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СТАТИСТИКА ОТ РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА 
СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ1

 
 

1. За периода януари 2007г. - април 2008г. в Районен съд – Разград са постъпили 26 
жалби по Закона за защита срещу домашно насилие, от които за 2007г. са 22 и за 
4 месеца на 2008г. - 4. 

2. За същия период са разгледани 23 съдебни дела по Закона за защита срещу 
домашно насилие. От 23 съдебни дела, 18 са завършили с постановено съдебно 
решение, от които за 2007г. са 14 и 4 месеца за 2008г.. 

3. В закрито заседание Районен съд – Разград е издал 23 съдебни заповеди за 
незабавна защита, от които 19 са за 2007г. и 4 за 2008г. 

4. Четири жалби по Закона за защита срещу домашното насилие са били 
прекратени или оттеглени, от които и четирите са за 2007г., а за 2008г. - няма. 

5. Пет жалби по Закона за защита срещу домашното насилие са били отхвърлени  
от Районен съд – Разград, от които 5 са за 2007г., а за 2008г. - няма. 

6. Пет съдебни решения по Закона за защита срещу домашното насилие са били 
обжалвани пред Окръжен съд – Разград: 2 потвърдени, 1 частично отхвърлено и 
2 частично изменени, от които 4 са за 2007г. (1 потвърдено, 1 частично 
отхвърлено и 2 частично изменени), а за 2008г. – 1 обжалвано и потвърдено. 

 

 
СТАТИСТИКА ОТ РПУ – РАЗГРАД ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ 

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ2

 
 

1. За периода януари 2007г. - април 2008г. РПУ – Разград е изпратило 14 преписки 
по Закона за защита срещу домашното насилие до Районен съд – Разград, от 
които 9 за 2007г. и 5 – за първите 4 месеца на 2008г. 

2. От тях Районен съд – Разград е върнал 7 преписки и за 7 са издадени заповеди за 
незабавна съдебна защита. За 2007г. са върнати 3 преписки и за 6 са издадени 
заповеди за незабавна защита. За първите 4 месеца на 2008г. са върнати 4  
преписки и е издадена една заповед за незабавна защита.  

 

                                                 
1 Информацията е предоставена от Районен съд – Разград на 15.05.2008г. 
2 Информацията е предоставена от РПУ – Разград на 19.05.2008г. 
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