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На основание чл. 58 във вр. чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и приетата годишна програма за провеждане на планови
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2022 г. и
Заповед № ПП-22-68/31.10.2022 г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – град
Исперих с обхват от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и задачи:

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела,
срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията,
определенията и на мотивите към постановените присъди.

- 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;
оправдателни присъди.

- общ контрол – извършени ревизии от Окръжен съд; предложения за
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

- заповедни книги.

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на Районен съд град Исперих с обхват от
30.06.2021 г. до 30.06.2022 г. и следната задача:

- относно образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. наказателни дела в
техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен
носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

СРОК за извършване на проверката от 07.11.2022 г. до 11.11.2022 г.
С ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЕКСПЕРТИ: НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ и ТАМАРА КОЧЕВА

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
- непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;
- анализ на документация ;
- индивидуални беседи и разговори;
- изискване на статистическа информация от ръководителя на

съответния съд, която се съдържа в Приложение № 1, справка № 2-13,
отчетни доклади за 2020 г. и 2021 г. за дейността на Районен съд – Исперих,
които са предоставени от проверявания съд, оригиналите от които се
намират в него, а копия от тях са неразделна част от настоящия акт.
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Районен съд – Исперих е един от трите районни съдилища в района на
ОС – Разград, който обхваща и РС-Разград и РС-Кубрат.

Съдът се помещава на третия етаж в административна сграда с адрес –
гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2. Етажът има издаден Акт за публична
държавна собственост № 1052/2003 г. на Областния управител - гр.Разград,
с който се предоставя безвъзмездно  за стопанисване и управление на ВСС
за нуждите на съда. В сградата се помещава Районно звено „Охрана” към
Областно звено „Охрана“ – гр. Разград.

Съдиите се помещават в отделни кабинети, но поради липса на
достатъчно помещения на етажа се налага няколко служби да се помещават
в общи канцеларии - счетоводител и Служба по вписванията – в едно
помещение; архив, СИС и системен администратор в едно помещение; ДСИ
и съдия по вписванията в едно помещение; гражданско и наказателно
деловодство в едно помещение; регистратура и Бюро съдимост в едно
помещение, а част от архива на съда се съхранява в допълнително
пригодено помещение под покривното пространство на сградата.

Съдът е обезпечен с необходимата техника и разполага с две съдебни
зали (едната е създадени след преграждане на коридор), оборудвани със
система за звукозапис на съдебните заседания. Наличният брой съдебни
зали с оглед постъпилите дела през проверявания период и броя на съдиите
е достатъчен за безпрепятствено правораздаване на съдебните състави при
РС-Исперих. Всеки от съдиите има по два заседателни дни седмично и по
един резервен за извънредни заседания.

Положени са усилия за подобряване  на общественото доверие в съда
чрез предоставяне на компетентни и бързи услуги на гражданите и
улесняване на достъпа им до съда, което  е приоритет за ръководството на
РС – Исперих. Дейностите в тази насока са следните:
- Работното време на отделните звена, обслужващи граждани е
непрекъснато. Съдебните служители носят табелки с имената си за
улеснение в комуникацията с гражданите.
- Интернет страницата на съда поддържа данни за структурата и
службите в съда; банкова информация; публикувани съдебни актове;
актуален календар на заседанията; обявления за публични продажби;
различни утвърдени образци на бланки за предоставяне на
административни услуги и друга полезна информация.
- На входа на съда е разположено указателно табло с номерата на
канцелариите на отделните служби. Във фоайето са поставени
информационни табла, на които са сложени образци на бланки за заявяване
на извършваните от съда административни услуги – издаване на преписи,
свидетелства за съдимост, молби за образуване на изпълнителни дела и др.
- В коридора на съда са поставени информационни
табла  и брошури относно правата на детето; жертвите на домашно насилие,
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указания при получаване на призовки и съобщения, образователни
програми;  обявления на ДСИ и др.
- Регистратурата на РС – Исперих и Бюро съдимост са в едно
помещение, чрез което се осигурява достъп на гражданите.
- В сградата на съда са налични две ПОС-терминални устройства, което
е допълнително удобство за гражданите и бързина на услугите,
предоставяни от съда.

В същото време липсата на асансьор в  сградата, води до затруднения
с достъпа на граждани в неравностойно положение или с физически
проблеми до съдебните зали и регистратурата на съда. По тази причина от
страна на административен ръководител-председател на съда през 2021 г. са
предприети активни действия за разширяване на съда. Съгласно Договор №
Ф-092022/20.06.2022 г. между Областния управител на Област Разград и
Висшия съдебен съвет е предоставено безвъзмездно право на управление
върху част от имота, находящ се на първи етаж в същата административна
сграда, в която се помещава съда.

Имотът представлява една голяма стая и ½ и. ч. от прилежащо
партерно фоайе с обща застроена площ 94.92 кв.м. Преди да бъде
предоставен на ВСС, в имота се е помещавало РУСО,  като стаята е била
преградена от предишния ползвател със стени от гипс-картон на 5
помещения (четири стаи с размери на канцеларии и пета стая с по-голям
размер).

Към момента на проверката, предоставения имот се нуждае от ремонт,
предвид обстоятелството, че не е обитаван повече от 15 г. и първия етаж на
сградата е с доста влага по външните стени, особено в есенно-зимния сезон.
С писмо изх. №1593/26.10.2022 г.  по описа на РС-Исперих е поискано от
ВСС осигуряването през 2023 г. на 109 636 лв.  за отремонтиране на
предоставените помещения.

Планирано е съдът да запази броя на помещенията с леки
размествания и в голямото помещение да се обособи заседателна зала,
приспособена за хора с увреждания и възрастни хора, а в останалите
помещения да се преместят от третия етаж службите работещи с граждани:
Бюро съдимост, Регистратура, Съдебно-изпълнителна служба и
счетоводство (всички плащания от граждани по сметки съда за ДТ и
депозити се извършват на ПОС терминал). Канцелариите освободени от
службите, които ще бъдат  преместени от третия на първия етаж, ще се
използват за обособяване на архивно помещение, сървърно помещение (в
момента няма такова) и кабинет на системен администратор.

Планирано е също в  ½ и. ч. от прилежащо партерно фоайе да бъде
обособено малко помещение  за арестанти и съдебна охрана (в момента
съда не разполага с помещение за арестанти).
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І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

За периода на проверката - от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. длъжността
„административен ръководител-председател“ е изпълнявана както следва:
Ø от съдия Юлияна Цонева с ранг „ВКС“ - и.ф. адм. ръководител-

председател за периода от 01.01.2020 г. до 10.07.2020 г., избрана  с
решение на СК при ВСС по протокол № 37/12.11.2019 г.;

Ø от съдия Елица Бояджиева-Георгиева с ранг „АС“ – адм. ръководител-
председател, считано от 10.07.2020 г. до настоящия момент, избрана  с
решение на СК на ВСС по протокол № 22/26.06.2020 г., встъпила в
длъжност на 10.07.2020 г.

В РС–Исперих няма обособени наказателно и гражданско отделение.
Общият брой на съдиите по щат за посочения период е както следва:
Ø от 01.01.2020 г. до 24.06.2021 г. – 4 щ. бр. – с решение на Пленума на

ВСС по протокол № 26/ 07.11.2019 г. и разкрита 1 щ. бр. на основание
чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ;

Ø за периода от 24.06.2021 г. до настоящия момент – 3 щ. бр.- с решение
на Пленума на ВСС по протокол №12/ 24.06.2021г. е съкратена 1 щ. бр.
на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ.

През проверявания период в съда действително са работили общо 4 съдии
както следва:

Ø съдия Елица Бояджиева–Георгиева – за целия период на проверката и
до настоящия момент;

Ø съдия Юлияна Цонева – за целия период на проверката и до настоящия
момент;

Ø мл. съдия Ангел Ташев в ОС-Разград– командирован със заповед №
РД-14-214/12.12.2019 г. на адм. ръководител-председател на ОС-
Разград за периода от 07.01.2020 г. до 01.07.2020 г.;

Ø съдия Силвина Йовчева от РС-Силистра – командирована със заповед
№ РД-0575/16.09.2020 г. на адм. ръководител-председател на АС-Варна
за периода от 15.10.2020 г. до 15.10.2021 г.;
В Районен съд-Исперих има 1 щ. бр. за ДСИ и 1 щ. бр. за съдия по

вписванията.
През проверявания период няма поощрения и налагани наказания на

магистрати, разглеждащи наказателни дела и служители.
Съдът е работил по “Стратегически план за развитие на РС– Исперих,

2019 - 2021 г.”. От предвиденото в него, са изпълнени всички цели с
изключение на плануваните обществени прояви, които
не са осъществени поради извънредната епидемичната обстановка. Към
момента на проверка, съдът работи по стратегически план за периода от
2022-2024 г.
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През проверявания период съдиите от РС-Исперих са участвали в
семинари и/или обучения, както следва:
Ø съдия Юлияна Цонева: дистанционно обучение на тема „Развитие на

компетентност за ефективно изпълнение на професионалните
задължения на магистратите“; „Някои проблеми при определяне на
обезщетение за неимуществени вреди от обида и клевета-практика по
граждански дело на ВКС и ЕСПЧ“; Експертизи в делбеното
производство“; „Непълноти и грешки в кадастралната карта.Искът по
чл.54,ал.2 от ЗКИР“.

Съдебните служители са участвали в следните обучения:
Ø административния секретар: „Длъжностно лице по защита на данните в

органите на съдебната власт“; „Работа в служба Архив“; „Изграждане
на ефективни умения за оценка и професионално поведение на
съдебната администрация“;

Ø съдебен деловодител: “Начално обучение на съдебни служители“;
Ø съдебен деловодител: „Работа в служба Архив“;
Ø съдебен деловодител СИС: „Начално обучение на съдебни служители“;

„Работа в служба Архив“;
Ø всички съдебни служители са преминали първоначално и текущо

обучение за работа с ЕИСС.

В щатното разписание на РС–Исперих има 13 щатни бройки за съдебни
служители, от тях 4 щ. бр. в общата администрация, 9 щ. бр. в
специализираната администрация.

Общата администрация се състои от:
- административен секретар – 1 бр., съвместява длъжностите Служител

по сигурността на информацията (ССИ) и „длъжностно лице за защита на
личните данни“;

- главен счетоводител – 1 бр.;
- системен администратор – 1 бр.

- хигиенист – 1 бр.
Специализирана администрация:
Ø съдебен деловодител „СИС“ – 1 бр.;
Ø съдебен деловодител – 4 бр.;
Ø съдебен секретар – 3 бр.;
Ø призовкар – 1 бр.

Разпределението на делата в РС–Исперих се извършва при спазване на
изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ – на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на
постъпването им. Първоначално е използван  програмният продукт Law
Choice, а от 01.10.2015 г. се използва софтуер „Централизирана система за
разпределение на делата“, разработен от „Смарт Системс 2010 “ ЕООД. От
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17.08.2020 г. до 18.09.2020 г. и след 01.03.2021 г.чрез Единната
информационна система, внедрена по изпълнение на дейност 3.3
„Внедряване на ЕИСС“ по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г. (ПО-16-
8/16.01.2019 г. на „Информационно обслужване“ АД).

Делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в
съда или на следващия ден. Разпределението на делата се извършва от
системния администратор и съдебен деловодител, определени със Заповед
№ УК-01-14-183/31.07.2020 г. на председателя на съда. Разпределението на
делата се извършва на принципа на случайния подбор, чрез електронно
разпределение съобразно поредността на постъпването. В съда действат
„Вътрешни правила за образуване и разпределение на делата“, утвърдени от
административния ръководител със Заповед № УК-01-14-252 от 21.12.2018
г.

През проверявания период (01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.) стриктно се е
спазвала разпоредбата на чл. 80 от ПАС при образуването на наказателните
дела в РС–Исперих.

Съдиите дават дежурства на ротационен принцип на всеки две
седмици, съобразно график за дежурствата, който се изготвя от
административния секретар на съда за период от  шест месеца и се одобрява
със заповед на председателя на съда. По време на дежурство съгласно
Заповед № 101/01.06.2011 г. се гледат следните видове дела:
Ø по чл. 158, ал. 3 и ал. 4, чл. 161, чл. 164, чл. 165, ал. 2, чл. 222 и чл. 223

от НПК;
Ø искания по чл. 64 и чл. 65 от НПК;
Ø предложения и искания по чл. 67 от НПК;
Ø жалби по чл. 68, ал. 4 и искания по ал. 5 на същия текст от НПК;
Ø искания по чл. 69, ал. 2 от НПК и по чл. 70, ал. 1 от НПК;
Ø мерки за обезпечаване на глоба, конфискация и отнемане не вещи в

полза на държавата (чл. 72, ал.1 от НПК);
Ø мерки за обезпечаване на бъдещ граждански иск в наказателното

производство (чл. 73, ал. 2 от НПК);
Ø бързи и незабавни производства съответно по Глави ХХІV и ХХV от

НПК;
Ø производства по чл. 382 от  НПК;
Ø предложения за прилагане на принудителни медицински мерки по

Глава ХХХІV от НПК;
Ø делата по чл. 244, ал. 5 от НПК;
Ø искания по чл. 62, ал. 6 от Закона за кредитните институции;
Ø административно наказателни производства по УБДХ;
Ø разкриване на банкова тайна;
Ø искане по чл. 159а от НПК.
При отсъствие на съдия поради ползване на платен годишен отпуск,

отпуск поради болест, или друг вид отпуск съдопроизводствената дейност в
съда се обезпечава съгласно Вътрешни правила за обезпечаване на
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съдопроизводствената дейност и процедиране при отсъствие на съдия-
докладчик.

Освен съдиите, дежурства дават и съдебни служители – деловодители и
съдебни секретари, на ротационен принцип, като графикът се изготвя
ежемесечно от административния секретар и се одобрява с нарочна заповед
от председателя на съда.

Организация на работата на съда за разглеждане на делата при
условията на чл. 329, ал. 3 от ЗСВ:

През 2020 г. и 2021г. във връзка с въведеното извънредно положение
в страната поради Covid 19, РС-Исперих не е ползвал съдебна ваканция,
поради което не са издавани заповеди за организация работата на съда в
тази насока. В тези периоди съдът е гледал всички видове дела при спазване
мерките за безопасност  приети от ВСС и съобразно издадените нарочни
заповеди за това.

Всички съдии в РС-Исперих разглеждат наказателни дела и работят със
100% натовареност с изключение на председателят на съда – Елица
Бояджиева-Георгиева,, която е била със следната натовареност по
наказателни дела: за периода от 01.01.2020 г. до 04.01.2021 г. - 100% и за
периода от 05.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 90%.

Други заповеди имащи отношение към администрирането на съда са:
Заповед № УК-01-14-217/01.09.2020 г., с която е определена постоянно
действаща комисия за ежегодна проверка на ВД в съда; Заповед № УК-01-
14-240/25.09.2020 г., с която е определена постоянно действаща комисия за
унищожаване на ВД в съда; Заповед № 101/01.06.2011 г., с която са
определени дежурните съдии в работни и почивни дни и делата, които
разглеждат; Заповед № УК-01-14-125/08.06.2020 г., с която е свикано общо
събрание на съдиите; Заповед № УК-01-14-108/07.05.2020 г., с която е
свикано общо събрание на съдиите; Заповед № УК-01-14-13/20.01.2020 г., с
която е свикано общо събрание на съдиите; Заповед № УК-01-14-
54/17.02.2020  г.,  с която е свикано общо събрание на съдиите; Заповед №
УК-01-14-282/25.11.2020 г., с която е свикано общо събрание на съдиите;
Заповед № УК-01-14-59/11.03.2021 г., с която е свикано общо събрание на
съдиите; Заповед № УК-01-14-125/04.06.2021 г., с която е свикано общо
събрание на съдиите; Заповед № УК-01-14-4/02.01.2020 г.,, с която е
възложена годишна проверка на РКИ; Заповед № УК-01-14-49/12.02.2020 г.,
относно реда за изпращане на изпълнителните листи; Заповед № УК-01-14-
175/28.07.2020 г., с която са утвърдени Инструкция за ползването на отпуски
в съда; Заповед № УК-01-14-183/31.07.2020 г. за определяне на служители,
които да работят със ССРД; Заповед № УК-01-14-210/31.08.2020 г., с която е
определена комисия за ревизия на приходите от държавни такси; Заповед №
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УК-01-14-212/31.08.2020 г., с която е определена комисия за атестиране
служителите в съда; Заповед № УК-01-14-218/01.09.2020 г., с която е
определена комисия за извършване на годишна инвентаризация на делата;
Заповед № УК-01-14-67/28.02.2020 г., с която са утвърдени Вътрешни
правила за предварителен контрол; Заповед № УК-01-14-1/04.01.2021 г.,, с
която е възложена годишна проверка на РКИ; Заповед № УК-01-14-
63/17.03.2020 г., с която са въведи справки по делата, подавани със
заявление за отпуск; Заповед № УК-01-14-115/26.05.2021 г., с която са
определени служители, които да извършват предварителен контрол за
законосъобразност, на процеси свързани с разпореждане с активи и
средства; Заповед № УК-01-14-117/31.05.2021 г., с която са утвърдени
Вътрешни правила за обезпечаване на съдопроизводствената дейност;
Заповед № УК-01-14-118/31.05.2021 г., с която са утвърдени Вътрешни
правила за изграждане и функциониране на система за финансово
управление и контрол; Заповед № УК-01-14-162/28.07.2021 г., с която са
определени правила за довършване на делата образувани в САС и работата с
дела образувани в ЕИСС; Заповед № УК-01-14-264/30.12.2021 г. относно
воденето на книги в електронен вариант; заповеди с които са утвърдени
графици за дежурства на съдиите и видовете дела, които се разглеждат по
дежурство, корекции в натовареността на отделните съдии, работата в
условия на извънредно положение и извънредна епидемиологична
обстановка и други.

За подобряване на администрирането, организацията на съдебната и
правораздавателната дейност в РС–Исперих по инициатива на
административния ръководител и с участието на съдиите се провеждат
редовно общи събрания на всички съдии. Обсъдени са били въпроси по
анализ и обобщаване практиката на съда относно исковите производства по
чл.422 ГПК и във връзка с измененията на ГПК по Глава ХХХVІІ
„Заповедно производство“; обсъждане на годишния отчетен доклад за 2019
г. и обобщените доклади за резултатите от извършените ревизии за
дейността по граждански и наказателни дела на съдилищата от съдебния
район на ОС-Разград за 2019 г.; обсъждане на комуникационната стратегия
на съда за 2020 г.; изслушване концепцията на съдия Ел. Бояджиева -
Георгиева във връзка с кандидатурата и  за председател на РС-Исперих;
анализ и обобщаване  практиката на съда във връзка с връчването на
призовки и съобщения по съдебни; обсъждане на предложения и даване на
становище във връзка с тълкувателно решение по ТД № 1/2020 г. на ВАС;
обсъждане на годишния отчетен доклад за 2020 г. и обобщените доклади за
резултатите от извършените ревизии за дейността по граждански и
наказателни дела на съдилищата от съдебния район на ОС-Разград за 2020
г.; обсъждане на предложение във връзка с тълкувателно решение по ТД №
№ 4/2020 г. на ВКС (общо събрание на съдиите проведено на 21.06.2021 г.)
и други.
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През проверявания период ОС–Разград е извършил следните проверки
на РС–Исперих:

С писмо изх. № 327/26.02.2021 г. на председателя на ОС-Разград, в
РС-Исперих е изпратена обобщена справка за проверка на съда и обобщен
доклад от извършени ревизии за дейността по граждански и наказателни
дела за 2020 г., в който не са дадени препоръки.

На основание Заповед № РД-08-284/09.07.2015 г. на
административния ръководител на ОС-Разград и съгласно решение по
протокол № 20/23.05.2013 г. на ВСС е извършена проверка относно
несвършени наказателни дела, с продължителност на разглеждане над една
година в съда (за двете шестмесечия на 2020 г.).

С писмо изх. № 301/21.02.2022 г. на председателя на ОС-Разград, в
РС-Исперих е изпратена обобщена справка за проверка на съда и обобщен
доклад от извършени ревизии за дейността по граждански и наказателни
дела за 2020 г., в който не са дадени препоръки.

На основание Заповед № РД-08-284/09.07.2015 г. на
административния ръководител на ОС-Разград и съгласно решение по
протокол № 20/23.05.2013 г. на ВСС е извършена проверка относно
несвършени наказателни дела, с продължителност на разглеждане над една
година в съда (за двете шестмесечия на 2021 г.).

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Районен съд–Исперих, съдебните служители са структурирани
съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана администрация и
помощен персонал, към 01.01.2020 г. е била 13 щатни бройки.

Общата администрация се състои от 4 щ. бр., както следва:
- административен секретар – 1 бр.;
- главен счетоводител – 1 бр.;
- системен администратор – 1 бр.;

     - хигиенист – 1 бр.

Относима за настоящата проверка е работата на част от
специализираната администрация, чиито служители са общо 9 и са
разпределени както следва:
Ø служба „Регистратура“ и Бюро съдимост – 1 щ. бр. съд. деловодител
Ø служба „Деловодство“ – 2 щ. бр. съдебен деловодител
Ø служба „Съдебни секретари“ – 3 щ. бр. съдебни секретари
Ø служба „СИС“ – 1 щ. бр. съдебен деловодител
Ø служба „Архив“ – 1 щ. бр. съдебен деловодител
Ø служба „Призовки“ – 1 щ. бр. призовкар.
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Съотношението между броя на съдиите (без съдията по вписвания) и
съдебните служители за периода от 01.01.2021 г. до 24.06.2021 г. - 2.60, за
периода  от 24.06.2021 г. до 31.12.2021 г. -  3.25.

В съда има регистратура за класифицирана информация (РКИ). Тя се
намира на 3 етаж в работното помещение на административния секретар,
който е и ССИ. Помещението е разделено на Зона 1 и Зона 2, защитено е с
метална врата, СОТ и метална решетка на прозореца. Документите се
изготвят на преносим компютър, който не е свързан в мрежа и се
съхраняват в една метална каса. Водят се всички регистри изисквани по
закон.

В съда се водят следните книги:
- на електронен носител:

Ø входящ регистър;
Ø изходящ регистър;
Ø азбучен указател граждански дела;
Ø азбучен указател наказателни дела;
Ø регистър на съдебните  решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК;
Ø регистър на отводите;
Ø регистър по ЗЗДН;
Ø регистър за изпълнителните листове, издадени за държавни такси и

суми в поза на съдебната власт;
Ø архивна книга;
- на хартиен носител:
Ø книга за получени и върнати призовки и съобщения;
Ø регистър на заявленията по ЗДОИ;
Ø регистър на постъпленията в учрежденския архив;
Ø книга за веществени доказателства;
Ø разносна книга.
- на хартиен и електронен носител:
Ø описни книги – гражданска и наказателна;
Ø книги за открити заседания – гражданска и наказателна;
Ø книга за закрити и разпоредителни заседания –гражданска и

наказателна;
Ø книга за  привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и

определения;
Ø книга за приемане и отказ от наследство;

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок до 3 дни.
При извършената проверка не се констатира неспазване на тези срокове.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до 3 дни след
съдебното заседание. Няма наказателни дела, по които този срок да не е
спазен.
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Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок до 7 дни. Не са
констатирани случаи, в които този срок не е спазен.

Изпращането на преписи от решенията или от жалби по
административно-наказателни дела се извършва в срок до 3 дни или най-
късно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
Няма наказателни дела, по които този срок не е спазен.

Изпращането на делата на по-горна инстанция става веднага след
връчването на всички съобщения и прилагането им към съответното дело.

При проверката се установи, че върху проверените дела за 2020 г. и
2021 г. се поставят жълти етикети на кориците на бързите производства,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 5 от ПАС.

При проверката се установи следната практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства (ВД), които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. Съдебен
деловодител-наказателно деловодство, или заместващият го служител
приемат ВД с приемо-предавателен протокол, съставен в два екземпляра,
подписан от предаващия и приемащия служител, като протокола се прилага
по съответното наказателно дело. Преди подписване но протокола,
съдебният деловодител-наказателно деловодство проверява налични ли са
за предаване описаните в приемо-предавателния протокол доказателства и
отговарят ли на описаните в обвинителния акт. В случай на констатирано
несъответствие с изброените ВД, същото се отразява в протокола и се
докладва на определения съдия-докладчик.

Приетите ВД се описват подробно в Книга за веществените
доказателства, която се води от съдебния деловодител-наказателно
деловодство, след което опаковани по подходящ за съхранение начин и
надписани с означение на номер на дело и номер на ВД се предават на
съдебния деловодител в служба “Архив“ за съхранение.  Пари, златни
накити, скъпи мобилни телефони и други ценности се съхраняват в каса при
административния секретар.

Съдебният служител отговарящ за съхранението на ВД осигурява
предаването им  на съдебен секретар в деня на съдебното заседание, като
след приключване на заседанието доказателствата се връщат за съхранение
там откъдето са взети. Когато делото се  изпраща в друг съд (обжалване/
подсъдност) или се връща за доразследване, ВД се предават заедно със
делото.

ВД се проверяват от постоянна комисия, назначена със заповед на
административния ръководител, която след приключване на всяка
календарна година, извършва проверка на ВД, която обхваща:

Ø наличност и съхранение на веществените доказателства;
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Ø водене на книгата за веществени доказателства / електронна и на
хартиен носител/ и попълнени  ли са коректно всички необходими
реквизити;

Ø състояние на съхраняваните веществените доказателства;
Ø има ли разпореждания с веществените доказателства, спазени ли са те

и отразено ли е това в съответната книга за веществени доказателства;
Ø има ли съставени протоколи за унищожаване на веществените

доказателства, за които това е постановено и направени ли са
съответните отбелязвания в книгата за веществени доказателства.
След приключването на проверката комисията изготвя в два

екземпляра протокол с направените констатации, който се докладва за
сведение и одобрение от Адм.ръководител-Председателя на  Районен съд-
Исперих. Един екземпляр от протокола се прилага към Книгата на
веществени доказателства, а другият екземпляр се съхранява в класьор с
протоколите от всички проверки.

Веществените доказателства, за които е разпоредено връщане на
собственика или предоставяне на институция, се предават  с протокол
изготвен в три екземпляра (един за лицето, институцията, един се прилага в
делото и един се съхранява в специална папка „Протоколи за връщане и
унищожаване на веществени доказателства.“

Когато съдът е постановил унищожаване на веществени
доказателства, то това се извършва от комисия назначена със заповед на
административния ръководител. За физическото унищожаване на в.д. се
съставя протокол в два екземпляра, който се докладва на съдия-докладчик,
след което единият протокол се прилага към делото, а другият се съхранява
в папка „Протоколи за връщане и унищожаване на веществени
доказателства.“

Веществените доказателства се съхраняват в помещението ползвано за
архив, от СИС и системния администратор. Намира се на третия етаж на
сградата. Сухо и топло. ВД са подредени, опаковани и надписани по дела.
Не се съхраняват пари, наркотични вещества и оръжия.

За проверявания период бяха проверени на място водените книги в
деловодството на РС–Исперих, както следва:

1. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела, прошнурована,
прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на председателя на
съда,  книгата съдържа 99 л.,  започната е на 03.01.2020 г. и е приключена на
31.12.2020 г.  с вписване номер 298 по установения ред; има и регулярни
проверки.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

2. Описна книга за 2021 г. – наказателни дела,  прошнурована,
прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на председателя на
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съда,  книгата съдържа 105 л.,  започната е на 04.01.2021 г. и е приключена
на 31.12.2021 г.  по установения ред с вписване номер 275 по установения
ред. Извършвани са регулярни проверки.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
3. Книга за разпоредителни и закрити заседания – наказателни дела

за 2020 г., прошнурована, прономерована, подлепена, със слепка с печат и
подпис на председателя на съда, книгата съдържа 104 л.,  започната е на
04.01.2020 г. и е приключена на 30.12.2020 г.  по установения ред с
проверка и подпис на служебно лице.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

4. Книга за разпоредителни и закрити заседания – наказателни дела за
2021 г., прошнурована, прономерована, подлепена, със слепка с печат и
подпис на председателя на съда,  книгата съдържа 103 л.,  започната е на
07.01.2021 г. и е приключена на 13.10.2021 г.  по установения ред с
проверка и подпис на председателя на съда.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

5. Срочна книга за открити заседания – наказателни дела за 2020 г.
Подредена по хронологичен ред. прошнурована, прономерована, подлепена,
със слепка с печат и подпис на председателя на съда,  съдържа 105 л.,
започната на 03.01.2020 г., завършена на 31.12.2020 г. по установения ред с
проверка и подпис на административен ръководител на съда.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

6. Срочна книга за открити заседания – наказателни дела за 2021 г.
Подредена по хронологичен ред, прошнурована, прономерована, подлепена,
със слепка с печат и подпис на председателя на съда,  съдържа 101 л.,
започната на 04.01.2021 г., завършена на 30.12.2021 г. по установения ред с
проверка и подпис на административен ръководител.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

7. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения  за
2020 г. Същата се води на хартиен и електронен носител. Прономерована,
прошнурована, подлепена, подпечата, с подпис на административен
ръководител. Съдържа 102 л., започната на 06.01.2020 г., завършена на
29.12.2020 г. При проверката се установи, че са извършвани регулярни
(ежемесечни) проверки.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

7а. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за
2021 година - представлява разпечатка на водената на електронен носител
книга, в която са описани по хронологичен ред делата, по които са
постановени осъдителни присъди. Съдържа 44 л., започната на 13.01.2021
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г., завършена на 31.08.2021 г. (дела, образувани в САС). След това в книгата
е приложена разпечатка на делата, образувани в ЕИСС за периода от
01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

8. Книга за веществени доказателства –започната е на 05.01.2017 г. и
се води към момента на проверката. Същата е прономерованa,
прошнурованa, подлепенa, със слепка с печат и подпис на председателя,
съдържа 101 л. В книгата са описани делата, по които са постъпили
веществени доказателства, описанието им и имената на подсъдимия. В
графа разпоредителни действия са посочени датата и вида на документа, с
който ВД е унищожено, върнато или предадено на друга институция. Всяка
календарна година е отделена с разделител и за всяка година има приложен
констативен протокол от извършена ревизия на ВД. Към книгата са
приложени и протоколи за унищожаване на ВД, в които е посочен начина
на унищожаването им.

9. Азбучник по наказателни дела – води се на електронен носител За
проверката беше представена разпечатка на електронния носител за двете
календарни години: За 2020 г. е започнат на 01.01.2020 г. и е приключен на
31.12.2020 г. Съдържа 18 л. Всички графи са попълнени коректно и са
водени по определения ред.

10. Азбучник по наказателни дела – води се на електронен носител За
проверката беше представена разпечатка на електронния носител за двете
календарни години: За 2021 г. е започнат на 01.01.2021 г. и е приключен на
31.12.2021 г. Съдържа 31 л. Всички графи са попълнени коректно и са
водени по определения ред.

11. Заповедна книга за 2020 г. Прономерована, прошнурована,
подлепена, подпечатана. Започната на 05.01.2015 г., приключена на
31.12.2020 г. В книгата са описани в хронологичен ред издадените заповеди
на председателя на съда с кратка анотация на съдържанието. В класьор с
твърди корици за 2020 г. са поставени в хронологичен ред издадените
заповеди на председателя на съда, като са подредени по номенклатура –
счетоводни, отпуски и др.

12. Заповедна книга за 2021 г. Прономерована, прошнурована,
подлепена, подпечатана. Започната на 04.01.2021 г. и се води до момента на
проверката. В книгата са описани в хронологичен ред издадените заповеди
на председателя на съда с кратка анотация на съдържанието. В класьор с
твърди корици за 2021 г. са поставени в хронологичен ред издадените
заповеди на председателя на съда, като са подредени по номенклатура –
счетоводни, отпуски и др.
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В хода на проверката не бяха констатирани пропуски при попълване
на проверените книги.

Като добра практика в РС–Исперих следва да се отбележи, че се водят
следните допълнителни книги:

1. Регистър по ЗЕС за 2020 г. Представлява разпечатка от деловодната
програма, подреден е по хронологичен ред на постъпили искания по чл.
159а, ал. 1 от НПК. Съдържа 14 л. Започнат е на 01.01.2020 г. и е приключен
на 31.12.2020 г. За 2020 г. са постъпили 11 искания, по които има
произнасяне. Уважени са 10.

2. Регистър по ЗЕС за 2021 г. Представлява разпечатка от деловодната
програма, подреден е по хронологичен ред на постъпили искания по чл.
159а, ал. 1 от НПК. Съдържа 12 л. Започнат е на 01.01.2021 г. и е приключен
на 31.12.2021 г. За 2021 г. са постъпили 13 искания, по които има
произнасяне. Уважени са всички.

3. Регистър на отводите/самоотводите по НПК за 2020 г. Представлява
разпечатка от електронния регистър. Съдържа 4 л., в които са описани 10
дела. В графа „Мотиви за отвода“ е посочено основанието, на което се е
отвел съдията-докладчик от разглеждане на делото.

4. Регистър на отводите/самоотводите по НПК за 2021 г. Представлява
разпечатка от електронния регистър. Съдържа 2 л., в които са описани 9
дела. В графа „Мотиви за отвода“ е посочено основанието, на което се е
отвел съдията-докладчик от разглеждане на делото.

5. Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2020 г. –
води се от 2017 г. до 2020 г. Описани са по хронологичен ред изпратените и
получени призовки и книжа по съответното дело, за кое лице се отнася и
адресата им. Прономерована, прошнурована, подлепена и подпечатана с
подпис на председател. Съдържа 101 л.

6. Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2021 г. –
състои се от две части.

I  част -  води се от 04.01.2021  г.  до 01.06.2021  г.  Описани са по
хронологичен ред изпратените и получени призовки и книжа по
съответното дело, за кое лице се отнася и адресата им. Прономерована,
прошнурована, подлепена и подпечатана с подпис на председател. Съдържа
101 л.

II част /води се по нов образец/ - води се от 02.06.2021 г. и към
момента на проверката. Описани са по хронологичен ред изпратените и
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получени призовки и книжа по съответното дело, за кое лице се отнася и
адресата им. Прономерована, прошнурована, подлепена и подпечатана с
подпис на председател. Съдържа 99 л.

7. Регистър на обжалваните наказателни дела за 2020 г. – описани са
по хронологичен ред делата, по които са постъпили жалби, датата на
изпращане, на връщане и резултата. Прономерован, прошнурован, съдържа
3 л., в които са описани 28 дела.

8. Регистър на обжалваните наказателни дела за 2021 г. – описани са
по хронологичен ред делата, по които са постъпили жалби, датата на
изпращане, на връщане и резултата. Прономерован, прошнурован, съдържа
7 л., в които са описани 25 дела.

9. Регистър на издадените изпълнителни листове по наказателни дела
за 2020 г. – представлява разпечатка от електронния регистър на съда.
Прономерован, прошнурован, съдържа 10 л. В папка са подредени
разпечатани по хронологичен ред делата и лицата спрямо които са издадени
изпълнителни листове.

10. Регистър на издадените изпълнителни листове по наказателни дела
за 2021 г. – представлява разпечатка от електронния регистър на съда.
Прономерован, прошнурован, съдържа 12 л. В папка са подредени
разпечатани по хронологичен ред делата и лицата спрямо които са издадени
изпълнителни листове.

11. Регистър за предоставяне на данни от НБДН – води се от
02.04.2019 г. и към момента на проверката. Прономерован, прошнурован,
подлепен, подпечатан, с подпис на председателя на съда. Съдържа 105 л.

12. Разносна книга – води се от 24.01.2018 г. и към момента на
проверката. Прошнурована, подлепена и подпечатана. Води се по
установения ред, всички графи са попълнени надлежно. Всяка календарна
година е отделена с разделител.

13. Регистър за образувани и свършени в РС-Исперих за
престъпления, включени в Единния каталог на корупционните
престъпления за 2020 г. – води се на електронен носител. Представлява
разпечатка от електронния регистър. За 2020 г. няма образувани такива
дела. Съдържа 12 л.

14. Регистър за образувани и свършени в РС-Исперих за
престъпления, включени в Единния каталог на корупционните
престъпления за 2021 г. – води се на електронен носител. Представлява
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разпечатка от електронния регистър. За 2021 г. няма образувани такива
дела. Съдържа 12 л.

15. Архивна книга наказателни дела – представлява разпечатка от от
електронния регистър на съда. Започната на 01.01.2018 г. и се води до
момента по установения ред. Прономерована, прошнурована, съдържа  21 л.
/за 2020 г. – 6л. и 2021 г. – 15 л/. В книгата са описани наказателните дела,
архивирани през всяка календарна година. В отделна папка - регистър на
постъпилите в служба „Архив“ дела от всички видове, представляваща
папка-класьор, са приложени хронологично номерирани приемо-
предавателни протоколи от гражданско и наказателно деловодство на
постъпилите дела.

16.  Регистър на заявленията по ЗДОИ –  води се от 2010  г.  и до
момента на проверката. Прономерован, прошнурован, подлепен, подпечатан
с подпис на председателя на съда. Съдържа 102 л. По хронологичен ред са
описани постъпилите заявления по ЗДОИ. За 2020 г. са постъпили 3
заявления, които са уважени. За 2021 г. – 4, като по две е постановен отказ,
2 са уважени.

17. Входящ дневник 2020 г. – брачни, граждански, наказателни,
административни дела, ДСИ и обща администрация - прономерован,
прошнурован, съдържа 567 л. Състои се от две части.

I част - започнат на 02.01.2020 и е приключен на 30.09.2020 г. по
установения ред. Съдържа 401 л. В дневника са описани постъпилите
документи по хронологичен ред, подател и на кого са докладвани.

II част - започнат на 01.10.2020 и е приключен на 31.12.2021 г. по
установения ред. Съдържа 166 л. В дневника са описани постъпилите
документи по хронологичен ред, подател и на кого са докладвани.

18. Входящ дневник 2021 г. – брачни, граждански, наказателни,
административни дела, ДСИ и обща администрация - прономерован,
прошнурован, съдържа 505 л. Започнат е на 06.01.2021 и е приключен на
31.12.2021 г. по установения ред. В книгата са описани постъпилите
документи по хронологичен ред, подател и на кого са докладвани.

19. Изходящ  дневник 2020 г. – брачни, граждански, наказателни,
административни дела, ДСИ и обща администрация - прономерован,
прошнурован, съдържа 251 л. Започнат е на 02.01.2020 и е приключен на
30.12.2020 г. по установения ред. Съдържа подредена по хронологичен ред
изходящата документация по дела и адресати.
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20. Изходящ  дневник 2021 г. – брачни, граждански, наказателни,
административни дела, ДСИ и обща администрация - прономерован,
прошнурован, съдържа 372 л. Започнат е на 04.01.2021 и е приключен на
31.12.2021 г. по установения ред. Съдържа подредена по хронологичен ред
изходящата документация по дела и адресати.

21. Библиотечна книга – започната на 21.09.1934 г. и се води до
настоящия момент. Съдържа описание на книгите, находящи се в
библиотеката на съда и лични картони на съдии и служители, ползващи
библиотеката. Прошнурована, прономерована, подлепена. Съдържа 200 л.

ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Уеб-сайтът на РС–Исперих е https://isperih-rs.justice.bg/. На страницата
ежедневно се публикуват постановените съдебни актове и всички по-важни
вътрешни правила и процедури, тарифи, бланки на документи, годишни
отчети, обявления на ДСИ и др. Информацията се актуализира всекидневно.

С цел оперативност и бързина във връзка с актуална информация
насочена към магистрати, ДСИ и/или съдебни служители, в съда се
поддържа вътрешно споделено пространство, където се качват постъпила
информация за служебно ползване: писма, заповеди, протоколи, доклади,
справочна информация и други документи, с които следва да се запознаят
работещите в съда. Достъпът до тази информация е постоянен и се
осъществява само от вътрешната мрежа.

В РС–Исперих има въведени писмени правила за използване на
информационните системи и интернет среда, утвърдени със заповед № УК-
01-14-195/19.09.2019 г. и вътрешни правила за управление на информацията
и ІТ технологиите, съгласно Заповед № УК-01-14-28/07.02.2022 г. на
председателя на съда.

В техническо отношение съда е добре оборудван и с добро програмно
обезпечение, което подпомага по-ефективната работа на магистратите и
служителите му.

Използва следните отдалечени (WEB-базирани) системи:
- Единен портал за електронно правосъдие ЕПЕП, който съдържа

новата Web страницата, както нейното настройва, също така и достъп до
движението на делата за адвокати и страни по тях и др.;

- Регистър на отводите;
- Система за сигурно електронно връчване ДАЕУ;
- СИНС;
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- Система за случайно разпределение на делата от ВСС (старо
разпределение със старата деловодна система);
- Счетоводна система Конто;
- ВСС електронно гласуване;
- ЦУБИПСА;
- и др.

Съдебно-изпълнителна служба на съда използва ПП“JES“. А в служба
Бюро съдимост АИС „Бюро съдимост“. За централизиране на
счетоводството се използват продуктите „OMEX“ (модули „Заплати“ и
„Хонорари“) и „Web Конто”.

Чрез допълнителен сървър САС “Съдебно деловодство“ е свързана с
уеб-портала на АС-гр. Варна за електронен достъп до дела в рамките на
апелативния район от регистрирани външни потребители.

С цел намаляване на касовите плащания и разходите за такси на
гражданите в съда е инсталиран два ПОС терминал за безкасови плащания
на такси, глоби и гаранции.

Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET”,
предоставен от ВСС.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer, браузърите: Internet Explorer, Edge, както и със софтуер за
сканиране и разпознаване на текст - Adobe Acrobat Reader. Работните места
са свързани с в локална компютърна мрежа, свързана с три сървъра – главен
и архивиращ. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и
софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания: всяко
работно място е оборудвано с компютър, монитор и възможност за печат на
80 %.

Съдебните зали са оборудвани с компютър, 2 монитора – един за
секретаря, който води протокола и втори монитор за съдията, който следи
воденето на протокола. Също така във всяка зала има звукозаписна система,
която записва заседанието, както и озвучителна система за по- ясно чуване в
залата. Има и система чрез, която съдията може да извика свидетелите по
микрофон от залата.

От 2006 г. е в експлоатация деловодната програма САС ”Съдебно
деловодство”, която се използва от специализираната администрация на
съда и съдиите за управление на делата, а от 13.08.2020 г. и Единната
информационна система за съдилищата - ЕИСС. Към настоящият момент
специализираната администрация и магистратите, работят едновременно и с
двата  продукта за управление на делата. В нововъведената програма се
образуват всички дела, а в САС се довършват образуваните дела преди
горепосочената дата. Съдът  използва правно-информационните продукти
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„Апис“ с модули „Право, „Евро-право“ и „Практика“. Правно-
информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички
работни места, актуализират се автоматично.

ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

А. за 2020 г.

Общият брой на съдиите по щат за посочения период е както следва:

Ø от 01.01.2020 г. до 24.06.2021 г. – 4 щ. бр. – с решение на Пленума на
ВСС по протокол № 26/ 07.11.2019 г. и разкрита 1 щ. бр. на основание
чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ;

Ø за периода от 24.06.2021 г. до настоящия момент – 3 щ. бр.- с решение
на Пленума на ВСС по протокол №12/ 24.06.2021г. е съкратена 1 щ. бр.
на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ.

През проверявания период в съда действително са работили общо 4 съдии
както следва:

Ø съдия Е. Бояджиева – за целия период на проверката и към момента;
Ø съдия Юл. Цонева – за целия период на проверката и до настоящия

момент;
Ø мл. съдия А. Ташев в ОС-Разград– командирован със заповед № РД-14-

214/12.12.2019 г. на адм. ръководител-председател на ОС-Разград за
периода от 07.01.2020 г. до 01.07.2020 г.;

Ø съдия С. Йовчева от РС-Силистра – командирована със заповед № РД-
0575/16.09.2020 г. на адм. ръководител-председател на АС-Варна за
периода от 15.10.2020 г. до 15.10.2021 г.;

Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Исперих се разрешава от председателя на
съда. Административният ръководител на РС–Исперих ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Разград, който разрешава
ползването на отпуска със заповед.

През 2020 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както
следва:

№
по
ред

Съдия Брой дни отпуск Брой дни отпуск
по болест

1. Елица Бояджиева-Георгиева 24 32
2. Юлияна Цонева 19 0
3. Ангел Ташев (07.01.2020 -

01.07.2020 г.)
13 0
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4. Силвина Йовчева (15.10.2020 -
15.10.2021 г.)

2 0

През 2020 г. има направени 13 бр. отводи/самоотводи на съдия по
наказателни дела, както следва:

№ по ред Съдия Брой
отводи/самоотводи

1. Елица Бояджиева-Георгиева 3
2. Юлияна Цонева 10
3. Силвина Йовчева 0

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2020 г.
следните дела:

1. ЧНД  № 123/2020 г. – образувано на 18.06.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
18.06.2020 г. е насрочено за 02.07.2020 г., отложено за 09.07.2020 г., когато е
отложено за 22.07.2020 г., когато отново е отложено за 29.07.2020 г., когато
с решение № 39 от същата дата е уважено направеното искане.

2. ЧНД № 68/2020 г. - образувано на 20.03.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
20.03.2020 г. е насрочено за 03.04.2020 г., отложено за 06.04.2020 г., когато е
назначена СПЕ и е отложено за 21.04.2020 г. В с.з. е даден ход, приета е
експертизата и е отложено за 22.04.2020 г. поради неявяване на
освидетелстваната, за която съдът е постановил принудителното й
довеждане. На 22.04.2020 г. е даден ход, освидетелстваната е доведена
принудително и с решение № 22 от същата дата е уважено направеното
искане. Мотивите са предадени на същия ден.

3. ЧНД  № 211/2020 г. – образувано на 01.10.2020 г. по чл. 64 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 01.10.2020 е насрочено за същия ден, когато с протоколно
определение е уважено направеното искане.

4. ЧНД  № 250/2020 г. – образувано на 27.10.2020 г. по чл. 64 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 27.10.2020 е насрочено за същия ден, когато с протоколно
определение е уважено искането. По въззивна частна жалба от обвиняемия е
образувано ВЧНД № 358/2020 г. по описа на ОС-Разград. С протоколно
определение от 30.10.2020 г. е потвърдено определението на РС.
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5. ЧНД  № 77/2020  г.  –  образувано на 14.04.2020  г.  по чл.  64  от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
същата дата е насрочено за същия ден, когато с протоколно определение е
уважено искането. По въззивна частна жалба от обвиняемия е образувано
ВЧНД № 75/2020 г. по описа на ОС-Разград. С протоколно определение от
21.04.2020 г. е потвърдено определението на РС.

6. ЧНД  № 254/2020 г. – образувано на 04.11.2020 г. по чл. 68 от ЗМВР,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
същата дата е уважено направеното искане.

7. ЧНД  № 11/2020 г. – образувано на 17.01.2020 г. по чл. 159а от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
23.01.2020 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

8. ЧНД  № 246/2020 г. – образувано на 22.10.2020 г. по чл. 159а от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
22.10.2020 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

9. ЧНД  № 263/2020 г. – образувано на 18.11.2020 г. по чл. 159а от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
18.11.2020 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

10. ЧНД  № 169/2020 г. – образувано на 18.08.2020 г. по чл. 306 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 19.08.2020 г.  е насрочено за 29.09.2020 г. На същата дата
не е даден ход и е отложено за 28.10.2020 г. С разпореждане от 22.10.2020 г.
е отсрочено с допълнително насрочване във връзка с произнасяне по ЧНД
№ 504/2020 г. по описа на РС-Силистра. С разпореждане от 14.12.2020 г.
делото е насрочено за 03.02.2021 г. във връзка и с продължително отсъствие
на съдията-докладчик по здравословни причини. На 03.02.2021 г. не е даден
ход. Отложено за 05.03.2021 г., когато производството по делото е
прекратено с оглед влязло в сила решение № 260010 от 2021 г. по ВЧНД №
298/2020 г. по описа на ОС-Силистра.

11. ЧНД № 8/2020 г. – образувано на 16.01.2020 г. по чл. 161, ал. 2
от НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Отбелязан е
часът на постъпване на материалите в РС. С определение от 23.01.2020 г. е
одобрен протокола за претърсване и изземване.

12. ЧНД № 2/2020 г. – образувано на 04.01.2020 г. по чл. 161, ал. 2
от НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Отбелязан е
часът на постъпване на материалите в РС. С определение от 06.01.2020 г. е
одобрен протокола за претърсване и изземване.
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13. АНД № 297/2020 г. – образувано на 31.12.2020 г. по жалба
срещу наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 05.01.2021 г. е насрочено за
09.03.2021 г., когато делото е отложено за 04.05.2021 г. С разпореждане от
28.04.2021 г. е отсрочено с допълнително насрочване поради
обстоятелството, че 04.05.2021 г. е неприсъствен ден. С разпореждане от
19.05.2021 г. е насрочено за 22.06.2021 г., когато е приключено и с Решение
№ 260027/22.07.2021 г. е отменено НП.

14. АНД № 185/2020 г. – образувано на 03.09.2020 г. по жалба
срещу НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от същата дата съдията-докладчик се е отвел от разглеждане
на делото и го е докладвал за определяне на нов съдия-докладчик. С
протокол за избор на съдия-докладчик от 03.09.2020 г. делото е
преразпределено на съдия Цонева, която с разпореждане от 09.09.2020 г. го
е насрочила за 03.12.2020 г. С разпореждане от 09.10.2020 г. е пренасрочено
за 03.11.2020 г. С разпореждане от 02.11.2020 г. е пренасрочено за
28.01.2021 г. по молба на АНО. На 28.01.2021 г. е даден ход и делото е
приключено. С Решение № 2/08.02.2021 г. е потвърдено НП.

15. АНД № 151/2020 г. – образувано на 23.07.2020 г. по жалба
срещу НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане 23.07.2020 г. е насрочено за 01.09.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 260004/28.09.2020 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 100/2020 г. по описа на АдмС-
Разград и с решение № 91/09.12.2020 г. е оставено в сила решението на РС-
Исперих.

16. АНД № 279/2020 г. – образувано на 08.12.2020 г. по жалба
срещу срещу НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 10.12.2020 г. е насрочено за 12.01.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 260011/12.02.2021 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 85/2021 г. по описа на АдмС-
Разград и с решение № 91/22.06.2021 г. е оставено в сила решението на РС-
Исперих.

17. АНД № 73/2020 г. – образувано на 13.04.2020 г. по жалба срещу
срещу НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. В
щемпела за образуване делото е насрочено за 09.07.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 42/06.08.2020 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 84/2020 г. по описа на АдмС-
Разград и с решение № 77/02.11.2020 г. е оставено в сила решението на РС-
Исперих.
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18. АНД № 298/2020 г. – образувано на 31.12.2020 г. по жалба
срещу срещу електронен фиш (ЕФ), протокол за избор на съдия–докладчик
от същата дата. В щемпела за образуване делото е насрочено за 05.02.2021
г., когато е отложено за 13.05.2021 г. В с.з. на 13.05.2021 г. делото е
приключено и с Решение № 260024/08.06.2021 г. е отменен ЕФ. По
касационна жалба е образувано КАНД № 148/2021 г. по описа на АдмС-
Разград и с решение № 137/06.10.2021 г. е оставено в сила решението на РС-
Исперих.

19. АНД № 6/2020 г. - образувано на 13.01.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 13.01.2020 г. е насрочено за
07.02.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 10 от същата дата
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание – глоба. Мотивите предадени в
срок.

20. АНД № 22/2020 г. – образувано на 30.01.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 31.01.2020 г. е насрочено за
26.02.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 12 от същата дата
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание – глоба. Мотивите предадени в
срок.

21. АНД № 1/2020 г. – образувано на 03.01.2020 г. по чл. 2 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от същата дата е насрочено за същия ден, когато с решение №
1 от същата дата нарушителите са признати за виновни и на всеки един от
тях е наложено административно наказание глоба. Мотивите са предадени в
срок.

22. АНД № 4/2020 г. – образувано на 09.01.2020 г. по чл. 2 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от същата дата е насрочено за същия ден, когато с решение №
3 от същата дата нарушителят е признат за виновен и му е наложено
административно наказание глоба. Мотивите са предадени в срок.

23. АНД № 237/2020 г. – образувано на 19.10.2020 г. по чл. 2 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от същата дата е насрочено за 20.10.2020 г., когато с решение
№ 260007 от същата дата  нарушителите са признати за виновни и на всеки
един от тях е наложено административно наказание глоба. Мотивите са
предадени в срок.
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24. НЧХД № 229/2020 г. - образувано на 12.10.2020 г. за
престъпление по чл. 130 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С определение от същата дата делото е насрочено за 10.11.2020
г., когато е прекратено наказателното производство, поради постигнато
помирение между страните.

25. НЧХД № 230/2020 г. - образувано на 12.10.2020 г. за
престъпление по чл. 130 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С разпореждане от 27.11.2020 г. делото е насрочено за
11.12.2020 г., когато е отложено за 13.01.2021 г. В с.з. на 13.01.2021 г. е
прекратено наказателното производство, поради оттегляне на тъжбата.

26. НЧХД № 142/2020 г. - образувано на 10.07.2020 г. за
престъпление по чл. 130 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С разпореждане от 10.07.2020 г. не е даден ход на тъжбата до
отстраняване на посочените нередовности. С определение от 22.07.2020 г.
делото е насрочено за 10.08.2020 г., когато с определение съдът се е отвел
от разглеждане на делото и го е докладвал за ново разпределение. С
протокол от избор на съдия-докладчик от 12.08.2020 г. делото е
преразпределено на съдия Бояджиева, която с разпореждане от 13.08.2020 г.
го е насрочила за 03.09.2020 г. В с.з. на 03.09.2020 г. не е даден ход и е
отложено за 04.11.2020 г.  С разпореждане от 28.10.2020 г. е отложено с
допълнително насрочване. На 09.10.2020 г. е постъпила молба от
повереника на частния тъжител,  с която уведомява съда, че оттегля
депозираната частна тъжба, тъй като е постигнато извънсъдебно
споразумение с подсъдимия. С определение от 18.12.2020 г. е прекратено
наказателното производство.

27. НОХД  № 13/2020 г. - образувано на 22.01.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 22.01.2020
г. е насрочено за 29.01.2020 г., когато е одобрено внесеното споразумение.

28. НОХД  № 17/2020 г. - образувано на 28.01.2020 г. по внесен
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 296 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
28.01.2020 г. е насрочено за 04.02.2020 г., когато е одобрено постигнатото
между страните споразумение.

29. НОХД  № 265/2020 г. - образувано на 19.11.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195,
ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б.“а“ и б. „б“ от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 19.11.2020 г. е
насрочено за 26.11.2020 г., когато е одобрено внесеното споразумение.
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30. НОХД  № 247/2020 г. - образувано на 22.10.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 03.11.2020 г.  е
насрочено за 13.11.2020 г., когато е одобрено постигнатото между страните
споразумение.

31. НОХД  № 14/2020 г. - образувано на 24.01.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 24.01.2020 г. е
насрочено за 31.01.2020 г., когато е одобрено постигнатото между страните
споразумение.

32. НОХД  № 127/2020 г. - образувано на 22.06.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
22.06.2020 г. е насрочено за 29.06.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

33. НОХД  № 161/2020 г. - образувано на 07.08.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 143, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
10.08.2020 г. е насрочено в РЗ за 14.10.2020 г. С разпореждане от 12.10.2020
г. делото е отсрочено за допълнително насрочване поради отсъствие на
съдията-доклачик (временна неработоспособност за повече от 1 месец). С
разпореждане от 14.12.2020 г. делото е насрочено за 20.01.2021 г., когато
делото е разгледано незабавно и е одобрено постигнатото споразумение
между страните.

34. НОХД  № 24/2020 г. - образувано на 31.01.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 150 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 04.02.2020 г. е насрочено в РЗ
за 30.03.2020 година. Във връзка с обявеното извънредно положение,
свързано с ограничаване на разпространението на КОВИД 19, с
разпореждане от 16.03.2020 г. делото е пренасрочено за 28.04.2020 г. Във
връзка с обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19, с разпореждане от 14.04.2020 г. делото е
пренасрочено за 22.05.2020 г., когато делото е разгледано незабавно и е
постановена осъдителна присъда № 3. Мотивите са предадени в срок.

35. НОХД  № 122/2020 г. - образувано на 17.06.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 149 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 18.06.2020 г. е насрочено в РЗ
за 17.08.2020 г., когато е преминато към незабавно разглеждане на делото и
е постановена осъдителна присъда № 260000. Мотивите са предадени в
срок.
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36. НОХД  № 20/2020 г. - образувано на 29.01.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 151 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 30.01.2020 г. е насрочено в РЗ
за 18.03.2020 г. Във връзка с обявеното извънредно положение, свързано с
ограничаване на разпространението на КОВИД 19, с разпореждане от
16.03.2020 г. е отсрочено за 27.05.2021 г., когато е преминато към незабавно
разглеждане на делото, даден е ход и е отложено за 15.07.2020 г. В с.з. е
даден ход и е постановена осъдителна присъда № 6. Мотивите са предадени
в срок.

37. НОХД  № 264/2020 г. - образувано на 19.11.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 323, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
30.11.2020 г. е насрочено в РЗ за 17.12.2020 г., когато е прекратено
съдебното производство по делото и с определение делото е върнато на ТО-
Исперих към РП - Разград на осн. чл. 249, ал. 3 от НПК за отстраняване на
допуснати процесуални нарушения. По частен протест е образувано ВЧНД
№ 8/2021 г. по описа на ОС-Разград и с Определение № 6 от 18.01.2021 г. е
отменено определението на РС-Исперих и делото е върнато за
продължаване на съдопроизводствените действия. С разпореждане от
16.02.2021 г. е насрочено в РЗ за 25.02.2021 г. Насрочено е за разглеждане
по общия ред за 18.03.2021 г., когато е даден ход и е постановена
оправдателна присъда № 260005. Мотивите са предадени в срок. Присъдата
е протестирана пред ОС-Разград, където е образувано ВНОХД № 174/2021
г. и с решение № 70 от 28.07.2021 г. е потвърдена присъдата на РС-Исперих.

 38. НОХД  № 156/2020 г. - образувано на 29.07.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 29.07.2020 г. е
насрочено в о.с.з. за 05.08.2020 г. В с.з. е даден ход и с определение на осн.
чл. 248а, ал. 1 от НПК е даден 7-дневен срок на РП-Разград да отстрани
допусната ОФГ в ОА. ОФГ е отстранена в указания срок и с разпореждане
от 12.08.2020 г. делото е насрочено за 19.08.2020 г., отложено за 23.09.2020
г., отложено за 21.10.2020 г. В с.з. не е даден ход /отсъствие на съдията-
докладчик поради заболяване/ и е отложено за допълнително насрочване. С
разпореждане от 14.12.2020 г. делото е пренасрочено за 27.01.2021 г., когато
е даден е ход и е постановена осъдителна присъда № 260001. Мотивите са
предадени в срок. По искане на осъдения за възобновяване на наказателното
дело е образувано НДВ № 275/2021 г. по описа на АС-Варна. С решение №
80 от 07.10.2021 г. искането е уважено и е изменена постановената присъда,
като е намален размера на наложеното наказание лишаване от свобода.

39. НОХД № 252/2020 г. - образувано на 30.10.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, протокол за избор на
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съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 04.11.2020 г. е
насрочено в РЗ за 22.12.2020 г., когато е отложено за 22.01.2021 г.,
отложено за 16.02.2021 г., като са посочени и резервни дати – 09.03.2021 г.,
16.04.2021 г., 14.05.2021 г. и 24.06.2021 г. В с.з. на 16.02.2021 г. е даден ход
на РЗ и е насрочено в о.с.з. на 09.03.2021 г. В с.з. е даден ход и отложено за
събиране на доказателства за 16.04.2021 г., когато е даден ход и е отложено
за 18.05.2021 г., когато е даден ход и е постановена осъдителна присъда №
260009. Мотивите са предадени в срок.

Проверката констатира, че всички наказателни дела се образуват с
щемпел, върху който се отбелязва датата на образуване, видът на делото,
неговия номер и подпис на председателя на съда.

Върху всички дела има отбелязване с щемпел за датата на влизане в
сила на съдебния акт.

Слагат се жълти етикети върху папките на делата – бързо
производство – чл. 82, ал. 5 ПАС.

През първата година на проверявания период съдиите са имали
заседателни дни месечно, както следва:

2020 г. Е. Бояджиева Ю. Цонева А. Ташев1 С. Йовчева2

Януари 11 9 1 0
Февруари 9 10 0 0

Март 3 3 2 0
Април 1 5 1 0
Май 9 7 3 0
Юни 10 9 4 0
Юли 12 11 2 0

Август 10 9 0 0
Септември 9 7 0 0
Октомври 11 10 0 5
Ноември 2 6 0 7
Декември 5 7 0 4

През 2020 г. в Районен съд-Исперих са поставени за разглеждане общо
342 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 44 бр. От тях
НОХД – 21 бр., ЧНД – 2 бр., НЧХД – 1 бр. и АНД – 20 бр. (2 бр. по чл. 78а
от НК). Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен
период, спрямо всички (342 бр.) поставени за разглеждане наказателни дела
е 12.87 %.

1 младши съдия Ангел Ташев (07.01.2020 -01.07.2020 г.);

2 съдия Силвина Йовчева (15.10.2020 -15.10.2021 г.).
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Новообразуваните наказателни дела са 298 бр. От тях НОХД – 123 бр.,
ЧНД – 102 бр., НЧХД – 6 бр. и АНД – 67 бр. (от които 22 бр. по чл. 78а от
НК), като от тях не е имало с висок обществен интерес.

№ СЪДИЯ
постъпили дела през 2020 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч. по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД (78а
от НК) ЧНД

Всичко дела 298 123 6 67(22) 102
1 Е. Бояджиева 138 61 3 27(9) 47
2 Ю. Цонева 109 50 3 30(10) 26
3 А. Ташев 34 9 0 5(3) 20
4 С. Йовчева 17 3 0 5(0) 9

През 2020 г. съдиите са приключили 283 бр. наказателни дела, които по
брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Свършени дела през 2020 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД (78а
от НК) ЧНД

Всичко дела 283 113 4 63(21) 103
1 Е. Бояджиева 123 50 2 24(6) 47
2 Ю. Цонева 112 51 2 32(12) 27
3 А. Ташев 34 9 0 5(3) 20
4 С. Йовчева 14 3 0 2(0) 9

В края на 2020 г. са останали несвършени 59 бр. наказателни дела,
които по брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Несвършени дела в края на 2020 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 59 31 3 24(3) 1
1 Е. Бояджиева 39 25 2 11(3) 1
2 Ю. Цонева 17 6 1 10(0) 0
3 А. Ташев 0 0 0 0(0) 0
4 С. Йовчева 3 0 0 3(0) 0
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През 2020 г. едно дело е прекратено и върнато на прокурора за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл. 248а – НОХД №
156/2020 г., съдия-докладчик Е. Бояджиева и едно дело на основание чл. 249
от НПК – НОХД № 264/2020 г., съдия-докладчик С. Йовчева. Няма дела
върнати на основание чл. 248а, ал. 2 от НПК и прекратени по давност дела.

Прекратени на други основания са следните дела:

№ по
ред

Вид на
делото

Номер/година
на делото

Основание

1 НОХД 139/2020 чл. 24,  ал. 1, т. 4 от НПК
2 НОХД 270/2020 неодобрено споразумение
3 НЧХД 125/2020 чл. 43 от НПК
4 НЧХД 142/2020 чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК
5 НЧХД 196/2020 чл. 43 от НПК
6 НЧХД 229/2020 чл. 289, ал. 1 от НПК
7 ЧНД 12/2020 Върнато на РП – за допълнителни

проц.- следствени действия
8 ЧНД 30/2020 Оттегляне на молбата
9 ЧНД 130/2020 Отсъствие на обвиняемия
10 ЧНД 248/2020 Спор за подсъдност
11 ЧНД 296/2020 чл. 68, ал. 5, изр. 2, вр. ал. 1 от ЗМВР,

вр. чл. 11, ал. 4 от НРИСПР - за
произнасяне по компетентност на ОС

12 АНД 103/2020 делото по компетентност на РП –
данни за престъпл. от общ характер

13 АНД 146/2020 Оттегляне на депозираната жалба
14 АНД 240/2020 Изпраща делото на компетентния съд

През 2020 г. в РС–Исперих са постановени 12 бр. осъдителни присъди,
по съдии както следва:

Съдия Постановени осъдителни присъди
Е. Бояджиева 5
Ю. Цонева 6
А. Ташев 1
Общо 12

През 2020 г. в РС–Исперих с оправдателна присъда са приключили две
дела, като и двете са влезли в сила, по съдии, както следва:
Ø Съдия Е. Бояджиева – НОХД № 23/2020 г., поради недоказване на

вината;
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Ø Съдия Е. Бояджиева – НОХД № 342/2019 г., поради недоказване
авторството на деянието.
През 2020 г. РС–Исперих не е разглеждал дела, по които подсъдимия е

бил непълнолетен.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 98 бр. дела, от тях по реда на чл. 381 от НПК са 47 бр.

Няма дела, които да са насрочени в срока съгласно чл. 382, ал. 2 от
НПК.

По реда на чл. 384 от НПК са решени 51 бр. дела.

По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 21 бр. дела.
Решенията по тях са изготвени: до един месец от датата на обявяване на
делото за решаване – 38 бр. (съдия Е. Бояджиева  – 17 бр., съдия Ю. Цонева
– 19 бр., съдия А. Ташев – 1бр. и съдия С. Йовчева – 1 бр.); до два месеца от
датата на обявяване на делото за решаване – 1 бр. (съдия Е. Бояджиева  – 1
бр.).

Три дела са насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл. 376, ал.
1 от НПК:

- АНД № 60/2020 г.  – съдия Е.  Бояджиева - образувано на 13.03.2020 г.,
насрочено за 08.05.2020 г. – поради въведеното извънредно положение
в страната.

- АНД № 7/2020 г. – съдия А. Ташев – образувано на 15.01.2020 г.,
насрочено за 18.03.2020 г. – просрочие от 31 дни.

- АНД № 167/2020 Г. – съдия Е. Бояджиева – образувано на 17.08.2020
г., насрочено за 21.09.2020 г.  – просрочие от 4 дни.
По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство

пред първата инстанция” са разгледани 6 бр. НОХдела.
През 2020 г. в РС–Исперих не са разглеждани дела по реда на гл. 26 от

НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.

През 2020 г. в РС–Исперих са разгледани 30 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство. По всички дела е бил спазен срока по чл. 358, ал.
1, т. 4 от НПК и срока, посочен в чл. 359, ал. 1 от НПК.

През 2020 г. в РС–Исперих е образувано и разгледано едно дела по
реда на гл. 34 от НПК, което е по реда на раздел I „Прилагане на
принудителни медицински мерки” и е насрочено в тридневен срок съгласно
чл. 429, ал. 2 от НПК.

През 2020 г. в РС–Исперих няма дела, които да са разгледани по реда
на гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от НПК.
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През 2020 г. в РС–Исперих едно дело е върнато на прокурора за
отстраняване на очевидна фактическа грешка. Няма прекратени
производства на основание чл. 248а, ал. 2 от НПК или дела с възобновени
дела. Едно дело е с възобновено съдебно следствие - АНД № 137/2020 г.,
съдия-докладчик Ю. Цонева.

За 2020 г. са разгледани 12  бр. дела, образувани по искане за вземане
на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 12 бр. дела са по чл. 64 от НПК,
няма дела по чл. 65 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в деня на образуването по 10  бр. дела, като
всичките са по чл. 64 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в 3 дневен срок от деня на образуването по 2
бр. дела, като всичките са по чл. 64 от НПК.

 Няма дела с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, по които съдът
да е постановил определението си в срок по-дълъг от 3 дни.

През проверяваната година в РС–Исперих са разгледани 104 бр. ЧНД.
От тях с правно основание по чл. 243 от НПК е едно, като е спазен срока по
чл. 243, ал. 5 от НПК. Няма дела образувани по чл. 244 от НПК и по ЗЕЕЗА.

По искане на органите на досъдебното производство са образувани
общо 86 бр. дела, от тях 21 бр. ЧНД дела по чл. 222/чл. 223 от НПК; 43 бр.
ЧНД дела по чл. 161-165 от НПК; 3 бр. по чл. 68 от ЗМВР; 1 бр. по чл. 25 от
НК; 1 бр. по чл. 89 от НК; 3 бр. по чл. 157 от ЗЗ; 14 бр. по чл. 159а от НПК и
12 бр. по чл. 64 от НПК.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от
НПК (в сила от 30.06.2021 г.):

През 2020 г. всички дела са насрочени в двумесечен срок, освен пет
дела, които са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя
на съда. Няма дела насрочени без разрешение на председателя на съда след
този срок.

По спазването на чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК:

През 2020 г. 19 бр. дела са насрочени в едномесечен срок от
разпоредителното заседание, а 7 бр. дела са насрочени след едномесечния
срок от разпоредителното заседание.
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По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:

През 2020 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10
от НПК, освен едно – АНД № 119/2019 г., съдия-докладчик Ю. Цонева,
проведено съдебно заседание на 30.01.2020 г., отложено за 14.05.2020 г. –
поради обявеното извънредно положение в страната, във връзка с
ограничаване разпространението на вируса КОВИД 19.

По спазването на чл. 308 от НПК:

По 27 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
По 6 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 60 дни.
Няма дела мотивите на присъдата са изготвени след 60 дни.

През 2020 г. в РС–Исперих  решенията по АНД дела са изготвени:
Ø В срок до 30 дни – 38 бр.;
Ø  В срок до 60 дни – 1 бр.;
Ø В срок след 60 дни – няма.

По спазването на чл. 416 от НПК:

По всички дела препис от присъдата или определението за изпълнение
е изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила, освен
по четири НОХдела, по които, препис от решението/присъдата е изпратен
на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила.

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

От свършените 283 бр. наказателни дела, общо 237 бр. дела са
приключили в едно съдебно заседание, от тях в о.с.з. 169 бр. и в з.з. 68 бр.
Това е 83.75% от общо свършените през проверяваната година наказателни
дела.

От общо свършените 283 бр. наказателни дела, 46 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания. Това е 16.25 % от общо
свършените през проверяваната година наказателни дела.

Няма наказателни дела приключили в повече от три съдебни заседания.

От общо свършените 283 бр. наказателни дела, по 246 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 86.93% . От тях 99 бр.
НОХД, 3 бр. НЧХД, 42 бр. АНД (19 бр. по чл. 78а от НК) и 102 бр. ЧНД.

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 22 бр. наказателни дела, т.
е. 7.77 %. От тях 9 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 1 бр. ЧНД и 11 бр. АНД.
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С обща продължителност от 6 до 9 месеца са 9 наказателни дела, т. е.
2.47 %. От тях 2 бр. НОХД и 5 бр. АНД.

С продължителност повече от 9 месеца са 8 бр. наказателни дела, т. е.
2.83 %. – 3 бр. НОХД и 5 бр. АНД.

В РС–Исперих през 2020 г. няма изгубени, спрени и погасени по
давност дела, както и несвършени дела, образувани две и повече години
преди периода на проверката.

От приключилите през отчетния период 283 бр. наказателни дела
обжалвани са 28 бр., по съдии, както следва:

Ø съдия Е. Бояджиева – 12 бр.;
Ø съдия Ю. Цонева – 11 бр.;
Ø съдия А. Ташев – 4 бр;
Ø съдия С. Йовчева – 1 бр.

Има резултат по 28  бр., от които:
а) потвърдени са 23 бр., по съдии, както следва:

Ø съдия Е. Бояджиева – 9 бр.;
Ø съдия Ю. Цонева – 10 бр.;
Ø съдия А. Ташев – 3 бр;
Ø съдия С. Йовчева – 1 бр.

б) отменени са 4 бр.;
- с връщане на делото за ново разглеждане – 2 бр., както следва:

Ø съдия Е. Бояджиева – 1 бр.; съдия А. Ташев – 1 бр;
- с постановяване на нов съдебен акт – 2 бр., както следва:

Ø  съдия Е. Бояджиева – 1 бр.; съдия Ю. Цонева – 1 бр.;
в) изменени  - 1 бр., съдия Е. Бояджиева.

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Исперих са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през първата година от проверявания
период е 7,125 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 5,896 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през първата година
от проверявания период е 10,523 дела (изчислява се на база постъпили дела
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и действително отработени човекомесеци на наказателните съдии),
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 8,708 дела.

През първата година от проверявания период в РС–Исперих са
отработени 32.5 човекомесеци3, като изчислението на показателя става при
съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези
отработени човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един
съдия е 10,523 дела.

Натоварването на магистратите в Районен съд–Исперих е сравнително
равномерно, като разликата в броя на постъпилите дела се дължи на
разгледаните наказателни дела от съдията по дежурство, постъпили основно
през съдебната ваканция и ползването на годишен отпуск.

Б. за 2021 г.

Общият брой на съдиите по щат за посочения период е както следва:
Ø от 01.01.2020 г. до 24.06.2021 г. – 4 щ. бр. – с решение на Пленума на

ВСС по протокол № 26/ 07.11.2019 г. и разкрита 1 щ. бр. на основание
чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ;

Ø за периода от 24.06.2021 г. до настоящия момент – 3 щ. бр.- с решение
на Пленума на ВСС по протокол №12/ 24.06.2021г. е съкратена 1 щ. бр.
на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ.

През проверявания период в съда действително са работили общо 3 съдии
както следва:

Ø съдия Елица Бояджиева–Георгиева – за целия период на проверката и
до настоящия момент;

Ø съдия Юлияна Цонева – за целия период на проверката и до настоящия
момент;

Ø мл. съдия Ангел Ташев в ОС-Разград– командирован със заповед №
РД-14-214/12.12.2019 г. на адм. ръководител-председател на ОС-
Разград за периода от 07.01.2020 г. до 01.07.2020 г.;

Ø съдия Силвина Йовчева от РС-Силистра – командирована със заповед
№ РД-0575/16.09.2020 г. на адм. ръководител-председател на АС-Варна
за периода от 15.10.2020 г. до 15.10.2021 г.;

Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Исперих се разрешава от председателя на
съда.

Административният ръководител на РС–Исперих ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Разград, който разрешава
ползването на отпуска със заповед.

3 Съдии по щатно разписание 4–ма. Назначени по щат – 3-ма. Командирован съдия в друг съд – 1. Командировани в
РС-Исперих – 2-ма (1 състав за периода 07.01.2020 г.- 01.07.2020 г. и 1 състав за периода 15.10.2020 г.- 31.12.2020 г.)
Общо отработени човекомесеци за годината 32,5. Всичко дела за разглеждане 342 бр. Свършени дела всичко 283 бр.
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През 2021 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както
следва:

№
по
ред

Съдия Брой дни отпуск Брой дни отпуск
по болест

1. Елица Бояджиева-Георгиева 26 23
2. Юлияна Цонева 30 25
3. Силвина Йовчева 38 0

През 2021 г. има направени 9 бр. отводи/самоотводи на съдии по
наказателни дела, както следва:

№ по ред Съдия Брой отводи/самоотводи
1. Елица Бояджиева-Георгиева 2
2. Юлияна Цонева 7
3. Силвина Йовчева 2

Веществените доказателства се получават, съхраняват, предават,
проверяват и унищожават по описания в доклада за 2020 г. начин.

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2021 г.
следните дела:

1. ЧНД  № 80/2021 г. – образувано на 12.04.2021 г. по чл. 157 от
ЗЗ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 12.04.2021 г. е насрочено за 26.04.2021 г., отложено за 11.05.2021 г.,
когато с решение № 13 от същата дата е уважено направеното искане.

2. ЧНД № 213/2021 г. - образувано на 06.10.2021 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
208 от 06.10.2021 г. е насрочено за 20.10.2021 г., отложено за 04.11.2021 г. С
разпореждане от № 288 от 08.12.2021 г. поради големия брой заболели
съдебни служители от Ковид 19 в съда, с.з. е отменено и е насрочено за
17.12.2021 г., когато с решение № 61 от същата дата е уважено направеното
искане. Мотивите са предадени в срок.

3. ЧНД  № 33/2021 г. – образувано на 19.02.2021 г. по чл. 64 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 19.02.2021 е насрочено за същия ден, когато с протоколно
определение е уважено направеното искане.

4. ЧНД  № 19/2021 г. – образувано на 26.01.2021 г. по чл. 471 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
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разпореждане от 27.01.2021 е насрочено за 11.02.2021 г., когато е
прекратено производството поради изпълнение на съдебната поръчка
/връчени документи/.

5.  ЧНД  № 137/2021 г. – образувано на 22.06.2021 г. по чл. 25, вр. чл.
23 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 23.06.2021 г. е насрочено за 14.07.2021 г., когато е даден
ход и е определено едно общо наказание.

6. ЧНД  № 79/2021 г. – образувано на 12.04.2021 г. по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение № 5
от същата дата е уважено направеното искане.

7. ЧНД  № 177/2021 г. – образувано на 24.08.2021 г. по чл. 159а, ал. 1
от НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 155 от 24.08.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

8. ЧНД  № 35/2021 г. – образувано на 25.02.2021 г. по чл. 159а, ал. 1 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 26.02.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

9. ЧНД  № 64/2021 г. – образувано на 26.03.2021 г. по чл. 159а, ал. 1 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 26.03.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

10. ЧНД  № 232/2021 г. – образувано на 02.11.2021 г. по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение №
53 от 04.11.2021 г. в ЗЗ е оставено без уважение направеното искане.

11. ЧНД № 75/2021 г. – образувано на 08.04.2021 г. по чл. 161, ал. 2 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Отбелязан е
часът на постъпване на материалите в РС. С определение от 09.04.2021 г. в
ЗЗ е одобрен протокола за претърсване и изземване.

12. ЧНД № 248/2021 г. – образувано на 22.11.2021 г. по чл. 161, ал. 2
от НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Отбелязан е
часът на постъпване на материалите в РС. С разпореждане № 270 от
22.11.2021 г. е одобрен протокола за претърсване и изземване.

13. ЧНД № 68/2021 г. – образувано на 30.03.2021 г. по чл. 244, ал. 5 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
от 05.04.2021 г. в ЗЗ е отменено постановлението на РП-Разград и делото е
върнато за изпълнение на дадените указания.
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14. ЧНД № 16/2021 г. – образувано на 25.01.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение от
22.02.2021 г. в ЗЗ е потвърдено постановлението на РП-Разград.

15. ЧНД № 92/2021 г. – образувано на 20.04.2021 г. по чл. 68 от ЗМВР,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Отбелязан е часът на
постъпване на материалите в РС. С определение от 21.04.2021 г. е одобрено
направеното искане.

16.  АНД № 23/2021 г. – образувано на 09.02.2021 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане от 10.02.2021 г. е насрочено за 20.04.2021 г. С
разпореждане от 19.05.2021 г. е насрочено за 22.06.2021 г. поради
заболяване на съдията-докладчик, когато делото е приключено и с Решение
№ 260026 е отменено НП.

17. АНД № 45/2021 г. – образувано на 11.03.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 12.03.2021 г. е насрочено за 18.05.2021 г., отложено за 22.06.2021 г.,
когато делото е приключено и с Решение № 33/22.07.2021 г. е потвърдено
НП.

18. АНД № 26/2021 г. – образувано на 11.02.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 12.02.2021 г. е насрочено за 20.04.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 260023/20.05.2021 г. е потвърдено НП.

19. АНД № 91/2021 г. – образувано на 20.04.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 21.04.2021 г. е насрочено за 18.06.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 28/09.07.2021 г. е отменено НП.

20. АНД № 114/2021 г. – образувано на 31.05.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 03.06.2021 г. делото е насрочено за 02.07.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 34/23.07.2021 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 181/2021 г. по описа на АдмС-
Разград и с решение № 179/03.12.2021 г. е оставено в сила решението на РС-
Исперих.

21. АНД № 7/2021 г. – образувано на 11.01.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 12.01.2021 г. делото е насрочено за 11.02.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 260018/11.03.2021 г. е изменено НП, като е
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намален размера на наложената имуществена санкция. По касационна
жалба е образувано КАНД № 101/2021 г. по описа на АдмС-Разград и с
решение № 107/06.07.2021 г. е отменено решението на РС-Исперих в частта
за разноските.

22. АНД № 52/2021 г. – образувано на 15.03.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 16.03.2021 г. делото е насрочено за 07.04.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 21/31.05.2021 г. е отменено НП. По касационна
жалба е образувано КАНД № 145/2021 г. по описа на АдмС-Разград и с
решение № 148/29.10.2021 г. е оставено в сила решението на РС-Исперих.

23. АНД № 151/2021 г. - образувано на 13.07.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 15.07.2021 г. е
насрочено за 11.08.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 36
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.

24. АНД № 25/2021 г. – образувано на 10.02.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.02.2021 г. е
насрочено за 09.03.2021 г., когато делото е приключено и с Решение №
260017 от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.

25. АНД № 15/2021 г. – образувано на 25.01.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
26.01.2021 г. е насрочено за 23.02.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 260014 от същата дата обвиняемият е признат за виновен,
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание – глоба. Мотивите предадени в срок.

26. АНД № 56/2021 г. – образувано на 17.03.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 325, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 01.04.2021 г. е
насрочено за 16.04.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 7 от
същата дата обвиняемите са признати за виновни, освободени са от
наказателна отговорност и им е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок. По протест на прокурора е образувано
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ВАНД № 188/2021 г. по описа на ОС-Разград. С решение № 71 от
30.07.2021 г. е потвърдено решението на РС-Исперих.

27 АНД № 10/2021 г. – образувано на 13.01.2021 г. по чл. 2 от УБДХ,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от
същата дата е насрочено за същия ден, когато с решение № 260005 от
същата дата нарушителите са признати за виновни и на всеки един от тях е
наложено административно наказание глоба. Мотивите са предадени в срок.

28. АНД № 63/2021 г. – образувано на 26.03.2021 г. по чл. 2 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от същата дата е насрочено за същия ден, когато не е даден
ход /за определяне на служебен защитник на единия от нарушителите,
който е непълнолетен/ и е отложено за 23.04.2021 г. В с.з. е даден ход и за
събиране на доказателства е отложено за 12.05.2021 г., когато с решение №
14 от същата дата нарушителите са признати за невиновни. Мотивите са
предадени в срок.

29. АНД № 73/2021 г. – образувано на 08.04.2021 г. по чл. 2 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от същата дата е насрочено за 08.04.2021 г., когато с решение
№ 3 от същата дата нарушителят е признат за виновен и му е наложено
административно наказание глоба. Мотивите са предадени в срок.

30. АНД № 120/2021 г. – образувано на 07.06.2021 г. по чл. 2 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от същата дата е насрочено за 07.06.2021 г., когато с решение
№ 53 от същата дата нарушителят е признат за виновен и му е наложено
административно наказание – глоба. Мотивите са предадени в срок.

31. НОХД  № 5/2021 г. (БП) - образувано на 08.01.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 08.01.2021 г. е
насрочено за 13.01.2021 г., когато е даден ход и е одобрено постигнатото
между страните споразумение.

32. НОХД  № 112/2021 г. – образувано на 26.05.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 28.05.2021
г. е насрочено за 01.06.2021 г., когато е даден ход и е одобрено внесеното
споразумение.

33. НОХД  № 208/2021 г. – образувано на 04.10.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 345, ал. 1, пр. 1 от НК,
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протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
202 от 04.10.2021 г. е насрочено за 11.10.2021 г., когато е даден ход и е
одобрено внесеното споразумение.

34. НОХД  № 209/2021 г. – образувано на 04.10.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 316 във вр. чл. 308, ал. 2 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 204 от 04.10.2021 г. е насрочено за 08.10.2021 г., когато е даден ход и е
одобрено внесеното споразумение.

35. НОХД  № 122/2021 г. – образувано на 10.06.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 345 и по чл. 270 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
10.06.2021 г. е насрочено за 14.06.2021 г., когато е даден ход и е одобрено
внесеното споразумение.

36. НОХД  № 115/2021 г. – образувано на 01.06.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 290, ал.1 и по чл. 326, ал. 1
от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 01.06.2021 г. е насрочено за 04.06.2021 г., когато е даден
ход, внесеното споразумение не е одобрено, съдебното производство е
прекратено и делото е върнато на РП-Разград. На 18.06.2021 г. делото е
внесено отново със споразумение в РС-Исперих, където е образувано НОХД
№ 133/2021 г. С разпореждане от същата дата е насрочено за 22.06.2021 г.,
когато е даден ход и е одобрено внесеното споразумение.

37. НОХД № 160/2021 г. - образувано на 26.07.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 26.07.2021 г. е
насрочено за 29.07.2021 г., когато не е даден ход, поради отсъствие на
защитника на подсъдимия. Делото е отложено за 06.08.2021 г., когато е
даден ход и е одобрено постигнатото между страните споразумение.

38. НОХД  № 201/2021  г.  -  образувано на 24.09.2021  г.  по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195,
ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б.“а“ и б. „б“ от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 24.09.2021 г. е
насрочено за 28.09.2021 г., когато е одобрено внесеното споразумение.

39. НОХД  № 6/2021  г.  -  образувано на 08.01.2021  г.  по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 345, ал.2, вр. с ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 08.01.2021 г. е
насрочено за 15.01.2021 г., когато е даден ход и е одобрено постигнатото
между страните споразумение.
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40. НОХД  № 95/2021 г. - образувано на 22.04.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 23.04.2021 г. е
насрочено в РЗ за 18.06.2021 г., когато е одобрено постигнатото между
страните споразумение.

41. НОХД  № 142/2021 г. - образувано на 02.07.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 116 от 05.07.2021 г. е
насрочено за 09.07.2021 г., когато е одобрено постигнатото между страните
споразумение.

42. НОХД  № 18/2021 г. - образувано на 26.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 26.01.2021 г. е
насрочено за 02.02.2021 г., когато е даден ход и е постановена осъдителна
присъда № 260002 ведно с мотивите.

43. НОХД  № 103/2021 г. - образувано на 10.05.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
13.05.2021 г. е насрочено в РЗ за 02.06.2021 г., когато не е даден ход поради
изявено желание от подсъдимия за защитник и е отложено за 30.06.2021 г.,
когато е даден ход на РЗ и е отложено за разглеждане по общия ред на
21.07.2021 г. Делото е отложено за 29.09.2021 г., когато е даден ход и е
постановена осъдителна присъда № 4. Мотивите са предадени в срок.

44. НОХД  № 1/2021  г.  -  образувано на 04.01.2021  г.  по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26,
ал. 1 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 11.01.2021 г. е насрочено в РЗ за 02.03.2021 г., като са
определени и резервни дати на 02.04.2021 г., 11.05.2021 г., 01.06.2021 г. и
01.07.2021 г. С разпореждане от 01.03.2021 г. РЗ е пренасрочено за
02.04.2021 г. поради липса на отговор от изпратена съдебна поръчка до Р
Турция. С разпореждане от 01.04.2021 г. РЗ е пренасрочено за 11.05.2021 г.
отново поради липса на отговор от изпратената съдебна поръчка до Р
Турция. По същата причина с разпореждане от 10.05.2021 г. делото е
пренасрочено за 01.06.2021 г. По същата причина с разпореждане от
31.05.2021 г. делото отново е пренасрочено за 01.07.2021 г. С разпореждане
от 30.06.2021 г. РЗ е пренасрочено за 30.08.2021 г. поради заболяване на
съдебен заседател. На 30.08.2021 г. не е даден ход на РЗ и е отложено за
30.09.2021 г. С разпореждане от 29.09.2021 г. РЗ е пренасрочено за
10.12.2021 г., когато е даден ход на РЗ, пристъпено е към незабавно
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разглеждане на делото и е постановена осъдителна присъда № 260016.
Мотивите са предадени в срок.

45. НОХД  № 34/2021 г. - образувано на 25.02.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 150, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 26.02.2021 г. е
насрочено в РЗ за 20.04.2021 г., когато е даден ход на РЗ и е преминато към
незабавно разглеждане на делото, даден е ход и е постановена осъдителна
присъда № 260007. Мотивите са предадени в срок.

През втората година на проверявания период съдиите са имали
заседателни дни месечно, както следва:

2021 г. Е. Бояджиева Ю. Цонева С. Йовчева4

Януари 10 10 0
Февруари 7 7 0

Март 9 4 5
Април 2 8 9
Май 6 9 8
Юни 13 8 7
Юли 10 4 7

Август 2 7 6
Септември 9 7 11
Октомври 11 9 8
Ноември 11 5 3
Декември 7 7 2

През 2021 г. в Районен съд-Исперих са поставени за разглеждане общо
335 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 59 бр., от които
НОХД – 31 бр., НЧХД – 3 бр., ЧНД – 1 бр. и АНД – 24 бр. (3бр. по чл. 78а
от НК).

Новообразуваните наказателни дела са 276 бр. От тях НОХД – 116 бр.,
ЧНД – 69 бр., НЧХД – 6 бр. и АНД – 85 бр. (30 бр. по чл. 78а от НК).
Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен период,
спрямо всички поставени за разглеждане наказателни дела е 17.61 %.

4 съдия Силвина Йовчева (15.10.2020 -15.10.2021 г.).
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№ СЪДИЯ
постъпили дела през 2021 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД (78а
от НК) ЧНД

Всичко дела 276 116 6 85(30) 69
1 Е. Бояджиева 99 45 4 29(13) 21
2 Ю. Цонева 102 40 2 33(12) 27
3 С. Йовчева 75 31 0 23(5) 21

През 2021 г. в съда не са разглеждани дела с висок обществен интерес.
През 2021 г. съдиите са приключили 272 бр. наказателни дела, които по

брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Свършени дела през 2021 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД (78а
от НК) ЧНД

Всичко дела 272 116 3 89(27) 64
1 Е. Бояджиева 101 50 3 27(11) 21
2 Ю. Цонева 95 37 0 36(11) 22
3 С. Йовчева 76 29 0 26(5) 21

В края на 2021 г. са останали несвършени 63 бр. наказателни дела,
които по брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Несвършени дела в края на 2021 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД (78а
от НК) ЧНД

Всичко дела 63 31 6 20(6) 6
1 Е. Бояджиева 37 20 3 13(5) 1
2 Ю. Цонева 24 9 3 7(1) 5
3 С. Йовчева 2 2 0 0(0) 0

През 2021 г. няма прекратени и върнати на прокурора дела за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл. 248а и чл. 248а,
ал. 2 от НПК, няма прекратени по давност дела. Едно дело е върнато на
основание чл. 249 от НПК – НОХД № 234/2021 г.
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Прекратени на други основания са следните дела:

№ по
ред

Вид на
делото

Номер и
година на

делото

Основание

1 НОХД 115/2021 неодобрено споразумение
2 НОХД 153/2021 чл. 43 от НПК
3 НЧХД 230/2020 чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК
4 НЧХД 85/2021 чл. 43 от НПК
5 ЧНД 169/2020 Влязъл в законна сила съдебен акт на

друг съд по групиране на присъдите
6 ЧНД 68/2021 чл. 244, ал. 5 от НПК - върнато на РП
7 ЧНД 134/2021 Оттегляне на молбата по чл. 65, ал. 1

НПК

8 ЧНД 173/2021 Неизпълнена съдебна поръчка –
лицето е в чужбина

9 ЧНД 237/2021 Изпраща делото по подсъдност в РС
10 АНД 136/2020 Оттегляне на депозираната жалба
11 АНД 137/2020 Оттегляне на депозираната жалба
12 АНД 267/2020 Изпраща делото по подсъдност в РС
13 АНД 2/2021 Изпраща делото на РП
14 АНД 37/2021 Недопустима жалба
15 АНД 87/2021 Изпраща делото на РП
16 АНД 119/2021 чл. 63, ал. 2, вр. чл. 54 от ЗАНН –
17 АНД 146/2021 Изпраща делото на РП

През 2021 г. в РС–Исперих са постановени 16 бр. осъдителни присъди,
по съдии както следва:

Съдия Постановени осъдителни присъди
Е. Бояджиева 5
Ю. Цонева 7
С. Йовчева 4
Общо 16

През 2021 г. в РС–Исперих с оправдателни присъди са приключили две
дела, като и двете са влезнала в сила, по съдии както следва:
Ø Съдия Е. Бояджиева – НОХД № 160/2020 г., поради недоказване

авторството на деянието;
Ø Съдия С. Йовчева – НОХД № 264/2020 г., деянието не съставлява

престъпление.
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През 2021 г. в съда е разгледано едно дело, по което подсъдимият е бил
непълнолетен.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 90 бр. дела, от тях по реда на чл. 381 от НПК са 45 бр.

Всички дела са насрочени в срока съгласно чл. 382, ал. 2 от НПК.
По реда на чл. 384 от НПК са решени 45 бр. дела.

По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 27 бр. дела. По
всички дела, решенията са изготвени в срок до един месец от датата на
обявяване на делото за решаване.

Всички дела са насрочени в срок дот един месец от образуването им.

По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 4 бр. НОХдела.

През 2021 г. в РС–Исперих не са разглеждани дела по реда на гл.26 от
НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.

През 2021 г. в РС–Исперих са разгледани 33 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство”. По всички дела е бил спазен срока по чл. 358,
ал. 1, т. 4 от НПК и срока, посочен в чл. 359, ал. 1 от НПК.

През 2021 г. в РС–Исперих са образувани и разгледани две дела по реда
на гл. 34 от НПК, едно от които е по реда на раздел I“Прилагане на
принудителни медицински мерки“ и едно е по реда на раздел II
„Реабилитация”.

През 2021 г. в РС–Исперих няма дела, които да са разгледани по реда
на гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от НПК.

През 2021 г. в РС–Исперих няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на очевидна фактическа грешка или прекратени производства
на основание чл. 248а от НПК, възобновени дела или такива с възобновено
съдебно следствие.

За 2021 г. са разгледани шест дела, образувани по искане за вземане
на мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Четири от тях по чл. 64
от НПК, две дела са образувани по чл. 65 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в дена на образуването по 4 бр. дела,
образувани по чл. 64 от НПК.
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По две ЧНДела с правно основание по чл. 65 от НПК, съдът е
постановил определението си в 3 дневен срок от деня на образуването.

През проверяваната година в РС–Исперих са разгледани 69 бр. ЧНД.
От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 3 бр., като по всички е
спазен срока по чл. 243, ал. 5 от НПК. Едно дело е образувано по чл. 244 от
НПК.

По искане на органите на досъдебното производство са образувани
общо 49 бр.  ЧНдела,  от тях 2  бр.  по чл.  222/чл.  223 от НПК;  15 бр.  по чл.
161-165 от НПК; 13 бр. по чл. 159а от НПК; 4 бр. по чл. 155 от ЗЗ; 2 бр. по
чл. 89 от НК, 7 бр. по чл. 23/25 от НК и 6 бр. по чл. 64/65 от НПК.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от
НПК (в сила от 30.06.2021 г.):

През 2021 г. всички дела са насрочени в двумесечен срок, освен четири
дела, които са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя
на съда. Няма дела насрочени без разрешение на председателя на съда след
този срок.

По спазването на чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК:

През 2021 г. 22 бр. дела са насрочени в едномесечен срок от
разпоредителното заседание, а 5 бр. дела са насрочени след едномесечния
срок от разпоредителното заседание.

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:

През 2021 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10
от НПК.

По спазването на чл. 308 от НПК:

По 27 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
По 24 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 60 дни.
Няма дела мотивите на присъдата са изготвени след 60 дни.

През 2021 г. в РС–Исперих  решенията по АНД дела са изготвени:
Ø В срок до 30 дни – 48 бр.;
Ø  В срок до 60 дни – 5 бр.;
Ø В срок след 60 дни – 1 бр.
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По спазването на чл. 416 от НПК:

По всички 85 бр. дела препис от присъдата или определението за
изпълнение е изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в
сила. По 16 бр. дела препис от решението/присъдата е изпратен на
съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила.

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

От свършените 272 бр. наказателни дела, общо 203 бр. дела са
приключили в едно съдебно заседание, от тях в о.с.з. 159 бр. и в з.з. 44 бр.
Това е 74.63% от общо свършените през проверяваната година наказателни
дела.

От общо свършените 272 бр. наказателни дела, 49 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания. Това е 18.01 % от общо
свършените през проверяваната година наказателни дела.

Наказателните дела, приключили в повече от три съдебни заседания са
20 бр.

Това е 7.35 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три
съдебни заседание са: депозиране на молби за отлагане от страните и
процесуалните им защитници, поради ангажираност по други дела или
посочени други обективни причини; отлагане на заседания поради
въведената извънредна епидемиологична обстановка в страната.

От общо свършените 272 бр. наказателни дела, по 220 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 80.88% . От тях 92 бр.
НОХД, 65 бр. АНД (25 бр. по чл. 78а от НК) и 63 бр. ЧНД.

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 26 бр. наказателни дела, т.
е. 9.56 %. От тях 9 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД и 15 бр. АНД (2 бр. по чл. 78а от
НК).

С обща продължителност от 6 до 9 месеца са 16 бр. дела, т.е. 5.88%. От
тях – 7 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 1 бр. ЧНД и 5 бр. АНД.

С продължителност повече от 9 месеца са 10 бр. наказателни дела, т. е.
3.68 %. – 8 бр. НОХД и 2 бр. АНД.

В РС–Исперих през 2021 г. няма изгубени и погасени по давност дела,
несвършени дела, образувани две и повече години преди периода на
проверката и спрени дела.
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От приключилите през отчетния период 272 бр. наказателни дела
обжалвани са 31 бр.

Има резултат по 31  бр., от които:
а) потвърдени са 25 бр.;
б) отменени са 4 бр.;
- с връщане на делото за ново разглеждане – 2 бр., както следва:

Ø съдия Ю. Цонева – 1 бр.;
Ø съдия С. Йовчева – 1 бр.;
- с постановяване на нов съдебен акт – 1 бр., както следва:
Ø съдия С. Йовчева – 1 бр.;

- отменени с прекратяване на наказателното производство – 1  бр.
в) изменени  - 1 бр.

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Исперих са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през първата половина на втората
година от проверявания период е 8,333 дела, а средномесечно свършените
наказателни дела от един съдия през същата година са 6,292 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през първата
половина на втората година от проверявания период е 11.765 дела
(изчислява се на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци на наказателните съдии), средномесечно свършени дела от
един наказателен съдия са 8,882 дела.

През първата половина на втората година от проверявания период в
РС–Исперих са отработени 17 човекомесеци5, като изчислението на
показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените
дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно дела за
разглеждане от един съдия е 11.765 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през втората половина на втората
година от проверявания период е 7,5 дела, а средномесечно свършените
наказателни дела от един съдия през същата година са 6,722 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през втората
половина на втората година от проверявания период е 9.427 дела (изчислява

5 Съдии по щатно разписание 4–ма. Назначени по щат – 3-ма. Командирован съдия в друг съд – 1. Командировани в
РС-Исперих – 1 (за периода 01.01.2021г.-14.10.2021 г.) Общо отработени човекомесеци за периода 17. Всичко дела за
разглеждане 200 бр. Свършени дела всичко 151 бр.
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се на база постъпили дела и действително отработени човекомесеци на
наказателните съдии), средномесечно свършени дела от един наказателен
съдия са 8,45 дела.

През втората половина на втората година от проверявания период в
РС–Исперих са отработени 14.32 човекомесеци6, като изчислението на
показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените
дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно дела за
разглеждане от един съдия е 9.427 дела.

Натоварването на магистратите в Районен съд–Исперих е сравнително
равномерно, като разликата в броя на постъпилите дела се дължи на
разгледаните наказателни дела от съдията по дежурство, постъпили основно
през съдебната ваканция и ползването на годишен отпуск.

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА

При извършената тематична проверка на образуваните в ЕИСС
наказателни дела, за периода от 30.06.2021 г. до 30.06.2022 година, се
устави, че във всички се съдържа на хартиен носител издадения в
електронна форма акт на съда, със саморъчен подпис на съдията, който го е
постановил.

В случай на жалба и/или протест, делата се изпращат на ОС-Разград в
електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен в
хартиеното дело със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.

В РС-Исперих за периода на проверката са образувани в ЕИСС
наказателни дела, както следва:

- За 2021 г. - 135 бр. наказателни дела, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
135 66 2 35 32

- За 2022 г. - 118 бр. наказателни дела, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
118 62 1 26 29

6 Съдии по щатно разписание 3–ма. Назначени по щат – 3-ма. Командирован съдия в друг съд – 1. Командировани в
РС-Исперих – 1 (за периода 01.01.2021г.-14.10.2021 г.) Общо отработени човекомесеци за годината 14,32. Всичко дела
за разглеждане 135 бр. Свършени дела всичко 121 бр.
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ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

ИЗВОДИ:

1. Организацията и осъществяването на правораздавателната дейност
в РС–Исперих е на отлично ниво. Това позволява да се получават
своевременно данни за дейността на съда по определени направления и
относно количеството, качеството и сроковете на свършената работа от
всеки съдия.

2. Съдиите са разглеждали наказателни дела, по всички видове
производства от подсъдните на съда. Разпределението им и
натовареността на съдиите е равномерно през проверявания период, като
разликата в натовареността се дължи на разгледаните наказателни дела от
съдията по дежурство, постъпили основно през съдебната ваканция и
ползването на годишен отпуск.

3. В техническо отношение РС–Исперих е добре оборудван и с добро
програмно обезпечение, което подпомага по-ефективната работа на
магистратите и служителите му.

4. Съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането,
решаването и написването на съдебните актове в законните срокове. От
проверените дела не се установи противоречива съдебна практика,
предвид факта че повече от оспорваните актове са потвърдени от въззивната
инстанция.

5. Делата се образуват, разпределят, насрочват, отлагат и приключват
съгласно изискванията на закона, с изключение на едно дело през 2021 г.
Отлагането и насрочването им за следващите съдебни заседания е
съобразено със сроковете, предвидени в чл. 271, ал. 10 НПК.

6. От проверката се установи много добра практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства, които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. В актовете за
унищожаване на ВД е посочен конкретният метод/начин/способ за това.

7. През проверявания период са извършени проверки от ОС – Разград
по отношение на съдиите, разглеждащи наказателни дела.

8. От извършената проверка се установи, че се спазват законовите
срокове при администриране на постъпилите жалби, протести и



Bb3paxeHufl' KOI4TO Ce I43npaIIIaT Ha Bb33I,tBHa I,IHCTaHI\I4r cbrnacHo cpoKbT
rocorreH B rrJr. 319, at. 1 or HIIK

9' B xoAa Ha npoBepKara, He 6sxa KoHcrarr{paHu HeAocrarbrlr4 [pr4
rlorlbnBaHe Ha rIpoBepeHI4Te KHkTfrr, Kotrro ce BoArr B cborBercrBne c
I43I[CKBAHUflTA HA IIAC. CIATAT CE XbJITLI ETI4KETI4 HA AEJIATA, TII4ETO

p€BfJIe)I(AaHe e CBsp3aHO C KparKr4 npoqecyanHr,r cpoKoBe, cbfJracHo trJr. g2, r. 5
or |IAC. Ctrqo raKa rlpe3 rlpoBeprBalun rrepr4oA (01.01.2020 r. Ao 31.12.202I
r.) crpurrHo ce e crla3Bana pa3rropeg6ara Ha qJr. 80 or IIAC upz o6pasyBaHero
Ha HaK€BaTeJrHr4Te Aena B cb.rla.

10. KoHcrarupa ce HaMarIflBaHe Ha 6por orno4u/caMoorBoAr4 rrpe3 202I r. s
cpaBHeHI'Ie c 2020 r., Karo or npoBepeHr{Te Aena He ce ycraHoBr{xa Hapyr[e1ytfl
na QoprvralHr4re ocHoBaHr{f, Ha qr. 29 or HIIK.

1 1. Brn npt:Ka c [poBeAeHara reMarlrqHa rrpoBepKa, ce KoHcrarupa, rre B
xaprr4eHur eKBUB€ureHr Ha o6pasynaHlrre B EVICC cneA 30.06.2021 r.
HaKa3arenHu Aena, e [pI4JIoxeH u3AaAelelzs, B eJreKTpoHHa foprr,ra aKT Ha cr1a
cbc c aMopbqeH rroArruc Ha cb AuflTa-AoKnaAqr4K.

Brs ocHoBa Ha HalpaBeHLITe KoHcrarar\uu r,r Ha ocHoBaHkre vl. 58, u.2 or
3arcoHa sa crAe6sara BJIacr, npoBeprBarrlrurr eKrrfl [prleMa, qe He e Heo6xoAr4Mo
Aa 6r4ar plaBanu rrperopbKLr.

Ha ocn. 'u. 58, u. 3 or 3CB eK3eMnnf,p or Hacrorrqur Am Aa ce r,r3rrparrl
Ha rrpeAceAareJrf, Ha PC- l4cnepux. rcofiro B eAHoMeceqeH cpoK or
lonfraBaHero My Ia 3arlo3Hae c Hero crAnure kr cr4e6nure cnyxr4Tenu.
flpe4ce4areJltr Ha PC- tr{cuepux Aa yBeAoMpr rJraBHu{ r.rHcrreKrop Ha
I,IHclercropara Kr'M BCC 3a Lr3rrbJrHeHlrero Ha roBa cBoe 3aAbn)KeHlre.
BrrpaxeHurl Morar Aa ce HarlpaBrr s 7 - AHeBeH cpoK or rronf{aBaHero My rrpeA
rJraBHuf, LrHcrreKrop ua I4BCC.

Crel Lr3rLrqaHe Ha cpoKa rto qr. 58, a-rr. 3, uzp. 2 - po 3CB - rppr Jrlrrca Ha
IrocrbtII4JIrI Bb3palKellus* a rlpkr rrocrbrrr4Jrv raKvrBa - cneA npou3HacrHeTo Ha
rJIaBHlIt LtHcrIeKTop na I4BCC uo rfi, Korrue or aKTa, BeAHo c Bb3palKeHnflTa Lr

pelrreHl{tra rlo rtx Ha TJIaBHI{I rrHcrreKTop (npu rrocrbrrunu Bb3paxenrar) ua
eneKTpoHeH Hocrrren Aa ce L{3rrpar{T Ha rrpeAceAareJlf, Ha Orprxen cbA -
Parrpa4 u Ha npeAcraBnflBaulvrfl Cr4raficxara Konerus rlu B
cbBeT.
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