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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

 
за дейността на РАЙОНЕН СЪД-ИСПЕРИХ  през 2020 година 

  
 І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 През 2020г. в щата на Районен съд-Исперих няма промяна - щатната 
численост на съда е 19 щатни бройки.  
 Към 01.01.2020г. в съда по щат следва да работят четирима съдии, в т.ч. 
председателят на съда: 

  - районен съдия: Елица Бояджиева-Георгиева – 19г. 3м. 7д. стаж като 
съдия; общ юридически стаж – 19г. 6м. 11д.; 
  - районен съдия: Юлияна Цонева – 20г. 1м. 18д. стаж като съдия; общ 
юридически стаж – 21г. 7м. 16д.  

 - районен съдия: Димитринка Купринджийска – 10г. 11м. 26д. стаж като 
съдия;  общ юридически стаж – 15г. 7м. 19д. 

 - Председател на РС – Исперих – длъжност, която е била вакантна до 
26.06.2020г. 

До 10.07.2020г. длъжността и.ф.Адм.ръководител-Председател на Районен 
съд-Исперих е изпълнявала съдия Юлияна Цонева.  

На 26.06.2020г. бе проведено изслушване пред Висш съдебен съвет по 
обявен конкурс за Председател на Районен съд – Исперих. При изслушването за 
Административен ръководител – Председател на Районен съд – Исперих бе 
избрана съдия Елица Бояджиева – Георгиева. Новият Административен 
ръководител встъпи в длъжност на 10.07.2020г. 

Считано от 07.01.2020г. в съда са работили трима съдии в т.ч. 
командирован младши съдия от Окръжен съд – Разград Ангел Ташев по силата 
на Заповед № РД – 14 – 214/ 12.12.2019г. на Председателя на ОС - Разград. Един 
от щатните съдии Димитринка Купринджийска през цялата 2020 година 
продължи да бъде командирована в Административен съд-Русе по силата на 
Заповед № 2812/19.11.2019г. на Председателя на ВАС. 

Младши съдия Ангел Ташев е обезпечавал третата съдийска длъжност в 
Районен съд - Исперих до 01.07.2020г. 

В периода от 01.07.2020г. до 15.10.2020г. в съда са работили двама               
магистрати – Председателят съдия Елица Бояджиева – Георгиева и                      
районен съдия Юлияна Цонева.  

Със Заповед № РД – 0575/ 16.09.2020г. на Председателя на                   
Апелативен съд – Варна в Районен съд – Исперих на вакантната съдийска 
длъжност е командирована съдия Силвина Йовчева – щатен съдия от                    
Районен съд – Силистра, като същата встъпи в реално изпълнение на служебни 
задължения в Районен съд – Исперих на 15.10.2020г. 
 В РС-Исперих работят един държавен съдебен изпълнител -                     
Вилия Димитрова – 11г. 6м. 16д. стаж на длъжността; общ юридически стаж – 
17г. 28д. и един съдия по вписванията - Филип Стоянов – 16г. и 7м. стаж на 
длъжността;  общ юридически стаж – 21г. и  5м. 



 

2 

 

 Без промяна са длъжностите в съдебната администрация – общо 13 
щата:  
 - административен секретар – Корнелия Спасова; 
 - счетоводител - Галя Цайкова; 
 - системен администратор – Ангел Николов; 
 - трима съдебни секретари – Детелина Витанова, Анна Василева и 
Наталия Тодорова; 
 - съдебен деловодител “Регистратура”, той и съдебен архивар – Румяна 
Матева; 
 - съдебен деловодител “Гражданско деловодство” – Наталия Джукелова;
 - съдебен деловодител “Наказателно деловодство” – Валентина Минчева; 
 - съдебен деловодител “Бюро съдимост”, той и съдебен деловодител 
“Регистратура” – Силвия Цонева; 
 - съдебен деловодител “Съдебно-изпълнителна служба” – Яна Димитрова
 - призовкар – Недко Петров; 
 - чистач – Светла Нанева. 
  
 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).  
 По-голямата част от служителите са с дългогодишен професионален опит. 
Има създадена добра организация на работа, вкл. за взаимозаменяемост при 
необходимост. Оказва се взаимопомощ и сътрудничество. Услугите се 
предоставят навременно и ефективно. Действащото длъжностно разписание 
удовлетворява нуждите на съда.  
 
 ІІ.ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 
РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ. 
 1.Постъпили дела за разглеждане и свършени дела за периода 2018-
2020г. 
 
Годи
на 

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 

 

2018          1386           1600         1427         1283          90%  

2019          1400           1573         1370         1245          91%  

2020          1129           1332         1094           919          84 %  
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 През 2020г. в РС-Исперих са разгледани общо 1332 дела, от тях 990 
граждански и 342 наказателни. 
  От тях висящи дела в началото на отчетния период са били общо 203 
броя – 159 граждански и 44 наказателни. 
 Постъпили през отчетната година са общо 1129 дела, от които 
граждански  831 броя и наказателни - 298 броя. 
 Общият брой свършени дела през 2020г. е 1094, от които граждански 811 
броя, а наказателни – 283 броя.  
 Свършените дела са 82 % от общо разгледаните 1332 дела през 
отчетната година и  97 %  от общо постъпилите 1129 дела. 
 
 2.Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-
месечен срок дела.  
 Свършени в срок до 3 месеца са 919 дела (673 граждански и 246 
наказателни), които представляват 69 % от всички разгледани дела и 84 % от 
общо свършените дела. По отношение на гражданските дела този срок е 
отчитан от датата на насрочване на първо открито съдебно заседание до 
решаването му по същество (по последни указания на ВСС за попълване на 
статистическите форми).  
 Със съдебен акт по същество са приключили общо 810 дела (641 
граждански и 169 наказателни), които представляват 74 % от всички свършени 
дела.  
 Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди: 
 Общият брой постъпили дела през 2020 г. /1129/ е намалял в сравнение с 
постъпилите дела през предходните две години с 19 %, когато през 2019г.  те са 
били 1400, а през 2018 г.  – 1386. 
 Общият брой свършени дела през 2020 г. /1094/ също е намалял спрямо 
общия брой свършени дела през предходните две години. Спрямо 2019г. (1370) е 
намалял с 20 %, а спрямо 2018г. (1427) - с 23 %. 
 3.Висящи в края на отчетния период са останали 238 дела – 179 
граждански и 59 наказателни.   
 Останалите висящи дела в края на 2020 г. /238/ представляват 18 % от 
всичко разгледани 1332 дела, като през 2019г. висящите дела (203) са  
представлявали 13 % от всичко разгледани 1573 дела, а през 2018г. висящите 
дела (173) са представлявали 11 % от всичко разгледани 1600 дела. 
 4. Натовареност по щат и действителна натовареност, спрямо дела 
за разглеждане и спрямо свършени дела, за периода 2018-2020г.  
 През 2020г. съдиите в РС-гр.Исперих са разгледали общо 1332 дела (990 
граждански и 342 наказателни), от тях решени 1094 (811 граждански и 283 
наказателни). 
 При оптимално зает щат от трима съдии (отработени 32,5 човекомесеци), 
може да се направи извода, че средно месечно един съдия е разгледал 44.4 дела. 
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        Средна месечна натовареност на съдия в РС гр.Исперих 
      Разгледани:                                  Свършени: 
  
2018г. 44.4                                                     39.6 
2019г. 43.7                                                     38.1 
2020г. 40.98                                                   33.66 
 
 
 Разгледани  

средномесечно 
Свършени  
средномесечно 

 ГР.Д. НАК.Д ГР.Д. НАК.Д. 
     
Ел.Бояджиева   30.8  13.5 23.5      10.3   
Юл. Цонева   37.3  11.5 32.0       9.3 
А. Ташев         16.0   5.7 16.0       5.7  
С. Йовчева   29.2   6.8 18.0       5.6 
Д. Купринджийска     3.0          -   3.0       - 
ОБЩО 116.3        37.5 92.5     30.9 

 
Съдия Елица Бояджиева през 2020г. е разгледала общо 532 дела. 

Свършила е общо 406. С акт по същество е решила 293 дела, 113 дела са 
прекратени. В срок до 3 месеца е свършила 334 дела, които са 63 % от общо 
разгледаните и 82 % от общо свършените. Останали несвършени в края на 
отчетния период са  126 дела. 
 Средномесечно е разгледала 44.3 дела и решила 33.8 дела. 
 

Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 577 дела. 
Свършила е общо 496. С акт по същество е решила 374 дела, 122 дела са 
прекратени. В срок до 3 месеца е свършила 403 дела, които са 70 % от общо 
разгледаните и 81 % от общо свършените. Останали несвършени в края на 
отчетния период са 81 дела. 
 Средномесечно е разгледала 48.8 дела и решила 41.3 дела. 
 

Съдия Ангел Ташев през 2020г. е разгледал общо 130 дела. Свършил е 
общо 130. С акт по същество е решил 96 дела, 34 дела са прекратени. В срок до 3 
месеца е свършил 124 дела, които са 95 % от общо разгледаните и 95 % от общо 
свършените. Няма несвършени дела в края на отчетния период. 
 Средномесечно е разгледал 21.7 дела и решил 21.7 дела. 
  

Съдия Силвина Йовчева през 2020г.  е разгледала общо 90 дела. Свършила 
е общо 59. С акт по същество е решила 45 дела, 14 дела са прекратени. В срок до 
3 месеца е свършила 42 дела, които са 47 % от общо разгледаните и 71 % от 
общо свършените. Останали несвършени в края на отчетния период са 31 дела. 

Средномесечно е разгледала 36 дела и решила 23.6 дела. 
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 Съдия Димитринка Купринджийска през 2020г. е разгледала 3 дела, които 
са приключили, от които 2 с акт по същество и 1 прекратено. И трите дела са 
приключили в срок над три месеца. Няма несвършени дела в края на отчетния 
период. 
 Средномесечно е разгледала 3 дела и решила 3 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 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”, 
“Разрешения по чл.130, ал.3, чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 от СК”, Бързи 
производства по гл. 25 ГПК и ЧГД) и наказателни с подгрупи “НОХД – 
наказателни дела от общ характер, внесени в съда от РП с обвинителен акт”; 
«НОХД – телесна повреда  по чл.128-135 НК», «НОХД – принуда по чл.143-144 
от НК», «НОХД – разврат по чл.149-159 от НК», «НОХД – кражба по чл.194-
197а от НК», «НОХД – грабеж по чл.198-200 от НК», «НОХД – присвоявания по 
чл.201-208 от НК», «НОХД – измама по чл.209-213 от НК», «НОХД – 
документни престъпления по чл.308-319 от НК», «НОХД – престъпления против 
реда и общественото спокойствие по чл.320-329 от НК», «НОХД – транспортни 
престъпления по чл.340-348б от НК», « НОХД – споразумения по глава 29 от 
НПК», «НОХД – бързи производства по глава 24 от НПК», “НЧХД”, “АНД – по 
жалби против Наказателни постановления”, «АНД – по чл.78а от НК», «ЧНД». 
Отделно са делата, които се разпределят по дежурство, определени със Заповед 
на Председателя на съда. 

В Районен съд – Исперих няма обособени отделения. Всеки от съставите 
разглежда както граждански, така и наказателни дела, при 100% натовареност 
във всяка от подгрупите.  

Всички съдии дават дежурства, като дежурният съдия разглежда всички 
постъпили дела по дежурство, независимо от материята. Дежурствата се дават на 
ротационен принцип за две седмици.  
 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). 
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ІII. РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

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 

 

2018 376 426 394 344      87%  

2019 407 439 395 344      87%  

2020 1129 1332 1094 919      84%  

 
1.Кадрова обезпеченост – наказателните дела в РС – Исперих през 

2020г. са се разглеждали от четири съдебни състава – съдия Бояджиева-
Георгиева, съдия Цонева, съдия Ташев и съдия Йовчева. 

 През цялата година разпределението е било на 100 % за всеки от 
работещите състави. 

2.Постъпили наказателни дела. Сравнителен анализ за последните 
три години. 
 В РС гр.Исперих през 2020 година са постъпили 298 броя наказателни 
дела (по групи, съобразно статистическите таблици на ВСС: 123 наказателни 
дела от общ характер; 6 наказателни от частен характер дела; 22 дела по чл.78а 
от НК; 81 частни наказателни дела, отделно от тях разпити – 21 дела; 45 
административно-наказателни дела). 
 Постъпилите наказателни дела през 2020 г. /298/ броя  са намалели в 
сравнение с предходните две години, когато през 2019 г. те са били 407, а през 
2018 г. - 376. 
 При сравнителния анализ се установява, че постъплението на 
наказателните от общ характер дела (НОХД) е занижено спрямо 
предходните две години. През 2020 г. са постъпили 123 НОХДела, 
представляващи 41 % от общо постъпилите 298 наказателни дела. През 2019г. са 
постъпили 158 НОХДела, представляващи 39 %  от общо постъпилите 407 
наказателни дела, а през 2018 г. са постъпили 150 НОХДела, представляващи 40 
% от общо постъпилите 376 наказателни дела.  

През тази отчетна година най-голямо е постъплението на НОХДела за 
общоопасни престъпления –57. Постъплението на този вид дела през 2019 г. е 
било 76, а през 2018 г. – 80. 

На второ място е постъплението на дела за престъпления против 
стопанството –общо 24 дела. През 2019 г. броят на този вид дела е бил 14. 
Толкова е бил броят им и през 2018г.  

На следващо място е постъплението на НОХДела за престъпления против 
собствеността –10 дела. Броят им в сравнение с предходните две години е 
намалял, когато през 2019 г. този вид дела са били 24, а през 2018 г. – 25.  

Постъплението на НОХДела за престъпления против личността –10 
броя, е намалял в сравнение с предходната 2019 г., когато делата от този вид са 
били 16, а в сравнение с 2018г. се е запазил почти същия. Тогава те са били 9. 
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Намаляло е постъплението на НОХДела за престъпления против 
дейността на държавните органи и обществените организации – 8 постъпили 
дела през 2020 г. спрямо 10 постъпили от този вид дела през 2019г. и леко се е 
завишил спрямо 2018 г., когато броят на постъпилите дела от този вид са били   
6. 

 На следващо място е постъплението на дела за документни престъпления 
– 6 броя, като този брой леко се е занижил спрямо предходната 2019 г., когато те 
са били 9 броя, а спрямо  2018г. почти се е запазил. Тогава делата от този вид са 
били 5. 

Броят на постъпилите дела за престъпления против брака, семейството и 
младежта  през 2020 г. е 5. Този брой се е запазил спрямо постъпилите дела 
през 2019г., когато също е бил 5 и се е увеличил спрямо  постъпилите от този 
вид дела през 2018 г. – 2 броя. 

Намаляло е постъплението в  броя на постъпилите дела за престъпления 
против реда и общественото спокойствие – 2 броя спрямо предходните две 
години, когато през 2019 г.,  са били 4 броя, а през 2018г. - 9 броя. 

През 2020 г. има постъпили 1 брой дела за престъпления против правата 
на гражданите. През предходните две години няма постъпления на дела от този 
вид. 

Постъплението на наказателните от частен характер дела (НЧХД), 
т.е. образувани по тъжба на пострадали лица през 2020 г. е 6 броя. През 2019 г. 
са постъпили 4 такива дела, а през 2018г. -3 броя.  
 Намаляло е постъплението на делата по чл.78а – 22 броя спрямо 
предходните две години, когато през 2019 г. тези дела са били 42 броя, а през 
2018г. - 37 броя.  
 Постъплението на частните наказателни дела е намаляло спрямо 
предходните две години. През отчетната 2020 г. броят им е 102, от които 21 са 
разпитите пред съдия, 1 кумулация, 1 принудителна медицинска мярка и 79 
други ЧНД.  През 2019г. броят на постъпилите ЧНД е 148, от които 44 са 
разпитите пред съдия, 5 кумулации, 2 реабилитации, 1 принудителна 
медицинска мярка и 96 други ЧНД. През 2018г. броят на постъпилите ЧНД е 147, 
от които 48 са разпитите пред съдия, 2 кумулации, 2 реабилитации, 2 
принудителни медицински мерки и 104 други ЧНД. 
 Намалял е броят на постъпилите административно-наказателни дела 
/без тези по чл.78а от НК/ - 45 броя спрямо предходната 2019 г., когато 
постъпилите от този вид дела са били 55 броя, и са се увеличили спрямо 2018г., 
когато постъпилите дела от този вид са били 39 броя. 
 

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 на 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:  
наказателни дела с подгрупи “НОХД – наказатерлни дела от общ характер, 
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внесени в съда от РП с обвинителен акт”; «НОХД – телесна повреда  по чл.128-
135 НК», «НОХД – принуда по чл.143-144 от НК», «НОХД – разврат по чл.149-
159 от НК», «НОХД – кражба по чл.194-197а от НК», «НОХД – грабеж по 
чл.198-200 от НК», «НОХД – присвоявания по чл.201-208 от НК», «НОХД – 
измама по чл.209-213 от НК», «НОХД – документни престъпления по чл.308-319 
от НК», «НОХД – престъпления против реда и общественото спокойствие по 
чл.320-329 от НК», «НОХД – транспортни престъпления по чл.340-348б от НК», 
« НОХД – споразумения по глава 29 от НПК», «НОХД – бързи производства по 
глава 24 от НПК», “НЧХД”, “АНД – по жалби против Наказателни 
постановления”, «АНД – по чл.78а от НК», «ЧНД».  

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 2020 г. в срок до три месеца са приключили 246 наказателни 
дела, които представляват 87 % от всичко свършените 283 дела и 72 % от общо 
разгледаните  през отчетната година наказателни дела /342/.  През 2019г. в срок 
до три месеца са приключили  344 наказателни дела, които представляват      
87 % от всичко свършените 395 дела и 78 % от общо разгледаните през 
отчетната година наказателни дела (439). През 2018 г. в срок до три месеца са 
приключили също 344 наказателни дела, които представляват 87 % от всичко 
свършени (394) и 81 % от общо разгледаните през отчетната  година наказателни 
дела (426).  

На 100 % в срок до 3 месеца от образуването им са приключени 
разпитите пред съдия - 21 броя, предвид естеството им. 

На 99 % в срок до 3 месеца са приключили останалите частни 
наказателните дела - 81 броя.  

На следващо място са наказателните дела по реда на чл.78а от НК - 19 
броя, които представляват 90 % от общо свършените 21 дела от този вид. 
 Приключилите в 3-месечен срок наказателни дела от общ характер 
(НОХД) са 99 броя, които представляват 88 % от общо свършените 113 дела от 
този вид. 

Приключилите в 3-месечен срок наказателни от частен характер дела 
(НЧХД)  - 3 броя  представляват 75 % от общо свършените 4 броя дела. 

Приключилите в 3-месечен срок административно-наказателни дела (без 
тези по чл.78а от НК) са 23 броя или 55 % от общо свършените 42 дела. 

  
  В 2-месечен срок от образуването са насрочени 121 НОХДела съобразно 
изискванията на чл.247а, ал.2, т.1 от НПК. 
 В срок над 2 месеца от образуването са насрочени 2 броя НОХДела 
предвид продължителен отпуск с оглед временна нетрудоспособност на съдията-
докладчик. 

В 1-месечен срок от образуването са насрочени 3 броя НЧХД. 
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В срок над 1 месец от образуването е насрочено 1 брой НЧХД, тъй като е 
докладвано на съдията - докладчик на 27.11.2020г., след завръщането му от 
отпуск по болест  в периода 12.10.2020г. до 24.11.2020г. и не е било 
преразпределено своевременно от изпълняващият функцията Административен 
ръководител. 

 В 1-месечен срок от образуването са насрочени 21 броя АНД по чл.78а 
от НК, съобразно изискванията на чл.376 НПК. 

В срок над 1 месец от образуването е насрочено 1 дело с разрешение на 
и.ф. Административния ръководител - Председателя на РС – Исперих предвид 
извънредното положение в страната, обявено от Народното събрание на 
РБългария за периода 13.03.2020г. – 13.04.2020г. с цел предотвратяване 
разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) и въведените 
мерки по вътрешна Заповед № УК-01-14-76/16.03.2020г., издадена на основание 
чл.80, ал.1, т.2, т.8 и т.9, предл.2 от Закона за съдебната власт и Решение на 
Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 9/15.03.2020г., допълнено с 
Решение по Протокол № 10/16.03.2020г., т.24. 

В 2-месечен срок от образуването им са насрочени 55 АНД, извън тези по 
чл.78а от НК. 

В срок над 2 месеца са насрочени 4 дела. 3 от тях - предвид  разпоредените  
мерки и действия по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание на РБългария от 13.03.2020г., продължено до 13.05.2020г.,      
1 дело поради дадени указания на жалбоподателя за отстраняване на 
констатирани нередовности в жалбата. 

 В 2-месечен срок от образуването им са насрочени 41 ЧНД. 
 Спазват се 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 НПК 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 2020г. наказателни дела, извън тези, които са 
приключили в едно съдебно заседание, отложени в 2 заседания са 46 дела, в 3 
заседания – 15 дела и в повече от 3 заседания – 23 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; 
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- събиране на доказателства- писмени и гласни, назначаване на експертизи, в т.ч. 
и трудно откриване на свидетели, променили постоянното си местоживеене, 
неявяване на вещи лица и др.; 
- по чл.248, ал.5, т.4 НПК – насрочване на делото от разпоредително заседание 
по общия ред по Глава 20 НПК  
- 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. 
- извънредното положение в страната, обявено от Народното събрание на 
РБългария за периода 13.03.2020г. – 13.04.2020г. с цел предотвратяване 
разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) и въведените 
мерки по вътрешна Заповед № УК-01-14-76/16.03.2020г., издадена на основание 
чл.80, ал.1, т.2, т.8 и т.9, предл.2 от Закона за съдебната власт и Решение на 
Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 9/15.03.2020г., допълнено с 
Решение по Протокол № 10/16.03.2020г., т.24. 
 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 
342, а на свършените – 283 (113 наказателни дела от общ характер; 4 
наказателни от частен характер дела; 21 дела по чл.78а от НК; 82 частни 
наказателни дела,  отделно от тях разпити – 21 дела; 42 административно-
наказателни дела – групирането съобразно  статистическите таблици на ВСС). 
 Броят на свършените наказателни дела през 2020 г. /283/ е занижен в 
сравнение с броя на свършените дела през предходните две години, когато през 
2019 г. те са били 395, а през 2018 г. -  394. 

Свършените през 2020 г. 283 наказателни дела представляват 83 % от 
общо разгледаните 342 наказателни дела през годината. През 2019 година този 
процент е бил 90 % /395 свършени наказателни дела и 439 разгледани през 
годината/. 92 % са били през 2018 година свършените наказателни дела спрямо 
разгледаните /394 свършени наказателни дела и 426 разгледани през годината/.  
 Със съдебен акт по същество са приключили 195 наказателни дела, от 
които с присъда са приключили 12 броя НОХД, отделно 98 споразумения, с 
решение 21 дела по чл.78а от НК и 39 административно-наказателни дела, с 
определения – 97 други частни наказателни дела (осъществен съдебен контрол 
на досъдебното производство, съдебни поръчки, разпити и др.).  
 Висящи (несвършили) наказателни дела в началото на 2020 г. са били 44 
дела, а в края на годината са 59. Висящността се е увеличила спрямо тази в 
началото на отчетния период. Останалите висящи наказателни дела в края на 
2020 г. /59/ представляват 17 % от всичко разгледани 342 наказателни дела. През 
2019 г. останалите висящи наказателни дела в края на годината /44/ 
представляват 10 % от всичко разгледани 439 наказателни дела. През 2018г. 
останалите висящи наказателни дела в края на годината (32) представляват 8 % 
от всичко разгледани 426 наказателни дела.  
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Съдебните актове по наказателни дела се изготвят преимуществено в 
законните срокове. През отчетния период има само 1 наказателно дело с 
просрочен съдебен акт - АНД № 29/2020г. 

 
 6.Неприключили в разумен срок дела (с продължителност на 

разглеждане над 1 година) – брой и причини. 
 През отчетната 2020 година в РС- Исперих има 8 броя наказателни дела, 

неприключили в срок над 1 година от датата на образуването им:  
НОХД № 358/2018г., НОХД № 284/2019 г., НОХД № 294/2019 г., 

НОХД № 341/2019 г., НОХД № 360/2019г., НОХД № 376/2019 г., НОХД   
№ 381/2019 г., НЧХД № 314/2019 г.  

По едно от делата е водена кореспонденция с Евроджъст във връзка с 
издаване на Европейска заповед за разследване. Делото е отлагано 
неколкократно за събиране на доказателства и неколкократно поради неявяване 
на подсъдимия поради здравословни проблеми и отсъствие от страната. В хода 
на разглеждане като причина за отлагане се явява и смяната на упълномощеният 
процесуален представител – защитник и необходимост новият упълномощен 
адвокат да се запознае с материалите по делото. Направени са неколкократни 
опити да бъде призован свидетел пребиваващ преимуществено в чужбина по 
искане на частния обвинител с оглед изясняване на обективната истина в 
производството. Причина за отлагането е и обявеното Извънредно положение в 
България. През 2020 година съдебната система бе засегната и от заболяването 
Covid-19 – много от делата бяха отложени с оглед предприетите от ВСС 
противоепидемиологични мерки, имаше заболели страни, което ги 
възпрепятстваше за явяване в съдебно заседание и при наличие на такива 
обективни причини делата бяха отлагани. Друга причина е свръхнатоварването 
на съдебните състави, тъй като в периода 01.07.2020г. до средата на месец 
октомври 2020г. в РС – Исперих функционираха само два съдебни състава, 
които следваше да разгледат делата и на третият отсъстващ съдия. Впоследствие 
в периода 12.10.2020г. до 25.11.2020г. един от магистратите бе в по-
продължителен отпуск по болест, което наложи отново делата да се разглеждат в 
намален състав от двама съдии и е било обективно невъзможно да се разгледат и 
приключат делата на отсъстващият съдия. 

Процесуалните действия са извършвани в разумни срокове.  
Основната причина за отлагане на делата е отсъствие на страни по 

обективни причини, неявяване на свидетели, обективна невъзможност на вещите 
лица да се явят и защитят заключения по назначени експертизи, по едно от 
делата е допусната грешка от новият съдия-докладчик, като е насрочил 
разпоредително заседание, а делото е следвало да тече по реда на бързото 
производство, независимо че е върнато от въззивна инстанция за ново 
разглеждане. Друга причина е отсъствие на съдебни заседатели, отсъствие на 
защитници по обективни причини (болничен или ангажимент пред друг съд). 
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 7. Натовареност.  
 

Съдия Елица Бояджиева през 2020г. е разгледала общо 162 наказателни 
дела. Свършила е общо 123 наказателни дела, от които 75 наказателни дела от 
общ характер; 4 наказателни от частен характер дела; 9 дела по чл.78а от НК; 48 
частни наказателни дела и 26 административно-наказателни дела. С акт по 
същество е решила 72 наказателни дела, 51 дела са прекратени, в т.ч. по 
споразумение 41 дела. В срок до 3 месеца е свършила 108 наказателни дела, 
които са 67 % от общо разгледаните дела и 88 % от общо свършените 
наказателни дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 39 
наказателни дела. 
 Средномесечно е разгледала  13.5 и решила 10.3 наказателни дела. 
 

Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 129 
наказателни дела. Свършила е общо 112 наказателни дела, от които 51 
наказателни дела от общ характер; 2 наказателни от частен характер дела; 12 
дела по чл.78а от НК; 27 частни наказателни дела и 20 административно-
наказателни дела. С акт по същество е решила 62 наказателни дела, 50 дела са 
прекратени, в т.ч. по споразумения 48 дела. В срок до 3 месеца е свършила 94 
наказателни дела, които са 73 % от общо разгледаните наказателни дела и 84 % 
от общо свършените наказателни дела. Останали несвършени в края на отчетния 
период са 17 наказателни дела. 
 Средномесечно е разгледала 11.5 и решила 9.3 наказателни дела. 
   
 

Съдия Силвина Йовчева през 2020г. е разгледала общо 17 наказателни 
дела. Свършила е общо 14 наказателни дела, от които 3 наказателни дела от общ 
характер; 9 частни наказателни дела и 2 административно-наказателни дела. С 
акт по същество е решила 9 наказателни дела, 5 дела са прекратени, в т.ч. по 
споразумение 2 дела. В срок до 3 месеца е свършила 14 наказателни дела, които 
са 82 % от общо разгледаните дела и 100 % от общо свършените наказателни 
дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 3 наказателни дела. 
 Средномесечно е разгледала 6.8  и е решила 5.6 наказателни дела. 
 

Съдия Ангел Ташев през 2020г. е разгледал общо 34 наказателни дела. 
Свършил е общо 34 наказателни дела, от които 9 наказателни дела от общ 
характер; 3 дела по чл.78а от НК; 20 частни наказателни дела и 2 
административно-наказателни дела. С акт по същество е решил 26 наказателни 
дела, 8 дела са прекратени, в т.ч. по споразумение 7 дела. В срок до 3 месеца е 
свършил 30 наказателни дела, които са 88 % от общо разгледаните дела и 88 % 
от общо свършените наказателни дела. Останали несвършени в края на отчетния 
период наказателни дела няма. 
 Средномесечно е разгледал 5.7  и е решил 5.7 наказателни дела. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка (таблица) за дейността на съдиите по отделните 
видове наказателни дела. 
 

8. Качество на съдебните актове. 
8.1.Прекратени наказателни дела – анализ на причините. 

  Прекратените през изтеклата година наказателни дела в РС гр.Исперих са 
114. 
 От тях прекратени НОХД са 101 броя, от които 98 дела са прекратени 
поради приключването им със споразумение (чл.381-384 от НПК). 
 Прекратени и върнати на прокуратурата през 2020г. са 2 НОХДела, по 
следните причини:  

-НОХД № 270/2020 г. - неодобрено споразумение тъй като съдът е счел, 
че се касае до престъпление осъществено от непълнолетно лице и отговорността 
следва да се носи по чл.78а от НК, като връщането е постановено в открито 
съдебно заседание 

-НОХД № 264/2020 г. - -съществени нарушения на процесуалните 
правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия и 
пострадалия, като връщането е постановено в  открито съдебно заседание 

 
По други причини е прекратено едно дело:  
НОХД № 139/2020г. – поради настъпила смърт на подсъдимата 
 
Прекратените наказателни дела от частен характер (НЧХД) са 4 дела, 

които представляват 57 % от общо разгледаните 7 НЧХДела през годината. От 
тези дела 1 брой е прекратено поради оттегляне на тъжбата, 1 брой е 
прекратено поради постигнато помирение между тъжителя и подсъдимия, 2 
броя са прекратени и изпратени на ВКС поради невъзможност да се сформира 
състав в РС - Исперих.  

Прекратените частни наказателни дела са 6. От тях: 
-1 дело – прекратено поради недопустимост на жалбата;  
-1 дело – прекратено и върнато на РП – Разград за извършване на 

допълнителни процесуално-следствени действия; 
-1 дело за извършване на кумулация. Прекратено поради оттегляне на 

молбата от осъденото лице. 
-1 дело за вземане МНО. Прекратено поради неявяване на обвиняемия  
-1 дело е прекратено и изпратено на ВКС по подсъдност  
-1 дело е прекратено и изпратено на ОС – Разград по компетентност. 
  

 От административно-наказателните дела са прекратени 3 дела: 
 1 дело  по УБДХ е прекратено за изпращане материалите на РП – Разград 
за образуване на дело от общ характер 
 1 дело е прекратено поради оттегляне на жалбата 
 1 дело е прекратено и изпратено по компетентност на РС – Русе 
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 8.2.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 2020 г. наказателни дела /342/ обжалвани и 
протестирани са 30 дела, или 9 %. Този процент е занижен в сравнение с 
предходната 2019г., когато от всичко разгледани наказателни дела (439) 
обжалвани и протестирани са били 47 дела, или 11 %. А спрямо 2018 г. този 
процент е останал същия – от общо разгледаните наказателни дела (426), 
обжалвани и протестирани са били 38 дела, или 9 %. 
 Върнати с резултат през отчетната година: 
 Потвърдени изцяло (индекс 1) през 2020г. са актовете по 31 дела. От тях 
2 присъди по НОХД, 10 решения по АНД и 9 определения. 
 Потвърдените през 2020 г. актове представляват 67 % от общо 
обжалваните и върнати с резултат 31 дела. През 2019г. потвърдените актове 
представляват 60 % от общо обжалваните и върнати с резултат 52 дела. През 
2018г. потвърдените актове представляват 76 % от общо обжалваните и върнати 
с резултат 33 дела.   
 
 Отменени изцяло през 2020г. са 6 съдебни акта по наказателни дела. От 
тях 3 решения, 1 присъда, 1 определение и 1 разпореждане: 
 -  3  решения по АНДела по ЗАНН: 
 - АНД № 117/2019г. – поради нарушение на материалният закон;  
          - АНД № 256/2019г. – поради нарушение на материалният закон;  
          - АНД № 152/2020г. -  поради нарушение на материалният закон. 
 
 - 1 присъда по НОХД № 175/2019г. Постановена оправдателна присъда, 
която поради нарушение на материалния закон и неправилен анализ на 
доказателствата е отменена и постановена осъдителна присъда от въззивната 
инстанция. 
 - 1 разпореждане по АНД № 7/2020 г. Съдията-докладчик е приел 
наличие на съществено нарушение на процесуалните правила довело до 
ограничаване правото на защита на обвиняемия и е върнал делото на Районна 
прокуратура – Разград. Връщането е протестирано и отменено от въззивния съд. 
Делото е разгледано своевременно и приключено с акт по същество. 
 - 1 определение по ЧНД №12/2020 г. съдията-докладчик е приел, че 
жалбоподателя няма процесуално качество на пострадало лице и е прекратил 
производството по делото. След отмяната на определението и връщането от 
въззивната инстанция делото е разгледано и приключено своевременно с акт по 
същество, като определението по същество е протестирано, но потвърдено от 
въззивният съд. 
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 Изцяло отменените през 2020 г. актове по наказателни дела 
представляват 19 % от общо обжалваните и върнати с резултата 31 дела. През 
2019г. отменените актове по наказателни дела представляват 25 % от общо 
обжалваните и върнати с резултат 52 дела. През 2018г. отменените актове по 
наказателни дела представляват 12 % от общо обжалваните и върнати с резултат 
33 дела.  
  
 9.Тенденции в дейността на Наказателно отделение 
 
 Структура на наказаната престъпност – видове и брой по глави от 
НК. 
 
 
 
 
 

Вид Постъ
-пили 

Всичко 
за 
разгле
ждане 

Свършени в т.ч. 
Решени 
по 
същество 
с 
присъда 

Прекра-
тени 

Спораз
у-
мения 

Престъпления против личността-
телесни повреди 

4 4 1 - - 

Други престъпления против 
личността 

6 7 3 - 1 

Престъпления против правата на 
гражданите 

1 1 - - 1 

Престъпления против брака, 
семейството и младежта 

5 5 1 - - 

Престъпления против собствеността 10 16 5 1 6 
Престъпления против стопанството 24 27 - 1 22 
Престъпления против дейността на 
държ.органи. и обществ. орг-ции 

8 9 - - 9 

Престъпления против спорта  - - - - - 
Документни престъпления 6 7 - - 5 
Престъпления против реда и 
общественото спокойствие 

2 2 - 1 1 

Общоопасни престъпления 57 66 2 - 53 
 Престъпления против 
отбр.способност на републиката 

- - - - - 

Военни престъпления - - - - - 
ОБЩО: 123 144 12 3 98 
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Дела със значим обществен интерес през 2020г. 
 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 2020 година Районна прокуратура е внесла за разглеждане 
в РС гр.Исперих 123 наказателни дела от общ характер (НОХД), от тях с 
обвинителни актове, вкл. Бързи производства по глава 24 от НПК - 78 дела и 
със споразумения по глава 29 от НПК - 45 дела. 
 Постановените осъдителни актове са 107 броя. От тях 9 дела са с 
произнесени осъдителни присъди и 98 дела са приключили с одобрени 
споразумения за решаване на делото (чл.381-384 от НПК), които са със 
значение на влезли в сила присъди. 
 Относителният дял на осъдителните присъди (9) спрямо общо внесените 
обвинителни актове (78) е 12%. 
 По видове престъпления относителният дял на осъдителните актове 
(присъди и споразумения) спрямо внесените прокурорски актове изглежда така: 
 

 
 
Вид 

 
Постъпи
ли 

 
Всичко 
за 
разглеж-
дане 

Осъди-
телни 
Присъд
и 

Оправ-
дателн
и 
Присъд
и 

В 
т.ч.спо
разуме
ния 

 

 Престъпления против личността-телесни 
повреди 

4 4 1 - 

Други престъпления против личността 6 7 4 - 
Престъпления против правата на 
гражданите 1 

 
1 
 

 
1 
 

- 

Престъпления против брака, семейството 
и младежта 

 
5 

 
5 

 
- 

 
1 

 Престъпления против собствеността 10 16 10 1 
Престъпления против стопанството 24 27 22 - 
Престъпления против дейността на 
държавните органи и обществените 
организации 

8 9 9 - 

Престъпления против спорта-чл.307б – 
чл.307е НК 

- - - - 

 Документни престъпления 6 7 5 - 
 Престъпления против реда и     
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общественото спокойствие 2 2 1 - 
  
Общоопасни престъпления 

 
57 

 
66 

 
54 

 
1 

Престъпления против отбр.с-т на 
републиката 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Военни престъпления  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ОБЩО: 123 144 107 3 
 
 
 
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 2020г. са 143. От тях влезлите в сила 
осъдителни актове (присъди, споразумения и решения) са 141, а влезлите в сила 
оправдателни актове (присъди и решения) са 2. 

През 2020г. осъдените лица по наказателни от общ характер дела 
(НОХД) са 117, които представляват 98 % от общо съдените през годината 120 
лица по този вид дела.  

От тях през 2020 г. само едно осъдено лице е непълнолетно. През 2019 
година също само едно осъдено лице е било непълнолетно, през 2018 г. 
непълнолетните осъдени лица са били 6. 

Най-много са осъдените лица на  лишаване от свобода до 3 години -  80 
лица, от които 83 % (66 лица) условно, а останалите ефективно. На следващо 
място са осъдените на пробация  –27 лица. Следват осъдените на  глоба – 10 
лица.  

Осъдените лица по НОХД въз основа на споразумения по чл.381-384 от 
НПК са 103 лица, които представляват 88 % от общо осъдените 117 лица. В 
съпоставка с предходната 2019 година осъдените лица въз основа на 
споразумения са 118 лица, които представляват 82 % от общо осъдените през 
годината 144 лица. През 2018 година осъдените лица въз основа на споразумения 
са 136 лица, които представляват 84 % от общо осъдените през годината 161 
лица.  

Процентът на осъдените 117 лица по НОХД (присъди и споразумения) 
през 2020 г. /98% от общо съдените 120/ се е запазил почти същия в сравнение с 
предходните две години. През 2019г. е бил 97% , а през 2018г.  -  96 %. 

  
Осъдени по НЧХД през отчетната година няма.  
Признати за виновни, но освободени от наказателна отговорност по 

чл.78а от НК са 21 лица от общо съдени 21 лица.  
Броят на оправданите лица по НОХД през 2020 г. е 3, като през 2019г. е 

бил 2, а през 2018г. - 6. 
В процентно съотношение спрямо общия брой съдени лица по трите 

вида наказателни  дела (НОХД, НЧХД и по чл.78а от НК) -141през 2020 г. , 
оправдани са 3 лица, които представляват 2 % от тях. През 2019 г. от общо 
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съдените лица - 192, оправдани са 2 лица, които представляват 1 % от тях. През 
2018г. от общо съдените лица - 211, оправдани са 7 лица, които представляват 3 
% от тях.   
 Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди 
 През 2020г. оправдателните актове, постановени в РС гр.Исперих са 3:           
 - НОХД № 342/2019г. с докладчик Елица Бояджиева (1 оправдано лице) – 
Първоинстанционният съд е приел, че липсват доказателства за авторство на 
деянието в лицето на подсъдимият. Делото е в процес на обжалване. 
 - По НОХД № 23/2020г.  с докладчик Елица Бояджиева – 
Първоинстанционният съд е приел, че липсват доказателства от обективна 
страна подсъдимият да е осъществил инкреминираното деяние. Присъдата е 
протестирана, но в производството пред въззивната инстанция въззивният 
прокурор не е поддържал протеста и второинстанционното производство е 
прекратено.  
 - По НОХД № 25/2020г. с докладчик Ангел Ташев – Подсъдимият е 
признат за виновен от първоинстанционният съд, но е приложена разпоредбата 
на чл.183, ал.3 от НК и не му е наложено наказание. Присъдата не е била 
протестирана. 
  
 
 

ІV. РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
  
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 

 

2018 1010 1174 1033 939 91%  

2019 993 1134 975 901 92%  

2020 831 990 811 673 83%  

 
 

1.Кадрова обезпеченост – гражданските дела в РС – Исперих през 
2020г. са се разглеждали от четири съдебни състава - съдия Бояджиева-
Георгиева, съдия Цонева, съдия Ташев и съдия Йовчева, като всички 
магистрати са участвали в разпределението при 100% натовареност. 
   

2.Постъпили граждански дела. Сравнителен анализ за последните 
три години. 
 В РС - Исперих през 2020г. са разгледани общо 990 граждански дела. От 
тях постъпилите през отчетната година са 831 броя граждански дела (по групи, 
съобразно последните статистически таблици на ВСС: 163 дела по общия ред;     
63 дела по реда на Бързото производство – чл.310 и сл. от ГПК;                                 
60 частни граждански дела, отделно от тях 442 дела по Заповедното 
производство (чл.410 и чл.417 от ГПК) и 103 други граждански дела. 
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 Постъпилите граждански дела през 2020 г. /831/ са намалели с 16 % 
спрямо постъпилите дела през 2019г., когато са били 993, а спрямо 2018 г. – с 18 
%, когато са били 1010.  

 
Постъпленията на отделни видове граждански дела през последните три 

години е както следва: 
 
 Вещни Делби Облигационни 
            2018г.         12 бр.          11 бр.                     25 бр. 
            2019г.         19 бр.          10 бр.           47 бр. 
           2020 г.         12 бр.          10 бр.           27 бр. 

 
 Трудови Издръжки Установителн

и искове 
             2018г.           2 бр.             10 бр.  55 бр. 
             2019г.           2 бр.               5 бр. 61 бр. 
             2020 г.         57 бр.               6 бр.        37 бр. 

 
 Изд. на 

изп.листи, в 
т.ч. 
Заповедно 
производство 
по  ГПК 

Охранителни 
производства 

Брачни /в т.ч. и 
охранителните по 
чл.51 от СК/ 

            2018г.       599 бр.        101 бр.              46 бр. 
            2019г.       543 бр.          75 бр.              53 бр. 
            2020г.       442 бр.        111 бр.              41 бр. 

 
 Дела от 

администрати
вен 
характер 
в т.ч. по ЗУТ 

Частни 
граждански 
дела 

Дела по Закона за 
защита от 
домашно насилие 

        2018г.           -     126 бр. 23 
        2019г.          1 бр.     159 бр. 18 
        2020г.            -       60 бр. 28 бр. 

 
Данните показват, че е по-чувствително увеличението при трудовите дела, 

спрямо предходните две години. Делбите запазват стабилитет. Спрямо 2019г. 
вещните искове са намалели, но спрямо 2018г. броят е същият. Тенденция към 
намаление се забелязва при делата за издръжка и установителните искове. 
Спрямо предходните две години са намалели заповедните производства. 
Увеличение се наблюдава при охранителните производства. Намалели са и 
брачните производства, но не драстично. През 2020г. няма дела от 
административен характер в т.ч. по ЗУТ. Броят на частните граждански дела е 



 

20 

 

двойно по-малък в сравнение с 2018г. и над двойно по-малък в сравнение с 
2019г. Увеличение се наблюдава и при делата по Закона за защита от домашното 
насилие. 

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 на 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: “Вещни искове”, “Облигационни искове”, “ искове по 
СК”, “Делби”, “ Заповедни по чл.410 ГПК”, “ Заповедни по чл.417 ГПК”, 
“Разрешения по чл.130, ал.3, чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 от СК”, «Бързи 
производства» и «ЧГД». 

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 
990, а на свършените – 811 броя (179 дела по общия ред; 38 дела по реда на 
Бързото производство – чл.310 и сл. от ГПК; 62 частни граждански дела, отделно 
от тях 438 дела по реда на Заповедното производство (чл.410 и чл.417 от ГПК);  
94 други граждански дела). 
 Със съдебен акт по същество са  приключили 641 граждански дела. 
 Висящи (несвършили) граждански дела в началото на 2020 г. са били 159, 
а в края на годината 179. В началото на 2019г. са били 141, а в края на годината 
159, а през 2018г. в началото на годината са били 164, а в края на годината 141.  

Спрямо общия брой разгледани през годината граждански дела 
висящността се е увеличила спрямо предходните години, като останалите 
висящи граждански дела в края на 2020 г. /179/ представляват 18 % от всичко 
разгледани 990 дела. През 2019г. висящите граждански дела в края на отчетния 
период  (159) представляват 14 % от всичко разгледани 1134 дела, а през 2018 г. 
висящите граждански дела в края на отчетния период (141) представляват 12 % 
от всичко разгледани 1174 граждански дела. 
 От всичко разгледани през 2020 г. граждански дела /990/, общо 
свършените /811/ представляват 82 %. Този процент е намалял в сравнение с 
предходните две години. През 2019г. от всичко разгледани дела граждански дела 
(1134), общо свършените (975) представляват 86 %, а през 2018г. от всичко 
разгледани граждански дела (1174), общо свършените (1033) представляват        
88 %. 
 Спрямо всички свършени граждански дела през 2020г. (811, в т.ч. и 
прекратените), приключените с акт по същество (641) съставляват 79 %, а 
спрямо всички разгледани през годината граждански дела (990), свършените с 
акт по същество са 65 %. 
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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 158 граждански дела е провеждана размяна на книжа. От тях по 46 
дела размяната на книжата е продължила 1 месец, по 34 граждански дела 
времетраенето на размяната е до 2 месеца, по 23 дела – до 3 месеца и по 55 дела - 
над 3 месеца. Забавянето при размяната на книжата се дължи на проблеми при 
връчване на съобщенията по правилата на ГПК, необходимостта от спазване на 
новите правила за връчване, въведени с промените в 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. 
 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 на 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; необходимост от назначаване на особени представители; 
замени на особени представители; 
- ползване на отпуски от магистратите 
- усложнената епидемиологична обстановка и обявеното Извънредно положение 
в страната във връзка със заболяването COVID-19.  
- заболявания на магистратите 

В РС гр.Исперих всеки съдия има определени два дни от седмицата за 
насрочване на редовен график на съдебните заседания.  
 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, дела по Закона за социалните 
услуги. 
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            Отлагане на делата: 
 От разгледаните през 2020г. граждански дела, извън тези, които са 
приключили в едно съдебно заседание, 65 бр. са отложени в 2 заседания, 29 бр. - 
в 3 заседания и  в повече от 3 заседания  - 12 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; 
- 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. 
 Свършените граждански дела през 2020 г. /811/ са намалели спрямо 
2019г. (975) със 17 %, а спрямо 2018г. (1033) - с 21 %. 

Според указанията на ВСС за попълване на статистическите отчети 
продължителността на разглеждане на гражданските дела се отчита от датата на 
насрочване на първо открито съдебно заседание до решаването му по същество 
за срок „до 3 месеца” и „над 3 месеца”. 
 През отчетната 2020 година в срок до 3 месеца от образуване до решаване 
на делото са приключени 673 граждански дела, които съставляват 83 % от 
общо свършените през годината граждански дела (811) и 68 % от общо 
разгледаните граждански дела (990). По видове в тримесечен срок са 
приключени 67 дела по общия ред; 38 дела по реда на Бързото производство 
(чл.310 от ГПК);  56 ч.гр.дела; 438 дела по реда на Заповедното производство 
(чл.410 и чл.417 от ГПК) и 74 броя други дела. 
 Приключили в срок над 3 месеца остават 20 от общо свършените 
граждански дела. 
 Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди: 
 Общият брой свършени в срок до 3 месеца дела през 2020 г. /673/ 
представляват 83 % от общо свършените през годината граждански дела /811/.  
Този процент е занижен в сравнение с предходните две години, когато през 
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2019г. свършените в 3-месечен срок граждански дела (901) представляват 92% 
от общо свършените през годината граждански дела (975), а през 2018г. 
свършените в 3-месечен срок граждански дела (939) представляват 91 % от 
общо свършените през годината граждански дела (1033). 
 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 185 бр. дела, а над 1 месец – по 12 бр. дела.  
 6.Неприключили в разумен срок дела (с продължителност на 
разглеждане над 1 година) – брой и причини. 

 Неприключилите граждански дела над 1 година в РС – Исперих са общо 
29 броя. 

  По четири от делата съдебното производство е спряно, от които по гр.д.   
№ 134/2013г.,  гр.д.№ 864/2018г.  и гр. дело № 914/2019 г., съдебното 
производство е спряно до решаването на преюдициални спорове по други дела, а 
гр.д.  № 583/2019г. е спряно по взаимно съгласие на страните. 

Голямата част от делата са за делба на имущество, което изисква по-голямо 
технологично време с оглед развитието на производството в две фази. По този 
тип дела се назначават експертизи, събират се депозити за вещи лица, в голяма 
част от производствата участват особени представители, за които също се налага 
внасяне на депозити. По делата участват голямо количество страни и се налага 
изчакване връщането на съдебните книжа изпратени за връчване от голям брой 
хора, което отнема повече време. Впоследствие се изчакват процесуалните 
срокове за депозиране на експертизите и се предоставя технологично време на 
страните за запознаване със заключенията с оглед депозиране на становища. 
Делата се движат в разумни срокове, без неоснователни забавяния с оглед 
техният вид и характер /относно делбените производства/.  

Основната причина за отлагане на останалите дела /основно по чл.422 от 
ГПК и по чл.124 от ГПК, също искове по ЗЗД и други специални закони/ е 
необходимост от назначаване на особени представители, внасяне на депозити за 
адвокатите, които осъществяват правната помощ и предоставяне на възможност 
на същите за запознаване с делата и депозиране на писмени отговори и 
становища. Друга от останалите основни причини за по-дълго протичане на 
производството е събирането на доказателства – назначаване на експертизи в 
съдебно заседание, предоставяне на технологично време на експертите да 
извършат експертизите и да представят заключения, което понякога не се случва 
в предвидените процесуални срокове, а без тези доказателства решаването на 
делото е невъзможно. Друга причина за забавяне е неявяването на свидетели, 
които са поискани с исковата молба и писмените отговори, както и поради липса 
на вещи лица, по молба на страните с представени доказателства за наличие на 
обективна причина за отсъствие от съдебната зала както на страната, така и на 
адвоката (най-често заболяване или ангажимент пред друг съд) и други. През 
2020 година съдебната система бе засегната и от заболяването Covid-19 – много 
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от делата бяха отложени с оглед предприетите от ВСС противоепидемиологични 
мерки, имаше заболели страни, което ги възпрепятстваше за явяване в съдебно 
заседание и при наличие на такива обективни причини делата бяха отлагани. 
Друга причина е свръхнатоварването на съдебните състави, тъй като в периода 
01.07.2020г. до средата на месец октомври 2020г. в РС – Исперих 
функционираха само два съдебни състава, които следваше да разгледат делата и 
на третият отсъстващ съдия. Впоследствие в периода 12.10.2020г. до 25.11.2020г. 
един от магистратите бе в по-продължителен отпуск по болест, което наложи 
отново делата да се разглеждат в намален състав от двама съдии и е било 
обективно невъзможно да се разгледат и приключат делата на отсъстващият 
съдия. 

 
 7. Дела с отменен ход по същество. 
 За 2020г. 4 бр. граждански дела са с отменен ход по същество, като две от 
делата вече са приключили с влезли в сила решения. Другите две дела са все още 
висящи.  
  
 8.Натовареност. 

Съдия Елица Бояджиева през 2020г. е разгледала общо 370 граждански 
дела. Свършила е общо 283 граждански дела, от които 62 дела по общия ред;  13 
дела по реда на Бързото производство (чл.310 от ГПК);  19 ч.гр.дела; 161 дела по 
реда на Заповедното производство (чл.410 и чл.417 от ГПК) и 28 броя други дела. 
С акт по същество е приключила 221 граждански дела, 62 дела са прекратени. В 
срок до 3 месеца е свършила 226 граждански дела, които са 61 % от общо 
разгледаните граждански дела и 80 % от общо свършените граждански дела. 
Останали несвършени в края на отчетния период са 87 граждански дела. 
 Средномесечно е разгледала 30.8 и решила 23.5 граждански дела. 
 
 Съдия Юлияна Цонева през отчетния период е разгледала общо 448 
граждански дела. Свършила е общо 384 граждански дела, от които 103 дела по 
общия ред; 13 дела по реда на Бързото производство (чл.310 от ГПК); 28 
ч.гр.дела; 190 дела по реда на Заповедното производство  (чл.410 и чл.417 от 
ГПК) и 50 броя други дела. С акт по същество е решила 312 дела, 72 дела са 
прекратени. В срок до 3 месеца е свършила 309 граждански дела, които са 69 % 
от общо разгледаните граждански дела и 80 % от общо свършените граждански 
дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 64 граждански дела. 
 Средномесечно е разгледала 37.3 и решила 32 граждански дела. 
 
  
 Съдия Силвина Йовчева през 2020г. е разгледала общо 73 граждански 
дела. Свършила е общо 45 граждански дела, от които 5 дела по общия ред; 2  
ч.гр.дела; 27 дела по реда на Заповедното производство  (чл.410 и чл.417 от ГПК) 
и 11 броя други дела. С акт по същество е приключила 36 граждански дела, 9 
дела са прекратени. В срок до 3 месеца е свършила 44 граждански дела, които са 
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60 % от общо разгледаните граждански дела и 98 % от общо свършените 
граждански дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 28 
граждански дела. 
 Средномесечно е разгледала 29.2 и решила 18 граждански дела. 
 
 

Съдия Ангел Ташев през 2020г. е разгледал общо 96 граждански дела. 
Свършил е общо 96 граждански дела, от които 6 дела по общия ред; 12 дела по 
реда на Бързото производство (чл.310 от ГПК); 13 ч.гр.дела; 60 дела по реда на 
Заповедното производство  (чл.410 и чл.417 от ГПК) и 5 броя други дела. С акт 
по същество е приключил 70 граждански дела, 26 дела са прекратени. В срок до 
3 месеца е свършил 94 граждански дела, които са 98 % от общо разгледаните 
граждански дела и 98 % от общо свършените граждански дела. Останали 
несвършени в края на отчетния период  граждански дела няма. 
 Средномесечно е разгледал 16 и решил 16 граждански дела. 
 
 Съдия Димитринка Купринджийска е свършила 3 граждански дела по 
общия ред.  
  
 
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 2020г. е 170. От тях 8 
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 –1 
дело; 
 - изпратени по подсъдност на друг съд – 63 дела; 
 - поради оттегляне или отказ от иска – чл. 232 и чл.233 от ГПК– 60 дела; 
 - върнати искови молби поради неотстраняване в срок на допуснати  
нередовности и поради недопустимост на иска – 21 дела; 
 - съдебни поръчки – 4 дела 
            - поради липса на надлежна страна в процеса - 5 дела; 
            - неявяване на ищеца в първо по делото заседание (брачни) – 1 дело; 
  - поради наличие на две висящи дела с едни и същи страни, с едно и също 
правно основание и еднакъв предмет – 3 дела; 
 - внесено в архив – 1 дело; 
 - извънсъдебно уреждане на спора – 1 дело;  
 -липса на правен интерес от водене на дело – 2 дела; 
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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). 
 
 Сравнителен анализ спрямо предходни отчетни периоди: 
 От всички разгледани през 2020 г. граждански дела /990/ обжалвани са        
5 %, или 48 дела. През 2019г. процентът на обжалваните граждански дела – 27 
спрямо всички дела за разглеждане /1134/ е бил 2 %, а през 2018г. процентът на 
обжалваните граждански дела – 43 спрямо всички дела за разглеждане  /1174/ е 
бил  4 %.  
 По видове обжалвани съдебни актове: 

Решения: 
 От обжалваните граждански дела през 2020 година са върнати общо 14 
решения. 
 От тях - върнати с резултат: 
 - Потвърдени изцяло (индекс 1) са 11 решения: 1 решение с докладчик 
съдия Ел.Бояджиева, 2 решения с докладчик съдия Д.Купринджийска, 7 решения 
с докладчик Юл. Цонева и 1 решение с докладчик съдия А.Ташев. 
 - Отменени изцяло, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане  
(индекс 3) са 2 решения: 
 - гр. дело № 807/2018 г. – Предявани обективно съединени вещни и 
облигационни искове. Решението е отменено поради нарушение на 
материалният закон. 
 - гр. дело № 742/2019 г. – Производството е охранително за смяна на име. 
Първоинстанционният съд е отказал промяната на името на молителя. 
Въззивният съд е приел, че са налице важни обстоятелства по смисъла на закона, 
които предпоставят допускане на исканата промяна. 

  
 

Определения /Разпореждания/: 
 Обжалвани и върнати през 2020 година са общо 21 
определения/разпореждания по граждански дела. 
 - Потвърдени изцяло (индекс 1) са 8 определения/разпореждания.  
 - Отменени изцяло, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане  
(индекс 3) са 5 определения/разпореждания: 
 - ч.гр.дело № 486/2019 г. – Обезсилена е Заповед за изпълнение на 
парично задължение. въззивният съд е счел, че е налице нарушение на 
процесуалният закон.  
 -ч.гр.дело № 443/2020 г. – Отхвърлена е молба за допускане на 
обезпечение поради липса на процесуални предпоставки. Въззивният съд е 
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приел, че са налице всички предпоставки по ГПК и е разпоредил издаването на 
обезпечителна заповед. 
 -гр.дело № 902/2019 г. – Първоинстанционният съд е върнал исковата 
молба, поради неизпълнение в срок указанията на съда. Въззивният съд е приел, 
че процесуалните изисквания на закона за редовност на исковата молба са 
спазени и е указал продължаване на съдопроизводствените действия.  
 -гр.дело №436/2020 г. – Първоинстанционният съд е приел, че е налице 
влязъл в сила съдебен акт между същите страни със същият предмет. Въззивният 
съд е установил нарушение на процесуалният закон и е върнал делото за 
продължаване на съдопроизводствените действия. 
 -гр.дело №355/2020 г. – Наложена е глоба на връчител на съдебни книжа, 
която впоследствие е била отменена от въззивният съд, приемайки невиновно 
поведение на лицето. 
  
      V. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС. РЕВИЗИОННА 
ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020г. 

През 2020г. в РС – Исперих не са извършвани проверки от Инспектората 
към ВСС.  

 
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 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 2020г. от Бюро съдимост при РС-Исперих са издадени 888 
свидетелства за съдимост и 940 справки за съдимост, общо 1828 справки и 
свидетелства. През 2019 г. са издадени 1250 свидетелства за съдимост и 712 
справки за съдимост, общо 1962 справки и свидетелства, а през 2018 г. са 
издадени 1596 свидетелства за съдимост и 1037 справки за съдимост, общо 2633 
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 2020 г. в СИС при РС-Исперих са постъпили 236 изпълнителни дела, 

които са намалели спрямо 2019г. /263/ с 10 %, а спрямо 2018г. почти са се 
запазили. Тогава постъпилите изпълнителни дела са били 234.  

През тази година най–голямо е постъплението на изпълнителните дела в 
полза на Държавата  - 121, които са 51 % от общо постъпилите през годината 
236. От тях в т.ч. 116 дела  са публични държавни вземания и 5 дела частни 
държавни вземания.  
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Постъпилите изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци 
са 100 или 42 % от общо постъпилите през годината 236 дела. От тях 9 дела са в 
полза на търговци, а 91 дела в полза на други юридически лица.  

В полза на граждани са постъпили 14 изпълнителни дела, които са 6 % от 
общо постъпилите през годината 236 дела. От тях 6 дела са за издръжки, 1 за 
предаване на дете, и 7 дела други. 

За изпълнение на обезпечителни мерки е постъпило 1 изпълнително дело. 
 
Общият брой подлежащи на разглеждане изпълнителни дела през 2020г. 

е 1292 бр., от които висящи в началото на отчетната година са били 1056. 
 
Свършените през 2020 г. изпълнителни дела са 364, които представляват 

28 % от всичко подлежащи на разглеждане 1292 дела. Този процент се е 
увеличил в сравнение с 2019г., когато  свършените изпълнителни дела -146,  са 
представлявали 14 % от всичко подлежащи на разглеждане 1056 дела и се е 
запазил същия спрямо 2018г., когато свършените изпълнителни дела  -  311 са 
представлявали 28 % от всичко подлежащи на разглеждане 1104 дела.  

Останали несвършени в края на годината са 928 изпълнителни дела. 
 Най – голяма е висящността на изпълнителните дела в полза на ЮЛ и 

търговци (460) - 50%. Следват останалите висящи изпълнителни дела в полза на 
държавата (285)– 31% и най – малко са останалите висящи  изпълнителни дела в 
полза на граждани (169)– 18%. 14 изпълнителни дела или 2 % от всички висящи 
изпълнителни дела са свързани с изпълнение на обезпечителни мерки. 

Общо прекратени през изтеклия период са 364 изпълнителни дела, от 
които 168 са приключени чрез реализиране на вземането. Прекратени по други 
причини са 196 изпълнителни дела, в т. ч. поради перемция, изпратени по 
подсъдност и др.  

Събраните суми през 2020 г. са 138094.50 лева, които са намалели 
спрямо предходната 2019г. /158188.50 лв./ с 13 %, а спрямо 2018г.  (264926.70 
лв.) с 48 %. 

Изпълнителни действия: 
            През отчетния период са насрочени 2 публични продани на недвижими 
имоти и 63 описа, възбрани на недвижими имоти и запори на движими вещи. 
 През 2020г. година не са постъпили жалби против действия на държавния 
съдебен изпълнител. 
 Средно месечна натовареност: 
 През 2020 г. при действащ един държавен съдебен изпълнител средно 
месечно са постъпили 20 дела, а свършени средно месечно са 30 дела при средна 
месечна събираемост на дължимите суми 11507.88 лева.  
 
 VIII. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА: 

През 2020 г. съдията по вписвания в РС-Исперих е разпоредил общо 2793 
вписвания, които са с 22 % по-малко от предходната 2019г. /3582/ и с 27 %       
по-малко от вписванията през 2018г.  /3833/.  

По видове актове, подлежащи на вписване, най–много – 961 са вписаните 
покупко-продажби, следвани от дарения – 312, обстоятелствени проверки – 300,  
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договори за наем – 172, възбрани – 121 (115 от ДСИ, 5 от ЧСИ и 1 от АДВ 
(Публичен изпълнител), договори за аренда – 61, констативни нотариални актове 
– 54, заличаване на ипотеки – 40, договорни ипотеки – 37,  откази от вещни 
права – 23, искови молби – 20, делби – 19, постановления на ЧСИ – 8, замени – 7, 
обявени завещания – 7,  влезли в сила решения на ОСЗ (Поземлени комисии) –5, 
законни ипотеки – 3, право на ползване – 3, постановления на АДВ/публичен 
изпълнител – 2, суперфиция -2, възбрани за обезпечение на бъдещ иск – 2 и 101 
други вписвания. 

Вписаните АОбС  са 511, докато вписаните АДС са 22. 
През отчетния период е постановен 1 отказ за вписване, който не е 

обжалван. 
През годината са дадени 190 устни справки, 167 справки по молба на 

държавен орган, 375 преписи и 90 заличавания. 
В РС-гр.Исперих работи един съдия по вписванията, който в случаите на 

отсъствие се замества в дейността му от дежурните районни съдии, а при 
отсъствие за повече от 3 дни – от държавния съдебен изпълнител, при условията 
и по реда на чл.279, ал.3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт.   

 
 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. В края на месец септември бяха предприети действия в посока 
евентуална възможност за разширяване сградния фонд на съда в 
съществуващата сграда. С активното съдействие на Председателя на Апелативен 
съд – Варна госпожа Ванухи Аракелян и и.ф.Председателя на Окръжен съд – 
Разград господин Лазар Мичев бяха проведени разговори на местно ниво с 
Кметът на Община Исперих и Председателят на Общинският съвет в Исперих, 
както и с Областният управител на област Разград, като бе обсъдена 
възможността Районен съд – Исперих да получи и помещенията находящи се на 
първият етаж в сградата под крилото на съда. Държавните и общински 
институции се ангажираха да проведат разговори със заинтересованите лица с 
оглед благоприятен развой за съдебният орган, като в разговорите бе изтъкнато 
приоритетно, че по този начин ще бъдат решени проблеми касаещи достъпа до 
правосъдие на хора в неравностойно положение и възрастните граждани 
ползващи услугите на Районен съд – Исперих.    
 През 2020г. в РС – Исперих е извършен авариен ремонт на една от 
съдебните зали на стойност – 6694.00лв . 
  Като цяло РС-гр.Исперих поддържа добра офис-техника във всички 
канцеларии и служби, като съдът е изцяло оборудван в тази насока с нова 
техника. През 2020 година са закупени два броя документални скенера за сумата 
3180.00лв. 
 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-
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информационни списания “Труд и право”, “Собственост и право” и Държавен 
вестник.    
  
 Настоящият доклад се представи на Административния ръководител-
Председателя на Окръжен съд – гр.Разград, на основание чл. 80, ал.1, т.12 от 
Закон за съдебната власт и на основание т.16 от същия законов текст следва да се  
публикува на Интернет-страницата на Районен съд – гр.Исперих в срок до един 
месец от предоставянето му на Административния ръководител-Председател на 
Окръжен съд – гр.Разград. 
 
     Елица Бояджиева - Георгиева 
     Административен ръководител -  
     Председател на Районен съд-гр.Исперих 
 


