ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за дейността на РАЙОНЕН СЪД-ИСПЕРИХ през 2015 година
І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Няма промяна в щатната численост на съдийските длъжности и в съдебната
администрация на РС-гр.Исперих през отчетната 2014г.
Работят трима съдии, в т.ч. председателят на съда:
- председател: Димитринка Купринджийска – 5г. 11м. 26д. стаж като съдия;
общ юридически стаж – 10г. 7м. 19д.
- районен съдия: Юлияна Цонева – 15г. 1м. 18д. стаж като съдия; общ
юридически стаж – 16г. 7м. 16д.
- районен съдия: Елица Бояджиева-Георгиева – 14г. 3м. 7д. стаж като съдия; общ
юридически стаж – 14г. 6м. 11д.;
В РС-Исперих работят един държавен съдебен изпълнител - Вилия Димитрова –
6г. 6м. 16д. стаж на длъжността; общ юридически стаж – 12г.28д. и един съдия по
вписванията - Филип Стоянов – 11г. и 7м. стаж на длъжността; общ юридически стаж
– 16г. 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 съдилища /ПАС/.
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.ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА
РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ.
1.Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода 2013-2015г.
Година

Постъпили през
годината дела

Всичко
за
разглеждане
дела

Всичко
свършени
дела

Свършени
дела в срок
до 3 месеца

% на
свършени
дела в срок
до 3 месеца

2013

1201

1447

1189

1016

85 %

2014

1122

1380

1240

1036

84 %

2015

1332

1472

1306

1222

94%

През 2015г. в РС-Исперих са разгледани общо 1472 дела, от тях 1126 граждански
и 346 наказателни.
От тях висящи дела в началото на отчетния период са били общо 140 броя –
112 граждански и 28 наказателни.
Постъпили през отчетната година са общо 1332 дела, от които граждански 1014
броя и наказателни - 318 броя.
Общият брой свършени дела през 2015г. е 1306, от които граждански 1009 броя, а
наказателни - 297 броя.
Свършените дела са 89 % от общо разгледаните 1472 дела през отчетната година и
98 % от общо постъпилите дела.
2.Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-месечен срок
дела.
Свършени в срок до 3 месеца са 1222 /965 граждански и 257 наказателни/, които
представляват 83 % от всички разгледани дела и 94 % 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 1118 дела /925 граждански и
193 наказателни/, които представляват 86 % от всички свършени дела.
Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди:
Общият брой постъпили дела през 2015г. /1332/ се е увеличил спрямо
постъпилите дела през 2014г. /1122/ с 19 %, а спрямо постъпилите дела през 2013г.
/1201/ се е увеличил с 11 %.
Общият брой свършени дела през 2015г. /1306/ се е увеличил спрямо общия брой
свършени дела през 2014г. /1240/ с 5%, а спрямо общия брой свършени дела през 2013г.
/1189/ - с 10 %.
Висящи в края на отчетния период са останали 166 дела – 117 граждански и 49
наказателни, като висящността леко се е увеличила спрямо предходната 2014г. и е
намаляла спрямо 2013г.
Останалите висящи дела в края на 2015г. /166/ представляват 11% от всички
разгледани 1472 дела, през 2014г. висящите дела /140/ представляват 10% от всички
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разгледани 1380 дела, а през 2013г. висящите дела /258/ представляват 18% от всички
разгледани 1447 дела.
4. Натовареност по щат и действителна натовареност, спрямо дела за
разглеждане и спрямо свършени дела, за периода 2013-2015г.
През 2015г. съдиите в РС-гр.Исперих са разгледали общо 1472 дела /1126
граждански и 346 наказателни/ и от тях решени 1306 /1009 граждански и 297
наказателни/.
При оптимално зает щат от трима съдии /отработени 36 човекомесеци/, може
да се направи извода, че средно месечно един съдия е разгледал 40.9 дела /31.3
граждански и 9.6 наказателни/ и е решил 36.27 дела /28.02 граждански и 8.25
наказателни/.
Средна месечна натовареност на съдия в РС-гр.Исперих
Разгледани:
Свършени:
2013г.
40.19
33.03
2014г.
38.3
34.4
2015г.
40.9
36.27

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

33.0
30.2
30.4
93.6

НАК.Д
11.0
9.0
9.2
29.2

Свършени средномесечно
ГР.Д.
НАК.Д.
29.0
9.2
27.6
7.8
27.1
7.8
83.7
24.8

Съдия Димитринка Купринджийска през 2015г. е разгледала общо 475 дела.
Свършила е общо 418. С акт по същество е решила 352 дела, 66 дела са прекратени. В
срок до 3 месеца е свършила 387 дела, които са 81 % от общо разгледаните и 93 % от
общо свършените. Останали несвършени в края на отчетния период са 57 дела.
Средномесечно е разгледала 39.6 дела и решила 34.9 дела.
Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 521 дела.
Свършила е общо 457. С акт по същество е решила 391 дела, 66 дела са прекратени. В
срок до 3 месеца е свършила 422 дела, които са 81 % от общо разгледаните и 92 % от
общо свършените. Останали несвършени в края на отчетния период са 64 дела.
Средномесечно е разгледала 44 дела и решила 38.2 дела.
Съдия Елица Бояджиева през 2015г. е разгледала общо 470 дела. Свършила е
общо 425. С акт по същество е решила 370 дела, 55 дела са прекратени. В срок до 3
месеца е свършила 412 дела, които са 88 % от общо разгледаните и 97 % от общо
свършените. Останали несвършени в края на отчетния период са 45 дела.
Средномесечно е разгледала 39.2 дела и решила 35.4 дела.
Делата в РС-гр.Исперих се образуват в съответствие с изискванията на
Правилника за администрацията съдилищата. 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/.
ІII. РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Година

2013

Постъпили
през годината
дела
392

Всичко
за
разглеждане
дела
473

Всичко
свършени
дела
400

Свършени
дела в срок
до 3 месеца
302

% на свършени
дела в срок
до 3 месеца
76%

2014

313

386

358

257

72%

2015

318

346

297

257

87 %

1.Кадрова обезпеченост – тримата съдии в РС – Исперих разглеждат
наказателни дела.
2.Постъпили наказателни дела. Сравнителен анализ за последните три години.
В РС-гр.Исперих през 2015 година са постъпили 318 броя наказателни дела /по
групи, съобразно статистическите таблици на ВСС: 127 наказателни дела от общ
характер; 11 наказателни от частен характер дела; 14 дела по чл.78а от НК; 99 частни
наказателни дела, отделно от тях разпити – 27 дела; 40 административно-наказателни
дела/.
Постъпилите наказателни дела през 2015г. /318/ почти са се запазили като
бройка в сравнение с 2014г. – 313 бр. и са намалели в сравнение с 2013г., когато са били
392.
При сравнителния анализ се установява, че постъплението на наказателните
от общ характер дела /НОХД/ е намаляло спрямо предходниате две години. През
2015г. са постъпили 127 НОХДела, представляващи 40% от общо постъпилите 318
наказателни дела. За 2014г. са били 139 НОХДела, представляващи 44% от общо
постъпилите 313 наказателни дела, а за 2013г. са били 196 НОХДела, представляващи
50% от общо постъпилите 392 наказателни дела.
През тази отчетна година най-голямо е постъплението на НОХДела за
престъпления против собствеността – 40 дела. От тях 29 кражби, 6 измами, 2 документни
измами, 1 грабеж и 1 присвояване. Постъплението се е увеличило спрямо предходната
2014г. - общо 26 дела, от тях 19 кражби, 2 присвоявания, 2 измами и 1 документна
измама, както и спрямо 2013г.- общо 38 дела, от тях 25 кражби, 1 грабеж, 5
присвоявания, 4 измами.
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На второ място е постъплението на НОХДела за общоопасни престъпления –34,
като само транспортните престъпления са 33 и 1 дело за отнемане на МПС.
Постъплението на този вид дела е намаляло спрямо предходната 2014г., когато са
постъпили 49, от които транспортните престъпления са били 45, а в сравнение с 2013г.
броят им се е запазил, когато постъпилите дела от този вид са били 33, от които
транспортните престъпления са били 31.
На следващо място е постъплението на дела за престъпления против
стопанството – общо 18 дела. Постъплението е намаляло спрямо предходните две
години, когато през 2014г. те са били 41 дела от този вид, а през 2013г. - 68 дела.
Запазил се е броят на постъпилите дела за престъпления против личността – 13
спрямо предходната 2014г., когато отново са били 13 дела, а е намалял спрямо 2013г.,
когато делата от този вид са били 23.
Значително се е увеличил броят на делата за престъпления против брака,
семейството и младежта – 12 дела постъпили през 2015г. спрямо 1 дело постъпило през
2014г. и спрямо 8 броя дела от този вид през 2013г.
През 2015г. са постъпили 6 дела за документни престъпления спрямо 1
постъпило дело от този вид през 2014г. и отново 6 постъпили такива дела през 2013г.
Запазил се е броят на постъпилите дела за престъпления против реда и
общественото спокойствие-3 броя с постъпилите през 2014г. /3/, а е намалял спрямо
2013г., когато тези дела са били 9.
Намаление отчитаме и в постъплението на НОХДела за престъпления против
дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични
функции – 2 постъпили дела през 2015г. спрямо 3 постъпили дела през 2014г. и 9 броя
през 2013г.
През 2015г. е постъпило само 1 дело за престъпления против правата на
гражданите спрямо 2 такива дела за 2014г., колкото са били и за 2013г.
Увеличило се е спрямо предходните две отчетни години постъплението на
наказателните от частен характер дела /НЧХД/, т.е. образувани по тъжба на
пострадали лица. През 2015г. сао постъпили 11 такива дела, докато през 2014г. са
постъпили 7 дела от този вид, а през 2013г. - 5 такива дела.
Значително се е увеличило постъплението на частните наказателни дела
спрямо предходните две отчетни години. През отчетната 2015г. броят им е 126, от
които 27 са разпитите пред съдия, 19 кумулации, 3 принудителни медицински мерки, 2
реабилитации, 1 дело по ЗБППМН и 59 бр. други ЧНД. През 2014г. броят им е 84, от
които 20 са разпитите пред съдия, 4 дела по ЗБППМН, 2 принудителни медицински
мерки и 9 комулации, а през 2013 година от постъпилите 84 дела, 43 са били разпитите
пред съдия, 4 дела по ЗБППМН, 2 съдебни реабилитации и 5 принудителни
медицински мерки.
Намаляло е постъплението на делата по чл.78а – 14 бр. спрямо предходната
2014г., когато тези дела са били 19, а през 2013г. - 24.
Намалял е броят на постъпилите административно-наказателните дела /без
тези по чл.78а от НК/. Постъпилите през 2015г. са 40 административно-наказателни
дела спрямо 64 дела от този вид през 2014г. и спрямо 2013г., когато тези дела са били
113.
3.Разпределение на наказателни дела, изключение от принципа за случайно
разпределение.
Делата в РС-гр.Исперих се образуват в съответствие с изискванията на
Правилника за администрацията съдилищата. Разпределят се по докладчици в деня на
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образуването им въз основа на програма за електронно разпределение на делата на
принципа на случайния подбор по поредността на постъпването им, като се въвеждат
последователно по пореден номер на делото, по групи: “Наказателни” /с подгрупи:
“НОХД”, “НЧХД”, “АНД”/ дела.
Отделно са делата, които се разпределят по дежурство, определени със Заповед
на Председателя на съда.
4.Разгледани наказателни дела.
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 2015г.
в срок до три месеца са приключили 257 наказателни дела, които представляват 87 %
от всичко свършени дела /297/ и 74% от общо разгледаните през отчетната година
наказателни дела /346/. През 2014г. приключилите в срок до три месеца наказателни
дела /257/ представляват 72% от всичко свършени дела /358/ и 67% от общо
разгледаните през отчетната година наказателни дела /386/, а през 2013г.
приключилите в срок до три месеца наказателни дела /302/ представляват 77% от
всичко свършените дела /400/ и 64% от общо разгледаните през годината наказателни
дела /473/.
На 100 % в срок до 3 месеца от образуването им са приключени разпитите пред
съдия, предвид естеството им, следвани от останалите частни наказателните дела – 97
броя - съдебни реабилитации, принудителни медицински мерки и други, които са 99
% от свършените дела от този вид.
Следват разгледаните в срок до три месеца наказателни дела по реда на чл.78а от
НК – 12 приключили в 3-месечен срок, които представляват 86 % от общо свършените
14 дела.
На следващо място са наказателни дела от общ характер /НОХД/ - 91 броя, които
представляват 81 % от общо свършените 113 дела от този.
Приключилите в 3-месечен срок административно-наказателни дела /без тези по
чл.78а от НК/ са 28 броя или 31 % от общо свършените 86 дела.
Най-нисък е процентът на свършените в срок до 3 месеца наказателни от частен
характер дела /НЧХД/ - 2 броя и представляват 33% от общо свършените 6.
Като причини за разглеждане и приключване на делата в срок над 3 месеца от
образуването им отчитаме:
- забавяния при насрочване на делата, свързани спериода на съдебна ваканция
– насрочване на делата отпреди за след съдебна ваканция:
В 2-месечен срок от образуването са насрочени 120 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 Юл. Цонева – НОХД № 127/2015г., НОХД № 131/2015г., НОХД
№ 147/2015г. и НОХД № 183/2015г., всички насрочени в 3-месечен срок с оглед периода
на съдебната ваканция и утвърдения график на платения годишен отпуск на съдиите и
служителите.
- 2 броя на съдия Д.Купринджийска - НОХД № 114/2015г. и НОХД № 144/2015г.,
насрочено в 3-месечния срок с оглед предстоящата съдебна ваканция
- 1 брой на съдия Ел.Бояджиева – НОХД № 146/2015г., насрочено в 3-месечния
срок с оглед периода на съдебната ваканция и утвърдения график за платения годишен
отпуск
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В 2-месечен срок от образуването са насрочени 11 НЧХДела, съобразно
изискванията на чл.252 от НПК.
В срок над 2 месеца от образуването са насрочени 2 броя НЧХДела на съдия Юл.
Цонева– НЧХД № 167/2015г. и НЧХД № 231/2015г.
-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 2015г. наказателни дела, извън тези, които са приключили
в едно съдебно заседание, отложени в 2 заседания са 48 дела, в 3 заседания – 9 дела и в

повече от 3 заседания – 4 дела.
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.
5.Свършени наказателни дела. Сравнителен анализ за последните три години.
Срочност при изготвяне на съдебните актове
Общият брой на разгледаните наказателни дела през отчетния период е 346, а
на свършените – 297 /113 наказателни дела от общ характер; 6 наказателни от частен
характер дела; 14 дела по чл.78а от НК; 98 частни наказателни дела, отделно от тях
разпити – 27 дела; 39 административно-наказателни дела – групирането съобразно
статистическите таблици на ВСС/.
Свършените наказателни дела през 2015г. /297/ са намалели спрямо 2014г. /358/ и
спрямо 2013г. /400/.
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Свършените през 2015г. 297 наказателни дела представляват 86% от общо
разгледаните 346 наказателни дела през годината. През 2014г. този процент е бил 93%
/358 свършени спрямо разгледаните 386 наказателни дела през годината. През 2013г.
процентът на свършените наказателни дела спрямо разгледаните е бил 85 % /400
свършени спрямо разгледаните 473 наказателни дела през годината/.
Със съдебен акт по същество са приключили 193 наказателни дела, от които с
присъда са приключили 29 броя НОХД, отделно 81 споразумения, 3 броя НЧХД, с
решение 14 дела по чл.78а от НК и 35 административно-наказателни дела, 1 дело по
ЗБППМН, с определения – 2 принудителни медицински мерки, 2 реабилитации, 14
комулации и 93 други частни наказателни дела /осъществен съдебен контрол на
досъдебното производство, съдебни поръчки и др./.
Висящи /несвършили/ наказателни дела в началото на 2015г. са били 28 дела, а в
края на годината са 49. Висящността се е увеличила спрямо тази в началото на отчетния
период. Останалите висящи наказателни дела в края на 2015г. /49/ представляват 14%
от всичко разгледани 346 наказателни дела. През миналата 2014г. останалите висящи
дела в края на годината /28/ представляват 7% от всичко разгледани 386 наказателни
дела, а през 2013г. останалите висящи наказателни дела в края на годината /73/
представляват 15% от всичко разгледани 473 наказателни дела.
Съдебните актове по наказателни дела се изготвят преимуществено в
законните срокове. В законоустановения срок са постановени актове по 278бр. дела, а
извън законоустановения срок – по 19бр. дела.
6.Неприключили в разумен разумен срок дела – брой и причини.
Неприключилите наказателни дела над 1 година в РС – Исперих са общо 2бр.,
като основните причини за това са отлагане на делата поради неявяване на подсъдими,
свидетели, забавяне при изпълнение на съдебна поръчка, а също и по искане на
страните. НОХД №308/2014г. към настоящия момент не е приключило. НЧХД
№219/2014г. първоначално е било прекратена, но в последствие определението на съда
е отменено и е върнакто за продължаване на съдопроизводствените действия. Към
настоящия момнет делото е приключило с присъда от 05.02.2016г.
7. Натовареност.
Съдия Димитринка Купринджийска през 2015г. е разгледала общо 110
наказателни дела. Свършила е общо 93 наказателни дела, от които 37 наказателни дела
от общ характер; 1 наказателно от частен характер дело; 5 дела по чл.78а от НК; 37
частни наказателни дела и 13 административно-наказателни дела. С акт по същество е
решила 61 наказателни дела, 32 дела са прекратени, в т.ч. по споразумение 25 дела. В
срок до 3 месеца е свършила 78 наказателни дела, които са 71 % от общо разгледаните
дела и 84 % от общо свършените наказателни дела. Останали несвършени в края на
отчетния период са 17 наказателни дела.
Средномесечно е разгледала 9.2 и решила 7.8 наказателни дела.
Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 128
наказателни дела. Свършила е общо 110 наказателни дела, от които 40 наказателни
дела от общ характер; 4 наказателни от частен характер дела; 5 дела по чл.78а от НК; 50
частни наказателни дела и 11 административно-наказателни дела. С акт по същество е
решила 72 наказателни дела, 38 дела са прекратени, в т.ч. по споразумения 32 дела. В
срок до 3 месеца е свършила 91 наказателни дела, които са 71 % от общо рагледаните
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наказателни дела и 83 % от общо свършените наказателни дела. Останали несвършени
в края на отчетния период са 18 наказателни дела.
Средномесечно е разгледала 11 и решила 9.2 наказателни дела.
Съдия Елица Бояджиева през 2015г. е разгледала общо 108 наказателни дела.
Свършила е общо 94 наказателни дела, от които 36 наказателни дела от общ характер;
1 наказателно от частен характер дело; 4 дела по чл.78а от НК; 38 частни наказателни
дела и 15 административно-наказателни дела. С акт по същество е решила 60
наказателни дела, 34 дела са прекратени, в т.ч. по споразумение 25 дела. В срок до 3
месеца е свършила 88 наказателни дела, които са 81 % от общо разгледаните дела и 94
% от общо свършените наказателни дела. Останали несвършени в края на отчетния
период са 14 наказателни дела.
Средномесечно е разгледала 9 и решила 7.8 наказателни дела.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка /таблица/ за дейността на съдиите по отделните видове
наказателни дела.
8. Качество на съдебните актове.
8.1Прекратени наказателни дела – анализ на причините.
Прекратените през изтеклата година наказателни дела в РС-гр.Исперих са 104.
От тях прекратени НОХД са 84 броя, от които 81 дела са прекратени поради
приключването им със споразумение /чл.381-384 от НПК/.
Прекратени и върнати на прокуратурата през 2015г. са 3 НОХДела. От тях 2
броя на съдия Ел.Бояджиева и 1 брой на съдия Юл.Цонева, като връщането и на трите
дела е постановено в разпоредително заседание.
НОХД № 20/2015г., НОХД № 276/2015г., НОХД №279/2015
По тритеот делата са констатирани съществени нарушения на процесуалните
правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на
пострадалия . И трите разпореждания са протестирани, като по НОХД №20/2015г.
разпореждането е отменено и делото е върнато за продължаване на
съдопроизводствените действия
Прекратените наказателни дела от частен характер /НЧХД/ са 3 дела, които
представляват 21 % от общо разгледаните 14 НЧХДела през годината. От тези дела 1
брой е прекратено поради оттегляне на тъжбата. 1 брой е прекратено поради
неявяване на частния тъжител и 1 брой е прекратено и изпратено по компетентност на
РС-София.
От административно-наказателните дела прекратени са 4 броя. 1 дело е
прекратено поради настъпила смърт на нарушителя, 1 дело е прекратено и изпратено
по компетентност на РС-Разград, 1 дело - поради недопустимост на жалбата и 1 дело поради констатирана идентичност на две дела
Прекратените частни наказателни дела са 13. От тях 3 дела са съдебни поръчки; 1
дело е прекратено поради недопустимост на жалбата, 1 дело за кумулация поради
оттегляне предложението за групиране, 1 дело е изпратено по подсъдност на РСРазград, 1 дело е изпратено на ВКС поради отводи на съдиите.
8.2.Обжалвани и протестирани наказателни дела. Законосъобразност на
наказателното производство.

9

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 2015г. наказателни дела /346/ обжалвани и
протестирани са 12 %, или 43 дела. Този процент се е запазил същия спрямо
предходната 2014г., когато от всичко разгледани наказателни дела /386/ обжалвани и
протестирани са 12%, или 46 делаи леко се е завишил спрямо 2013г., когато от всичко
разгледани наказателни дела /473/ обжалвани и протестирани са 10 %, или 46 дела.
Върнати с резултат през отчетната година:
Потвърдени изцяло /индекс 1/ през 2015г. са актовете по 24 дела. От тях 8
присъди по НОХД, 2 присъди по НЧХД, 10 решения по АНД и 4 определения.
Потвърдените през 2015г. актове представляват 56% от общо обжалваните и
върнати с резултат 44 дела. През 2014г. потвърдените актове представляват 68% от
общо обжалваните и върнати с резултат 47 дела, а през 2013г. потвърдените актове
представляват 65% от общо обжалваните и върнати с резултат 75 дела.
Отменени изцяло през 2015г. са 12 съдебни акта по наказатени дела. От тях:
- 5 решения и 1 присъда:
- 5 решения по АНДела по ЗАНН /индекс 2г/:
- по АНД № 211/2014г. с докладчик Юлияна Цонева – въззивният съд е
потвърдил наказателно постановление на Директора на Дирекция „Инспекция по
труда“ гр.Разград. Касационният съд е отменил решението като неправилно и е
постановил отмяна НП поради съществено процесуално нарушение при издаване на
НП.
- по АНД № 202/2014г. с докладчик Димитринка Купринджийска - въззивният
съд е изменил наказателно постановление на Началника на РУП – гр.Исперих, като е
намалил наложената глоба. Касационният съд е отменил решението като постаонвено
в противоречие на закона и е потвърдил НП.
- по АНД № 199/2014г. с докладчик Димитринка Купринджийска - въззивният
съд е отменил наказателно постановление на Изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“. Касационният съд е обезсил решението като недопустимо – поради
пълно несъответствие в номера и датата на процесното НП.
- по АНД № 312/2014г. с докладчик Елица Бояджиева - въззивният съд е отменил
наказателно постановление на Директора на РДГ - Русе, като е преценил, че е
нарушено правото на защита на жалбоподателя. Касационният съд е отменил
решението като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, като е
потвърдил НП.
- по АНД № 250/2014г. с докладчик Юлияна Цонева - въззивният съд е
потвърдил наказателно постановление на Началника на РУП- г.Исперих.
Касационният съд е отменил решението като неправилно, постановено в нарушение на
материалния закон, като е отменил НП поради нарушаване на правото на защита на
жалбоподателя.
- 1 присъда по НЧХД:
- по НЧХД № 52/2011 с докладчик Димитринка Купринджийска –
първоинстанционният съд е признал подсъдимия за невиновен по повдигнатото
обвинение по чл.148 ал.1 т.1 и т.4, във вр. с чл.146 ал.1 от НК и е отхвърлил предявения
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граждански иск от тъжителя. Въззивният съд е отменил присъдата и е прекратил
производствоното поради изтекла абсолютна давност. ВКС е оставил в сила решението
на въззивния съд.
- 6 определения:
- по ЧНД № 144/2014г. с докладчик Юлияна Цанева............... –
първоинстанционният съд е уважил предложението на прокуратурата за групиране на
наказанията на осъдения. ВКС е възобновил делото и го е върнал за ново разглеждане
от друг състав поради обективни причини – допусната грешка в справката за съдимост
на осъдения.
- по НОХД № 20/2015г. с докладчик Юлияна Цонева- първоинстанционният съд
е прекратил производството и е върнал делото на прокуратурата поради съществено
процесуално нарушение – нарушаване на правата на пострадалото лице. Въззивният
съд е отменил разпореждането и е върнал делото, като същото е приключило със
поразумение
- по НЧХД № 219/2014г. с докладчик Юлияна Цонева- първоинстанционният съд
е прекратил наказателното производство на основание чл.24 ал. т.5 от НПК.
Въззивният съд е отменил определението и е върнал делото за продължаване на
производството.
- по ЧНД №202/2015г. с докладчик Елица Бояджиева- първоинстанционният съд
е уважил искането на прокуратурата и е взел мярка за неоклонение „Задържане под
стража“ по отношение на обвиняемия. Въззивният съд е отменил определението и е
взел мярка за неотклонение „Подписка“
- по НОХД № 243/2015г. с докладчик Димитринка Купринджийскапървоинстанционният съд уважил искането на подсъдимите и е изменил мярката за
неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на двамата подсъдими в
„Парична гаранция“ в размер на 1000.00лв. за всеки един от тях. Въззивният съд е
отменил определението в частта относно мярката за неотклонение на единия
подсъдим и е оставил без уважение искането му за изменение на МН „Задържане под
стража“
- по ЧНД № 282/2015г. с докладчик Елица Бояджиева- първоинстанционният съд
е уважил искането на прокуратурата и е взел мярка за неоклонение „Задържане под
стража“ по отношение на обвиняемия. Въззивният съд е отменил определението и е
взел мярка за неотклонение „Подписка“
Изцяло отменените през 2015г. актове по наказателни дела представляват 27 % от
общо обжалваните и върнати с резултат 44 дела. През 2014г. отменените актове по
наказателни дела представляват 23% от общо обжалваните и върнати с резултат 47
дела. През 2013г. са били по-малко 16 % от общо обжалваните и върнати с резултат 68
дела.

9.Тенденции в дейността на Наказателно отделение
Структура на наказаната престъпност – видове и брой по глави от НК.
Вид

Новообразувани

Гл.II – Престъпления против личността

13

11

Всичко за
разглеждане
17

Свършени в т.ч.
Решени по
ПрекраСпоразусъщество с
тени
мения
присъда
5
6
6

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:

1

2

1

-

-

12
39
18

12
47
20

6
12
1

5
23
18

5
20
18

-

-

-

-

-

2
4

2
4

1

2
3

2
3

3
34

3
34

3

2
25

2
25

0

0

0

0

0

0
126

0
141

0
29

0
84

0
81

Дела със значим обществен интерес през 2015г.
В Районен съд-гр.Исперих през отчетната година не са постъпвали и
разглеждани наказателни дела със значим обществен интерес.
Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски
актове по видове престъпления.
През изтеклата 2015 година Районна прокуратура е внесла за разглеждане в РСгр.Исперих 127 наказателни дела от общ характер /НОХД/, от тях с обвинителни актове
/вкл. Бързи и Незабавни производства по глави 24 и 25 от НПК/ 102 дела и със
споразумения по глава 29 от НПК - 25 дела.
Постановените осъдителни актове са 145 броя. От тях 35 дела са с произнесени
осъдителни присъди и 110 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 /35/ спрямо общо внесените
обвинителни актове /139/ е 25%.
По видове престъпления относителният дял на осъдителните актове /присъди и
споразумения/ спрямо внесените прокурорски актове изглежда така:
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23

Осъдителни
Присъди
В
т.ч.спора
зумения
18

2

3

2

-

1
26

6
37

2
26

4
1

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

12

Всичко за
разглеждане

Оправдателни
Присъди

-

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:

41

41

38

-

-

-

-

3
1

3
2

2
2

1
-

3
49

8
50

6
49

1

-

-

-

-

139

173

145

7

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 2015г. са 126. От тях влезлите в сила осъдителни актове
/присъди, споразумения и решения/ са 119, а влезлите в сила оправдателни актове
/присъди и решения/ са 7.
През 2015г. осъдените лица по наказателни от общ характер дела /НОХД/ са
125, които представляват 95 % от общо съдените през годината 132 лица по този вид
дела.
От тях през 2015г. непълнолетно осъдено е само 1 лице. През 2014г.
непълнолетните осъдени лица са били 4 и са 2 % от всичко осъдени 169 лица. През
2013г. непълнолетните лица са били 3 и са представлявали 1 % от всичко осъдени 215
лица.
Най-много са осъдените лица на лишаване от свобода до 3 години - 74 лица, от
които 66 % /49 лица/ условно, а останалите ефективно. На следващо място са осъдените
на пробация – 34 лица. Следват осъдените на лишаване от свобода над 3 до 15г. -14 лица,
на глоба – 3 лица.
Осъдените лица по НОХД въз основа на споразумения по чл.381-384 от НПК са
91 лица, които представляват 73 % от общо осъдените през годината 125 лица. В
съпоставка с предходните години, те са по-малко, като през 2014г. осъдените въз основа
на споразумения са 138 лица, които представляват 82% от общо осъдените през
годината 169 лица, а през 2013г., осъдените въз основа на споразумения са 164 лица,
които представляват 76% от общо осъдените през годината 215 лица.
Процентът на осъдените 125 лица по НОХД /присъди и споразумения/ през
2015г. /95%/ е останал почти същия спрямо предходната 2014г. /94% от общо съдените
169 лица/, и е по-малък в сравнение с 2013г. /97% от общо съдените 222 лица/.
Осъдени по НЧХД през отчетната година са 4 от общо съдени 5 лица.
Осъдени, но освободени от наказателна отговорност по чл.78а от НК са 13 лица от
общо съдени 14 лица.
Броят на оправданите лица по НОХД през 2015г. е 7, като през 2014г. е 10, а
през 2013г. - 7.
В процентно съотношение спрямо общия брой съдени лица по трите вида
наказателни дела /НОХД, НЧХД и по чл.78а от НК/ - 152 през 2015г., оправдани са 9
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лица, които представляват 6 % от тях, а осъдените лица са 94% от тях. През 2014г.
опрадваните 11 лица представляват 5% от общо съдените 208 лица, а през 2013г.
оправданите 11 лица представляват 4% от общо съдените 252 лица.
Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди
През 2015г. оправдателните актове, постановени в РС-гр.Исперих са 6.
От тях по НОХД са постановени 5 изцяло оправдателни присъди с 6 оправдани
лица и 1 присъда, по която от общия брой 10 съдени лица само 1 лице е оправдан: НОХД №
24/2015г., НОХД №52/2014г., НОХД №42/2015г., НОХД №27/2015г., НОХД №114/2015г.,
и НОХД № 339/2011
- поради несъставомерност на деянието:
- НОХД № 52/2014г. с докладчик Юл.Цонева /1 оправдано лице/. Присъдата е
протестирана и потвърдена.
- НОХД № 42/2015г. с докладчик Д.Купринджийска /2 оправдани лица/.
Присъдата е влязла в сила, не е протестирана
- НОХД № 27/2015г. с докладчик Д.Купринджийска /1 оправдано лице/. Срещу
присъдата има подаден протест;
- НОХД № 339/2011г. с докладчик Д.Купринджийска /1 оправдано лице от общо
съдени 10 лица/. Срещу присъдата има подаден протест и въззивни жалби
По НОХД № 24/2015г. и по НОХД № 114/2015г., и двете с докладчик
Д.Купринджийска подсъдимите са признати за виновни, но не са им наложени
наказания на основание чл.183, ал.3 от НК /по първото дело/ и на осн. чл.191, ал.4 от НК
/по второто дело/.
По наказателните от частен характер дела /НЧХД/ има постановена 1 присъда по
НЧХД № 103/2015г. с докладчик Юл.Цонева, по която единият от двамата подсъдими е
оправдан поради недоказаност на авторството на деянието. Присъдата не е обжалвана
и е влязла в сила.
По наказателните по чл.78а от НК дела /АНД/ има постановено 1 решение по
АНД № 49/2015г. с докладчик Юл.Цонева, по което обвиняемият е оправдан поради
несъставомерност на деянието.
ІV. РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Година

2013

Постъпили
през годината
дела
809

Всичко
за
разглеждане
дела
974

Всичко
свършени
дела
789

Свършени
дела в срок
до 3 месеца
714

% на свършени
дела в срок
до 3 месеца
90%

2014

809

994

882

779

88%

2015

1014

1126

1009

965

96%

1.Кадрова обезпеченост – тримата съдии в РС – Исперих разглеждат
граждански дела.
2.Постъпили граждански дела. Сравнителен анализ за последните три години.
В РС-гр.Исперих през 2015г. са разгледани общо 1126 граждански дела. От тях
постъпилите през отчетната година са 1014 броя граждански дела /по групи,
съобразно последните статистически таблици на ВСС: 169 дела по общия ред; 10 дела
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по реда на Бързото производство – чл.310 и сл. от ГПК; 1 адм.дело по ЗСПЗЗ; 66 частни
граждански дела, отделно от тях 520 дела по Заповедното производство /чл.410 и чл.417
от ГПК/; 4 дела са отчетени като производства по търговски спорове /от и срещу
търговци/ и 244 други граждански дела.
Постъпилите граждански дела през 2015г. /1014/ са се увеличили с 25 % спрямо
постъпилите дела през предходните две години - 2014г. и 2013г., когато са били по 809
дела.
Постъпленията на отделни видове граждански дела през последните три години
е както следва:
Вещни
2013 г.
2014г.
2015г.

Делби

16 бр.
12 бр.
20 бр.

36 бр.
19 бр.
26 бр.

Трудови
2013г.
2014г.
2015г.

2013г.
2014г.
2015г.

2013г.
2014г.
2015г.

ЗСПЗЗ и
ЗВСГЗГФ
2 бр.

7 бр.
5 бр.
7 бр.

1 бр.
Охранителни
производства

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

249 бр.

391 бр.
520 бр.

283 бр.
314 бр.

Облигационни, в т.ч.
от и срещу търговци
56 бр.
40 бр.
60 бр.
Издръжки
5 бр.
4 бр.
7 бр.
Брачни /в т.ч. и
охранителните по
чл.51 от СК/,
родителски права и
др. по СК
82 бр.
54 бр.
59 бр.

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

3.Разпределение на граждански дела, изключение от принципа за случайно
разпределение.
Делата в РС-гр.Исперих се образуват в съответствие с изискванията на
Правилника за администрацията съдилищата. 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
последователно по пореден номер на делото, по групи: “Граждански” /с подгрупи:
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“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”/.
Отделно са делата, които се разпределят по дежурство, определени със Заповед
на Председателя на съда.
4.Разглеждане на граждански дела. Сравнителен анализ за последните три
години.
Общият брой на разгледаните граждански дела през отчетния период е 1126, а
на свършените – 1009 броя /164 дела по общия ред; 9 дела по реда на Бързото
производство – чл.310 и сл. от ГПК; 1 адм.дело по ЗСПЗЗ; 61 частни граждански дела,
отделно от тях 523 дела по реда на Заповедното производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/;
2 дела от и срещу търговци и 249 други граждански дела/.
Със съдебен акт по същество са приключили 925 граждански дела.
Висящи /несвършили/ граждански дела в началото на 2015г. са били 112 дела, а в
края на годината са 117 дела. В началото на 2014г. са били 185 дела, а в края на годината
са били 112 дела. В началото на 2013г. са били 165 дела, а в края на годината са били 185
дела. Спрямо общия брой разгледани през годината граждански дела висящността е
намаляла спрямо предходната 2014г., като останалите висящи граждански дела в края
на 2015г. /117/ представляват 10 % от всички разгледани 1126 граждански дела, през
2014г. /112/ представляват 11% от всички разгледани 994 граждански дела, а през 2013г.
/185/ представляват 19% от всички разгледани 974 граждански дела
От всичко разгледани през 2015г. граждански дела /1126/ общо свършените
/1009/ представляват 90%. Този процент почти се е запазил спрямо предходната 2014г.,
когато спрямо общо разгледаните граждански дела /994/ общо свършените /882/
представляват 89%. Леко завишен е този процент в сравнение с 2013г., когато спрямо
разгледаните граждански дела /974/ общо свършените /789/ представляват 81%.
Спрямо всичко свършени граждански дела през 2015г. /1009, в т.ч. и
прекратените/, приключените с акт по същество /925/ съставляват 92 %, а спрямо
всички разгледани през годината граждански дела /1126/, свършените с акт по
същество са 82 %.
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 122 граждански дела е провеждана
размяна на книжа. От тях по 8 дела размяната на книжата е продължила 1 месец, по 49
граждански дела времетраенето на размяната е до 2 месеца, по 28 дела – до 3 месеца и
по 37 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
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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/;
- 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.
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 2015г. граждански дела, извън тези, които са приключили
в едно съдебно заседание, 43 бр. са отложени в 2 заседания, 18 бр. - в 3 заседания и в

повече от 3 заседания - 17 бр. дела.
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;
- 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.
5.Свършени граждански дела, срочност на постановяване на съдебните актове.
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Свършените граждански дела през 2015г. /1009/ са се увеличили спрямо 2014г.
/882/ с 14%, а спрямо 2013г. /789/ - с 28%.
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 2015 година в срок до 3 месеца от първото с.з. до решаване на
делото са приключени 965 граждански дела, които съставляват 96 % от общо
свършените през годината граждански дела /1009/ и 86 % от общо разгледаните
граждански дела /1126/. По видове в тримесечен срок са приключени 123 дела по
общия ред; 9 дела по реда на Бързото производство /чл.310 от ГПК/; 61 ч.гр.дела; 523
дела по реда на Заповедното производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/; 1 търговско дело /от
и срещу търговци/ и 248 броя други дела.
Приключили в срок над 3 месеца остават 44 от общо свършените граждански
дела.
Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди:
Общият брой свършени в срок до 3 месеца дела през 2015г. /965/ представляват 96
% от общо свършените през годината граждански дела /1009/. Този процент е леко
завишен спрямо предходните две години, когато през 2014г. свършените в срок до 3
месеца дела /779/ са представлявали 88% от общо свършените през годината
граждански дела /994/, а през 2013г. свършените в срок до 3 месеца дела /714/ са
представлявали 90% от общо свършените през годината граждански дела /789/.
Съдебните актове по гражданските дела се изготвят преимуществено в
законните срокове. До 1 месец от датата на обявяване на делото за решаване са
постановени актове по 977бр. дела, а над 1 месец – по 32бр. дела.
6.Неприключили в разумен разумен срок дела – брой и причини.
Неприключилите граждански дела над 1 година в РС – Исперих са общо 14бр.,
като основните причини за това са, че по-голямата част от тях са за делба на
имущество, което изисква по-голямо технологично време с оглед развитието на
производството в две фази. Част от тези дела са приключили на първа фаза или се
обжалват пред РОС. Движат се в разумни срокове, без неоснователни забавяния.
Отлаганията са главно за събиране на доказателства, както и поради отсъствие на вещи
лица или непредставени в срок заключения по назначени експертизи.
Пет от делата са спрени до приключване на други дела, като своевременно се
изготвят справки и се докладват на съдия-докладчик.
7. Дела с отменен ход по същество.
За 2015г. 5бр. граждански дела са с отменен ход по същество, като 4 от тях са
приключили с влязла в сила съдебни решение а едно се обжалва пред въззивната
инстанция.
8.Натовареност.
Съдия Димитринка Купринджийска през 2015г. е разгледала общо 365
граждански дела. Свършила е общо 325 граждански дела, от които 57 дела по общия
ред; 4 дела по реда на Бързото производство /чл.310 от ГПК/; 20 ч.гр.дела; 159 дела по
реда на Заповедното производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/ и 85 броя други дела. С акт
по същество е приключила 291 граждански дела, 34 дела са прекратени. В срок до 3
месеца е свършила 309 граждански дела, които са 85 % от общо разгледаните
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граждански дела и 95 % от общо свършените граждански дела. Останали несвършени в
края на отчетния период са 40 граждански дела.
Средномесечно е разгледала 30.4 и решила 27.1 граждански дела.
Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 393 граждански
дела. Свършила е общо 347 граждански дела, от които 55 дела по общия ред; 3 дела по
реда на Бързото производство /чл.310 от ГПК/; 1 административно дело; 25 ч.гр.дела; 185
дела по реда на Заповедното производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/, 1 дело по търговски
спорове /от и срещу търговци/ и 77 броя други дела. С акт по същество е решила 319
дела, 28 дела са прекратени. В срок до 3 месеца е свършила 331 граждански дела, които
са 84 % от общо разгледаните граждански дела и 95 % от общо свършените граждански
дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 46 граждански дела.
Средномесечно е разгледала 33 и решила 29 граждански дела.
Съдия Елица Бояджиева през 2015г. е разгледала общо 362 граждански дела.
Свършила е общо 331 граждански дела, от които 46 дела по общия ред; 2 дела по реда
на Бързото производство /чл.310 от ГПК/; 16 ч.гр.дела; 179 дела по реда на Заповедното
производство /чл.410 и чл.417 от ГПК/, 1 дело по търговски спорове /от и срещу
търговци/ и 87 броя други дела. С акт по същество е приключила 310 граждански дела,
21 дела са прекратени. В срок до 3 месеца е свършила 324 граждански дела, които са 90
% от общо разгледаните граждански дела и 98 % от общо свършените граждански дела.
Останали несвършени в края на отчетния период са 31 граждански дела.
Средномесечно е разгледала 30.2 и решила 27.6 граждански дела.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка /таблица/ за дейността на съдиите по отделните видове
граждански дела.
9.Качество на съдебните актове.
9.1.Прекратени граждански дела – анализ на причините.
Общият брой на прекратените граждански дела през 2015г. е 84. От тях 15 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 –11 дела;
- изпратени по подсъдност на друг съд – 17 дела;
- поради оттегляне или отказ от иска – чл. 232 и чл.233 от ГПК– 14 дела;
- върнати искови молби поради неотстраняване в срок на допуснати
нередовности – 4 дела;
- поради недопустимост на иска – 10 дела;
- неявяване на ищеца в първо по делото с.з. – 1 дело;
- Съдебни поръчки – 6 бр.
- поради липса на надлежна страна в процеса – 5 дела;
- липса на правен интерес за ищеца – 1 дело;
9.2.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/.
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Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди:
От всички разгледани през 2015г. граждански дела /1126/ обжалвани са 5 %, или
52 дела. През предходната 2014г. процентът на обжалваните граждански дела /48/
спрямо всички дела за разглеждане /994/ е бил същия, а през 2013г. обжалваните
граждански дела са били 3 % от общо разгледаните през годината /974/.
По видове обжалвани съдебни актове:
Решения:
От обжалваните граждански дела през 2015 година са върнати общо 41 решения.
От тях - върнати с резултат:
- Потвърдени изцяло /индекс 1/ са 23 решения: 13 решения с докладчик съдия
Д.Купринджийска, 1 решение с докладчик съдия Ел.Бояджиева, 8 решения с
докладчик съдия Юл.Цонева и 1 дело с докладчик командирован съдия Нели Генчева.
- Отменени изцяло, обезсилени или нищожни поради нарушение на
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане /стар
индекс 2, нов индекс 3/ са 9 решения /3 решения с докладчик съдия Д.Купринджийска, 1
решение с докладчик съдия Елица Бояджиева и 5 решения с докладчик съдия Юлияна
Цонева/:
- гр.д.№ 195/2014г. с докладчик Димитринка Купринджийска, вещен иск.
Първоинстанционният съд е уважил предявения иск. Въззивният Разградски окръжен
съд е обезсилил решението на РС-гр.Исперих като недопустимо, постановено по
нередовно предявен иск без участието на задължителен другар.
- гр.д.№ 74/2015г. с докладчик Юлияна Цонева., иск по СК.
Първоинстанционният съд уважил иска по чл.128 от СК за определяне на режим на
лични отношения между непълнолетно дете и неговите баба и дядо. Въззивният
Разградски окръжен съд е отменил решението като неправилно и незаконосъобразно
поради нарушение на материалния закон – приел е, че няма пречка режима на лични
отношения да съвпада с този, определен на бащата на детето и е постановил решение в
този смисъл.
- гр.д.№ 148/2015г. с докладчик Ел.Бояджиева, иск по СК. Първоинстанционният
съд уважил иска по чл.128 от СК за определяне на режим на лични отношения между
непълнолетно дете и неговите баба и дядо. Въззивният Разградски окръжен съд е
обезсилил решението на РС-гр.Исперих като недопустимо, постановено по нередовно
предявен иск без участието на задължителен другар.
-гр.д. № 388/2014г. с докладчик Юл. Цонева, иск по КТ. Първоинстанционния съд е
уважил предявения иск с правно основание чл.344 ал.1 от КТ. Въззивният Разградски
окръжен съд е отменил решението като неправилно и незаконосъобразно поради
нарушение на материалния закон и е отхвърлил предявените искове. ВКС не е
допуснал касационно обжалване.
-гр.д. № 211/2008г. с докладчик Юлияна Цонева, иск по ЗСПЗЗ.
Първоинстанционния съд е уважил жалбата и е отменил решение на ОСЗГ- гр.Завет.
Въззивният Административен съд - Разград е отменил решението като неправилно
поради необоснованост на решението, без да са изяснени напълно всички факти и е
постановил акт по същество.
-гр.д.
№
348/2012г.
с
докладчик
Д.Купринджийска,
вещен
иск.
Първоинстанционния съд е отхвърлил предявения иск с правно основание чл.108 ал.1
от ЗС. Въззивният Разградски окръжен съд е обезсилил решението на РС-гр.Исперих
като недопустимо, постановено по нередовно предявен иск.
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-гр.д. №529/2014г. с докладчик Юлияна Цонева, охранително производство по
чл.531 и сл. от ГПК, във вр. с чл.19 ал.1 от ЗГР. Първоинстанционния съд е отхвърлил
предявената молба с правно основание чл.19 ал.1 от ЗГР. Въззивният Разградски
окръжен съд е отменил решението като неправилно поради нарушение на
материалния закон и е уважил предявената молба..
- гр.д. №82/2014г. с докладчик Юлияна Цонева, иск по КТ. Първоинстанционния
съд е отхвърлил предявения иск с правно основание чл.344 ал.1 от КТ. Въззивният
Разградски окръжен съд е отменил решението като неправилно поради нарушение на
материалния закон и е уважил предявените искове. ВКС не е допуснал касационно
обжалване.
- гр.д. № 322/2014г. с докладчик Димитринка Купринджийска, установителен
иск по чл.422 от ГПК. Първоинстанционният съд уважил частично иска по чл.422 от
ГПК и го е отхвърлил в останалата му част. Въззивният Разградски окръжен съд е
обезсилил решението на РС-гр.Исперих като недопустимо, поради това, че не е
приложен чл.239 ал.1 от ГПК.
Определения /Разпореждания/:
Обжалвани и върнати през 2015 година са общо 13 определения и разпореждания
по граждански дела.
- Потвърдени изцяло /индекс 1/ са 8 определения /2 с докладчик
Д.Купринджийска, 3 с докладчик Ел.Бояджиева и 3 с докладчик Юл.Цонева /
- Изцяло отменени /стар индекс 2 и нов индекс 3/ са 3 определения /1 с
докладчик Юл. Цонева, 1 дело с докладчик Ел. Бояджиева и 1 дело на командирован
състав/
- гр.д. № 294/2004г. с докладчик Н. Генчева, делба. Първоинстанционният
съд е изменил решението си в частта за разноските. Въззивният съд е отменил
определението като неправилно поради нарушение на материалния закон. ВКС не е
допуснал касационно обжалване.
- гр.д. № 666/2014г. с докладчик Ел.Бояджиева, облигационен иск..
Първоинстанционния съд е прекратил производството по делото на основание чл.238
ал.2 от ГПК. Въззивният съд е отменил определението и е върнал делото за
продължаване на съдопроизводствените действия, като е приел, че ответникът не е бил
призован на всички известни по делото адреси.
- гр.д. № 23/2015г. с докладчик Юл.Цонева, заявление по чл.418 от ГПК.
Първоинстанционния съд е уважил заявлението за издаване на заповед и
изпълнителен
лист.
Въззивният
съд
е
отменил
разпореждането
като
незаконосъобразно и е оставил без уважение заявлението за издаване на заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист.
V. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС.РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
ПРЕЗ 2015г.
През 2015г. в РС – Исперих не са извършвани проверки от Инспектората към
ВСС. Извършена беше само проверка на сградния фонд от Инспектората към
Министерство на правосъдието в периода 11.05. - 15.05.2015г.
VІ. 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
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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 2015г. от Бюро съдимост при РС-Исперих са издадени 1909 свидетелства за
съдимост и 884 справки за съдимост, общо 2793 справки и свидетелства. През 2014г. са
издадени 1444 свидетелства за съдимост и 680 справки за съдимост, общо 2124 справки
и свидетелства, а през 2013 са издадени 1585 свидетелства за съдимост и 778 справки за
съдимост, общо 2363 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.
VІІ.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2015г. в СИС при РС-Исперих са постъпили 144 изпълнителни дела, които
са се увеличили спрямо 2014г. /83/ със 73 %, а спрямо 2013г. /99/ -с 69%.
През тази година най–голямо е постъплението на изпълнителните дела в полза
на юридически лица - 97, които са 67 % от общо постъпилите през годината /144/. От тях
3 дела са в полза на банки, 35 - в полза на търговци и 59 – в полза на други юридически
лица.
Постъпилите изпълнителни дела в полза на граждани са 42 /или 29 % от общо
постъпилите/. От тях 15 дела са издръжки, 1 дело е по трудови спорове, 2 дела –
предаване на дете и 24 дела – други.
В полза на Държавата са постъпили 4 изпълнителни дела.
Общият брой подлежащи на разглеждане изпълнителни дела през 2015г. е 818,
от които висящи в началото на отчетната година са били 674.
Свършените през 2015г. изпълнителни дела са 176, които представляват 22% от
всички подлежащи на разглеждане 818 дела. В сравнение с предходната 2014г.
процентът на свършените дела е завишен, когато те са били 81 и са представлявали
11% от всички подлежащи на разглеждане 755 дела. Завишен е процентът и в
сравнение с 2013г., когато свършените дела са били 146, и са представлявали 18 % от
всички подлежащи на разглеждане 816 дела.
Останали несвършени в края на годината са 642 изпълнителни дела.
Най – голяма е висящността на изпълнителните дела в полза на граждани /313/–
49%. Следват останалите висящи изпълнителни дела в полза на ЮЛ и търговци /286/–
45 % и най – малко са останалите висящи изпълнителни дела в полза на държавата
/33/– 5%. 10 изпълнителни дела или 2 % от всички висящи изпълнителни дела са
свързани с изпълнение на чуждестранни решения и на обезпечителни мерки.
Общо прекратени през изтеклия период са 176 изпълнителни дела, от които 44
са приключени чрез реализиране на вземането. Прекратени по други причини са 130
изпълнителни дела, в т. ч. поради перемция, изпратени по подсъдност и др. 2
изпълнителни дела са изпратени от СИС при РС–гр.Исперих на друг съдебен
изпълнител.
Събраните суми през 2015г. са 155 609.00 лева, които са се увеличили с 30 %
спрямо предходната 2014г. /110 416.30 лева/, а спрямо 2013г. /103 334.00 лв./ - с 34 %.
Изпълнителни действия:
През отчетния период са насрочени 5 публични продани на недвижими имоти,
1 въвод във владение на недвижим имот, 30 описа на движими вещи и недвижими
имоти.
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През 2015г. година е постъпила 1 жалба против действия на държавния съдебен
изпълнител, която не е била уважена.
Средно месечна натовареност:
През 2015 г. при действащ един държавен съдебен изпълнител средно месечно
са постъпили 12 дела, разгледани са 68 дела, а свършени средно месечно са 15 дела при
средно месечна събираемост на дължимите суми 12 967.46 лева.

VIII.СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
През 2015г. съдията по вписванията в РС-Исперих е разпоредил общо 3225
вписвания, които са със 7 % по-малко от предходната 2014г. и с 24 % по-малко спрямо
2013г. /4217 вписвания/.
По видове актове, подлежащи на вписване, най–много – 1163 са вписаните
покупко-продажби, следвани от дарения – 403, договори за наем – 297, договори за
аренда – 166, обстоятелствени проверки – 144, възбрани – 78 /66 от ЧСИ, 4 от ДСИ и 8 от
АДВ/Публичен изпълнител, делби – 58, констативните нотариални актове – 56,
заличаване на ипотеки – 55, договорни ипотеки – 49, искови молби – 31, влезли в сила
решения на ОСЗ /Поземлени комисии/ – 19, постановления на ЧСИ – 8, възбрани за
обезпечение на бъдещ иск – 7, обявени завещания – 5, законни ипотеки – 4,
постановления на ДСИ – 2, замени – 1, суперфиция -1 и 131 други вписвания.
Вписаните АОбС са 542, докато вписаните АДС са само 5.
През отчетния период са постановени 15 отказа за вписване, които не са
обжалвани.
Общият брой на издадените писмени справки е 423, в това число удостоверения
за тежести върху имоти, разпоредителни сделки, преписи от нотариални и други
актове, и др. Дадените устни справки през годината са 223 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 2015г. в изпълнение на
нотариални функции съдията по вписванията е извършил 11 нотариални заверки на
подписи, преписи от документи и др. и има 1 изповядана сделка.
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 2015г. са извършени ремонт и подмяна на дограма, както и ремонт и
цялостно обзавеждане на кабинетите на председателя на съда и на един районен съдия.
Като цяло РС-гр.Исперих поддържа добра офис-техника във всички канцеларии
и служби, като съдът е изцяло оборудван в тази насока, но част техниката се нуждае от
подновяване. През 2015г. бяха закупени нови 6бр.компютри, 1бр.принтер,
1бр.мултифункционално устройство и 8бр.UPS.
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
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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:
/Д.Купринджийска/
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