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 Своята правораздавателна дейност Районен съд Червен бряг осъществява 
в Община Червен бряг, на чиято територия са разположени четиринадесет 
населени места, а именно: двата града - Червен бряг и  Койнаре и селата: 
Бресте, Глава, Горник, Девенци, Лепица, Ракита, Радомирци, Реселец, Рупци, 
Сухаче, Телиш, Чомаковци. 

Непосредствената близост до главен железопътен и шосеен път, 
оживеният трафик и климатично–географските особености на района определят 
състоянието, динамиката и структурата на престъпността и гражданския оборот 
в региона. 

Районен съд – Червен бряг с административен адрес: гр.Червен бряг, ул. 
„Екзарх Йосиф” №6 осъществява дейността си в самостоятелна сграда, 
съсобственост на ВСС и Община Червен бряг. 
  

І КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
І.1. СЪДИИ, СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
През 2020г. по щатна численост съдиите в Районен съд – Червен бряг 

бяха четирима съдии - съдия Виолета Николова , съдия Христо Първанов, 
съдия Йохан Дженов и съдия Катя Велисеева. 

 Със заповед № 89/15.01.2018г. на Председателя на ВКС съдия Велисеева 
е командирована, считано от 01.02.2018г. да изпълнява длъжността „съдия“ в 
Софийския районен съд за разглеждане на граждански дела, на свободна щатна 
бройка до заемането й от титуляр по надлежния ред след провеждането на 
конкурс от ВСС. 

През месец Октомври съдия Николова бе преназначена за съдия в 
Районен съд гр. Плевен. 

В края на отчетния период в РС-Червен  бряг реално работят само двама 
съдии – Първанов и Дженов. 

В съда работят и един съдия по вписванията – г-жа Нели Найденова, и 
един държавен съдебен изпълнител – г-н Анатолий Атанасов. 

Юридическият стаж на магистратите е както следва: 
АНАТОЛИЙ АТАНАСОВ – юридически стаж  като ДСИ – 27 години  8 

месеца; 
Нели Найденова - общ юридически стаж  10 години. 
 ХРИСТО ПЪРВАНОВ- общ юридически стаж  – 22г. 5 м.г., от които 17г. 

съдийски стаж; 
- ЙОХАН ДЖЕНОВ- общ юридически стаж  – 19г. 7 м. ; съдийски стаж  – 

15г. и 7  м. 
-ВИОЛЕТА НИКОЛОВА – общ юридически стаж -  18 г. 4 м., от 

които  съдийски стаж  – 8г. и 8 м. 



      
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

 

- КАТЯ ВЕЛИСЕЕВА – общ юридически стаж -  8 г. 8 м., от които в 
съдебната система 6г. 4 м.  

Съдиите в РС-Червен бряг са разглеждали еднолично дела по 
утвърдените съдебни състави, както следва: 

            1.ХРИСТО ПЪРВАНОВ– І състав. 
            2.КАТЯ ВЕЛИСЕЕВА  – ІІ състав. 
            3.ЙОХАН ДЖЕНОВ– ІІІ състав. 
            4.ВИОЛЕТА НИКОЛОВА–   ІV състав. 
І.2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ. 
Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание на Районен съд – 

Червен бряг общият брой на съдебните служители е 14. 
Длъжностите на съдебните служители в РС-Червен бряг, са разделени 

както следва: 
Ръководни длъжности: 
Административен секретар – 1 бр. 
Главен счетоводител – 1 бр. 
Длъжности от специализираната администрация: 
Съдебен секретар – 3 бр. 
Съдебен деловодител – 5 бр. 
Съдебен архивар – 1 бр. 
Призовкар – 1 бр. 
Експертна длъжност в обща администрация : 
Системен администратор – 1 бр. 
Техническа  длъжност в обща администрация : 
Работник по поддръжка сграда – 1 бр. 

Равномерната натовареност на съдебните служители е постигната чрез 
възлагане на допълнителни функции на съдебните служители в случай на 
отсъствие на съдебен служител, свободен щат или временна претовареност на 
съответен съдебен служител.  И през 2020г. определени съдебни служители 
продължиха да изпълняват и допълнителни функции съобразно нуждите, 
личностните и професионални възможности на всеки от тях, след направен 
анализ на натовареността им и с цел уплътняване на работното  време, а 
именно: 

- на Адм.секретар е възложено да изпълнява и функции като «Завеждащ 
регистратура ЗЗКИ», «Финансов контрольор», както и при  необходимост в 
звено «Регистратура» и «Бюро съдимост»; 

- на Гл. счетоводител е възложено да изпълнява и функции от звено 
„Човешки ресурси”; 

- на системния администратор е възложено да изпълнява и функции на 
„съдебен статистик”, както и публикуването на постановени крайни съдебни 
актове; 
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-един съдебен деловодител изпълнява и функции „служител по 
сигурността на информацията”,   „заместник финансов контрольор» и «Бюро 
съдимост»; 

- един съдебен деловодител изпълнява функции  като «касиер» ; 
- всички съдебни деловодители имат права в случай на заместване в Бюро 

съдимост и деловодство «Съдебно изпълнителна служба»; 
- всички съдебни служители и държавния съдебен изпълнител имат право 

на достъп до Национална база данни „Население”; 
- призовкарят изпълнява и функции като  „домакин”; 
- служителят, заемащ длъжността „работник, поддръжка сгради” 

изпълнява и функциите на „чистач”. 
 
II. Вътрешно организационни дейности 
В Районен съд - Червен бряг  бе въведена от 26.08.2020г. деловодната 

програма ЕИСС, но продължава да работи и с програмния продукт САС 
„Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване”АД гр. Варна. Към 
настоящия момент, с оглед прозрачност и улесняване работата на 
администрацията, както и изготвяне на статистически отчети и справки, всички 
входящи документи включително по делата се сканират и прикачват в 
деловодната програма, създава се електронно досие на делото, като паралелно 
се използва и хартиен носител.  

Постановените през 2020г. решения по разглежданите в РС-Червен бряг 
дела се подреждат в публичен регистър по чл.235, ал.5 от ГПК. Регистрите се 
съхраняват  в деловодството  и всички граждани имат право на достъп до тях. 

Съдебната администрация при РС-Червен бряг през отчетния период се 
ръководи от административния ръководител, който организира и ръководи 
дейността й, като планира, организира и ръководи съдебните служители, 
отговаря за резултатите от тяхната дейност, вкл. оценка за показаните 
резултати, за въвеждането на програмни решения по финансовите средства, 
автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността. 

При проведеното атестиране на съдебните служители, назначената 
комисия постави отлична оценка на всички съдебните служители от РС-Червен 
бряг. 

За организиране на работното време В РС Червен бряг са  въведени 
отделни обедни почивки на служителите, които не се застъпват, като е 
създадена организация за прехвърляне и комбиниране на задачите на съдебните 
служители по време на обедната почивка и е организирано обучение с цел 
взаимозаменяемост и преразпределение на  работните задачи.  

Във  вътрешна информационна мрежа на съда в папка, наименувана 
„Вътрешна организация“, ежедневно се публикува полезна информация за 
работещите в съда, съобщения, заповеди и други документи, касаещи 
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ежедневната дейност на съдиите и служителите.  
За нуждите на новата деловодна програма на служителите и магистратите 

са осигурени квалифицирани електронни подписи.  
През 2020г. продължи да действа екипният принцип на работа между 

магистрат, съдебен деловодител и съдебен секретар. Организацията на работа 
по съдебни екипи  спомогна през последните години да се улесни работния 
процес, обезпечава повишаването на квалификацията,  гарантира максимална 
бързина и качество при управлението на делата и работата с граждани и 
адвокати.  Следва да се отбележи, че между съдебните секретари  и съдебните 
деловодители е ясно изразена взаимозаменяемостта помежду им при 
необходимост, както и силно изразен екипен принцип, което доведе до 
изключително позитивни резултати от работата на отделните съдийски екипи. 
Обобщавайки горното се стига до извода, че броят и дейността на съдебните 
служители в РС-Червен бряг е на нивото на съвременните изисквания на 
европейските стандарти в административното обслужване. Съдебните 
служители притежават необходимите нравствени и професионални качества за 
заеманите от тях длъжности. Работят мотивирано и полагат усилия за 
повишаване на квалификацията си.  

И през 2020г. интернет страницата на съда съдържа информация както за 
съда /персонал, контакти, банкови сметки и др./, така и част от вътрешните 
правила, действащи в съда, които имат отношение към гражданите - страни по 
дела, новини и друга полезна информация. Постановените от РС-Червен бряг 
съдебни актове се публикуват на страницата на съда, при спазване 
изискванията на ЗСВ, ЗЗЛД, ЗЗКИ и вътрешните правила за публикуване на 
съдебни актове на ЧРС. Периодичното обновяване на интернет страницата на 
съда и поддържането й в актуално състояние е за удобство на гражданите и 
юристите.  

През 2020г. няма образувани дисциплинарни производства  срещу съдии  
и съдени служители от РС-Червен бряг.  

В ЧРС за отчетния период има подадени две жалби срещу дейността на 
съдия Дженов и съдията по вписванията Нели Найденова от Недялко Недялков, 
които са изпратени по компетентност на Инспектората към ВСС. 
 

  II АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ  
 
 През 2020г. в Районен съд Червен бряг бяха актуализирани  действащи 

до този момент и въведени редица нови вътрешни правила  с оглед динамиката 
в българското законодателство и влизането в сила на регламенти  относно 
правото на Европейския съюз. 

Съблюдава се стратегически план за дейността на РС Червен бряг и 
Стратегия за управление на риска в РС Червен бряг за периода 2019-2021г.  В 
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съда бе назначена комисия за срок от 3 години, която да координира 
изпълнението на дейностите по управление на риска, да извършва периодично 
преглед на стратегията и предлага актуализирането й, да събира и анализира 
напредъка по изпълнение на предприетите действия за намаляване на 
идентифицираните рискове, да изготвя годишен доклад и др. 

С оглед  утвърдените от ВСС „Стандарти за условията на труд в органите 
на съдебната власт и ефективен механизъм  за прилагане на приетия стандарт и 
изпълнението му, през 2020г. в РС Червен бряг с помощта на служителя, 
отговарящ по ЗБУТ, г-жа Ценка Данчева, бяха актуализирани стари и въведени 
редица нови вътрешни правила и инструкция. 

През 2020г.  бе проведено текущо обучение на всички работещи в съда 
от служителя по ЗБУТ и групата на условия на труд. 

По отношение на защитата на личните данни   и приложението на 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и 
Директива  (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни/ 
наричана по долу Директива  (ЕС) 2016/680/, действат утвърдени Вътрешни 
правила на Районен съд Червен бряг за защита на личните данни, както и 
Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни в 
Районен съд Червен бряг. И през 2020г., както  през предходната година, 
длъжностно лице по личните данни е главния счетоводител на съда, а негов 
заместник в случай на обективна невъзможност да изпълнява функциите си 
поради отпуск, болничен или друго, системният администратор на съда.    

Всички  работещи в РС Червен бряг са преминали обучение  по защита на 
личните данни,  удостоверено с нарочен протокол, подписан от лицата, с изкл. 
на командирования съдия Катя Велисеева и отсъстващата поради отпуск за 
отглеждане на малко дете административен секретар Цв.Стоянова.   

През 2020г. не са установявани  и регистрирани рискове и инциденти  в 
дейността на РС Червен бряг, свързани с личните   данни. 

По отношение на  защитата от бедствия и аварии в РС Червен бряг: 
Актуализиран бе Плана за защита от бедствия и аварии на пребиваващите 

в РС Червен бряг ведно с приложенията към него, схема на съда,  списъка на 
работещите в съда с данни за контакт, схема за оповестяване на персонала при 
възникване на бедствия и аварии на територията на ЧРС, схема за опростяване 
на основните съставни части на Единната спасителна система, списък на най-
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важните телефони, справка за осигуреността на  работещите с индивидуални 
средства за защита за еднократно ползване, справка за необходимия шанцов 
инструмент и инертни материали. В плана са разпределени задълженията, 
отговорните структури и лица за изпълнение  на мерките за защита при 
необходимост, ресурсите  и времето за реагиране, начинът за взаимодействие 
със съставните части на единната спасителна система и реакция при сигнали за 
различни бедствия и аварийни ситуации, оповестяване и информиране на 
населението. 

 Както през предходните години, така и  през 2020г. РС Червен бряг  
разполага   и поддържа в наличност  30 бр. респиратори, раздадени на съдиите 
и служителите, както и маски, дезинфектант и др. съгласно изискването на 
Закона за защита от бедствия и аварии. 

Всички новопостъпили дела по видове и групи, определени във 
вътрешните правила на съда, се разпределят на 100 % измежду всички съдии в 
РС-Червен бряг / вкл. адм.ръководител/ с оглед да се гарантира пълно спазване 
на принципа на случайно разпределение на делата. По този начин се постига 
равномерно разпределение на постъпилите дела и еднакво натоварване на 
магистратите от съда. Със заповед се определя ежемесечно дежурството на 
всеки съдия, което е с продължителност 1 седмица. Графикът на съдиите и 
съдебните служители се определя предходния месец за следващия месец от 
административния секретар респ. главния счетоводител след съгласуване с 
работещите в съда като се съблюдава да не се превиши броят на дежурствата на 
едно лице за сметка на друго.  
 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
ІІ.1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА. 
През 2020г. общият брой на новопостъпилите дела е 1650 броя - със  7 

дела по-малко от постъпилите през 2019г.  
От постъпилите през 2020г. дела 1274 дела са граждански  а 376 

наказателни дела.  Разликата е незначителна в сравнение с предходната година. 
Висящите дела в началото на отчетния период са 213 броя – 100 дела на 

съдия Дженов и 113 дела на съдия Първанов. 
Общият брой дела за разглеждане през 2020г. е 1784 дела в това число 

новопостъпили дела и дела останали от предходния период/. 
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Продължава тенденцията съдът да разглежда  почти три пъти по-голям 
брой граждански дела в сравнение с наказателните дела.  

Всички дела са разпределени между съдиите чрез електронно 
разпределяне на принципа на случайното разпределение на делата, съобразно 
поредността на постъпването им чрез Централизираната система за 
разпределение на делата и ЕИСС. За извършеното разпределение се изготвя 
протокол, който се прилага към съответното дело след подписа му от 
разпределящия съдия. 

Делата в РС-Червен бряг се разпределят от Административния 
ръководител – Председател на Районен съд Червен бряг, а при невъзможност  
от последния поради уважителна причина /участие в заседание, в обществено 
мероприятия и др./ -  от дежурния съдия, съгласно график за дежурства за 
месеца. 

 
Видно от гореизложеното, последната година се забелязва минимален 

спад на делата – само със седем броя, като съотношението на гражданските и 
наказателни дела за разглеждане е почти еднаква с миналия отчетен период. 

 
ІІ.1.1. Наказателни дела: 
Новопостъпили наказателни дела 
 – НОХД -120 дела / при 120 за 2019г.,  155 за 2018г./ 
- НЧХД –  9 броя /  при 14 бр. за  периода от 2019г. до 2018г. вкл./; 
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- чл.78а НК -29 бр. / при 47  бр. за 2019г. и  44 броя за 2018г./ 
- ЧНД съдебно производство – 59 бр. / при 97 броя  за 2019г.,  103 броя за 

2018г.; 
- АНД – 130 бр. / при 95 бр. за 2019г., 100  за 2018г./  
- ЧНД   разпити пред съдия.– 4 бр. при 7 бр.  за 2019г. и 11 бр. за 2018г. 
Анализът на делата по видове показва значително увеличение на 

НАХДелата при по- голямо намаляване броя на НЧХДела и еднакъв брой на 
делата от общ характер. 

В структурата на постъпилите наказателни дела  най-голям дял имат 
общо опасните престъпления, следвани от престъпленията по стопанството, 
престъпленията против собствеността, престъпленията против брака, 
семейството и младежта, престъпленията против личността.  
 

 
 
Общо за разглеждане  наказателните дела  са 439бр. при  464 за 

2019г., от които 146 дела НОХД, 16 бр.  НЧХД, 34 бр. дела по 78а НК, 64бр. 
ЧНД, 4 бр. – ЧНД – разпит пред съдия,150  АНД.  

 

 
 
Анализът на наказателните дела като брой показва, че  продължава 
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тенденцията най-голям брой наказателни дела да са НОХД за престъпления от 
общ характер следвани от административно наказателните дела, съставени по 
жалби срещу издадени наказателни постановления и ел. фишове.   
 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАТАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА 

СЪДЕБЕН АКТ – ПРИСЪДИ И СПОРАЗУМЕНИЯ ПРЕЗ 2020г. 

  
Към 31.12.2020 г. по НОХД има осъдени 91 лица и 4 оправдани. Спрямо 

22 лица е наложено наказание по чл.78а НК.  По отношение на 43 лица е 
приложена разпоредбата на чл.66, ал.1 НК.  През 2019 г. в Районен съд – Червен 
бряг не са  разглеждани дела с висок обществен интерес . 
 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Брой 
свършени и 

влезли в сила 
през 2019 г. 

Брой 
свършени и 

влезли в сила 
през 2020 г. 

Н.Д.О.Х. 
от които: 124 108 
-против личността 5 1 
-против правата на гражданите 4 0 
-против брака, семейството и младежта 7 5 
-против собствеността 20 5 
-против стопанството 28 15 
-против дейността на държавните органи и 
обществените организации 2 3 
-документни престъпления 1 2 
-против реда и общественото спокойствие 1 0 
-общо опасни 56 72 
 

ІІ.1.2. Граждански дела: 
 
Новопостъпили граждански дела  –  1197  бр. / за сравнение през 2019г. 

са постъпили 1277 бр., през 2018г. – 1261бр.. От постъпилите граждански дела 
през отчетния период исковите производства са 128. Установителните искове са 
67 бр., делата по ЗЗДН са 14, облигационните искове са 29, вещните – 7, 12 
делби, 17 развода, 5 дела за присъждане или изменение размера на издръжка, 9 
дела по КТ три административни производства, три обезпечения и  741 дела са 
заповедни производства. 
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Постъпили граждански дела през 2018 г. , 2019г. и 2020г. 

 
 

Общо граждански  дела за разглеждане през 2020г. – 1345 бр. 
 

 
 
Анализът на новопостъпилите граждански дела показва, че  през 2020г.  е 

налице незначително отстъпление от броя на  образуваните спрямо 2019г.  
 

Всичко дела за разглеждане / граждански и наказателни общо/-  1784 за 
разлика от 2019г. - 1858 дела за разглеждане и  близо 2000, през 2018 . 

 
Съпоставка с данните от  2018г., 2019г. и 2020г. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

183

8

179

806

83

2

172

22

275

742

66
0

128
17

266

741

39
2

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1300

1350

1400

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1335

1394

1345

Граждански дела за 

разглеждане

Граждански дела за 

разглеждане



      
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

 

  
 

ІІ.2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 
 
Всичко свършените дела  през отчетния период са 1212 при 1724 дела за 

2019г., и  2018г. са свършени 1629 дела. 
 
Свършени дела през   2018г. , 2019г. и 2020 
 

 
 
ІІ.2.1.  Общо свършени наказателни дела  – 359 дела, от които в срок 

до 3 месеца –  255 дела - /71% /. За сравнение  през 2019г. броят на свършените 
наказателни дела в 3 м. срок е бил 76%, а през 2018г. - 86 % . 
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Видно  от анализа на статистиката за отчетния периода, намалял е 
процента на наказателните дела, решени в 3 месечния срок. 

Следва магистратите от съда да приложат  дисциплиниращите мерки по 
НПК към страните за ускоряване на производствата през следващата година 

Свършени наказателни дела 3 месечен срок  по видове в % за периода 
2018 – 2020г. 

 

 
 
ІІ.2.2.  Общо свършени граждански  дела  – 1212  дела, от които в срок 

до 3 месеца –  1152 дела т.е. 95% , при също 95% през 2019г.  
 

„ 
 
 
Анализът на решените дела в тримесечен срок показва, че заповедните 

производства по чл.410 и 417 ГПК са решени 100% в тримесечен срок и 99 % от 
частно гражданските дела. 
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Новообразувани граждански дела по материя 
 

Граждански дела шифър 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

по СК 100 154 166 166 154 128 

облигационни 200 74 40 32 25 21 

вещни 300 12 15 13 7 7 

делби 500 28 24 8 9 12 

установителни искове 600 39 40 49 36 67 

по КТ 700 35 18 6 17 9 

административни 800 1 1 2 - 3 

обезпечения 900 9 1 6 8 3 

частни производства 1000 121 140 169 262 254 

частни производства - заповедни 1100 696 856 806 669 677 

други граждански и регламенти 1300 34 0 0 3 15 

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА 

1203 
 

1301 
 

1261 
 

 
1190 

 
1197 

 

 
От общо свършените през отчетния период граждански дела 95% са 

приключили в срок до 3 месеца. Налице е идентичност на резултатите от 
2019г. и като цяло   са много добри и показват усилията на съдиите да ускорят 
дейността си. 

 
 
 
  
 По отношение на сроковете за изготвяне на съдебните актове през  

отчетния период е констатирано от инспектората при ВСС забавяне в 
изготвянето на съдебните актове от съдия Й.Дженов по редица дела , актовете 
по които са на отчет в ИВСС. Причината за забавянето е субективна и свързана 
с организацията на работа на съдията, за което последния следва да предприеме 
мерки това да не се допуска в бъдеще.  

над 3 месеца

2018 г.

2019 г.

2020 г.
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  ПО СЪДИИ. 
 
През 2019г. в РС-Червен бряг, до м. Октомври работеха на пълен щат 

трима съдии - съдия В.Николова, съдия Хр.Първанов, съдия Й.Дженов, а съдия  
Катя Велисеева продължава да работи на основание Заповед № 89/15.01.2018г. 
на Председателя на ВКС в СРС. 

През  2020 г. действителната натовареността по отношение на брой дела 
за разглеждане е 54,06 % при натовареност през 2019 - 51,61 и през 2018г. -
49,46, а по отношение на всичко свършените дела – 88%  при натовареност за 
2019г-. 47,89 и при натовареност през 2018г. - 44,03.  
 

 
 

След преназначаването на съдия Николова в Плевенски Районен съд, 
делата, които бяха на неин доклад /около 400 броя/ бяха преразпределени на 
Първанов и Дженов. С това натовареността по брой дела за разглеждане от 
Октомври до Декември е 74,33 % и доближава тази на СРСъд. Тенденцията 
през идната година ще продължи да е такава, при условие, че не бъде заета 
вакантната длъжност. Тази натовареност доведе до невъзможност да бъдат 
спазвани инструктивните процесуални срокове за насрочване и разглеждане на 
делата и изготвянето на съдебните актове, която тенденция ще продължи за в 
бъдеще. 

Съдиите са разгледали общо следния брой дела: 
съдия Виолета Николова – 423 / при 577 за 2019 и 593 дела за 2018г./; 

съдия Христо Първанов  - 698 / при 617 за 2019 и 584 дела за 2018г./; 
съдия Йохан Дженов – 663 дела /при 664 за 2019 и 618 дела за 2018г. / . 

Причината за различието в броя на разпределените дела, са делата, които 
постъпват на дежурство и които не се отчитат  при случайното разпределение 
на делата, постъпилите дела в дни, когато определен съдия докладчик е работел 
сам в съда /а останалите двама съдии са били в платен годишен отпуск или в 
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командировка/, както и обстоятелството, че ЦСРД не осигурява равномерно 
разпределение на делата, а е гарант за прилагане на случайния принцип за 
разпределението на делата. Прави впечатление, че разликата в натовареността е 
около 30 броя за Христо Първанов, а пък за 2019г- също с 30 дела в повече 
имаше съдия Дженов. 

От общия брой дела за разглеждане, съдиите от съда са свършили  
следният брой дела:  
съдия Виолета Николова – 542 дела; 
съдия Христо Първанов  - 556 дела; 
съдия Йохан Дженов – 626 дела. 

С оглед брой на свършените дела , данните са следните в %: 
- съдия Виолета Николова – 100%; 
- съдия Христо Първанов  - 84 %; 
– съдия Йохан Дженов – 85 % . 

  Показателите по съдии  по отношение на разгледаните и свършени дела е, 
както следва:  

1. Съдия Христо Първанов  - Брой дела за разглеждане през 2020г. –  общо 
698 броя. Свършени дела  - 84%. 

 

 
 

2. Съдия Йохан Дженов  
Брой дела за разглеждане през 2020г. –  общо 663 броя. Свършени дела  
85%.   
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4.Съдия Виолета Николова  

Брой дела за разглеждане през 2020г. общо 423 броя.  
Свършени дела  100%. 
 

 
 

Резултат от въззивна и касационна проверка на съдебните актове 
 

Срещу актове по приключените от съдия Виолета Николова дела през 
2020г. са подадени жалби  по общо  44 дела. Резултатът от въззивната проверка 
показва, че   по 24 дела актовете са потвърдени, 12 са отменени и 8 са изменени. 

 

  
 

Срещу актове по приключените от съдия Йохан Дженов дела са подадени 
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жалби общо по 44 дела. Резултатът от въззивната проверка показва, че   по 20 
дела актовете са потвърдени, 12 са отменени и делата са върнати за ново 
разглеждане и 12 са изменени. 

 

 
 

 
Срещу актове по приключените от съдия Христо Първанов дела са 

подадени жалби общо по 42 дела. Резултатът от въззивната проверка показва, 
че  по 20 дела актовете са потвърдени, по 13 са отменени и 9 са изменени. 
 

 
 

Анализът на обжалваните дела обуславя извод, че и трите състава следва 
да положат усилия да подобрят качеството си на работа. 
 
 III.СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ  
 
За периода 01.01.2020г – 31.12.2020г. съдията по вписванията при РС – Червен 
бряг е извършил: 2744 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, от които: 

- 833 бр. нотариални актове за покупко продажба; 
- 263 бр. нотариални актове за дарения; 
- 5 бр. замени; 
- 370 бр. договори за наем; 
- 474 бр. договори за аренда; 
- 33 бр. законни и договорни ипотеки; 
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- 91 бр. възбрани; 
- 21 бр. искови молби; 
- 6 бр. обявени завещания; 
- 19 бр. договори за доброволна делба; 
- 39 бр. констативни нотариални актове; 
- 6 бр. актове за държавна собственост; 
- 163 бр. актове за общинска собственост; 
- 98 бр. други, подлежащи на вписване актове; 
- 21 бр. заличени ипотеки и възбрани; 
- 1 бр. постановени откази за вписване, отбелязване и заличавания; 
- Писмени справки/удостоверения – 361 бр.; 
- Устни справки – 37 бр.; 
- Справки по молба на държавен орган – 209 бр.; 
- Преписи – 888 бр. 

 
 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 

 През отчетния период  в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд 
гр.Червен бряг са постъпили общо 174 броя изпълнителни дела за сумата от в 
размер на 469 286лв., като по групи са разделени на следните видове: 
изпълнителни дела в полза на държавата – 119 брой, за сумата от 119 848лв.; 
изпълнителни дела за вземания на юридически лица и търговци – 14 броя, за 
229 285лв.; 41 дела  с взискатели граждани за 120 153лв. През 2020г. 
приключените  изпълнителни дела в служба „Съдебно изпълнение“ при 
Районен съд гр.Червен бряг са общо  168 броя. 
 От представения на  Министерството на правосъдието отчет за работата 
на  Държавен съдебен изпълнител за 2020г. е видно, че в СИС при РС гр.Червен 
бряг в края на отчетния период са останали висящи 703 дела за сума, в размер 
на 1 047 846лв.  

V. БЮРО СЪДИМОСТ  
 
През 2020г.  функции  в звено „Бюро съдимост” при Районен съд – 

гр.Червен бряг  са осъществявани от Ценка Данчева. Бюрото за съдимост в 
Районен съд поддържа и съхранява картотеки на бюлетините за съдимост и на 
бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни 
указатели и входящ регистър в електронен архив. При работата в звеното се 
спазват стриктно изискванията на Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г.  За 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. 

През изминалата година в служба „Бюро съдимост” в Районен съд – 
Червен бряг са  въведени 101 бр. бюлетини за съдимост /при въведени 145 броя 
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за 2019г. и 159 бр. през 2018/, бюлетини по чл.78А – 26 бр. / при 43 за 2019г. и  
55 бр. за 2018г./. Издадени са 1583 бр. свидетелства за съдимост /  при 1724 бр. 
за 2019г. и 1977 бр. за 2018г./, както и  1687  бр. справки за съдимост по искане 
на друг съд/ при 2446 за 2019г. и 2204 за 2018г./и 806 справки за съдимост.  
 

VI. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И 
УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

 
VI.1 СГРАДЕН ФОНД.  
Поради обстоятелството, че в периода 2016-2018г.  бе санирана сградата 

на РС-Червен бряг чрез полагане на топлоизолационни плочи с дебелина от 
10-15 см. на различните етажи  и измазване с нова мазилка и боядисване, 
подмяна на старата дървена дограма с нова ПВЦ, се създадоха условия за 
повишаване на енергийната ефективност и по-добри условия за работа на 
магистрати и съдебни служители. Добре изолираната сграда вече не създава 
термомост между вътрешната и външната температура, което води до по-
ниски разходи за отоплението през зимния период, респективно охлаждането 
през летния период. Всеки служител и магистрат  разполага с компютърна 
конфигурация . 

Поради липса на финансови средства сградата все още не е приведена в 
съответствие със законовите изисквания. Съдът не разполага със система за 
видеонаблюдение /12 камери – четири външни и осем вътрешни/.През 2020г. 
бяха отпуснати средства и е изградена система за контрол на достъп за 
помещението по ЗЗКИ, и за пожароизвестяване на цялата сграда. Все още 
сградата не е окомплектована и няма издаден строителен паспорт, което 
обстоятелство е пречка за предприемане на по-нататъшни действия за 
евентуалното й пристрояване и изграждане на обособена част за нуждите на ОЗ 
„Съдебна охрана“ с монтиран металдетекторна рамка и турникет  пред 
входната врата за преглед на вещите на гражданите, които посещават съда и 
осуетяване на възможността да бъдат привнесени в сградата забранени и 
опасни за живота на мнозина вещества и предмети. 
  

VI.2. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
Техническата обезпеченост на РС-Червен бряг е на добро ниво. Районен 

съд Червен бряг разполага с  МФУ – 9 бр.; принтери – 10 бр.; 
ком.конфигурации – 31бр.; 24 бр UPS; шредери – 8бр.; картотека за БС – 3бр.; 
скенери – 2бр. и лаптопи – 2бр.  

Административната сграда е оборудвана с телефонна централа. Във всяка 
от съдебните зали е монтирана озвучителна системи за известяване на страните 
в съдебно заседание. 
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VII. СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В РС-ЧЕРВЕН БРЯГ . 

  
Дейността на Районен съд Червен бряг е изцяло съобразена със Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор и Решенията на ВСС 
относно финансово-счетоводната дейност. Поддържа се и се актуализира 
изградената система за финансовото управление и контрол са разписани 
основни процедури и работни инструкции, както и ясни и прозрачни правила на 
основния компонент от СФУК „Контролни дейности”.  

Финансово-счетоводната дейност на съда се осъществява посредством  
програмни продукти, използвани в РС Червен бряг свързани със финансово 
счетоводната дейност на съда, а именно: ПП „Конто 66 – счетоводство „на 
dWare - Business Processor гр.София, ПП“RZ WIN – работна заплата“ и ПП 
„HON WIN – хонорари на съдебни заседатели, вещи лица и граждански 
договори“ на Омега тим България гр.София. 

 Главният счетоводител осъществява предварителен, текущ и последващ 
контрол върху всички постъпили суми по делата и сметките на съда вкл. 
извършва проверка за обстоятелството внесени ли са дължимите държавни 
такси по новообразувани дела и в какъв размер, постъпили ли са суми по 
издадени изпълнителни листове и съответствието им с изпълнителния титул и 
др. преди архивиране на делата чрез попълване на част от  контролен лист към 
кориците на всяка дело. 

Продължава  поддържането и използването на инсталирания  в предходен 
период ПОС терминал, с цел повишаване качеството на обслужване на 
гражданите и в изпълнение на разпоредбата на чл.4 ал.3 от Закона за 
ограничаване на плащанията в брой,  чрез които могат да бъдат извършвани 
картови плащания за държавни такси, наложени от съда глоби и такси за копия 
от документи по дела.  

 
IX. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
В Районен съд Червен бряг  са утвърдени Вътрешни правила за достъп до 

обществена информация, с които се урежда приемането, регистрирането, 
разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до 
обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне 
на обществена информация, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до 
обществена информация / ЗДОИ/. 

През 2020 г. са постъпили 2 броя заявления.  
Решенията по подадените заявления са издадени в законоустановения 
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срок от 14 дни. Информацията е предоставена във формата, поискана от 
заявителя . Няма заявления, оставени без разглеждане и/или непроизнасяне по 
тях. Преписките по ЗДОИ се съхраняват от Главния счетоводител на Районен 
съд Червен бряг, който води и регистъра на заявленията за достъп до 
обществена информация при отсъствие на титуляра адм.секретар на съда. 

 Отчета за дейността на съда по ЗДОИ за 2020г. е публикуван на 
страницата на съда в изпълнение на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Закона за 
достъп до обществена информация. 

 
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 
  От анализа на дейността на РС-Червен бряг могат да се направят следните 
изводи: 

И през 2020г. обстановката по отношение на работната страна в РС 
Червен бряг продължава да е основана на уважение  и екипност както между 
магистрати, така и между съдебните служители. Тази традиция следва да 
продължи и за в бъдеще,  за да се  създава все по-голяма мотивация и 
отговорност от страна на магистрати и съдебни служители, което води до 
развиване на търпение, толерантност и взаимопомощ.  

Магистратите от  РС-Червен бряг следва да продължат усилията за още 
по-бързо разглеждане и приключване на делата и по-високо качество на 
крайните съдебни актове за  постигане на  резултати, целящи максимално 
доближаване до изискванията на реформата в съдебната система,  покриване 
критериите на ЕС, както и за повишаване на доверието  на гражданите и 
обществото в съда.            

Всички заедно и през 2020г. можем да модернизираме  и изграждаме РС 
Червен бряг за постигане на единство между целите на съдебната система и 
добрите практики в звеното, като насочим дейността си към по-голяма 
отчетност и прозрачност и  изграждане на по-широка правна култура на 
гражданите. 

                                              
 
 

 И.Д. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                         НА РАЙОНЕН СЪД –ЧЕРВЕН БРЯГ:  
       /Христо Първанов/ 


