото е приключено и с решение № 280 от същата 
дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна 
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отговорност и му е наложено административно наказание – глоба. 
Мотивите предадени в срок. 

29. АНД № 741/2021 г. – образувано на 07.12.2021 г. по чл. 1 от 
УБДХ. С разпореждане от 07.12.2021 г. е насрочено за същия ден, когато с 
протоколно определение № 900 е прекратено производството,  тъй като не е 
съставен акт за дребно хулиганство в едногодишния срок от извършване на 
нарушението от органите на МВР.  
 30. НЧХД  № 460/2021 г. образувано на 04.08.2021 г. по чл. 147, ал. 1 
от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 19.08.2021 г. тъжбата е оставена без движение до 
отстраняване на констатираните нередовности. С разпореждане от 
13.09.2021 г. е насрочено за 07.10.2021 г., отложено е за 09.11.2021 г., 
отложено е за 02.12.2021 г., когато е постановена оправдателна присъда. 
Мотивите са изготвени в срок. По въззивна жалба е образувано ВНЧХД № 
51/2022 г. по описа на ОС-Разград и с решение № 47 от 01.07.2022 г. е 
потвърдена присъдата.  
 31. НОХД  № 620/2021 г. образувано на 14.10.2021 г. по внесено 
споразумение за извършено престъпление по чл. 234в от НК, протокол за 
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 14.10.2021 г. е 
насрочено за 18.10.2021 г., когато е одобрено внесеното споразумение. 
 32. НОХД  № 561/2021 г. образувано на 16.09.2021 г. по внесен 
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 345 от НК, 
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 
16.09.2021 г.  е насрочено за 23.09.2021 г., когато е одобрено постигнато 
споразумение между страните.  
 33. НОХД  № 72/2021 г. образувано на 28.01.2021 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 28.01.2021 г. е насрочено за 
04.02.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение между страните.  
 34. НОХД  № 440/2021 г. образувано на 23.07.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 23.07.2021 г. е насрочено за 
29.07.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение между страните.  
 35. НОХД  № 102/2021 г. образувано на 09.02.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от 10.02.2021 г. С разпореждане от 10.02.2021 г. е насрочено за 
17.02.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение между страните.  
 36. НОХД  № 601/2021 г. образувано на 04.10.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 05.10.2021 г. е насрочено за 
11.10.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение между страните.  
 37. НОХД  № 644/2021 г. образувано на 28.10.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 235, вр. чл. 26  от НК, протокол за избор 
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 01.12.2021 г. е 
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насрочено за 22.12.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение 
между страните.  
 38. НОХД  № 600/2021 г. образувано на 01.10.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 325 и по чл. 296 от НК, протокол за избор 
на съдия–докладчик от 04.10.2021 г. С разпореждане от 08.10.2021 г. е 
насрочено за 28.10.2021 г., отложено е за 25.11.2021 г. С разпореждане от 
05.11.2021 г. е разпоредено на ОДМВР подсъдимият да бъде обявен за ОДИ. 
Делото е отложено за 14.12.2021 г., когато е одобрено постигнато 
споразумение между страните.  
 39. НОХД  № 229/2021 г. образувано на 13.04.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 355  от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 14.04.2021 г. е насрочено за 
13.05.2021 г., отложено е за 11.06.2021 г., когато е одобрено постигнато 
споразумение между страните.  
 40. НОХД  № 187/2021 г. образувано на 18.03.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 308 от НК, протокол за избор 
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 23.03.2021 г. е 
насрочено за 22.04.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение 
между страните.  
 41. НОХД  № 137/2021 г. образувано на 01.03.2021 г. по внесен ОА 
за извършени престъпления по чл. 325 и по чл. 144  от НК, протокол за 
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 12.03.2021 г. е 
насрочено за 07.04.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение 
между страните.  
 42. НОХД  № 26/2021 г. образувано на 11.01.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 183 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от 12.01.2021 г. С разпореждане от 01.02.2021 г. е насрочено в РЗ 
за 01.03.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда, мотивите 
предадени в срок.  
 43. НОХД  № 514/2021 г. образувано на 23.08.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 234в от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 10.09.2021 г. е насрочено за 
11.10.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение. 
 44. НОХД  № 631/2021 г. образувано на 19.10.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5 от НК, протокол за избор на 
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.10.2021 г. е 
насрочено за 15.11.2021 г., когато делото е преразпределено и е насрочено 
за 08.12.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение. 
 45. НОХД  № 551/2021 г. образувано на 15.09.2021 г. по внесен ОА 
за извършено престъпление по чл. 202, вр. чл. 201, вр. чл. 26, вр. чл. 310, вр. 
чл. 309 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 04.10.2021 г. е насрочено за 16.11.2021 г., когато е 
постановена осъдителна присъда, мотивите предадени в срок. 
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През 2021 г. в Районен съд-Разград  са поставени за разглеждане общо 
935 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 155 бр. 

 
Новообразуваните наказателни дела са 780 бр.  

 
2021 г. НОХД НЧХД АНД (вкл. 

По чл. 78а 
от НК) 

ЧНД 

Доротея Иванова 42 2 55 59 
Константин Косев 73 3 134 110 
Николай Борисов 70 3 131 92 
Нели Генчева 1 0 0 4 
Светлана Чолакова 0 0 0 1 

 
За втората година от проверявания период са свършени 822 бр. 

наказателни дела: 
 
2021 г. НОХД НЧХД АНД(вкл. 

по чл. 78а 
от НК) 

ЧНД Всичко 
дела: 

Д.Иванова 38 5 65 63 171 
К. Косев 70 4 142 111 327 
Н. Генчева 1 1 0 4 6 
Н. Борисов 71 4 147 95 317 
Св. Чолакова 0 0 0 1 1 
 

През 2021 г. са прекратени общо 34  наказателни дела, както следва: 
 

№ по 
ред 

Вид на делото Номер и година на 
делото 

причини 

1 ЧНД 563/2020 Обединено с ЧНД № 587/2020 
2 НЧХД 787/2020 За определяне на компетентен съд 
3 АНД 811/2020 Изпраща по компетентност на РП - 

Разград 
4 НОХД 829/2020 Връща на прокурора за отстраняване на 

процесуални нарушения 
5 АНД 842/2020 Изпраща по компетентност на РС - Русе  
6 НЧХД 847/2020 Оттегляне на жалбата 
7 НЧХД 43/2021 Поради липса на молба 
8 АНД 55/2021 Изпраща по подсъдност на РС - Кубрат 
9 АНД 64/2021 Недопустимост на жалбата 

10 НОХД 115/2021 
Изпраща по подсъдност на РС - 

Търговище 
11 АНД 122/2021 Жалбата е просрочена 
12 НОХД 146/2021 Връща на РП-Разград деянието 

преминава в по-лека квалификация 
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13 ЧНД 148/2021 Изпраща по подсъдност на РС-Пловдив 
14 АНД 193/2021 Оттегляне на жалбата 
15 АНД 207/2021 Изпраща по подсъдност на РС-Исперих 
16 НЧХД 240/2021 Постигната спогодба 
17 ЧНД 313/2021 Обединено с НОХД № 136/2021 г. 
18 АНД 347/2021 Недопустимост на жалбата 
19 АНД 393/2021 Поради липса на предмет 
20 ЧНД 399/2021 Молбата лишена от правен интерес 
21 АНД 402/2021 Изпраща по компетентност на РС-

Исперих 
22 АНД  431/2021  Жалбата лишена от правен интерес 
23 НОХД 437/2021  Връща на РП-Разград за отстраняване 

на процесуални нарушения 
24 АНД 446/2021  Изпраща по компетентност на АдмС-

Разград 
25 НОХД  452/2021 Неодобрено споразумение, с 

определение за отвод 
26 ЧНД 458/2021 Изпраща по компетентност на РС-

Шумен 
27 АНД 478/2021 Недопустимост на жалбата 
28 АНД 525/2021 Недопустимост на жалбата 
29 АНД 526/2021 Недопустимост на жалбата 
30 ЧНД 582/2021 Неявяване на лицето за разпит 
31 ЧНД 583/2021 Неявяване на лицето за разпит 
32 ЧНД 584/2021 Неявяване на лицето за разпит 
33 ЧНД 652/2021 Лицето за настаняване е починало 
34  НОХД 702/2021 Изпраща по компетентност на РС-

Исперих 
 
НОХД № 115/2021 г. – съдия-докладчик К. Косев е прекратено след 

проведени 5 бр. съдебни заседания, от които в 2 – неявяване на защитник и 
подсъдим; 1 път нередовно призоваване на единият от подсъдимите;  1 път 
отказ от защитник от  подсъдимия; Разпоредително заседание в което е 
прекратено и изпратено по подсъдност на РС-Търговище. 

АНД № 741/2021 г. – съдия Доротея Иванова – прекратено по давност 
 
За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. два броя дела  са върнати на 

прокурора от разпоредително заседание с указания за отстраняване на 
нарушения, допуснати на досъдебното производство.  

 
НОХД № 829/2020 г. – съдия Николай Борисов 
НОХД № 437/2021 г. – съдия Константин Косев 
 
През 2021 г. в РС–Разград с осъдителни присъди са приключили 58 

дела, по съдии както следва: 
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Съдия Постановени осъдителни присъди - 
брой 

Доротея Иванова 7 
Константин Косев 29 
Неколай Борисов 21 
Нели Генчева 1 
Общо  58 
 

През 2021 г. в РС–Разград с оправдателни присъди са приключили 5 
дела, на основание чл. 304 от НПК, както следва: 

 
 Съдия Доротея Иванова 4 бр., от които по 1 бр. подсъдимия е 

признат е оправдан по всички обвинения, поради недоказване на 
вината. 

 Съдия Константин Косев 1бр. дело, по което подсъдимия е 
признат за не виновен, поради липса на доказателства за 
съучастие в престъплението. 

 
През 2021 г. РС–Разград не е разгледал наказателни дела, по които 

подсъдимият е бил непълнолетен. 
 
По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са 

решени 123  бр. дела, 17 бр. по реда на чл. 381 от НПК и 106 бр. по реда на 
чл. 384 от НПК.   

През втората година от проверявания период няма данни за дела 
насрочени извън срока предвиден в чл. 382, ал. 2 от НПК. 

 
По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание” са разгледани 25 бр. дела.  
 
 Съдия Доротея Иванова – 4 бр. 
 Съдия Константин Косев – 9 бр. 
 Съдия Николай Борисов  - 12 бр 

 
Няма дела  насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл. 376, ал. 1 

от НПК, решенията по делата са постановени незабавно, след приключване 
на съдебното заседание. 

 
По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство 

пред първата инстанция” са разгледани 19 бр. дела. 
 Съдия Константин Косев – 11 бр. 
 Съдия Николай Борисов – 8 бр. 
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През 2021 г. в РС–Разград не са разглеждани дела по реда на гл.26 от 
НПК - „Ускоряване на наказателното производство“. 
 

През 2021 г. в РС–Разград са разгледани 40 бр. дела по реда на гл. 24, 
НПК „Бързо производство”. Няма дела, по които не е бил спазен срока по 
чл. 358, ал. 1, т. 4 от НПК.   

 
  През 2021 г. в РС–Разград  са образувани и разгледани 13 броя дела 

реда на гл. 34 от НПК,  по реда на раздел II „Реабилитация“ 7 бр, по реда на  
раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки” са образувани и 
разгледани 6 бр. дела. 

 
съдия Чл. 427 от НПК Чл. 433 от НПК 

Доротея Иванова 2  
Константин Косев 3 5 
Николай Борисов 1 2 

общо 6 7 
 

През 2021 г. в РС–Разград  няма дела, които да са разгледани по реда на 
гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от НПК.  

 
През 2021 г. в РС–Разград   2 бр. дела са  върнати на прокурора за 

отстраняване на допуснати нарушения в досъдебното производство по реда 
на чл. 249 от НПК  

 НОХД № 829/2020 г. – Съдия Николай Борисов 
 НОХД № 437/2021 г. – Съдия Константин Косев 

 
През втората година от проверявания период РС– Разград няма върнати 

на прокуратурата дела на основание чл. 248а от НПК.  
 

През втората година от проверявания период РС-Разград има 1 бр. 
дело погасено по давност: 

 АНД № 741/2021 г. – съдия Доротея Иванова. 
 
За 2021 г. са разгледани 14 бр. дела, образувани по искане за вземане 

на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за 
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 12 бр. дела са по чл. 64 от НПК 
и 2 бр. дело са е чл. 65 от НПК. 

 

№ на дело и 
година 

Съдия 
Член от 

НПК 

Постановено 
определение 

в деня на 
образуването 

Постановено 
определение 
в тридневен 

срок от 
образуването 

Постановено 
определение 

в срок по 
дълъг от три 

дни от 
образуването 



 42

ЧНД 177/2021 К.Косев Чл. 64 НПК да   
ЧНД 178/2021 К.Косев Чл. 64 НПК да   
ЧНД 257/2021 К.Косев Чл. 64 НПК да   
ЧНД 88/2021 Н. Борисов Чл. 64 НПК да   
ЧНД 204/2021 Н. Борисов Чл. 64 НПК да   
ЧНД 248/2021 Н. Борисов Чл. 64 НПК да   
ЧНД 363/2021 Н. Борисов Чл. 64 НПК да   
ЧНД 649/2021 Н. Борисов Чл. 64 НПК да   
ЧНД 688/2021 Н. Борисов Чл. 64 НПК да   
ЧНД 243/2021 Н. Борисов Чл. 65 НПК да   
ЧНД 329/2021 Д.Иванова Чл. 64 НПК да   
ЧНД 624/2021 Д.Иванова Чл. 64 НПК да   
ЧНД 777/2021 Д.Иванова Чл. 64 НПК да   
ЧНД 336/2021 Д.Иванова Чл. 65 НПК да   

  
През проверяваната година в РС–Разград са  разгледани 276 бр. ЧНД. 

От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 8 бр. и 2 бр. дело по чл. 244 
от НПК. 

 
 През 2021 г. 106 бр. ЧНД са образувани и разгледани по искане на 
органите на досъдебното производство: 
 

съдия 

Правно основание общо 

Чл. 
64, 
65 

НПК 

Чл. 
243, 
244 

НПК 

Чл. 
61, 
68 

НПК 

Чл.72 
НПК 

Други 
искания 

към 
съда в 

ДП 

Чл. 
222, 
223 

НПК 

Чл. 
161 

НПК 

Чл. 
68 

ЗМВР 
 

К. Косев 3 5 2 1 0 10 15 3 39 
Н.Борисов 7 2 0 3 0 18 12 1 43 
Д.Иванова 4 3 0 0 0 12 4 1 24 
Общо по 
видове 

14 10 2 4 0 40 31 5 106 

 
По спазването на чл. 247а от НПК/ чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК: 
 
През втората годна от проверявания период в РС-Разград няма дела 

насрочени извън срока по чл. 247а/чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК. 
 
По спазването на чл. 252, ал. 2 от НПК: 
 
 За 2021 г. в РС-Разград 48 бр. дела са насрочени в едномесечен срок 

от разпоредително заседание. 
 
По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК: 
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 През 2021 г. се спазва срока по чл. 271, ал. 10 от НПК, по всички 

НОХД  интервалът между съдебните заседания е до три месеца. 
 
По спазването на чл. 308/ чл. 340 от НПК: 
 

съдия Срок за изготвяне на мотиви Срок за изготвяне на решения 
по АНД 

До 15 
дни 

До 60 
дни  

Над 60 
дни 

До 30 
дни  

До 60 
дни  

Над 60 
дни 

Д. Иванова 0 11 0 48 10 1 
К.Косев 0 30 0 110 14 0 

Н. Борисов 0 21 0 122 9 0 

Н. Генчева 0 1 0 0 0 0 

общо 0 63 0 280 33 1 
 
 

По спазването на чл. 416 от НПК: 
 
По 83 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7дневен срок от влизането й в сила. По 1 бр. препис от присъдата е изпратен 
на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила.   

 
По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото: 
 

От свършените 822 бр. наказателни дела са приключили 380 в едно 
открито съдебно заседание . Това е 46.23 % от общо свършените през 
проверяваната година наказателни дела. 

  

Вид на делото съдия 
В открито 
съдебно 

заседание 

НОХД 
Доротея Иванова 27 
Константин Косев 36 
Николай Борисов  46 

 
НЧХД  

Доротея Иванова - 
Константин Косев - 
Николай Борисов  1 

 
АНД 

Доротея Иванова 35 
Константин Косев 83 
Николай Борисов  82 

 Доротея Иванова 20 
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ЧНД Константин Косев 19 
Николай Борисов  31 

 
От общо свършените 822 бр. наказателни дела, 182 бр. наказателни 

дела са приключили до три съдебни заседания. От тях: 
 

Вид на делото съдия 
Брой дела 

НОХД 

Доротея Иванова 6 
Константин Косев 25 
Николай Борисов  10 

Нели Генчева 1 
 

НЧХД  
Доротея Иванова - 
Константин Косев 2 
Николай Борисов  2 

 
АНД 

Доротея Иванова 21 
Константин Косев 48 
Николай Борисов  55 

 
ЧНД 

Доротея Иванова 2 
Константин Косев 5 
Николай Борисов  5 

 
Това е 22.14 % от общо свършените през проверяваната година 

наказателни дела. 
Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 38 бр. От тях: 
 

Вид на делото съдия 
Брой дела 

НОХД 
Доротея Иванова 1 
Константин Косев 7 
Николай Борисов  10 

 
НЧХД  

Доротея Иванова 4 
Константин Косев 1 
Николай Борисов  - 

 
АНД 

Доротея Иванова 6 
Константин Косев 5 
Николай Борисов  3 

 
ЧНД 

Доротея Иванова - 
Константин Косев 1 
Николай Борисов  - 
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Това е 4.6 % от общо свършените през проверяваната година 
наказателни дела 

От общо свършените 822 бр. наказателни дела, по 576 бр. наказателни 
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 70.07 %.  

 
С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 194  наказателни дела, т. 

е. 23.6 %. 
 
С обща продължителност от 6 до 12 месеца са 36 наказателни дела, т. е. 

4.37 %.  
 

  С обща продължителност над 1 година са 16 бр. дела, т.е. 1.9%. 
 

 Брой дела с продължителност до 3 
месеца 

Брой дела с продължителност  
от 3-6 месеца 

Брой дела с продължителност  от 6-1 
година 

об
що 

НО
ХД 

НЧ
ХД 

ч
л. 
7
8а 
Н
К 

ЧН
Д 

АН
ХД 

об
що 

НО
ХД 

НЧ
ХД 

ч
л. 
7
8а 
Н
К 

ЧН
Д 

АНХ
Д 

об
що 

НО
ХД 

НЧ
ХД 

ч
л. 
7
8а 
Н
К 

ЧН
Д 

АН
ХД 

За съда 
576 128 5 

2
3 

16
4 

156 194 28 3 2 7 154 36 14 2  3 17 

Дороте
я 

Иввано
ва 

113 29 1 4 58 21 31 4   2 25 17 1   3 13 

Конста
нтин 
Косев 

224 40 1 8 
10
7 

68 86 18 2 1 4 61 14 9 1   4 

Никола
й 

Борисо
в 

233 59 2 
1
1 

94 67 76 5 1 1 1 68 5 4 1    

Нели 
Генчева 

5  1  4  1 1           

Светла
на 

Чолако
ва 

1    1              

 Брой дела с продължителност над 1 
година 

об
що 

НО
ХД 

НЧ
ХД 

ч
л. 
7
8а 
Н
К 

ЧН
Д 

АН
ХД 

За съда 16 10 4   2 
Дороте

я 
Иванов

а 

10 4 4   2 

Конста
нтин 
Косев 

3 3     

Никола
й 

Борисо
в 

3 3     

 
В края на втората година от поверявания период не са приключили 113 

бр. наказателни дела 
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Съдия Останали несвършени в края на периода 
общо НОХД НЧХД чл. 

78а 
НК 

ЧНД АНХД 

Д. Иванова  57 17 2 1 1 36 

К. Косев  37 21 2 1 1 12 

Н. Генчева  1 1 - - - - 

Н. Борисов 18 8 - - - 10 

 
В РС–Разград през 2021 г. няма изгубени  дела. 
През втората година от проверявания период по 5 бр. дела е 

възобновено наказателното производство: 
 НОХД № 4/2019  г. по описа на РС – Разград, докладчик съдия 

К.Косев 
 НОХД № 318/2020  г. по описа на РС – Разград, докладчик 

съдия Д.Иванова 
 НОХД № 316/2019 г.  по описа на РС – Разград, докладчик 

съдия Н.Борисов 
 НОХД № 707/2020 г.  по описа на РС – Разград, докладчик 

съдия К.Косев 
 АНД № 138/2020  г. по описа на РС – Разград, докладчик съдия 

Д.Иванова 
 

Несвършени дела образувани две и повече години преди  извършваната 
проверката:  

НОХД  № 562/ 2018 г. образувано на 27.07.2018 г. съдия Доротея 
Иванова – 3 подсъдими, причините за това са многократно нередовно 
призоваване  и неявяване на 1 от подсъдимите и невъзможност за даване 
ход на делото, обявяван за общодържавно издирване, заболяване на 
председателя на състава, оставено за допълнително насрочване за 
провеждане на разпит по делегация на 2 от свидетелите, 1 съдебен заседател 
е починал и на 28.02.2022 г. е насрочено  Разпоредително заседание с нов 
съдебен заседател. Насрочено е за разглеждане по общия ред за 19 и 
21.09.2022 г. 
  

НОХД № 96/2020 г. – съдия Доротея Иванова, причините за това са 
нередовно призоваване на подсъдимия, на пострадалия и свидетели, 
неявяване на съдебен заседател, провеждане на видеоконферентна връзка с 
пострадалия, изготвяне на експертизи. 
 

НОХД № 256/2020 г. – съдия Константин Косев, причините за това са 
здравословното състояние на подсъдимия и невъзможността му за явяване в 
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съдебно заседание, поради което делото е спирано няколкократно за срок от 
по 6 месеца, като последно е спряно на 05.04.2022 г. 

 
От приключилите през отчетния период 822 бр. наказателни дела 

обжалвани са 253 бр. 
 

 

Обжалвани и протестирани 
през годината 

Върнати с резултат от 
инстанционен контрол през 

годината 
общ

о 
НОХ

Д 
НЧХ

Д 
ЧН
Д 

НАХ
Д 

общ
о 

НОХ
Д 

НЧХ
Д 

ЧН
Д 

НАХ
Д 

За съда 253 47 7 13 186 212 43 4 12 153 
К.Косев 91 20 1 5 65 73 16 1 4 52 

Д.Иванов
а 

49 7 4 3 35 41  4 2 3 32 

Н.Борисо
в 

111 18 2 5 86 97 22 1 5 69 

Н.Генчев
а 

   2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 

 
 

 Потвърдени съдебни 135 бр. актове: 
 

съдия Брой потвърдени съдебни актове 
Константин Косев 53 
Доротея Иванова 23 
Николай Борисов 58 

Нели Генчева 1 
общо 135 

 
 Отменени 65 бр. съдебни актове: 

 
съдия Брой 

отменени 
съдебни 
актове 

Отменени с 
връщане на 
делото за 

ново 
разглеждане 

Отменени с 
постановяване 

на нова 
присъда (акт) 

Отменени с 
прекратяване 

на 
наказателното 
производство 

К. Косев 15 6   9 0 
Д. Иванова 15 5 10 0 
Н. Борисов 34                    10  23 1 
Н. Генчева  1 1   0 0 

общо 65 22   42 1 
 

 Изменени 12 бр.съдебни актове: 
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съдия Брой изменени съдебни актове 

Константин Косев 5 
Доротея Иванова 2 
Николай Борисов 5 

общо 12 
 

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година, 
съдиите от РС–Разград са правораздавали в съответствие със закона и 
добрите практики. 

 
ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА 
 
При извършената тематична проверка на образуваните в ЕИСС дела, за 

периода от 30.06.2021 г. до 30.04.2022 година, се устави, че във всички се 
съдържа на хартиен носител издадения в електронна форма акт на съда, със 
саморъчен подпис на съдията, който го е постановил. 

В случай на жалба и/или протест, делата се изпращат на ОС-Разград в 
електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен в 
хартиеното дело със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил. 

В РС-Разград за периода на проверката са образувани в ЕИСС общо 
дела, както следва:  

- За 2021 г. - 1696 бр., от които: 
- 1298 бр. граждански дела; 
- 398 бр. наказателни дела, както следва: 

 
Общо дела Граждански дела Частно гражданско 

дело 
1698 366 932 

 
Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД 
398 104 5 143 146 

 
- За 2022 г. - 1057 бр., от които: 
- 809 бр. граждански дела; 
- 248 бр. наказателни дела, както следва: 

 
Общо дела Граждански дела Частно гражданско 

дело 
809 232 577 

 
Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД 
248 88 2 56 102 
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НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ: 
 

Съдия 

Брой 
средно 

месечно 
постъплени

е на 
наказателн
и дела на 

съдията на 
база 

утвърдено 
щатно 

разписание 

Брой 
средно 

месечно 
решени 
дела от 
съдията 

утвърдено 
щатно 

разписани
е  

Брой средно 
месечно 

постъпление 
на дела на 

съдия на база 
действителнат

а 
натовареност 

Брой средно 
месечно 

решени дела 
от съдията  

Действителн
а 

натоваренос
т 

Отработени 
човекомесеци за 

годината(свършен
и дела към 
отработени 

човекомесеци) 

Средно 
месечно 
дела за 

разглеждан
е от един 

съдия  

Доротея 
Иванова  

158 бр. – 
13,17 

171 бр. – 
14,25 

158 бр. – 17,56 
171 бр. – 

19,00 
9 

228 бр. - 
25,33 

Константи
н Косев 

320 бр. – 
26,67 

327 бр. – 
27,25 

320 бр. – 26,67 
327 бр. – 

27,25 
12 

364 бр. – 
30,33 

Николай 
Борисов 

296 бр. – 
24,67 

317 бр. – 
26,42  

296 бр. – 24,67 
317 бр. – 

26,42  
12 

335 бр. – 
27,92 

   
 
 ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
ИЗВОДИ : 
 

1. Организацията и осъществяването на правораздавателната 
дейност в РС–Разград е на много добро ниво. Това позволява да се 
получават своевременно данни за дейността на съда по определени 
направления и относно количеството, качеството и сроковете на 
свършената работа от всеки съдия. 

2. Съдиите са разглеждали наказателни дела, по всички видове 
производства от подсъдните им. Разпределението им и натовареността 
на магистратите е равномерна през проверявания период, като разликата 
в броя на постъпилите се дължи на разгледаните наказателни дела от 
съдията по дежурство, образувани основно през съдебната ваканция и 
ползването на годишен отпуск. 

3. Председателят вижда ясно проблемите на съда и успява да вземе 
незабавни мерки за насочване на организацията и дейността в 
необходимата и правилна насока. В техническо отношение РС–Разград е 
добре оборудван и с добро програмно обезпечение, което подпомага по-
ефективната работа на магистратите и служителите му. 

4. Съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането, 
решаването и написването на съдебните актове в законните срокове. От 
проверените дела не се установи противоречива съдебна практика, 
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предвид факта че повече от оспорваните актове са потвърдени от въззивната 
инстанция.  

5. Делата се образуват, разпределят, насрочват, отлагат и 
приключват съгласно изискванията на закона. Отлагането и 
насрочването им за следващите съдебни заседания е съобразено със 
сроковете, предвидени в чл. 271, ал. 10 НПК. 

6.  От проверката се установи добра практика по получаването, 
съхраняването и предаването на веществени доказателства, които се 
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. В актовете за 
унищожаване на ВД е посочен конкретният метод/начин/способ за това. 

7. През проверявания период е извършена проверка от ОС – 
Разград по отношение на съдиите, разглеждащи наказателни дела . 

8. От извършената проверка се установи, че се спазват законовите 
срокове при администриране на постъпилите жалби, протести и 
възражения, които се изпращат на въззивна инстанция съгласно срокът 
посочен в чл. 319, ал. 1 от НПК. 

9. Съдебните книги се водят според изискванията на ПАС. Слагат се 
жълти етикети на делата, чието разглеждане е свързано с кратки 
процесуални срокове, съгласно чл. 82, т. 5 от ПАС. Също така през 
проверявания период (01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.) стриктно се е спазвала 
разпоредбата на чл. 80 от ПАС при образуването на наказателните дела в 
съда. 

10. Във връзка с проведената тематична проверка, се констатира, че 
в хартиения еквивалент на образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. дела, 
е приложен издадения в електронна форма акт на съда със саморъчен 
подпис на съдията-докладчик. 
 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 
Закона за съдебната власт, проверяващият екип приема, че не е необходимо 
да бъдат давани препоръки.  

  
На осн. чл. 58, ал. 3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на председателя на РС–Разград, който в едномесечен срок от получаването 
му да запознае с него съдиите и съдебните служители. Председателят на 
РС–Разград да уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС за 
изпълнението на това свое задължение. Възражения могат да се направят в 
7 – дневен срок от получаването му пред главния инспектор на ИВСС. 

 
След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2 - ро ЗСВ – при липса на 

постъпили възражения, а при постъпили такива – след произнасянето на 
главния инспектор на ИВСС по тях, копие от акта, ведно с възраженията и 
решенията по тях на главния инспектор (при постъпили възражения) на 
електронен носител да се изпратят на председателя на Окръжен съд – 
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