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                          РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 
           ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 
   Град София 1301,ул. „Георг Вашингтон”№17,тел.факс 989 48 66 
 
 
 
 
 
 

 
А   К   Т 

 
С  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ИЗВЪРШЕНА  ПРОВЕРКА 

 
 
 
 
             На основание чл.58 във връзка с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от Закона 
за съдебната власт и приетия план  за провеждане на комплексна планова 
проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата  в 
Апелативен район –град Варна за 2010 год. и Заповед №58/12.04.2010 год.на 
Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет,  
 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град Исперих с 
обхват на проверката от 01.01.2009год. до 31.12.2009 год. и задачи на 
проверката: 
- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите към тях. 
- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени 
наказателни дела. 
- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално просрочване. 
                        - общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни присъди.  
                        - общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от 
Апелативен съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 
противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 
противоречива съдебна практика. 
                        - заповедни книги. 
СРОК за извършване на проверката от 19.04.2010 г. до 05.05.2010 г. 
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 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОР:  Светлин Емилов Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров Велинов. 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 
       -анализ на документация ; 
       -индивидуални беседи и разговори;  
       -изискване на статистическа информация от ръководителите на 
съответните съдилища. 
 
         УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 
Председател на съда е Юлияна Цонева, заместник-председател няма. Общият 

брой на съдиите е трима, от които през цялата 2009г. едната бройка реално е била 
незаета /обявена за заемане въз основа на конкурс/, а втората – свободна поради 
продължително отсъствие на щатен съдия. Липсата на постоянно действащи 
съдии, отделно от председателя на съда, е компенсирана с периодично 
командировани съдии от Окръжен съд-гр.Разград и РС-гр.Кубрат. 

В РС-гр.Исперих няма обособени отделения.  
Съдът  се  помещава на третият, последен етаж от административна сграда и 

има издаден Акт за публична държавна собственост № 1052/2003г. на Областен 
управител-гр.Разград с който етажът е предоставен безвъзмездно за стопанисване 
и управление на МП за нуждите на Районен съд-Исперих. Разполага  с  2  съдебни 
зали. Предоставя на гражданите следните информационни услуги: указател, 
унифицирани стенни табла, табели, брошури и др. под. 

Районният съд  прилага  принципа  за   случайния   подбор   чрез   електронно 
разпределение на делата от 05.07.2007г. съгласно програма Law Choice на ВСС. 
Делата се  образуват своевременно  в деня  на постъпване на книжата в съда, с 
малки изключения - на следващия ден. Разпределението на делата за периода 
05.07.2007г. - 03.08.2009г. се е извършвало от председателя на съда, а от 
03.08.2009г. до настоящия момент тези функции са възложени на съдебния 
деловодител Валентина Минчева със заповед № 110/03.08.2009г 

Съдиите  дават  дежурства   съобразно   график   за  дежурствата,   който   се 
определя със заповед на административния ръководител. През 2009г. поради 
командироването на различни съдии, при всяка промяна в личния състав и в 
зависимост от периода на командироването им и възможността да заседават в 
определени дни от седмицата, са се променяли съответно графиците за дежурства 
на съдиите. 
  Съгласно действалите в периода заповеди №. 42/14.03.2008; 
№134/17.09.2009г. и № 160/16.10.2009г.  по   дежурство   са  се гледали   следните   
видове дела: постъпилите през деня искания по чл.158, ал.3 и 4, чл.161, чл.164, 
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165, ал.2, чл.222 и чл.223 от НПК; искания по чл.64 и чл.65 от НПК; предложения 
и искания по чл.67 от НПК; жалби по чл.68, ал.4 и искания по ал.5 на същия текст 
от НПК; искания по чл.69, ал.2 от НПК и по чл.70, ал.1 от НПК; мерки за 
обезпечаване на глоба, конфискация и отнемане не вещи в полза на държавата /чл. 
72, ал.1 от НПК/; мерки за обезпечаване на бъдещ граждански иск в наказателното 
производство /чл. 73, ал.2 от НПК/; бързи и незабавни производства съответно по 
Глави XXIV и XXV от НПК; производства по чл. 382 от НПК; искания по чл.368 
от НПК; предложения за прилагане на принудителни медицински мерки по Глава 
XXXIV от НПК; искания по чл.62, ал.6 от Закона за кредитните институции; 
административно наказателни производства по УБДХ; и др. 
 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Общо в РС-гр.Исперих работят 14 служители, от които на регистратура – 1 

деловодител, отделно по един деловодител, съответно в Гражданско- и 
Наказателно деловодство, секретар-протоколисти – трима, 1 деловодител в Бюро 
съдимост. За съхранението на веществените доказателства отговаря съдебният 
архивар.  

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3 дни. 
Няма наказателни дела с неспазен срок. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след съдебното 
заседание. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на участвали в 
производството страни се извършва до 14 дни. Няма наказателни дела, по които 
този срок да не е спазен.  

Изпращането на преписи от решенията се извършва най-късно на следващия 
ден след предаване на решеното дело в деловодството, а протестите и жалбите на 
страните по тях се изпращат незабавно в деня на постъпването им или най-късно 
на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик. Няма 
административно-наказателни  и наказателни дела, по които този срок да не е 
спазен. 

Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след изтичане 
на срока за възражения по подадена жалба или протест. Няма наказателни дела, 
по които този срок да не е спазен.  
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп до 

актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-бързо и по-
качествено правораздаване. Информационните технологии позволяват по-голяма 
прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при упражняване на 
правото за достъп до информация. 

Районен съд-Исперих няма въведени писмени правила за управление на 
информацията и IТ технологиите. Сигурността на информацията в локалната 



 4

мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен 
продукт „panda", предоставен от Министерство на правосъдието. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, 
Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и с Adobe Acrobat Reader. 
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която перманентно 
се обновява. Всички работни места са свързани с в локална компютърна мрежа с 
2бр. сървъра. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно 
състояние и отговарят на съвременните изисквания. От 2008г. е в експлоатация 
деловодната програма "САС Съдебно деловодство". Програмата се  използва  от  
специализираната администрация  на  съда  и  съдиите  за управление на делата. 
Съдът използва правно-информационен продукт „Апис" с модули Право, 
Процедури, Европраво, Практика и Време. Правно-информационният продукт е 
мрежови вариант, обновява се ежедневно и е достъпен във всички служби на съда, 
съдиите и съдебните зали, но не на всички работни места. 

Web-сайтът на Районен съд–Исперих се поддържа ежедневно в актуално 
състояние. 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
В РС-гр.Исперих няма обособени отделения,както и профилирани съдебни 

състави. Всички съдии разглеждат граждански и наказателни дела. 
През 2009 год.в РС Исперих основно са работили двама съдии - Юлияна 

Цонева,която е и административен ръководител на съда, и съдия Елица 
Бояджиева. Председателят на РС-гр.Исперих Юлияна Цонева през 2009 г. има 
отработени 227 дни от общо 254 дни за годината, като е работила през цялата 
година без дните на годишния отпуск, ползван в по-голямата си част в периода на 
завръщане на районния съдия Елица Бояджиева,която през по голямата част от 
годината е била в отпуск по майчинство. 
 Липсата на постоянно действащи районни съдии се компенсира с 
командировани съдии от Разградски окръжен съд и РС-гр.Кубрат, както следва: 
 - от 08.01. до 23.01.2009г. – окръжен съдия Светла Робева; 
 - от 22.01.2009г. без определен краен срок – окръжен съдия Ирина Ганева, 
като командировката й е прекратена на 30.06.2009г.; 
 - от 18.02. до 20.02.2009г. - окръжен съдия Светла Робева; 
 - от 15.06.2009г. без определен краен срок – окръжен съдия Светла Робева, 
като командировката й е прекратена на 24.06.2009г.; 
 В периода на командироването им двете съдийки не са прекъсвали работата 
си в Окръжен съд-гр.Разград, където паралелно са им разпределяни дела за 
раглеждане и решаване. 
 - от 24.06. до 01.08.2009г. – младши съдия Николай Борисов от Окръжен 
съд-гр.Разград и след съдебна ваканция – от 14.09.2009г. първоначално до 
31.12.2009г., но командировката му е прекратена на 14.10.2009г.; 
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 - от 14.10.2009г. до 31.12.2009г. – районен съдия Пламен Ангелов от РС-
гр.Кубрат. 
 Съдиите   са   ползвали   отпуск   както следва: 

  Юлияна Цонева -  2 р.дни от 25.05. до 26.05.2009г.; 
                                1  р.ден на 29.07.2009г. 
                               16  р.дни от 11.08. до 01.09.2009г. 
                                 8  р.дни от 05.09. до 16.09.2009  
ОБЩО – 27 р.дни 
 
Елица Бояджиева – 153 р. дни майчинство от 01.01. до 10.09.2010г.вкл. 
                                 - 74 работни дни  от 17.09. до 31.12.2009г. 
ОБЩО: 227 р.дни 
  
 В периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г.съдиите от Районен съд-Исперих са 

разгледали 1165 бр.дела, от които наказателни дела 453 бр. От тях образувани 
през 2009г. са 387 бр. дела. Останали от предишни периоди са 66 бр. дела. 
Разгледани са общо 209бр. НОХД ,от които 181 бр. новообразувани и 28 
бр.останали от предходната година.Свършени са 165 бр.НОХД от които 53 бр.с 
акт по същество,като от свършените дела 117 бр.са приключени в рамките на до 
три месеца.От тях няма дела с висок обществен интерес. 

Общо свършените наказателни дела са 384 бр. От тях НОХД  165 бр., НЧХД 
19 бр., ЧНД  111 бр., АНД  89 бр. От тях 59 бр. дела са приключили с присъда, 76 
бр. са приключили с решение, 249 бр. са приключили с определение и 58 бр. дела 
са прекратени. От тях няма прекратени дела поради изтекла абсолютна давност. 

18 бр. дела са върнати на прокурора с указания за отстраняване на 
нарушения, допуснати на досъдебното производство. В това число са включени и 
производствата по обжалване на прокурорски постановления по чл.243 и чл.244 
от НПК. От тях няма дела с висок обществен интерес. С разпореждане на съдия-
докладчик са върнати 14 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК- 
4 бр. дела.По едно наказателно дело-НОХД №257/2009 г., съдията докладчик с 
последващ акт сам е констатирал допуснатата грешка при връщането на делото. 

Причините за прекратяването и връщането са следните: 
1.Нарушение на процесуалните правила,свързани с реда за разглеждане на 

делата: 
- по  НОХД №№80/09г.;359/09г.;253/09г.и 378/09г.по преценка на съда не са 

одобрени постигнатите споразумения и са върнати за разглеждане по общия ред; 
-по АНД №107/2009г.съдът е констатирал в разпоредително заседание липса 

на основания за прилагане на разпоредбата на чл.78а от НК и е върнато за 
разглеждане по общия ред. 

2.Поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила: 
- неуведомяване на родителите на непълнолетен обвиняем за предявяване на 

разследването съобразно задължителното изискване на чл.389,ал.1 от НПК-НОХД 
№91/2009 г. 
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-пропуски, противоречия, неясноти в съдържанието на обвинителния акт,  
свързани с правната квалификация на деянието или свързани с обсъждане на 
съставомерни обективни признаци от състава на престъплението-НОХД 
№122/09г.;НОХД №227/09г.;258/09г. 

-несъблюдаване правото на защита при констатирано противоречие в 
интересите на няколко подсъдими-НОХД №17/09г.и НОХД №289/09г. 

3.Съществени нарушения на процесуалните правила,довели до ограничаване 
на процесуалните права на пострадалия-НОХД №99/09г.;НОХД №280/09г. 

С оправдателни присъди са приключили  4 бр. дела – 3 бр. НОХД и 1 бр. 
НЧХД.Анализът на наказателните дела от общ характер приключили с 
оправдателна присъда,сочи като основания за това : 

- поради явна незначителност на обществената опасност на деянието по 
чл.9,ал.2 от НК,с оглед на която то не съставлява престъпление-НОХД 
№198/09г.Присъдата е потвърдена от въззивния съд.; 

- поради липса на категорични доказателства,че деянието е извършено от 
подсъдимите-НОХД №299/08г.,по което дело присъдата е протестирана,но в 
последствие протеста е оттеглен и делото е прекратено;НОХД №282/08г.,като в 
последствие присъдата е отменена и подсъдимият е бил осъден. 

-по НЧХД №248/08г.е постановена оправдателна присъда по преценка за 
несъставомерност на деянието като престъпление. 

Подробен анализ на оправдателните присъди ще бъде направен с отделен акт. 
По  9 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 
92 бр. дела са решени по реда на глава  29 от НПК-„решаване на делото със 

споразумение" 
30 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28 НПК „Освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание" 
26 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27 НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производство пред първата инстанция" 
Няма дела, разгледани по реда на гл. 26 НПК "разглеждане на делото в съда 

по искане на обвиняемия". 
7 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК"незабавно производство" 
5 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо производство" 
Разгледано е едно дело по чл.65 от НПК, образувано по искане за изменение 

на мярка за неотклонение „задържане под стража". Съдът е постановил 
определението си по същото в срок по-дълъг от три дни от датата на образуване 
на делото.  

Разгледани са 2 бр. дела по глава 34, раздел I от НПК "Прилагане на 
принудителни медицински мерки". Двете са насрочени в срок от 3 дни съгласно 
чл. 429, ал.2 НПК. 

 
От свършените дела 309 бр. наказателни дела са приключили в едно съдебно 

заседание. От тях НОХД- 124 бр., АНД- 72 бр.   
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Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 69 бр. От тях 
НОХД- 35бр., АНД- 17 бр.    

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания са 6 
бр.,като всички са от общ характер.Две от делата –НОХД №271/2007г.по което са 
проведени пет съдебни заседания в рамките на 1г.6м. и НОХД №123/2008 год.по 
което са проведени четири заседания в рамките на 9м.са на съдия Цонева,като 
останалите четири са разглеждани от командировани състави. По НОХД 
№№295/08г.;203/08г.;338/08г.са проведени по четири заседания,а по НОХД 
№15/2009 год.са проведени пет заседания,като делата са приключили в рамките 
на до шест месеца. Тяхното правно основание е: 1 бр. по чл.216 НК,  1 бр. по 
чл.128 НК, 2 бр. по чл.129 НК, 1 бр. по чл.196 НК и 1 бр. по чл.209 НК. 
Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три съдебни 
заседания 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; 
- отстраняване на съдии поради отвод; 
- промяна в реда на съдебното производство – преминаване от производство 

по реда на Глава ХХVІІ 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. 

      От всички разгледани през 2009 год.наказателни дела/453 бр./,обжалвани и 
протестирани са постановените актове по 44 бр.Потвърдени изцяло са 25 съдебни 
акта – 8 присъди,13 решения и 4 определения. Изцяло са отменени/което води да 
удължаване на срока на съответното наказателно производство/ пет съдебни акта 
– една присъда,три решения и едно определение. 
     Отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд : - една 
осъдителна присъда –по НЧХД №272/08г.съдът е приел,че подсъдимият е редовно 
призован и не установява уважителни причини за неявяването,е провел 
разглеждане на делото в отсъствие на подсъдимия без да му назначи служебен 
защитник.Присъдата е отменена поради нарушение на процесуалния закон и 
делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на РС Исперих.;-едно 
решение по АНД №28/09г.-поради неизяснена фактическа обстановка ;-едно 
оправдателно решение по чл.78А от НК-АНД №22/09г.Решението е отменено 
поради нарушение на материалния закон;-по АНД №8/09г.решението е отменено 
поради нарушение на материалния и процесуалния закон и определение по ЧНД 
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№276/09г.отменено поради нарушение на материалния закон,като въззивният съд 
е потвърдил акта на Прокуратурата. 

     По спазването на чл. 252 от НПК: 
149 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 
  32 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя 

на съда. 
Няма насрочени НОХД в тримесечен  срок без разрешение на председателя 

на съда. 
По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК: 
Делата се насрочват в рамките на до два месеца.По 41бр. НОХД интервалът 

между съдебните заседания е до три месеца. По 1бр. НОХД интервалът между 
съдебните заседания е повече от три месеца,като причина за това е посочена 
необходимостта от призоваване чрез съдебна поръчка. 

По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за разглеждане и 
решаване на делото: 

В срок до три месеца от образуването до решаването на делото са 
приключени 301 наказателни дела,като от тях 117 са дела от общ характер.По 49 
бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на присъдата по 
делото е до 7 месеца. По 3 бр. НОХД този срок е до 9 месеца. По 1 бр. НОХД 
№173/08г.този срок е над 9 месеца. Причините за това са: Насрочването на 
първото с.з. е обхванало периода на съдебната ваканция през 2008г., като с 
Разпореждане от 25.07.2008г. е насрочено производство за предварително 
изслушване на страните на 10.10.2008г. Има две отлагания поради неявяване на 
подсъдим при задължително участие в производството и е приключило с присъда 
на 14.05.2009г. 

 
По спазването на чл. 308 от НПК: 
По  40 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По  4 бр. 

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По  9 бр. НОХД мотивите 
на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни,но в рамките на по 
малко от два месеца – НОХД № № 58/09г., 51/09г., 41/09г. ,42/09г., 32/09г., 9/09г., 
334/09г., 283/09г.,173/09г.и 65/09г.  

Делата са на съдия Цонева, която през периода е била единственият 
постоянен съдия, и е работила при по-голяма натовареност поради намаления 
съдийски състав. Почти през цялата година съдия Цонева е поемала дежурствата 
през три дни от работната седмицата, наред с текущата работа като съдия и 
административната работа като ръководител на съда. Освен наказателни дела е 
разглеждала и решавала граждански дела при по-голяма натовареност спрямо 
командирования състав вследствие преразпределянето на едни и същи дела от 
един командирован съдия на друг, при което по-голямото натоварване остава за 
съдия Цонева при паралелно разпределяне на новопостъпилите дела чрез 
програмата за случайния подбор.   
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По 68 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от обявяване на 
делото за решаване. По 8 бр. АНД решенията са изготвени до два месеца от 
обявяване на делото за решаване. Няма АНД, решенията по които да са изготвени 
след изтичане на тримесечния срок. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени единадесет административни 
дела: АХ №131/09г.; АХ №108/09г.; АХ №66/10г.; АХ №245/09г.; АХ №286/09г.; 
АХ.№313/09г.; АХ №90/10г.; АХ№16/10г.; АХ№82/10г.; АХ№88/10г.; АХ 
№89/10г.Констатацията която може да се направи е,че делата се насрочват до 
тридесет дни от постъпването в съда,прилагат се протоколи от избора на съдия 
докладчик чрез случайния подбор.Делата се приключват в рамките на едно,до две 
съдебни заседания/с малки изключения/ за период не повече от три месеца. 

 
По спазването на чл. 416 от  НПК: 
По 124 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 7-

дневен срок от влизането й в сила. По 28 бр. препис от присъдата е изпратен на 
съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила. 

 
От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31.12.2009г. не са 

приключили 4 бр. дела,като НОХД №258/2008 год.на 10.04.09.е спряно на 
основание чл.290,ал.1,във вр.с чл.25,т.2 от НПК поради отсъствие на двама 
подсъдими до установяването им чрез общодържавно издирване,и в последствие 
на 10.03.2010 г.е възобновено.Останалите дела-НОХД №153/08г.;НОХД 
№202/2008 г.и НОХД №214/2008 год.не са приключили,като не се констатира 
безпричинно отлагане на делата.Причините за отлагането на делата са същите 
които бяха посочени по преди,а по НОХД №214/2008 год.процедурата по 
призоваване чрез съдебна поръчка. 

През проверявания период няма изгубени дела. 
При оптимално зает щат от трима съдии /отработени 36 човекомесеци/, 

може да се направи извода, че средно месечно един съдия е разгледал 32.4 дела  
/19.8 граждански и 12.6  наказателни/ и решил 27.5 дела /16.8 граждански и 10.7 
наказателни/. 

При действително зает съдийски щат от двама съдии /или отработени 24 
човекомесеци/, това разпределение на натовареността съставлява средно месечно 
49 разгледани дела /30 граждански и 19 наказателни/ от един съдия и 41.2 
решени от един съдия /от тях 25.2 граждански и 16 наказателни/. 

Съдия Юлияна Цонева през проверявания период е разгледала общо 638 
дела. Свършила е общо 514. В срок до 3 месеца е свършила 438 дела. Останали 
несвършени в края на  периода са 124 дела. 

Средномесечно е разглеждала 53 дела и решила 43 дела. 
 

Съдия Елица Бояджиева през 2009г. е рагледала общо 129 дела. Свършила е 
общо 129. Всички дела са приключени в срок до 3 месеца. 

Средномесечно разгледани и решени по 11 дела. 
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От командировани съдии са разгледани общо 398 дела. Свършили са общо 

346,като в срок до 3 месеца са свършили 316 дела. Останали несвършени в края на 
проверявания период са 52 дела. 

Средномесечно са разгледали 33 дела и решили 29 дела.  
             
         НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 
 Съдия Юлияна Цонева през проверявания период е разгледала общо 242 
наказателни дела, от тях разпределени през 2009г. - 205 бр. дела и решени - общо 
194 бр. наказателни дела. 
 Средномесечно е разгледала 20 и решила 16 наказателни дела. 
  На съдия Елица Бояджиева през 2009г. са разпределени общо 22 бр. дела и 
са решени 22 бр. наказателни дела. 
 Средномесечно разгледани и решени по 2 наказателни дела. 
  От командировани съдии са разгледани общо 189 наказателни дела, от 
които разпределени през 2009г. са общо 160 бр. дела, а са решени общо 168 бр. 
наказателни дела. 

В изпълнение на заповед №17/20.01.2010 год.на Председателя на Разградски 
окръжен съд,на 27.01.2010 год.е извършена ревизия на дейността на Исперихски 
районен съд по граждански и наказателни дела за периода 01.01. до 31.12.2009 
год.  

Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  
Книгата  за изпълнение на присъдите се води съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС.Установиха се пропуски и просрочване на сроковете за 
изпращане на влезлите в сила присъди за изпълнение.Извършвани са проверки 
по воденето на книгата и изпълнението на присъдите. 

Като пропуск,може да се отбележи обстоятелството,че в книгата не се 
отбелязва датата на получаване на влязлата в сила присъда от по горната 
инстанция и в определени случай може да се приеме,че е налице закъснение с 
оглед датата на влизане на присъдата в сила и изпращането и за 
изпълнение,без де е отбелязано това обстоятелство. 

Книгата за веществените доказателства се води съгласно 
изискванията,съставят се приемателно предавателни протоколи.Има изградено 
специално помещение за съхраняване на веществените доказателства. 

В книгите за открити и закрити заседания,както и в заповедната книга не 
бяха констатирани слабости,водят се коректно и съгласно изискванията. 

 
         ИЗВОДИ : 
 
        Въпреки затрудненията през годината – наличието на незает щат за 
съдия,отсъствие на съдия за дълъг период от време,делата са образувани, 
разглеждани и решавани, с малки изключения, в законоустановените срокове, 
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което се дължи изцяло на създадената от съдия Цонева добра организация на 
работа.   
        Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна практика, 
съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо решаване на делата, 
за правилното и точно приложение на законите в наказателното 
правораздаване. 
         Делата са се разпределяли чрез електронната програма за разпределение 
на делата,като не се констатираха нарушения.Системата се експлоатира 
коректно. 
         Насрочването на делата е ставало съгласно разпоредбата на чл.252,ал.1 
от НПК в двумесечен срок,като има и случай на насрочване на делата и при 
условията на чл.252,ал.2 с разрешение на председателя на съда.  
          Отлагането на делата ,когато се е налагало такова се е дължало основно 
на неявяване на страните по обективни причини и поради необходимост от 
събиране на нови доказателства съгласно чл .107, ал.2 и ал.3 от 
НПК,назначаването и изслушването на нови експертизи. В малко случаи 
предпоставка за отлагане е било неявяване на процесуални представители без 
уважителна причина,на вещи лица.Отлагането на делата и насрочването за 
следващо съдебно заседание е ставало с малки изключения,съобразно 
процесуалните срокове предвидени в чл.271,ал.10 от НПК. 
           Натовареността на съдиите  не е била еднаква поради незаетата щатна 
бройка и отсъствието на  един от съдиите. Съдиите са разглеждали дела 
образувани по всички от подсъдните на съда производства. 
           Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 
           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и предаването на 
мотивите към постановените съдебни актове,както и при изпращането на 
влезлите в сила присъди за изпълнение. 
           Във връзка с организацията на административната дейност и контрол се 
констатира,че са извършвани проверки на деловодните книги в съда. 
          Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  
 
           Въз основа на направените констатации и изводи, и на основание 
чл.58,ал.2 от ЗСВ,Инспекторатът към висшия съдебен съвет дава следните  
 
           П Р Е П О Р Ъ К И: 
 

Препоръчва на административния ръководител на РС  град Исперих и на 
съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване организацията по 
движението на делата,изготвянето и предаването на съдебните актове в 
законоустановените процесуални срокове. 

С оглед организацията на административната дейност и контрола на 
дейността на съдиите от районния съд ,председателят на съда, да извършва 
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ежемесечни проверки на организацията на дейността на съдиите от районния съд 
по образуването,движението и приключването на делата.. 
         Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 и ал.2 НПК при 
насрочване на първото по делото открито съдебно заседание по наказателните 
дела,както и разпоредбата на чл.271,ал.10 от НПК при отлагане и насрочване 
на делата. 
         Препоръчва на съдиите от РС град Исперих да използват предвидените в 
НПК процесуални средства за дисциплиниране на страните и на вещите лица-
чл.271,ал.11 от НПК.  
 Във връзка с призоваването чрез съдебна поръчка,е необходимо да се 
изработи рационален механизъм за насрочване и призоваване,така че да не се 
нарушават разпоредбите на НПК касаещи насрочването на делата-чл.252,ал.1 и 2 
и чл.271,ал.10.Примерно делото да се насрочва в предвидените в закона 
максимални срокове, и при неизпълнение на дадената поръчка за призоваване  да 
се пренасрочва или отсрочва съответно от ЗСЗ или ОСЗ. 
 Председателят на съда да предприеме необходимите административни 
мерки са своевременното изпращане за изпълнение на влезлите в сила 
присъди. 
         В книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения да се 
извършва отбелязване не само на датата на влизане в сила на присъдата или 
определението, подлежащи на изпълнение, но и на датата, на която делото е 
върнато от по-горна инстанция, с оглед пълнота и точност на проверката за 
спазване на сроковете по чл.416 от НПК и чл.114 и чл.115 от ПАРОАВАС.  
 Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде постоянна 
практика. 
         Препоръчва на председателя на РС град Исперих да упражни 
правомощията се по чл.80,ал.1,т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание на 
съдиите,на което да се анализира  Акта с резултатите от извършената от 
ИВСС проверка.  

На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се изпрати на 
Председателя на РС град Исперих. 

 За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да бъде 
уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок 
от тридесет дни след провеждане на общо събрание и  анализиране на Акта с 
резултатите от извършената проверка. 

 
 
 

                                     ИНСПЕКТОР  : 

                                 /СВЕТЛИН  СТЕФАНОВ/ 
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Днес …………………… настоящият Акт бе връчен на – г-жа Юлияна 

Цонева Председател на РС град Исперих. 

На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор на ИВСС. 

                                       

                                           Получил акта :   

 
 
  

 
 

 
 


