ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за дейността на РАЙОНЕН СЪД-ИСПЕРИХ през 2013 година
І.Кадрова обезпеченост
Няма промяна в щатната численост на съдийските длъжности и в съдебната
администрация на РС-гр.Исперих през отчетната 2013г.
Работят трима съдии, в т.ч. председателят на съда:
- председател: Юлияна Цонева – 13г. 1м. 18д. стаж като съдия; общ юридически
стаж – 14г. 7м. 16д.
- районен съдия: Елица Бояджиева-Георгиева – 12г. 3м. 7д. стаж като съдия; общ
юридически стаж – 12г. 6м. 11д.;
- районен съдия: Димитринка Купринджийска – 3г. 11м. 26д. стаж като съдия;
общ юридически стаж – 8г. 7м.19д.
В РС-Исперих работят един държавен съдебен изпълнител - Вилия Димитрова –
4г. 6м. 16д. стаж на длъжността; общ юридически стаж – 10г.28д. и един съдия по
вписванията - Филип Стоянов – 9г. и 7м. стаж на длъжността; общ юридически стаж –
14г. и 5м.
Без промяна са и длъжностите в съдебната администрация – общо 14 щата:
- административен секретар – Корнелия Спасова;
- счетоводител - Галя Цайкова;
- системен администратор – Ангел Николов;
- трима съдебни секретари – Детелина Витанова, Йоанна Трендафилова и Анна
Василева;
- съдебен деловодител “Регистратура”, той и съдебен архивар – Маргарита
Маркова;
- съдебен деловодител “Гражданско деловодство” – Румяна Иванова;
- съдебен деловодител “Наказателно деловодство” – Валентина Минчева;
- съдебен деловодител “Бюро съдимост”, той и съдебен деловодител
“Регистратура” – Силвия Цонева;
- съдебен деловодител “Съдебно-изпълнителна служба” – Веселка Йовева;
- съдебен архивар – незаета;
- призовкар – Недко Петров;
- чистач – Румянка Матева.
Всички канцеларии и помощни звена в РС-Исперих работят нормално, ползват
се специализирани софтуерни продукти, които периодично се актуализират, въведено
е автоматизирано управление на делата във всички служби на съда, което подобрява
качеството на работата и бързината на обслужване на гражданите.
Съдебните книги, регистрите и делата се водят и съхраняват съгласно
изискванията на Правилника за администрация в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/.
Почти всички служители са с дългогодишен професионален опит. Има добра
организация на работа, вкл. и за взаимозаменяемост при необходимост. Оказва се
взаимопомощ и сътрудничество. Услугите се предоставят навременно и ефективно.
Действащото длъжностно разписание удовлетворява нуждите на съда.
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ІІ.Движение на делата
Година

Постъпили през
годината дела

Всичко
за
разглеждане
дела

2011

1466

1642

2012

1288

2013

1201

Всичко
свършени
дела

Свършени
дела в срок
до 3 месеца

% на
свършени
дела в срок
до 3 месеца

1404

1307

93 %

1526

1280

1085

65 %

1447

1189

1016

85 %

През 2013г. в РС-Исперих са разгледани общо 1447 дела, от тях 974 граждански и
473 наказателни.
От тях висящи дела в началото на отчетния период са били общо 246 броя –
165 граждански и 81 наказателни.
Постъпили през отчетната година са общо 1201 дела, от които граждански 809
броя и наказателни - 392 броя.
Общият брой свършени дела през 2013г. е 1189, от които граждански 789 броя, а
наказателни - 400 броя.
Свършените дела са 82 % от общо разгледаните 1447 дела през отчетната година и
99 % от общо постъпилите дела.
Свършени в срок до 3 месеца са 1016 /714 граждански и 302 наказателни/, които
представляват 70 % от всички разгледани дела и 85 % от общо свършените дела. По
отношение на гражданските дела този срок е отчитан от насроченото първо с.з. до
решаването на делото /по последни указания на ВСС за попълване на статистическите
форми/, а по отношение на наказателните дела – от образуване на делото до
решаването му.
Със съдебен акт по същество са приключили общо 933 дела /706 граждански и
227 наказателни/, които представляват 78 % от всички свършени дела.
Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди:
Общият брой постъпили дела през 2013г. /1201/ е намалял спрямо постъпилите
дела през 2012г. /1288/ със 7 %, а спрямо постъпилите през 2011г. /1466/ - с 18%.
Общият брой свършени дела през 2013г. /1189/ е намалял спрямо общия брой
свършени дела през 2012г. /1280/ със 7 %, а спрямо 2011г. /1404/ - с 15 %.
Висящи в края на отчетния период са останали 258 дела – 185 граждански и 73
наказателни, като висящността е почти същата спрямо предходните години.
Останалите висящи дела в края на 2013г. /258/ представляват 18% от всички
разгледани 1447 дела, през 2012г. висящите дела /246/ представляват 16 % от всички
разгледани 1526 дела, а през 2011г. /238/ висящите дела представляват 14 % от всички
разгледани 1642 дела.
Делата в РС-гр.Исперих се образуват в съответствие с изискванията на
Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища. Разпределят се по докладчици в деня на
образуването им въз основа на програма за електронно разпределение на делата на
принципа на случайния подбор по поредността на постъпването им, като се въвеждат
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последователно по пореден номер на делото, по групи: “Граждански” /с подгрупи:
“Вещни искове”, “Облигационни искове”, “искове по СК”, “Делби”, “Заповедни по
чл.410 ГПК”, “Заповедни по чл.417 ГПК” и “Разрешения по чл.130, ал.3, чл.165, ал.4 и
чл.168, ал.2 от СК”/ и “Наказателни” /с подгрупи: “НОХД”, “НЧХД”, “АНД”/ дела.
Отделно са делата, които се разпределят по дежурство, определени със Заповед на
Председателя на съда.
В РС-гр.Исперих няма профилирани състави. Всеки съдия разглежда дела от
всички групи, посочени горе при въведена 100 % натовареност и всички съдии поемат
дежурство.
Оригиналните протоколи за извършеното разпределение се прилагат към воден
Регистър за случайния подбор, в който се подреждат ежедневно. Копия от
протоколите се прилагат и към всяко едно от разпределените дела.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица на движението на делата /статистическа форма/.
ІІІ. Работа по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Година

2011

Постъпили
през годината
дела
1076

Всичко
за
разглеждане
дела
1194

Всичко
свършени
дела
1031

Свършени
дела в срок
до 3 месеца
1006

% на свършени
дела в срок
до 3 месеца
98 %

2012

899

1062

897

831

93 %

2013

809

974

789

714

90%

1.Постъпили граждански дела. Сравнителен анализ за последните три години.
В РС-гр.Исперих през 2013 година са разгледани общо 974 граждански дела. От
тях постъпилите през отчетната година са 809 броя граждански дела /по групи,
съобразно последните статистически таблици на ВСС: 191 дела по общия ред; 7 дела по
реда на Бързото производство – чл.310 и сл. от ГПК; 2 административни дела по
ЗСПЗЗ; 17 частни граждански дела, отделно от тях 355 дела по Заповедното
производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/; 5 дела са отчетени като производства по
търговски спорове /от и срещу търговци/ и 232 други граждански дела.
Постъпилите граждански дела през 2013г. /809/ са намалели спрямо през 2012г.
/899/ с 10 %, а спрямо 2011г. /1076/ - с 25 %.
Постъпленията на отделни видове граждански дела през последните три години
е както следва:
Вещни
2011 г.
2012 г.
2013 г.

Делби

9 бр.
24 бр.
16 бр.

31 бр.
23 бр.
36 бр.

Трудови
2011 г.

ЗСПЗЗ и
ЗВСГЗГФ
-

5 бр.
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Облигационни, в т.ч.
от и срещу търговци
52 бр.
60 бр.
56 бр.
Издръжки
16 бр.

2012 г.
2013г.

2011 г.
2012 г.
2013г.

2011г.
2012 г.
2013г.

7 бр.
7 бр.

1 бр.
2 бр.

Изд. На
изп.листи, в т.ч.
Заповедно
производство по
ГПК
647 бр.

Охранителни
производства

240 бр.

459 бр.
355 бр.

252 бр.
249 бр.

10 бр.
5 бр.
Брачни /в т.ч. и
охранителните по
чл.51 от СК/,
родителски права и
др. по СК
75 бр.
61 бр.
82 бр.

Дела
от
административен
характер
в т.ч. по ЗУТ
1 бр.
2 бр.
1 бр.

2.Свършени граждански дела.Сравнителен анализ за последните три години.
Общият брой на разгледаните граждански дела през отчетния период е 974, а на
свършените – 789 броя /149 дела по общия ред; 9 дела по реда на Бързото
производство – чл.310 и сл. от ГПК; 3 административни дела по ЗСПЗЗ; 15 частни
граждански дела, отделно от тях 364 дела по реда на Заповедното производство /чл.410
и чл.417 от ГПК/; 11 дела от и срещу търговци и 238 други граждански дела/.
Свършените граждански дела през 2013г. /789/ са намалели спрямо 2012г. /897/ с
12 %, а спрямо 2011г. /1031/ - с 23 %.
Със съдебен акт по същество са приключили 706 граждански дела.
Висящи /несвършили/ граждански дела в началото на 2013г. са били 165 дела, а в
края на годината са 185 дела. В началото на 2012г. са били 163 дела, а в края на годината
са 165 дела. Спрямо общия брой разгледани през годината граждански дела
висящността се е увеличила спрямо предходната 2012г., като останалите висящи
граждански дела в края на 2013г. /185/ представляват 19% от всички разгледани 974
граждански дела, през 2012г. /165/ представляват 16 % от всички разгледани 1062
граждански дела, а през 2011г. /163/ - представляват 14 % от всички разгледани 1194
граждански дела.
От всичко разгледани през 2013г. граждански дела /974/ общо свършените /789/
представляват 81%. Този процент леко е занижен в сравнение с предходните две
години, когато през 2012г. разгледаните граждански дела /1062/ спрямо общо
свършените /897/ представляват 84%, а през 2011г. разгледаните граждански дела /1194/
спрямо общо свършените /1031 бр./ представляват 86 %.
3.Решени граждански дела по същество.
3.1. Анализ по видове.
Спрямо всичко свършени граждански дела през 2013г. /789, в т.ч. и
прекратените/, приключените с акт по същество /706/ съставляват 89 %, а спрямо
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всички разгледани през годината граждански дела /974/, свършените с акт по същество
са 72 %.
3.2.Свършени граждански дела в тримесечен срок.
Според указанията на ВСС за попълване на статистическите отчети
продължителността на разглеждане на гражданските дела се отчита от първото
насрочено с.з. до произнасянето на крайния съдебен акт по делото за срок „до 3
месеца” и „над 3 месеца”.
През отчетната 2013 година в срок до 3 месеца от първото с.з. до решаване на
делото са приключени 714 граждански дела, които съставляват 90 % от общо
свършените през годината граждански дела /789/ и 73 % от общо разгледаните
граждански дела /974/. По видове в тримесечен срок са приключени 94 дела по общия
ред; 7 дела по реда на Бързото производство /чл.310 от ГПК/; 2 административни дела
по ЗСПЗЗ; 15 ч.гр.дела; 364 дела по реда на Заповедното производство /чл.410 и чл.417
от ГПК/; 1 търговско дело /от и срещу търговци/ и 231 броя други дела.
Приключили в срок над 3 месеца остават 75 от общо свършените граждански
дела.
Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди:
Общият брой свършени в срок до 3 месеца дела през 2013г. /714/ - 90% от общо
свършените през годината граждански дела /789/ е занижен спрямо 2012г., когато
свършените в срок до 3 месеца /831/ е бил 93% от общо свършените през годината
граждански дела /898/ и спрямо свършените в срок до 3 месеца през 2011г. /1006/ - 98 %
от общо свършените през годината граждански дела /1031/.
Делата се насрочват от съдията-докладчик. Съдиите изпълняват задълженията
си по чл.129 и чл.130 от ГПК по общите и особените искови производства, и съответно
по чл.311 от ГПК по Бързите производства. Делата се проучват и преобладаващо се
дават своевременно указания за отстраняване на нередовности на исковата молба.
Проверката се извършва от всеки съдия-докладчик по разпределените му дела, който
следи и движението на книжата по делото. По 156 граждански дела е провеждана
размяна на книжа. От тях по 89 дела размяната на книжата е продължила 1 месец, по
14 граждански дела времетраенето на размяната е до 2 месеца, по 25 дела – до 3 месеца
и по 28 дела над 3 месеца. Забавянето при размяната на кижата се дължи на проблеми
при връчване на съобщенията по правилата на ГПК, както и често съпътстващата този
етап на съдебното производство формална процедура за предоставяне на правна
помощ по ЗПрП в случаите по чл.47, ал.6 и чл.48, ал.2 от ГПК, когато по силата на
закона се следва такава, и случаите по чл.95 от ГПК – когато страните са поискали
предоставяне на правна помощ. В тези случаи насрочването на делата допълнително се
забавя поради необходимостта да бъде предоставена възможност на особения
представител за писмен отговор в нов едномесечен срок.
След размяната на книжата и изтичането на срока за писмен отговор, делата се
подготвят в закрито заседание с произнасяне на определение по чл.140 от ГПК, в
преобладаващите случаи се изготвя и проект за доклад по делото, респ. по Бързите
производства се изготвят разпореждания по чл.312, ал.1 и ал.3 от ГПК. Делата се
насрочват за разглеждане в открито заседание, преобладаващо за срок до 1 месец след
размяната на книжата или изтичането на срока за писмен отговор.
Забавяния при насрочване на делата:
Като обективни причини отчитаме:
- тежестта на делата /фактическа и правна сложност на делото/;
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- усложнения от процесуално естество – във връзка с отстраняване на нередовности по
исковата молба; отклонения във връзка с предмета и страните по делото или
развитието на производството; необходимост от възлагане на съдебни поръчки;
- периода на съдебна ваканция – насрочване на делата отпреди за след съдебна
ваканция.
Субективни фактори – организацията на работа на отделните съдии: По-големи
забавяния при насрочване на делата има съдия Ел.Бояджиева, която е допуснала
насрочвания в срок над 3 месеца след изтичане на срока за писмен отговор на исковата
молба или след постъпване на отговор:
- гр.д.№ 143/2013г. с правно основание чл.108 от ЗС – все още не е
насрочено – 6 месеца от постъпване на писмения отговор на 08.07.2013г.;
- гр.д.№ 149/2013г. с правно основание чл.76 от ЗН – все още не е
насрочено - 8 месеца от постъпване на писмения отговор на 20.05.2013г., има насрещен
иск от същата дата;
- гр.д.№ 172/2013г. с правно основание чл.258 и чл.86 от ЗЗД –
ненасрочено 7 месеца от изтичане на срока за отговор;
- гр.д.№ 223/2013г. с правно основание чл.49, ал.1 от СК – ненасрочено 5
месеца от постъпване на писмения отговор;
- гр.д.№ 324/2013г. с правно основание чл.422 от ГПК – ненасрочено 4
месеца от изтичане на срока за отговор;
- гр.д.№ 440/2013г. с правно основание чл.29, ал.3 от СК – ненсрочено 4
месеца от постъпване на отговора;
- гр.д.№ 434/2013г. с правно основание чл.50 от ЗЗД – все още не е
насрочено - 5 месеца от постъпване на писмения отговор на 30.08.2013г.;
- гр.д.№ 445/2013г. с правно основание чл.327 ТЗ - ненасрочено почти 4
месеца от изтичане на срока за отговор и
-гр.№ 449/2013г. с правно основание чл.19 ЗГР - ненасрочено почти 4
месеца от изтичане на срока за отговор.
В РС-гр.Исперих всеки съдия има определени два дни от седмицата за
насрочване на редовен график на съдебните заседания. Обичайно единият ден е за
насрочване на граждански дела, а вторият за насрочване на наказателни дела, тъй като
няма профилирани състави.
Много често се налага насрочването на дела в извънреден график, когато
производствата са с незабавен характер или законът изисква разглеждането им в
кратки срокове /Бързи производства по ГПК, делата по Закона за закрила на детето и
Закона за защита от домашно насилие/.
Отлагане на делата:
От разгледаните през 2013г. граждански дела, извън тези, които са приключили
в едно съдебно заседание, 36 дела са отложени в две заседания, от които 29 броя са
решени; 15 дела са отлагани в 3 заседания, от които 11 са решени. В повече от 3
заседания са отлагани 19 дела, от които 9 броя – решени.
В книгата за открити заседания съдебните секретари редовно вписват
причините за отлагане на делата. Основни причини са:
- нередовно призоваване на страни;
- отсъствие на страни по уважителни причини /чл.142 ГПК/;
- по искане на страните с оглед преговори и доброволно уреждане на спора помежду
им;
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- събиране на доказателства, вкл. и непредставяне на заключения по назначени от съда
експертизи или неявяване на вещите лица;
- има случаи на невъзможност да се сформира експертен състав по назначена
експертиза;
- отстраняване на съдии поради отвод;
- други обективни причини, извън поведението на страните – особености в самото
съдебно производство, които предполагат провеждане на повече от едно с.з, като
съдебната делба; възлагане на съдебни поръчки до чуждестранен съд;
- недобросъвестно процесуално поведение на страните – поради неизпълнение
указанията на съда за внасяне в срок на депозити по назначени експертизи, за
ангажиране на допуснати от съда доказателства и др.
- грешки и пропуски на служители от съдебната администрация – неизпълнение или
неточно изпълнение на указанията на съда във връзка с призоваване на страни или
събиране на доказателства.
В по-голямата си част причините за отлагане на делата са обективни.
Съдебните актове по гражданските дела се изготвят преимуществено в
законните срокове. Като причини за разглеждане и приключване на делата в срок над 3
месеца от образуването отчитаме:
- продължителният период до провеждане на първо съдебно заседание – поради
нередовности на исковата молба, поради проблеми при размяната на книжата и
съпътстващите законови процедури в тази връзка по връчване на съобщенията,
предоставяне на правна помощ и определяне на срок за писмен отговор;
- забавяния при насрочване на делата, обсъдени горе;
- необходимост от отлагане на делата по причини, изложени по-горе;
- периода на съдебна ваканция – насрочване и отлагане на делата отпреди за след
съдебна ваканция;
- забавяния при решаването на делата над законноустановения срок от обявяването им
за решаване:
Големи просрочия при изготвянето на съдебните актове с над 3 месеца от
обявяването им за решаване е допуснала районен съдия Ел.Бояджиева – 11 броя дела
/гр.д. № 245/2011г., гр.д. № 279/2012г., гр.д.№ 429/2012г., гр.д.684/2012г., грд.№ 737/2012г.,
гр.д. № 785/2012г., гр.д. № 898/2012г., гр.д.№ 12/2013г., гр.д.№ 214/2013г., гр.д.№
215/2013г. и гр.д. № 217/2013г./.
Съдия Д. Купринджийска е просрочила с над 3 месеца две дела /гр.дело №
615/2011г. и гр.дело № 589/2011г./ .
4.Прекратени граждански дела – анализ на причините.
Общият брой на прекратените граждански дела през 2013г. е 83. От тях 7 дела са
прекратени при постигната съдебна спогодба между страните. Основните причини за
прекратяването на делата, извън тези по спогодба, могат да се групират в няколко
основни групи, а именно:
- изпратени в Разградски окръжен съд за определяне на друг равен съд –5 дела;
- изпратени по подсъдност на друг съд – 7 дела;
- поради оттегляне или отказ от иска – чл. 232 и чл.233 от ГПК– 25 дела;
- върнати искови молби поради неотстраняване в срок на допуснати
нередовности – 19 дела;
- поради недопустимост на иска – 8 дела;
- внесени в архив поради невнесен депозит за експертиза – 3 дела;
- неявяване на ищеца в първо по делото с.з. – 2 дела;
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- спрени по общо съгласие на страните и не е поискано възобновяването им в
шестмесечния срок – 2 дела;
- СП – 5 бр.
5.Обжалвани граждански дела. Законосъобразност на съдебните решения.
Обжалваемостта на постановените през отчетния период актове, както и
резултатите от обжалванията са посочени в справка за дейността на съдиите –
поотделно за обжалваните решения и обжалваните определения по граждански дела,
съгласно утвърдените от ВСС индекси /приложени таблични форми/.
Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди:
От всички разгледани през 2013г. граждански дела /974/ обжалвани са 3 % или 29
дела. През предходната 2012г. обжалваните граждански дела са били 5 % от общо
разгледаните през годината /1062/, а през 2011г. обжалваните граждански дела са били
4 % от общо разгледаните през годината /1194/.
По видове обжалвани съдебни актове:
Решения:
Обжалвани през 2013 година са общо 28 решения по граждански дела.
От тях - върнати с резултат:
- Потвърдени изцяло /индекс 1/ са 13 решения: 2 решения с докладчик съдия
Юл.Цонева, 5 решения с докладчик съдия Ел.Бояджиева и 6 решения с докладчик
съдия Д.Купринджийска.
- Отменени изцяло, обезсилени или нищожни поради нарушение на
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане /индекс 2/
са 3 решения /1 решение с докладчик Юлияна Цонева, 2 решения с докладчик съдия
Д.Купринджийска/:
гр.д.№
1071/2011г.
с
докладчик
Юл.Цонева
–
трудов
спор.
Първоинстанционният съд е отхвърлил предявените искове по чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3
от КТ за отмяна на уволнение като незаконно, възстановяване на предишна работа и
заплащане на обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа поради
уволнението. Съдът е приел, че уволнението поради съкращаване на щата е законно
въпреки неупражняване правото на подбор от страна на Работодателя. Въззивният
Разградски окръжен съд е приел, че правото на подбор е било задължително предвид
наличието на сходни или допълващи се трудови фукции на няколко длъжности, като
Работодателят не е представил докаателства, че извършването на подбор по чл.329 от
КТ не е задължително. По тези съображения е приел, че уволнението е
незаконосъобразно. Отменя решението на РС-гр.Исперих като необосновано и
незаконосъобразно и уважава по същество предявените искове.;
- гр.д.№ 116/2011г. с докладчик Д.Купринджийска – Първоинстанционният съд е
уважил обективно съединени иск за собственост по чл.108 от ЗС и иск по чл.537, ал.2 от
ГПК за отмяна на ползващ ответната страна констативен нотариален акт. Въззивният
Разградски окръжен съд е отменил решението като неправилно и незаконосъобразно
поради нарушение на материалния закон – приема недоказаност на предпоставките за
уважаване на иска за собственост, като неоснователността на този иск обуславя и
неоснователност на иска по чл.537, ал.2 от ГПК. ВКС не е допуснал касационно
обжалване.
- гр.д.№ 779/2010г. с докладчик Д.Купринджийска – отменени от ВКС влезли в
сила решения по допускане и извършване на съдебна делба, на основание чл.303, ал.1,
т.5 от ГПК поради ненадлежно представителство на страна по делото. Същото е
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върнато за разглеждане от друг състав на РС-гр.Исперих, което да започне от проверка
редовността на исковата молба и допустимостта на производството с оглед
предявяване на иска от пълномощник без представителна власт.
- Отменено изцяло поради отказ или оттегляне пред въззивна инстанция на
исковата молба /индекс 3б/ е 1 решение по гр.д.№ 702/2012г. на РС-гр.Исперих с
докладчик Д.Купринджийска. Първоинстанционният съд е уважил иск за защита от
домашно насилие. В производството по въззивно обжалване пред Разградски окръжен
съд пострадалата молителка се отказва от спорното право, поради което Решението на
РС-гр.Исперих е обезсилено и съдебното производство прекратено, на основание чл.233
от ГПК.
1.Определения /Разпореждания/:
Обжалвани през 2013 година са общо 8 определения по граждански дела.
- Потвърдени изцяло /индекс 1/ са 7 определения /2 с докладчик Юл.Цонева, 4 с
докладчик Ел.Бояджиева и 1 с докладчик Д.Купринджийска/
- Изцяло отменено /индекс 2/ е 1 дело с докладчик Елица Бояджиева – обжалван
адм.акт – Решение на ОСЗ за обявяване нищожност на акта. Първоинстанционният съд
е приел недопустимост на жалбата поради липса на правен интерес у жалбоподателя
за оспорването. Административен съд-гр.Разград отменя определението като приема,
че е постановено при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените
правила – без съдът да установи дали атакуваният адм.акт въобще съществува по
предвидения в закона ред и с предвидените доказателства и доказателствени средства не бил изискан от административния орган. Дадени са указания в тази насока. Делото е
върнато на РС-гр.Исперих за продължаване на съдопроизводствените действия
съобразно дадените указания.
ІV. Работа по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Година

2011

Постъпили
през годината
дела
390

Всичко
за
разглеждане
дела
448

Всичко
свършени
дела
373

Свършени
дела в срок
до 3 месеца
301

% на свършени
дела в срок
до 3 месеца
81 %

2012

389

464

383

254

66 %

2013

392

473

400

302

76%

1.Постъпили наказателни дела. Сравнителен анализ за последните три
години.
В РС-гр.Исперих през 2013 година са постъпили 392 броя наказателни дела /по
групи, съобразно статистическите таблици на ВСС: 196 наказателни дела от общ
характер; 5 наказателни от частен характер дела; 24 дела по чл.78а от НК; 52 частни
наказателни дела, отделно от тях разпити – 43 дела; 72 административно-наказателни
дела/.
Постъпилите наказателни дела през 2013г. /392/ не са се променили спрямо
предходните две години – през 2012г. те са били 389, а през 2011г. - 390.
При сравнителния анализ се установява, че постъплението на наказателните
от общ характер дела /НОХД/ се е увеличило спрямо предходните две години – за
2013г. са 196 НОХДела, представляващи 50% от общо постъпилите 392 наказателни
дела, за 2012г. са били 136 НОХДела, представляващи 35 % от общо постъпилите 389
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наказателни дела, а през 2011г. са били 141 НОХдела, представляващи 36 % от общо
постъпилите наказателни дела.
През тази отчетна година най-голямо е постъплението на НОХДела за
престъпления против стопанството – общо 68 дела. Постъплението се е увелиичло
значително спрямо предходните две години – 22 дела от този вид през 2012г. и 5 дела
през 2011г.
На второ място е постъплението на дела за престъпления против собствеността
– 38 дела, от тях 25 кражби, 1 грабеж, 5 присвоявания, 4 измами. Постъплението е
намаляло спрямо предходната 2012г. – общо 45 дела, от тях 34 кражби, 5 измами,
отделно 1 документна измама, 2 изнудвания, както и спрямо 2011г. - общо 48 дела от
този вид, от тях 33 кражби, 5 присвоявания, 6 измами, отделно 3 документни измами.
Постъпилите дела за общоопасни престъпления през 2013г. са 33, като само
транспортните престъпления са 31. Постъплението на този вид дела е намалял спрямо
предходните две години, когато през 2012г. са постъпили общо 37 дела от този вид, от
които само транспортните престъпления са 29 и спрямо 2011г. - общо 53 дела за
общоопасни престъпления, от които само за транспортни престъпления са 46 броя.
Увеличило се е постъплението на делата за престъпления против личността.
През 2013г. са 23 дела. През 2012г. са 14 дела, а през 2011г. - 17 дела. Най-много са делата
за средна телесна повреда – 4 броя през 2012г., 2 дела за изнасилване, 1 за блудство, 1 за
склоняване към проституция.
Увеличение има в постъплението на делата за престъпления против реда и
общественото спокойствие. През 2013г. са постъпили 9 дела от този вид спрямо 7 такива
дела през 2012г. и спрямо 2 дела през 2011г. От тези 9 дела – 6 са за хулиганство.
Увеличение отчитаме в постъплението на НОХДела за престъпления против
дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични
функции – 9 постъпили дела през 2013г. спрямо 3 броя през 2012г.
Двойно повече са се увеличили делата за престъпления против брака,
семейството и младежта – 8 броя постъпили дела през 2013г., като през 2012г. и 2011г.
те са били по 4 дела.
През 2013г. са постъпили 6 броя дела за документни престъпления, докато през
предходната 2012г. няма постъпили такива дела.
Намалял е броят на постъпилите дела за престъпления против правата на
гражданите – 2 такива дела спрямо 4 постъпили дела от този вид през 2012г., а спрямо
2011г. се е запазил.
Намаляло е спрямо предходната отчетна година постъплението на
наказателните от частен характер дела /НЧХД/, т.е. образувани по тъжба на
пострадали лица. През 2013г. са постъпили 5 такива дела, докато през 2012г. са
постъпили 15 дела от този вид, а през 2011г. са били 17 дела.
Намаляло е и постъплението на частните наказателни дела. През отчетната
2013 година те са общо 84 дела, от които 43 са разпитите пред съдия, 4 дела по ЗБППМН,
2 съдебни реабилитации и 5 принудителни медицински мерки. През предходната 2012
година те са били общо 113 дела, от които 65 са разпитите пред съдия, 1 за
принудителни медицински мерки, 2 съдебни реабилитации, а през 2011 година те са
били общо 124 дела, от които 34 разпита пред съдия.
Увеличило се е постъплението на делата по чл.78а. През отчетната 2013г. са 24
дела спрямо 2012г., когато са били 12 дела и 20 дела постъпили през 2011г.
Намалял е броят на постъпилите административно-наказателните дела /без
тези по чл.78а от НК/. Постъпилите през 2013г. са 72 административно-наказателни
дела спрямо 113 дела от този вид през 2012г. и 88 дела постъпили през 2011г.
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2.Свършени наказателни дела. Сравнителен анализ за последните три години.
Общият брой на разгледаните наказателни дела през отчетния период е 473, а
на свършените – 400 /201 наказателни дела от общ характер; 9 наказателни от частен
характер дела; 20 дела по чл.78а от НК; 51 частни наказателни дела, отделно от тях
разпити – 43 дела; 76 административно-наказателни дела – групирането съобразно
статистическите таблици на ВСС/.
Свършените наказателни дела през 2013г. /400/ са се увеличили с 4 % спрямо
2012г. /383/, а спрямо 2011г. /373/ - със 7 %.
Свършените през 2013г. 400 наказателни дела представляват 85% от общо
разгледаните 473 наказателни дела през годината. Приблизително същия е бил
процентът и през 2012г. /383 свършени спрямо разгледаните 448 наказателни дела през
годината/, както и през 2011г. /373 свършени спрямо разгледаните 448 наказателни дела
през годината/.
Със съдебен акт по същество са приключили 227 наказателни дела, от които с
присъда са приключили 48 броя НОХД, отделно 147 споразумения, 5 броя НЧХД, с
решение 17 дела по чл.78а от НК и 69 административно-наказателни дела, с
определения – 1 съдебна реабилитация, 3 принудителни медицински мерки и 37 други
частни наказателни дела /осъществен съдебен контрол на досъдебното производство,
съдебни поръчки и др./.
Висящи /несвършили/ наказателни дела в началото на 2013г. са били 81 дела, а в
края на годината са 73 дела. Висящността е намаляла спрямо тази в началото на
отчетния период. Останалите висящи наказателни дела в края на 2013г. /73/
представляват 15% от всичко разгледани 473 наказателни дела. През миналата 2012г.
останалите висящи наказателни дела в края на годината /81/ представляват 17 % от
всички разгледани 464 наказателни дела, а през 2011г. останалите висящи наказателни
дела в края на годината /75/ са били също 17 % от всички разгледани 448 наказателни
дела.
3.Решени наказателни дела по същество. Анализ по видове.
Общият брой на свършените наказателни дела с акт по същество е 227 броя.
При наказателните дела от общ характер /НОХД/ приключилите с акт по
същество са 195 дела, от тях 48 присъди и 147 споразумения за решаване на делото.
Споразуменията се отчитат и при прекратените наказателни дела, но следва да се
съобразят като актове по същество, имащи значението на влезли в сила присъди.
Постановените присъди по НОХД, представляват 25 % от всички приключени с
акт по същество наказателни дела. От тях по реда на Глава 27 от НПК “Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция” са постановени 17 присъди, които
представляват 35 % от общо постановените присъди.
Висок е процентът на приключилите с акт по същество административнонаказателни дела /без тези по чл.78а от НК/ – 69, които представляват 30 % от общо
решените по същество наказателни дела спрямо 36 % през предходната 2012г. и 31 %
през 2011г.
Следват частните наказателни дела /без разпитите/ - съдебни реабилитации,
ПММ, осъществен съдебен контрол на досъдебното производство, съдебни поръчки и
др., от които с акт по същество са приключили 45 дела и представляват 19 % от общо
приключилите по същество наказателни дела спрямо 18 % през предходната 2012г. и
29 % през 2011г.
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Следвани са от делата по чл.78а от НК /17 или 7 %/ и най-малко са
наказателните дела от частен характер /НЧХД/ - приключили с присъда 5 дела, или
2 % от общо решените по същество наказателни дела.
4.Разгледани наказателни дела в тримесечен срок. Бързина на наказателното
производство.
Сроковете, в които са свършени наказателните дела се отчитат от образуването
до постановяването на крайния съдебен акт „до 3 месеца” и „над 3 месеца”. През 2013г.
в срок до три месеца са приключили 302 наказателни дела, които представляват 77%
от всичко свършени дела /400/ и 64% от общо разгледаните през отчетната година
наказателни дела /473/. Този процент се е увеличил в сравнение с 2012г., когато
приключилите в срок до три месеца 254 наказателни дела са представлявали 66 % от
всичко свършени дела /383/ и 55 % от общо разгледаните през отчетната година
наказателни дела /464/ и леко е занижен в сравнение с 2011 година, когато
приключилите в срок до три месеца 301 наказателни дела са представлявали 81 % от
всички свършени наказателни дела /373/.
На 100 % в срок до 3 месеца от образуването им са приключени разпитите пред
съдия, предвид естеството им, следвани от останалите частни наказателните дела – 49
броя - съдебни реабилитации, принудителни медицински мерки и други, които са 96
% от свършените дела от този вид.
Следват разгледаните в срок до три месеца наказателни дела по реда на чл.78а от
НК – 17 приключили в 3-месечен срок, които представляват 85 % от общо свършените
20 дела от този вид и 65 % от общо разгледаните 26 дела.
На следващо място са наказателни дела от общ характер /НОХД/ - 159 броя, които
представляват 79 % от общо свършените 201 дела от този вид и 68 % от общо
разгледаните 235 дела.
Приключилите в 3-месечен срок административно-наказателни дела /без тези по
78а от НК/ са 32 броя и представляват 42 % от общо свършените 76 дела и 31 % от общо
за разглеждане 104 дела от този вид.
Най-нисък е процентът на свършените в срок до 3 месеца наказателни от частен
характер дела /НЧХД/ - 2 броя или 22 % от общо свършените 9 дела от този вид.
Като причини за разглеждане и приключване на делата в срок над 3 месеца от
образуването им отчитаме:
- забавяния при насрочване на делата:
В 2-месечен срок от образуването са насрочени 189 НОХДела съобразно
изискванията на чл.252 от НПК.
В срок над 2 месеца от образуването са насрочени 7 броя НОХДела. От тях:
- 4 броя на съдия Купринджийска – НОХД № 188/2013г., НОХД № 194/2013г.,
НОХД № 199/2013г. и НОХД № 220/2013г., всички насрочени в 3-месечен срок, за които
има разрешение на Председателя на съда с оглед периода на съдебната ваканция и
утвърдения график на платения годишен отпуск на съдиите и служителите.
- 3 броя на съдия Бояджиева - НОХД № 79/2013г., НОХД № 187/2013г., НОХД №
248/2013г., насрочени над 3-месечния срок. Не е искано разрешение от Председателя на
съда по чл.252, ал.2 от НПК.
Като обективни причини отчитаме:
- тежестта на делата /фактическа и правна сложност/;
- периода на съдебна ваканция – насрочване на делата отпреди за след съдебна
ваканция.
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Субективни фактори – организацията на работа на отделните съдии.
Делата по чл.78а от НК се насрочват в едномесечния срок от образуването им,
съобразно чл.376, ал.1 от НПК. Спазват се и сроковете за насрочване на другите
особени производства по НПК – по чл.358, ал.1, т.4 от НПК за Бързите производства,
по чл.382, ал.2 при внесени споразумения, по чл.429, ал.2 при прилагането на
принудителни медицински мерки.
Всички наказателни производства с незабавен характер се насрочват за
разглеждане в деня на постъпването им от дежурен съдия.
- друга причина за забавяне на съдебните производства по наказателни дела е
необходимост от отлагане на делата:
От разгледаните през 2013г. наказателни дела, извън тези, които са приключили
в едно съдебно заседание, 46 дела са отложени в две заседания, от тях - 36 броя са
решени: НОХД – 22 бр., решени 18 бр.; АНД – 22 броя, 16 броя решени и ЧНД – 2 броя,
всичките решени.
Отложени в 3 заседания са 35 наказателни дела, от които 21 броя са решени. От
тях: НОХД – 19 бр., решени 12 бр.; НЧХД – 4 броя, 3 броя решени; АНД – 10 броя, 6
броя решени и ЧНД – 1 брой, което е решено.
В повече от 3 заседания са отложени 30 наказателни дела, от които 24 решени.
От тях: НОХД – 17 броя, от които 14 решени; НЧХД – 2 бр., от които едното е решено;
АНД – 10 броя, от които 9 са решени и ЧНД – 1 брой, което е решено.
В книгата за открити заседания съдебните секретари редовно вписват
причините за отлагане на делата. Основни причини са:
- нередовно призоваване на страни, чието присъствие е задължително;
- отсъствие на подсъдим или защитник по уважителни причини;
- по искане на страните с оглед постигане на споразумение или спогодба;
- необходимост от назначаване на служебна защита;
- събиране на доказателства, в т.ч. и трудно откриване на свидетели, променили
постоянното си местоживеене, неявяване на вещи лица и др.;
- отстраняване на съдии поради отвод;
- промяна в реда на съдебното производство – преминаване от производство по реда на
Глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция” към производство по общия ред при необходимост от призоваване на
свидетели и вещи лица;
- недобросъвестно процесуално поведение на страните – неявяване на подсъдим без
уважителни причини, когато присъствието му е задължително, злоупотреба с правото
на защита от страна на подсъдимите и техните защитници и др.
- грешки и пропуски на служители от съдебната администрация – неизпълнение или
неточно изпълнение на указанията на съда във връзка с призоваване на страни или
събиране на доказателства.
В по-голямата си част причините за отлагане на делата са обективни.
- Други причини за забавяне:
- забавяния при изготвяне на мотивите над законоустановения срок. Просрочия
с над 3 месеца от обявяването на делата за решаване или при изготвяне на мотивите е
допуснала съдия Ел.Бояджиева:
АНД № 349/2012г. – просрочие над 3 месеца – решено;
АНД № 381/2012г. и АНД № 2/2013г. – просрочие от 3 месеца – решени;
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АНД № 30/2013г. и АНД № 294/2012г. – просрочие 5 месеца – решени;
АНД № 201/2013г. и АНД № 200/2013г. - обявени за решаване на 17.09.2013г. – все
още няма решения по тях;
АНД № 222/2013г. и АНД № 226/2013г. – обявени за решаване на 24.09.2013г. – все
още няма решения по тях;
АНД № 20/2013г., АНД № 234/2013г. и АНД № 217/2013г. – обявени за решаване
съответно на 01.10.2013г., 08.10.2013г. и на 15.10.2013г. – все още няма решения по тях
АНД № 18/2013г. – просрочие при изготвяне на мотивите над 6 месеца;
НОХД № 22/2012г. – просрочие над 3 месеца – с изготвени мотиви;
НОХД № 28/2011г. – 5 месеца просрочие – с изготвени мотиви;
НОХД № 241/2011г. – просрочие над 6 месеца – с изготвени мотиви;
НОХД № 31/2013г. – просрочие над 4 месеца – с изготвени мотиви;
НОХД № 132/2013г. – просрочие над 3 месеца – с изготвени мотиви;
НОХД № 258/2011г. – присъдата постановена на 18.09.2013г., все още няма
изготвени мотиви;
АНД № 242/2013г. – решението постановено на 16.10.2013г., все още няма
изготвени мотиви.
ЧНД № 14/2013г. и ЧНД № 151/2013г. – решени с просрочие от 6 месеца.
5.Прекратени наказателни дела – анализ на причините.
Прекратените през изтеклата година наказателни дела в РС-гр.Исперих са 173.
От тях прекратени НОХД са 153 броя, от които 147 дела са прекратени поради
приключването им със споразумение /чл.381-384 от НПК/.
Прекратени и върнати на прокуратурата през 2013г. са 4 НОХДела. От тях 2
броя на съдия Юл.Цонева, 1 брой на съдия Д.Купринджийска и 1 брой на съдия
Ел.Бояджиева, като връщането на 3 от делата е постановено в открито заседание и на 1
дело - в разпоредително заседание.
По 3 от делата са констатирани съществени нарушения на процесуалните
правила:
- свързани с реда за разгледане на делото:
- от НОХД към АНД - НОХД № 267/2013г. с докладчик съдия
Д.Купринджийска - внесено и образувано като НОХД по Споразумение за решаване на
делото по реда на Глава 29 от НПК при преценка на съдията-докладчик, че са налице
основания за разлглеждане по реда на Глава 28 от НПК “Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК” като АНД.
- довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и/или неговия
защитник:
- пропуски, противоречия, неясноти в обвинението /в т.ч. в съдържанието
на обвинителния акт/, свързани с правната квалификация на деянието или свързани с
обсъждане на съставомерни обективни признаци от състава на престъплението НОХД № 336/2013г. с докладчик Юл.Цонева, постановено в открито заседание
/необжалвано/ и
- нарушения на процесуалните правила при провеждане на
разследването – НОХД № 358/2012г. с докладчик съдия Юл.Цонева – констатирано
непредявяване на разследването на обвиняемите и техните защитници при
неизпълнение задължението на разследващия ортан по чл.227, ал.1 във вр. с ал.2 от
НПК. Връщането е постановено в разпоредително заседание, протестирано и
потвърдено от въззивния Разградски окръжен съд.
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- По НОХД № 243/2013г. с докладчик съдия Ел.Бояджиева – съдът отказва да
одобри внесено споразумение за решаване на делото и връща същото на РПгр.Исперих, на основание чл.382, ал.8 от НПК.
Прекратените наказателни дела от частен характер /НЧХД/ са 4 дела, които
представляват 36 % от общо разгледаните 11 НЧХДела през годината. От тези дела 2
броя са прекратени поради оттегляне на тъжбата. 1 брой е прекратено поради
нередовност на тъжбата - не отговаря на изискванията на чл.81 от НПК и 1 брой е
прекратено по спогодба.
Отделно са делата по чл.78а от НК, от които има 3 прекратени дела, едно от
които е върнато на РП-Исперих с мнение да бъде внесено с обвинителен акт по общия
ред и 2 броя поради отводи на съдиите и са изпратени на ВКС за определяне на друг
еднакъв по степен съд.
От административно-наказателните дела прекратени са 7 броя /7% от общо за
разглеждане 104/. 4 дела от тази група /АНД №№ 166/2013г., 172/2013г., 229/2013г. и
317/2013г./ са по реда на УБДХ и са прекратени поради допуснати закононарушения във
връзка със сезиране на производството по УБДХ. 3 дела са прекратени поради отводи на
съдиите и са изпратени на ВКС.
Прекратените частни наказателни дела са 6. От тях 2 дела са съдебни поръчки; 1
дело е прекратено поради оттегляне на молбата за съдебна реабилитация и 3 дела са
изпратени по компетентност на други съдилища.
6.Обжалвани и протестирани наказателни дела. Законосъобразност на
наказателното производство.
Обжалваемостта на постановените през отчетния период актове, както и
резултатите от обжалванията са посочени в справка за дейността на съдиите –отделно
за обжалваните решения и обжалваните определения по наказателни дела, съгласно
утвърдените от ВСС индекси /приложени таблични форми/.
Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди:
От всичко разгледани през 2013г. наказателни дела /473/ обжалвани и
протестирани са 10 %, или 46 дела. Този процент е намалял в сравнение с предходната
2012г., когато от всичко разгледаните наказателни дела /464/ обжалваните и
протестирани са 19 %, или 88 дела, и е останал същия спрямо 2011г., когато от всичко
разгледаните наказателни дела /448/, обжалвани и протестирани са били 10 % от тях,
или 41 дела.
Върнати с резултат през отчетната година:
Потвърдени изцяло /индекс 1/ през 2013г. са актовете по 49 дела. От тях 5
присъди по НОХД, 4 присъди по НЧХД, 27 решения по АНД и 12 определения.
Потвърдените през 2013г. актове представляват 65% от общо обжалваните 75.
През 2012г. потвърдените изцяло актове са били 81 % от общо обжалваните 88 дела, а
през 2011г. - 85 % от общо обжалваните 41.
Отменени изцяло през 2013г. са 11 съдебни акта по наказатени дела. От тях:
- 2 присъди:
- по НОХД № 370/2012г. с докладчик Юлияна Цонева /индекс 2г/ – постановена
оправдателна присъда при преценка за несъставомерност на деянието като
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престъпление по повдигнатото обвинение. Въззивният съд е събрал нови доказателства
и е приел обвинението за доказано и ангажиращо отговорност. Оправдателната
присъда е отменена и постановена нова осъдителна такава от въззивния съд.
- по НЧХД № 223/2012г. с докладчик Юлияна Цонева /индекс 2б/– постановена
осъдителна присъда срещу двама подсъдими. Въззивният съд приема, че е постановена
при съществено нарушение на процесуалните правила поради противоречие между
диспозитива и мотивите на присъдата – в диспозитива липсва каква е ролята и
приноса на всеки един от подсъдимите в извършеното, като едва в мотивите съдът е
посочил, че са участвали като съизвършители по смисъла на чл.20, ал.2 от НК.
Присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на РСгр.Исперих. Решението на въззивния съд е окончателно.
- 8 решения:
- 6 решения по АНДела по ЗАНН /индекс 2г/:
- по АНД № 350/2012г. с докладчик Юлияна Цонева - Районният съд е
потвърдил обжалваното НП като правилно и законосъобразно. Касационният
административен съд не споделя този извод. Приема, че АУАН е съставен от
длъжностно лице без териториална компетентност да го състави и не може да бъде
валидно основание за започване на административнонаказателно производство, което
опорочава и обжалваното НП, като постановено при съществено нарушение на адм.процесуалните правила. Отменя решението и респ. отменя обжалваното НП като
незаконосъобразно;
- по АНД № 285/2012г., двете с докладчик Юлияна Цонева - Районният
съд е приел незаконосъобразност на обжалваното НП на формално основание и го
отменя поради допуснато нарушение на процесулните правила, ограничаващо
правото на защита на жалбоподателя – тъй като издадените актове не съдържат пълно
фактическо описание на вмененото адм.нарушение. Касационният административен
съд не споделя този извод. Приема, че АУАН и НП са законосъобразно издадени и по
същество констатираното адм.нарушение е доказано и санкционирано при прилагане
на съответните законови разпоредби, но при определяне на завишено адм.наказание.
Отменя решението на РС-гр.Исперих и изменя обжалваното НП като намалява
размера на наложеното адм.наказание;
- по АНД № 381/2012г. с докладчик Елица Бояджиева - Районният съд е
потвърдил обжалваното НП като правилно и законосъобразно. Касационният
административен съд не споделя този извод. Приема, че обжалваното НП е
постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като АУАН е
съставен от длъжностно лице без териториална компетентност да го състави. Обсъжда
и недоказаност на нарушението по несъмнен и безспорен начин. В тази връзка
Решението на РС-гр.Исперих е отменено като неправилно и по същество обжалваното
НП също е отменено;
- по АНД № 13/2013г. с докладчик Елица Бояджиева – Отменен
електронен фиш като незаконосъобразен. Касационният административен съд не
споделя този извод, отменя изцяло решението на РС-гр.Исперих и потвърждава
електронния фиш.
- по АНД № 121/2012г. с докладчик Димитринка Купринджийска Районният съд е изменил обжалваното НП в частта на наложената имуществена
санкция, като я намалява. Касационният съд е отменил изцяло решението, като
приема, че същото, както и измененото НП са в противоречие с материалния закон.
Приема, че жалбоподателят – административно-наказаното лице не може да бъде
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субект на описаното адм. нарушение и по същество отменя като незаконосъобразно
обжалваното НП;
- по АНД № 124/2013г. с докладчик Димитринка Купринджийска Районният съд е изменил обжалваното НП в частта на наложената имуществена
санкция, като я намалява. Касационният съд не споделя преценката за
нецелесъобразност на по-високата санкция. Отменя изцяло решението на РСгр.Исперих и потвърждава обжалваното НП.
- 2 решения по АНДела по ЗАНН /индекс 2б/:
- АНД № 321/2012г. с докладчик Юлияна Цонева - Районният съд е приел
незаконосъобразност на обжалваното НП и го отменил на формално основание
поради допуснато нарушение на процесулните правила във връзка с описанието на
нарушението и неговата правна квалификация, ограничаващо правото на защита на
жалбоподателя. Касационният съд приема, че решението е постановено при
съществено нарушение на процесуалните правила, довели до непълнота на
доказателствата. Отменя това решение и връща делото за ново разглеждане от друг
състав на РС-гр.Исперих;
- АНД № 30/2013г. с докладчик Елица Бояджиева – Районният съд е
потвърдил обжалваното НП. Касационният Административен съд-гр.Разград е приел
допуснато нарушение на принципа за разкриване на обективната истина поради
несъбиране на всички относими доказателства. Отменя решението на РС-гр.Исперих и
връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.
- 1 определение:
- по НЧХД № 52/2011г. с докладчик Димитринка Купринджийска /индекс 2г/ –
постановено определение за прекратяване на наказателното производство при
условията на чл.24, ал.4, т.5 от НПК поради неявяване на тъжителя без посочени
уважителни причини. Въззивният Разградски окръжен съд е приел, че тъжителят не е
бил редовно призован за съдебното заседание пред Районния съд и отделно от това е
посочил пред горната инстанция уважителни причини за неявяването си. Отменил е
определението на РС-гр.Исперих като неправилно и незаконосъобразно и е върнал
делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
Изцяло отменените през 2013г. актове по наказателни дела представляват 16 % от
общо обжалваните и върнати с резултат 68 дела. През 2012г. са били по-малко - 10 % от
общо обжалваните 88 дела, а през 2011г. са били повече - 29 % от общо обжалваните 41
дела.
Изменени през 2013г. са 8 съдебни акта, като изменението е само в
наказателната част /индекс 3а/. От тях 7 присъди по НОХД и 1 определение за
групиране на наказания по НОХД.
V.Средна натовареност на съдиите.
През 2013г. съдиите в РС-гр.Исперих са разгледали общо 1447 дела /974
граждански и 473 наказателни/ и от тях решени 1189 /789 граждански и 400
наказателни/.
При оптимално зает щат от трима съдии /отработени 36 човекомесеци/, може
да се направи извода, че средно месечно един съдия е разгледал 40.19 дела /27.06
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граждански и 13.14
наказателни/.

наказателни/ и решил 33.03 дела /21.92 граждански и 11.11

Средна месечна натовареност на съдия в РС-гр.Исперих
Разгледани:
Свършени:
2011 г.
45.6
39.0
2012г.
42.4
36.0
2013г.
40.19
33.03

Разгледани – средномесечно
ГР.Д.
Юл.Цонева
Ел.Бояджиева
Д.Купринджийска
ОБЩО

25.0
27.1
29.3
81.4

НАК.Д
13.0
13.3
13.4
39.7

Свършени средномесечно
ГР.Д.
НАК.Д.
21.0
12.0
22.2
11.0
23.1
11.0
66.3
34.0

Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 449 дела.
Свършила е общо 385. С акт по същество е решила 280 дела, 105 дела са прекратени. В
срок до 3 месеца е свършила 355 дела, които са 79 % от общо разгледаните и 92 % от
общо свършените. Останали несвършени в края на отчетния период са 64 дела.
Средномесечно е разгледала 37 дела и решила 32 дела.
Съдия Елица Бояджиева през 2013г. е разгледала общо 485 дела. Свършила е
общо 396. С акт по същество е решила 315 дела, 81 дела са прекратени. В срок до 3
месеца е свършила 326 дела, които са 67 % от общо разгледаните и 82 % от общо
свършените. Останали несвършени в края на отчетния период са 89 дела.
Средномесечно е разгледала 40 дела и решила 33 дела.
Съдия Димитринка Купринджийска през 2013г. е разгледала общо 513 дела.
Свършила е общо 408. С акт по същество е решила 338 дела, 70 дела са прекратени. В
срок до 3 месеца е свършила 335 дела, които са 65 % от общо разгледаните и 82 % от
общо свършените. Останали несвършени в края на отчетния период са 105 дела.
Средномесечно е разгледала 43 дела и решила 34 дела.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:
Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 297 граждански
дела. Свършила е общо 246 граждански дела, от които 53 дела по общия ред; 1 дело по
реда на Бързото производство /чл.310 от ГПК/; 2 административни дела по ЗСПЗЗ; 2
ч.гр.дела; 105 дела по реда на Заповедното производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/, 2 дела
по търговски спорове /от и срещу търговци/ и 81 броя други дела. С акт по същество е
решила 215 дела, 31 дела са прекратени. В срок до 3 месеца е свършила 231 граждански
дела, които са 78 % от общо разгледаните граждански дела и 94 % от общо свършените
граждански дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 51 граждански
дела.
Средномесечно е разгледала 25 и решила 21 граждански дела.
Съдия Елица Бояджиева през 2013г. е разгледала общо 325 граждански дела.
Свършила е общо 266 граждански дела, от които 41 дела по общия ред; 3 дела по реда
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на Бързото производство /чл.310 от ГПК/; 1 административно дело по ЗСПЗЗ; 5
ч.гр.дела; 136 дела по реда на Заповедното производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/, 4 дела
по търговски спорове /от и срещу търговци/ и 76 броя други дела. С акт по същество е
приключила 238 граждански дела, 28 дела са прекратени. В срок до 3 месеца е
свършила 235 граждански дела, които са 72 % от общо разгледаните граждански дела и
88 % от общо свършените граждански дела. Останали несвършени в края на отчетния
период са 59 граждански дела.
Средномесечно е разгледала 27.1 и решила 22.2 граждански дела.
Съдия Димитринка Купринджийска през 2013г. е разгледала общо 352
граждански дела. Свършила е общо 277 граждански дела, от които 55 дела по общия
ред; 5 дела по реда на Бързото производство /чл.310 от ГПК/; 8 ч.гр.дела; 123 дела по
реда на Заповедното производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/, 5 дела по търговски
спорове /от и срещу търговци/ и 81 броя други дела. С акт по същество е приключила
253 граждански дела, 24 дела са прекратени. В срок до 3 месеца е свършила 248
граждански дела, които са 70 % от общо разгледаните граждански дела и 90 % от общо
свършените граждански дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 75
граждански дела.
Средномесечно е разгледала 29.3 и решила 23.1 граждански дела.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка /таблица/ за дейността на съдиите по отделните видове
граждански дела.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:
Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 152
наказателни дела. Свършила е общо 139 наказателни дела, от които 74 наказателни
дела от общ характер; 1 наказателно от частен характер дело; 7 дела по чл.78а от НК; 31
частни наказателни дела и 26 административно-наказателни дела. С акт по същество е
решила 65 наказателни дела, 74 дела са прекратени, в т.ч. по споразумения 66 дела. В
срок до 3 месеца е свършила 124 наказателни дела, които са 82 % от общо рагледаните
наказателни дела и 89 % от общо свършените наказателни дела. Останали несвършени
в края на отчетния период са 13 наказателни дела.
Средномесечно е разгледала 13 и решила 12 наказателни дела.
Съдия Елица Бояджиева през 2013г. е разгледала общо 160 наказателни дела.
Свършила е общо 130 наказателни дела, от които 62 наказателни дела от общ характер;
1 наказателно от частен характер дело; 4 дела по чл.78а от НК; 42 частни наказателни
дела и 21 административно-наказателни дела. С акт по същество е решила 77
наказателни дела, 53 дела са прекратени, в т.ч. по споразумение 42 дела. В срок до 3
месеца е свършила 91 наказателни дела, които са 57 % от общо разгледаните дела и 70
% от общо свършените наказателни дела. Останали несвършени в края на отчетния
период са 30 наказателни дела.
Средномесечно е разгледала 13.3 и решила 11 наказателни дела.
Съдия Димитринка Купринджийска през 2013г. е разгледала общо 161
наказателни дела. Свършила е общо 131 наказателни дела, от които 65 наказателни
дела от общ характер; 7 наказателни от частен характер дела; 9 дела по чл.78а от НК; 21
частни наказателни дела и 29 административно-наказателни дела. С акт по същество е
решила 85 наказателни дела, 46 дела са прекратени, в т.ч. по споразумение 39 дела. В
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срок до 3 месеца е свършила 87 наказателни дела, които са 54 % от общо разгледаните
дела и 66 % от общо свършените наказателни дела. Останали несвършени в края на
отчетния период са 30 наказателни дела.
Средномесечно е разгледала 13.4 и решила 11 наказателни дела.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка /таблица/ за дейността на съдиите по отделните видове
наказателни дела.
VІ.Структура на наказаната престъпност.
1.Обща характеристика.
Най-голям брой от разгледаните през 2013г. НОХД съставляват
престъпленията против стопанството – общо разгледани 77 дела. Техният брой се е
завишил в сравнение с предходните две години, когато през 2012г. те са били 25, а през
2011г. - 6.
Следват делата за престъпления против собствеността – общо разгледани 53
дела. Броят на този вид дела леко е занижен спрямо 2012г., когато са били 62 и спрямо
2011г., когато този вид дела са били 60.
Най-голям е броят на делата за кражба /33/, което сочи че кражбите остават найразпространеното пряко посегателство върху собствеността.
На следващо място са делата за общоопасните престъпления. Те са 37 и
съставляват 16 % от общо разгледаните през 2013г. НОХД /235/. Броят им е намалял в
сравнение с 2012г., когато делата от този вид са били 45 и съставляват 26 % от общо
разгледаните през 2012г. НОХД /174/, а през 2011г., тези дела са били 55.
Все още най-голям остава делът на транспортните престъпления – 34 разгледани
дела.
Следват престъпленията против личността – 30 дела, които представляват
13% от общо разгледаните 235 НОХД през 2013г. За предходната 2012г. тези дела са
били 20, и са представлявали 11 % от общо разгледаните 174 НОХД през годината, а
през 2011г. са били 18, като също са представлявали 11 % от общо разгледаните 159
НОХД. От този вид дела, разгледани през 2013г. за средна телесна повреда са 8 дела, 3
дела - за изнасилване, 3 дела за блудство и 1 дело за склоняване към проституция.
11 са разгледаните дела за престъпления против реда и общественото
спокойствие. През 2012г. са разгледани 7 такива дела, а през 2011г. - 2.
От делата за престъпления против брака, семейството и младежта през 2013г.
са разгледани 9 дела. Разгледаните през 2012г. дела от този вид са били 5. Толкова са
били и разгледаните през 2011г.
9 са разгледаните дела за престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.
Разгледаните дела за документни престъпления са били 6 през 2013г.
3 са разгледаните дела за престъпления против правата на гражданите, като
през 2012г. те са били 5, а през 2011г. - 2.
През 2013г. са разгледани 11 наказателни дела от частен характер /НЧХД/,
които са намалели спрямо предходните две години, съответно през 2012г., когато са
били разгледани 22 наказателни дела от частен характер /НЧХД/ и през 2011г., когато са
били разгледани 20 наказателни дела от частен характер /НЧХД/.
Разгледаните дела по чл.78а от НК са 20 на брой. Отделно от тях, другите
административно-наказателни дела са 104 разгледани, от които най-много са по Закона
за движение по пътищата /30/, 23 дела са по УБДХ, 9 дела - по ЗГ и ЗОЛД, 3 дела по ЗА,
ЗДДС и ДОПК и 1 дело по ЗЗП.

20

Частните наказателни дела - съдебни реабилитации, ПММ и др. /без разпитите
пред съдия/ са 54 разгледани през 2013г. Толкова са били и през 2012г., а са намалели
спрямо 2011г., когато те са били 92.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица за броя и видовете НОХД по глави от НК и другите
видове наказателни дела.
2.Структура на наказаната престъпност – видове и брой по глави от НК.
Вид

Гл.II – Престъпления против личността
Тл.III – Престъпления против правата на
гражданите
Гл.IV. – Престъпления против брака,
семейството и младежта
Гл.V – Престъпления против собствеността
Гл.VI – Престъпления против стопанството
Гл.VII – Престъпления във фин.,дан.и
осиг.системи
Гл.VIII – Престъпления против дейността на
държ.органи. и обществ. орг-ции
Гл.IХ – Документни престъпления
Гл.Х – Престъпления против реда и
общественото спокойствие
Гл.ХI – Общоопасни престъпления
Гл.ХII – Престъпления против
отбр.способност на републиката
Гл.ХIV – Престъпления против мира и
човечеството
ОБЩО:

Новообразувани

Всичко за
разглеждане

Свършени в т.ч.
Решени по
ПрекраСпоразусъщество с
тени
мения
присъда
10
2
8

23

30

2

3

2

8
38
68

9
53
77

2
19
4

2

2
21
73

-

-

-

-

-

9
6

9
6

2
1

7
4

9
33

11
37

2
7

1

3
29

0

0

0

0

0

0
196

0
235

0
48

0
6

0
147

3.Дела със значим обществен интерес през 2013г.
В Районен съд-гр.Исперих през отчетната година не са постъпвали и
разглеждани наказателни дела със значим обществен интерес.
4.Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски
актове по видове престъпления.
През изтеклата 2013 година Районна прокуратура е внесла за разглеждане в РСгр.Исперих 196 наказателни дела от общ характер /НОХД/, от тях с обвинителни актове
/вкл. Бързи и Незабавни производства по глави 24 и 25 от НПК/ 151 дела и със
споразумения по глава 29 от НПК - 45 дела.
Постановените осъдителни актове са 189 броя. От тях 42 дела са с произнесени
осъдителни присъди и 147 дела са приключили с одобрени споразумения за решаване
на делото /чл.381-384 от НПК/, които са със значение на влязли в сила присъди.
Относителният дял на осъдителните присъди /42/ спрямо общо внесените
обвинителни актове /151/ е 28%.
По видове престъпления относителният дял на осъдителните актове /присъди и
споразумения/ спрямо внесените прокурорски актове изглежда така:
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Новообразувани

Вид

Гл.II – Престъпления против личността
Гл.III – Престъпления против правата на
гражданите
Гл.IV. – Престъпления против брака, семейството
и младежта
Гл.V – Престъпления против собствеността
Гл.VI – Престъпления против стопанството
Гл.VII – Престъпления във фин.,дан.и
осиг.системи
Гл.VIII – Престъпления против държавата на
д.орг. и общ. орг.
Гл.IХ – Документни престъпления
Гл.Х – Престъпления против реда и общесвеното
спокойствие
Гл.ХI – Общоопасни престъпления
Гл.ХII – Престъпления против отбр.с-т на
републиката
Гл.ХIV – Престъпления против мира и
човечеството
ОБЩО:

Всичко за
разглеждане

Оправдателни
Присъди

-

5.Наказана престъпност с влезли в сила присъди и осъдени лица.
Влезлите в сила актове по наказателни дела /присъди, споразумения и решения/
в РС-гр.Исперих в края на 2013г. са 196. От тях влезлите в сила осъдителни актове
/присъди, споразумения и решения/ са 191, а влезлите в сила оправдателни актове
/присъди и решения/ са 5.
През 2013г. осъдените лица по наказателни от общ характер дела /НОХД/ са
215, които представляват 97 % от общо съдените през годината 222 лица по този вид
дела.
От тях непълнолетните осъдени са 3 лица и са 1 % от всичко осъдени 215 лица.
В сравнение с 2012г. те са почти същия брой, когато осъдените непълнолетни лица са
били 4 или 2 % от всички осъдени 145 лица и са намелели в сравнение с 2011г., когато
непълнолетните лица са били 7, или 5 % от всичко осъдени 131 лица.
Най-много са осъдените лица на лишаване от свобода до 3 години - 116 лица, от
които 76 % /88 лица/ условно, а останалите ефективно. Следват осъдените на пробация –
78 лица, след това осъдените на глоба – 15 лица, 5 лица на лишаване от свобода над 3 г. и
1 лице осъдено на други наказания.
Осъдените лица по НОХД въз основа на споразумения по чл.381-384 от НПК са
164 лица, които представляват 76% от общо осъдените през годината 215 лица. В
съпоставка с предходни години те са повече спрямо 2012г., когато осъдените въз основа
на споразумения са 98 лица, които представляват 68 % от общо осъдените през
годината 145 лица, както и спрямо 2011г., когато осъдените въз основа на споразумения
са 82 лица, които представляват 63 % от общо осъдените през годината 131 лица.
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Процентът на осъдените 215 лица по НОХД /присъди и споразумения/ през
2013г. /97%/ се е завишил спрямо предходната 2012г. /92% от общо съдените 157 лица/
както и спрямо 2011г. /94 % от общо съдените 139/.
Осъдени по НЧХД през отчетната година са 5 от общо съдени 8 лица.
Осъдени, но освободени от наказателна отговорност по чл.78а от НК са 21 лица.
Броят на оправданите лица по НОХД през 2013г. е 7, като през 2012г. е 12, а през
2011г. - 8.
В процентното съотношение спрямо общия брой съдени лица по трите вида
наказателни дела /НОХД, НЧХД и по чл.78а от НК/ - 252 през 2013г. оправдани са 11
лица, които представляват 4 % от тях, а осъдените лица са 96% от тях. През 2012г.
оправданите 15 лица представляват 8 % от общо съдените 180, а спрямо 2011г.
оправданите 14 лица представляват 8 % от общо съдените 175.
6.Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди
През 2013г. оправдателните актове, постановени в РС-гр.Исперих са 5.
От тях по НОХД са постановени 5 оправдателни присъди; 5 оправдани лица, като
основания за това са:
- поради несъставомерност на деянието:
- НОХД № 370/2012г. с докладчик Юлияна Цонева /1 оправдано лице/.
Присъдата е протестирана, като във въззивното производство са събрани нови
доказателства, оправдателната присъда е отменена и постановена нова осъдителна
такава от въззивния съд.
- НОХД № 169/2012г. с докладчик Д.Купринджийска - присъдата е
оправдателна в една част /1 оправдано лице/, с осъдителна част. Протестирана и
потвърдена от въззивния съд;
- поради недоказаност на авторството на престъплението:
- НОХД № 214/2012г. с докладчик Д.Купринджийска – присъдата е
оправдателна в една част /1 оправдано лице/, с осъдителна част. Протестирана и
потвърдена от въззивния съд с окончателно решение.
- НОХД № 275/2013г. с докладчик Д.Купринджийска /1 оправдано лице/.
Присъдата не е протестирана и е влязла в сила.
По НОХД № 258/2011г. с докладчик Ел.Бояджиева е постановена оправдателна
присъда /1 оправдано лице/, без произнесени към момента мотиви. Срещу присъдата
има подаден протест.
По НОХД № 373/2012г. с докладчик Д.Купринджийска и НОХД № 149/2013г. с
докладчик Ел.Бояджиева подсъдимите са признати за виновни, но не са им наложени
наказания, съответно на основание чл.191, ал.4 от НК /с присъда по първото дело/ и на
основание чл.183, ал.3 от НК /по одобрено споразумение по второто дело/.
По наказателните от частен характер дела /НЧХД/ има постановени 2 присъди по
НЧХД № 217/2012г. и НЧХД № 189/2012г. с докладчик Д.Купринджийска, по които
подсъдимите са признати за виновни, но са освободени от наказание поради прилагане
института на реторсията.
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VІІ. Бюро съдимост
Бюро съдимост при РС-Исперих функционира в съответствие и при
съблюдаване на всички изисквания по Наредба № 8/26.02.2008г. на МП за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост относно съставяне на бюлетините
за съдимост, завеждането им в азбучен указател и електронен архив, съхранение на
същите, своевременно издаване на свидетелства и справки за съдимост, събиране на
дължимите ДТ във връзка с издаването на такива.
През 2013 година от Бюро съдимост при РС-Исперих са издадени 1585
свидетелства за съдимост и 778 справки за съдимост, общо 2363 справки и свидетелства.
През 2012 година са издадени 1749 свидетелства за съдимост и 680 справки за съдимост,
общо 2429 справки и свидетелства, а през 2011г. са издадени 1677 свидетелства за
съдимост и 762 справки за съдимост, общо 2439 справки и свидетелства.
В бюро съдимост работи един служител с дългогодишен професионален опит,
като при необходимост за взаимозаменяемост има обучени и други служители за
работа със специализирания програмен продукт на службата.
VІІІ.Съдебно изпълнение
През 2013г. в СИС при РС-Исперих са постъпили 99 изпълнителни дела, които
са се увеличили спрямо 2012г. /67/ с 32%, а спрямо 2011 г. /86/ - с 13 %.
През тази година най–голямо е постъплението на изпълнителните дела в полза
на юридически лица - 59, които са 60 % от общо постъпилите през годината /99/. От тях
18 дела са в полза на банки, 5 в полза на търговци и 36 – в полза на други юридически
лица.
Постъпилите изпълнителни дела в полза на граждани са 39 /или 39 % от общо
постъпилите/. От тях 13 дела са издръжки, 3 дела трудови спорове, 1 дело – предаване
на дете и 22 дела – други.
В полза на Държавата е постъпило 1 дело.
Общият брой подлежащи на разглеждане изпълнителни дела през 2013г. е 816,
от които висящи в началото на отчетната година са били 717.
Свършените през 2013г. изпълнителни дела са 146, които представляват 18 % от
всички подлежащи на разглеждане 816 дела. В сравнение с предходната 2012г.
процентът на свършените изпълнителни дела е завишен, когато те са били 41 и
представляват 5 % от всички подлежащи на разглеждане 758 дела, а през 2011г.
свършените изпълнителни дела са били 39 и са представлявали 5 % от всички
подлежащи на разглеждане 730 дела.
Останали несвършени в края на годината са 670 изпълнителни дела.
Най – голяма е висящността на изпълнителните дела в полза на граждани /345/–
90%. Следват останалите висящи изпълнителни дела в полза на ЮЛ /245/– 85 % и най –
малко са останалите висящи изпълнителни дела в полза на държавата /65/– 50%. 2 %
от висящите изпълнителни дела са свързани с изпълнение на чуждестранни решения и
на обезпечителни мерки.
Общо прекратени през изтеклия период са 146 изпълнителни дела, от които 17
са приключени чрез реализиране на вземането. Прекратени по други причини са 129
изпълнителни дела, в т. ч. поради перемция, изпратени по подсъдност и др. 3
изпълнителни дела са изпратени от СИС при РС–гр.Исперих на друг съдебен
изпълнител.
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Събраните суми през 2013г. са 103 334.00 лева, които са намалели със 17 %
спрямо предходната 2012г. /123 776.00 лв./, а спрямо 2011г. /177 967.00 лв./ - с 42 %.
Изпълнителни действия:
През отчетния период са насрочени 10 публични продани на недвижими имоти,
1 продан на движими вещи чрез устен търг с явно наддаване, 1 обезпечителна мярка, 1
въвод във владение на недвижим имот.
През 2013г. година е постъпила 1 жалба против действия на държавния съдебен
изпълнител, която е уважена.
Средно месечна натовареност:
През 2013 г. при действащ един държавен съдебен изпълнител средно месечно
са постъпили 8.3 дела, разгледани са 68 дела, а свършени средно месечно 12.2 дела при
средно месечна събираемост на дължимите суми 8611.00 лева.
IХ.Съдия по вписванията:
През 2013г. съдията по вписванията в РС-Исперих е разпоредил общо 4217
вписвания, които са с 3 % повече от предходната 2012г. /4077 вписвания/ и с 16 %
повече от 2011г. /3535 вписвания/.
По видове актове, подлежащи на вписване, най–много – 1362 са вписаните
покупко-продажби, следвани от договори за наем – 447, дарения – 431, договори за
аренда – 182, обстоятелствени проверки – 158, констативните нотариални актове – 109,
делби – 90, възбрани – 58 / 50 от ЧСИ, 6 от ДСИ и 2 от АДВ/Публичен изпълнител/,
заличаване на ипотеки – 43, искови молби – 38, договорни ипотеки – 36, влезли в сила
решения на ОСЗ /Поземлени комисии/ – 22, замени – 12, обявени завещания – 11,
откази от вещни права – 5, постановления на ЧСИ – 3, постановления на ДСИ – 2,
апорт на недвижим имот в ТД или кооперация - 2 и 76 други вписвания.
Вписаните АОбС са 1119, докато вписаните АДС са само 11.
През отчетния период са постановени 5 отказа за вписване, които не са
обжалвани.
Общият брой на издадените писмени справки е 1509, в това число удостоверения
за тежести върху имоти, разпоредителни сделки, преписи от нотариални и други
актове, и др. Дадените устни справки през годината са 780 броя.
В РС-гр.Исперих работи един съдия по вписванията, който в случаите на
отсъствие се замества в дейността му от районните съдии при условията и по реда на
чл.279, ал.3 от Закона за съдебната власт.
По причина, че в съдебния район има само един действащ нотариус, в случаите
на необходимост същият се замества при извършване на нотариални действия от
съдията по вписванията в РС-гр.Исперих. През отчетната 2013г. в изпълнение на
нотариални функции съдията по вписванията е извършил 14 нотариални заверки на
подписи, преписи от документи и др. и има 2 изповядани сделки.
Х.Сграден фонд и техническа обезпеченост
Няма промяна в сградния фонд. От 1994г. и понастоящем РС-гр.Исперих ползва
трети етаж от административна сграда, находяща се в гр.Исперих, ул.”Дунав” № 2.
През 2013г. са закупени един лазерен принтер и четири климатика.
Като цяло РС-гр.Исперих поддържа добра офис-техника във всички канцеларии
и служби, като съдът е изцяло оборудван в тази насока, но техниката се нуждае от
подновяване.
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Осигурени са специализираните програмни продукти за всички съдебни
служби, в най-актуални версии.
РС-гр.Исперих поддържа абонамент с правно-информационната система
“Апис7” /”Апис-право”, “Апис-практика” и “Евро Право”/. Съдът поддържа собствена
библиотека с правна литература, има подновен абонамент на правно-информационни
списания “Труд и право”, “Собственост и право” и Държавен вестник.
Настоящият се представи на Председателя на Разградски окръжен съд на
основание чл.80, ал.1, т.2, б.”а” от Закона за съдебната власт и на основание т.11 от
същия законов текст следва да се публикува на Интернет-страницата на Районен съд –
гр.Исперих.
Председател на Районен съд-гр.Исперих:
/Юл.Цонева/
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