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Районен съд – гр.Тутракан осъществява правораздавателна дейност на 

територия от 929,6кв. км, която обхваща община Тутракан и община Главиница – 

общо 38 населени места, с население от 26 304 жители към 01.02.2011 г. (според 

окончателните резултати от извършеното през 2011 г. преброяване на населението). 

И през отчетната 2014 година работата на Районен съд – гр.Тутракан беше 

насочена към утвърждаване върховенството на закона и авторитета на съдебната 

институция, чрез управление движението на делата, разпределението им на принципа 

на случайния избор, подобряване обслужването на гражданите и оптимизиране на 

административните процедури. 

 
 
 

ЧАСТ І - КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

МАГИСТРАТИ 

Щатна численост 

В началото на отчетния период утвърдената щатна численост за магистрати на 

Районен съд гр.Тутракан включва четирима районни съдии, държавен съдебен изпълнител 

и съдия по вписванията. 

С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 5 от 30.01.2014 г. на основание 

чл.30, ал.1, т.3, във връзка с чл.194 от Закона за съдебната власт, считано от 04.03.2014 г. е 

съкратена една длъжност „съдия” в Районен съд гр.Тутракан.  

Ръководство  

Административното ръководство на съда се осъществява от административен 

ръководител – председател - Спас Стефанов. Във връзка с изтичане на мандата на 

административния ръководител на съда на 09.12.2014 г., с решение на ВСС по протокол № 

47 от 23.10.2014 г. е открита процедура за избор на нов административен ръководител. Със 

същото решение на Висшия съдебен съвет, на основание чл.175, ал.4, изр.2 от ЗСВ, считано 

от 10.12.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, за 

изпълняващ функциите „административен ръководител – председател на Районен съд 

гр.Тутракан” е определен съдия Спас Стефанов.  

Състав  

В съда работят следните магистрати:  

o Спас Маринов Стефанов – през целия отчетен период; 

o Владимир Николаев Легарски – през целия отчетен период; 
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o Георги Манолов Георгиев – през целия отчетен период. 

o Гергана Великова Недева – до 03.03.2014 г. (преназначена с решение на ВСС 

по протокол № 5 от 30.01.2014 г. на основание чл.194 от ЗСВ на длъжност 

„съдия” в Софийски районен съд). 

o Държавен съдебен изпълнител до 29.04.2014 г. е Светослав Неделчев Тодоров. 

Напуснал длъжността, поради встъпване в длъжност съдия в Районен съд 

гр.Варна. От 01.07.2014 г. държавен съдебен изпълнител е Орхан Кемал 

Мутлу. 

o Съдия по вписванията към РС гр.Тутракан е Димитър Стойчев Каранедев. 

 

Разделението на делата между съдиите се извършва по материя. Гражданските дела 

в Районен съд гр.Тутракан се разглеждат от съдия Георги Георгиев. Наказателните дела – от 

съдиите Стефанов и Легарски.  

За преодоляване на дисбаланса в натоварването на гражданските и на наказателните 

съдии, и през отчетната година частни граждански дела по гл. ХХХVІІ ГПК (Заповедно 

производство по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК), дела по ЗЗДт, ЗЗДН, ЗГР и други 

охранителни производства се разпределят на съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

За да се гарантира безпроблемното разпределение на наказателните общ характер 

дела на принципа на случайния подбор, всички частни наказателни дела, образувани по реда 

на чл. 65 НПК, се разглеждат от съдия Георгиев.  

 

Стаж на магистратите 

Двама от съдиите са с продължителен юридически и съдийски стаж.  

Към 31.12.2014 г. съдия Спас Стефанов е с общ юридически стаж от 16 години и 10 

месеца, от които 10 години и 11 месеца като съдия, с ранг „съдия в ОС”.  

Съдия Владимир Легарски е с общ юридически стаж от 21 години и 5 месеца, от 

които 8 години и 9 месеца като съдия, с ранг „съдия в АС”. През м. октомври 2014 г., по 

предложение на административния ръководител на РС гр.Тутракан, е открита процедура за 

периодично атестиране на съдия Владимир Легарски. Към края на отчетния период тази 

процедура все още не е приключила.  

Съдия Георги Георгиев е с общ юридически стаж от 10 години и 8 месеца, от които 2 



 4

година и 6 месеца като съдия в Районен съд гр.Тутракан. През 2014 г., на основание §129, 

ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСВ е проведено извънредно периодично атестиране на съдия Георги 

Георгиев (във връзка с участието му в конкурс за повишаване в длъжност и преместване 

чрез събеседване на длъжност „съдия” в окръжни съдилища). С решение по протокол № 

20/15.05.2014 г. от заседание на ВСС, на съдия Георгиев е определена и приета комплексна 

оценка от атестирането „Много добра”. 

Държавният съдебен изпълнител Орхан Мутлу е с общ юридически стаж от 9 

години и 4 месеца, от които стаж в Районен съд гр.Тутракан – 3 години и 1 месец.  

Съдията по вписванията Димитър Каранедев е с общ юридически стаж от 16 

години и 2 месеца, и стаж в Районен съд гр.Тутракан 15 години и 2 месеца.  

И през отчетната година продължава проблема с текучеството на кадри поради 

непривлекателността на района. В периода от 1995 г. до 2014 г. по едни или други причини 

съда са напуснали 11 магистрати. През 2014 г. един от магистратите от РС гр.Тутракан е 

преназначен по реда на чл.194 от ЗСВ в Софийски районен съд, а държавният съдебен 

изпълнител Светослав Тодоров напусна РС гр.Тутракан след спечелен конкурс за 

първоначално назначаване на длъжност „съдия” в Районен съд гр.Варна. От работилите през 

отчетния период четирима съдии в началото на периода и трима в края на 2014 г., един 

съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител, всички с изключение на двама, са 

ежедневно пътуващи от други населени места. Тези обстоятелства водят до допълнителна 

натовареност на работещите в РС гр.Тутракан магистрати, която не е оптимална и 

позволяваща изготвянето в срок и най-вече качествени съдебни актове, както и до 

значителни допълнителни разходи за пътуване, които от няколко години не се заплащат от 

бюджета и остават за лична сметка на пътуващите.  

 

Квалификация и специализации 

Магистратите от Районен съд гр. Тутракан полагат постоянни усилия за поддържане 

и подобряване на професионалната си компетентност, като през 2014 г. са участвали  в 

следните обучения:  

- „Административно-наказателна отговорност” – семинар, организиран от НИП 

гр.София – Спас Стефанов; 

- „Въпроси на трудовото право” – дистанционно обучение без присъствена среща, 

организирано от НИП – Владимир Легарски; 
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- „Семейно право и права на човека” – пилотно дистанционно обучение с 

присъствени срещи, организирано от НИП – съдия Владимир Легарски и съдия 

Георги Георгиев; 

- „Класифициране на съдебни дела и прокурорски преписки – основания, ред и 

правни последици” – дистанционно обучение без присъствена среща – съдия 

Владимир Легарски. 

- Гаранции за защита правото на собственост (чл.1, Протокол 1, ЕКПЧ). Граници 

на правото на държавата да нарушава правото на собственост” – семинар, 

организиран от НИП и проведен в периода 23-25 юни 2014 г. в гр.Трявна – съдия 

Георги Георгиев. 

- Събрания на съдиите от съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - 

Силистра. 

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съдебните служители заемат длъжности съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията на органите на съдебната власт, издаден от Висшият съдебен съвет, и 

изпълняват задълженията си съгласно Правилника за администрацията в съдилищата, приет 

от Висшия съдебен съвет (обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г.) и индивидуалните длъжностни 

характеристики за заеманите длъжности. 

Към 31.12.2014 г. общият брой на съдебните служители е 16 души: 

административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, четирима 

съдебни секретари, трима съдебни деловодители, съдебен деловодител – „Регистратура”, 

съдебен деловодител СИС, съдебен деловодител „Бюро съдимост”, съдебен архивар, 

призовкар и чистач.  

Почти всички съдебни служители са с дългогодишен опит в съдебната система, 

придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно трудовите си задължения. 

По отношение на работата и квалификацията на служителите, обичайната форма на работа са 

указанията, давани от съдиите по въпроси, свързани с пряката им дейност, което допринася 

за качествено изпълнение на задълженията им.  

И през 2014 година съдебните служители продължиха да повишават своята 

квалификация чрез участие в курсове и семинари, организирани от Националния институт на 

правосъдието, както и в работни срещи и дискусионни форуми, организирани съгласно 

обучителния план на Районен съд гр.Тутракан: 
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- Дистанционно обучение без присъствена среща „Защита на класифицираната 

информация” – организатор - Национален институт на правосъдието. Участници 

– Таня Цанкова – административен секретар и Румяна Иванова – съдебен 

деловодител; 

- Дистанционно обучение без присъствена среща „Класифициране на съдебни дела 

и прокурорски преписки – основания, ред и правни последици” – организатор – 

Национален институт на правосъдието. Участници – Даниела Димитрова – 

съдебен деловодител Регистратура, Румяна Иванова – съдебен деловодител, 

Марияна Шербанова – съдебен деловодител. 

- Дистанционно обучение без присъствена среща „Въпроси на трудовото право” – 

организатор – НИП. Участник – Мария Обретенова – съдебен деловодител. 

През 2014 г. е проведена годишната атестационна процедура на съдебните служители 

за периода от 01.12.2013 г. до 30.11.2014 г. Резултатите от атестирането показват, че 

дванадесет от служителите са получили оценка „1-отличен”, а останалите четирима – оценка 

„2-много добър”. При спазване разпоредбите на Правилника за администрацията в 

съдилищата 10 от съдебните служители са повишени в ранг.  

Благодарение на добрите професионални качества на служителите, почти пълната 

компютъризация на работата, използването на програмни продукти, включително за 

управление на съдебните дела, в съда е създадена много добра организация за движението на 

делата. 

Съотношението между магистрати - 3 и брой служители по щат - 16 е 1 : 5,33. 

Съотношението между брой съдии (включително ДСИ и съдията по вписванията) – 5 и брой 

служители е 1: 3,2.  

Изграденото и поддържано добро взаимодействие между магистрати и съдебни 

служители, и служителите от служба ОЗ ”Охрана” – гр.Силистра, спомага за поддържането 

на вътрешния ред и сигурност в съда, за осигуряването на пропускателния режим в сградата 

и обезпечава нормалното протичане на правораздавателния процес по отношение на 

довеждането на конвоирани лица. 

 



Част ІІ – СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ 

1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Общият брой на делата за разглеждане през 2014 г. е 1076, от които 923 дела са 

постъпили в съда през отчетния период и 153 дела са останали несвършени от 2013 г. При 

посоченото кадрово обезпечение от трима районни съдии и отработени 36 човекомесеца, 

натовареността по щат и действителната натовареност е 29.89 дела средномесечно на 

съдия, изчислена на база броя дела за разглеждане и 25.33-  на база брой свършени дела.  

1.1. Брой на постъпилите през 2014 г. дела – граждански и наказателни. 

Съпоставка с данните от предходните три години. 

Постъпление на делата през 2014 г. - общо постъпили дела - 923, от тях 

новообразувани са 897 дела, получени по подсъдност – 25 дела и 1 дело е върнато от ОС 

Силистра за продължаване на съдопроизводствените действия след първа фаза на делбата. 

При разпределението по материя постъпилите дела са съответно 509 граждански дела и  414 

наказателни дела. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд – гр.Тутракан 

през отчетната 2014 г., при трима районни съдии по щат, е било 25.64 дела. 

Общият брой дела за разглеждане през 2014 г. е 1076 броя, от които 153 дела (14.22 

%) са останали несвършени от 2013 г. 

 
Брой дела за разглеждане и свършени дела в края на отчетния период общо за 

РС - Тутракан и в сравнение с предходните три години 
  

Свършени дела 
В срок до 3 

м. Година 
Брой 

постъпили 
Несвършени 
от преди 

Общо за 
разглеждане Всичко

Брой % 

Със 
съдебен 
акт 

Прекратени
Брой 

съдебни 
заседания 

Висящи 
несвършени 
към 31.12 

Обжалвани 
или 

протестирани

2011 1246 145 1391 1224 1111 90.77 1099 
125   

10,21 % 1357 
167

12.00 % 65 

2012 1048 167 1215 1050 847 80.67 834 
216 

20,57% 1298 
165

13.58 % 
65 
 

2013 1010 165 1175 1022 882 86,00 839 
183 

17,90 % 1144 
153

13,02% 127 

2014 923 153 1076 912 807 88,49 717 
195 

21,38 % 1246 
164

15,24 % 56 

 

При анализ на данните за 2014 г. и в сравнение с предходната година отчитаме спад 

в броя на постъпилите дела с 87 и съответно намаление в броя на делата за разглеждане – с 

99 по-малко. През отчетния период делът на свършените в тримесечен срок дела бележи 

ръст в сравнение с данните за предходните две години – 88.49 % (86,00% през 2013 г.; 80 % 
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през 2012 г.). Делът на несвършените (висящи) в края на периода дела спрямо делата за 

разглеждане е 15,24% (съответно – 13,02 % през 2013 г.; 13,58% през 2012 г.). 

През 2013 г. общият брой на постъпилите дела е 1010, от които новообразувани са 

972 дела, получени по подсъдност – 34 дела, 3 дела са върнати за продължаване на 

съдопроизводствените действия и 1 дело е върнато за ново разглеждане. От общия брой на 

постъпилите в съда дела броят на гражданските дела е 660, на наказателните – 350 дела. 

През 2012 г. общият брой на постъпилите дела е бил 1048, от които 677 граждански 

и 371 наказателни дела. Средномесечното постъпление на един съдия, при четирима 

районни съдии по щат, е било 21,83 дела. Общият брой дела за разглеждане през 2012 г. е 

бил 1215 броя, от които 167 дела (13,74 %) са останали несвършени от 2011 г. 

През 2011 г. общият брой на постъпилите дела е бил 1246, от които 798 граждански 

и 448 наказателни дела. Средномесечното постъпление на един съдия, при четирима 

районни съдии по щат, е било 25,95 дела. Общият брой дела за разглеждане през 2011 г. е 

бил 1391 броя, от които 145 дела (10,42 %) са останали несвършени от 2010 г. 

 
1.2. Брой на свършените през 2014 г. дела – граждански и наказателни. 

Съпоставка с данните за свършените дела през предходните три години. 

През отчетния период в Районен съд гр.Тутракан са работили трима съдии. В периода 

от 01.01.2014 до 03.03.2014 г. един от магистратите от РС гр.Тутракан е командирован в 

друг районен съд. От 04.03.2014 г. щатната численост на РС Тутракан е намалена с една 

бройка за длъжността „съдия”, като на основание чл.194 от ЗСВ съдия Гергана Недева е 

преместена в Софийски районен съд. 

Общият брой дела за разглеждане през 2014 г. е 1076, от които свършените 912 дела 

съставляват 84,76 %. В края на отчетния период са останали несвършени 164 дела (15,24 %).  

От свършените през 2014 г. 912 дела 506 са граждански и 406 наказателни. При 

утвърден щат от трима районни съдии, всеки един съдия е приключил по 25,33 дела средно 

месечно, на база натовареност по щат. Поради фактическото неучастие на съдия Недева в 

приключване на дела, предвид командироването й, такава (25,33 дела) е и действителната 

натовареност.   

През 2013 г. общият брой на свършените дела е бил 1022, от които 641 граждански 

и 381 наказателни дела. При утвърден щат от четирима районни съдии, на един съдия са се 

падали по 21,29 свършени дела средно месечно. Общият брой дела за разглеждане през 2013 

г. е бил 1175, от които свършените 1022 дела съставляват 86,98 %. В края на отчетния 
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период са останали несвършени 153 дела.  

През 2012 г. общият брой на свършените дела е бил 1050, от които 683 граждански 

и 367 наказателни дела. При утвърден щат от четирима районни съдии, на един съдия са се 

падали по 21,88 свършени дела средно месечно. Общият брой дела за разглеждане през 2012 

г. е бил 1215, от които свършените 1050 дела съставляват 86,42 %. В края на отчетния 

период са останали несвършени 165 дела.  

През 2011 г. общият брой на свършените дела е бил 1224, от които 803 граждански 

и 421 наказателни дела. При утвърден щат от четирима районни съдии, на един съдия са се 

падали по 25,50 свършени дела средно месечно. Общият брой дела за разглеждане през 2011 

г. е бил 1391, от които свършените 1224 дела съставляват 87,99 %. В края на отчетния 

период са останали несвършени 167 дела.  

 

При съпоставката на данните за отчетния период в сравнение с предходните 

години се налагат следните изводи: 

- намаление на относителния дял на свършените през отчетния период дела в 

сравнение с предходната година – 84,76 % спрямо 86,98 % през 2013 г.; 

- ръст на относителния дял на несвършените (висящи) дела в края на отчетния период 

– 15,24 % (13,02 % за 2013 г.; 13,58 % за 2012 г.; 12,00 % за 2011 г.); 

 дял на останалите несвършени (висящи) наказателни дела в края на отчетния 

период – 10,18 % от общия брой наказателни дела за разглеждане; 

 дял на останалите несвършени (висящи) граждански дела в края на периода – 

18,91 % от общия брой граждански дела за разглеждане през 2014 г.  

Относително големият брой (118) несвършени граждански дела се формира 

основно от големия брой несвършени делбени производства (45), облигационни 

искове – 28 броя и вещни искове – 19 броя.  

- намаление на относителния дял на приключени в тримесечен срок граждански 

дела – 85 % (89 %  за 2013 г.; 82 % за 2012 г.; 89 % за 2011 г.;); 

- Значителен ръст на приключилите в тримесечен срок наказателни дела през 2014 

г. в сравнение с предходните две години – 93 % (82 % за 2013 г.; 78 % за 2012 г.; 

95 % за 2011 г.). 

- увеличение на относителния дял на прекратените производства на база 

свършените през периода дела през отчетния период, спрямо предходните 

години – 21,38 % (17,90 % през 2013 г.; 20,57% през 2012 г.; 10,21 % през 2011 
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г.). 

- постановени съдебни актове през 2014 г. –  1016 броя  - 554 по граждански дела 

и 462 по наказателни дела (2013 г. - 1081 броя; 2012 – 1116 броя; 2011 – 1311 

броя). 

- По-малък брой обжалвани и протестирани съдебни актове през 2014 г. – 56 броя 

(127 броя през 2013 г.; по 65 броя през 2012 и 2011 г.).  
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Сложени за разглеждане, свършени, върнати обжалвани и резултат от обжалването по съдии – 2011 – 2014 г. 
  

Резултат от обжалването Сложени за 
разглеждане дела 
през отч.период 

Свършени дела 

Върнати 
обжалвани дела 
през отчетния 

период Отменени Изменени Потвърдени Прекратени

в 
СОС/  
САС Име на съдия 

Юрид  
стаж 
год. 

Съд.стаж 
год. 

Год. 

Гражд Нак Общо Гражд Нак Общо Гражд Нак Общо брой брой брой брой брой 

13 7 2011 329 192 521 329 160 489   12 12 1 0 11     

14 8 2012 175 189 364 174 161 335 1 17 18 4 1 13   3 

15 9 2013 196 184 380 195 170 365 3 23 26 4 3 19   10 
Спас Стефанов 

16 10 2014 175 207 382 171 184 355 2 19 21 7 1 13 0 3 

18 5 2011 265 288 553 264 255 519 2 33 35 5 2 28   8 

19 6 2012 150 234 384 150 194 344 3 52 55 18 10 27   3 

20 7 2013 123 231 354 122 207 329 2 40 42 10 6 26   10 

Владимир 
Легарски 

21 8 2014 142 238 380 139 216 355 4 22 26 11 4 11 0 2 

    2011     0     0     0           

    2012 114 9 123 82 8 90 1 5 6 1 1 4   2 

7 1 2013 279 3 282 166 3 169 14 1 15 3 5 7   8 
Георги Георгиев 

10 2 2014 307 7 314 196 6 202 23 2 25 7 3 15 0 4 

11 6 2011 206 6 212 105 6 111 6 3 9 4   5   6 

12 7 2012 340 4 344 277 4 281 35 2 37 10 3 24   6 

13 8 2013 158 1 159 158 1 159 23   23 2 3 18   7 
Гергана Недева 

14 9 2014 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 0 1 

Общо само за 
2014 

      624 452 1076 506 406 912 37 43 80 25 8 47 0 10 

 
Забележка: Върнатите обжалвани и протестирани съдебни актове, са включително и свършени преди отчетния период.   
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ОБЩО свършени дела (със съдебен акт по същество) –  

процентно съотношение по съдии – 2014 г. 
 

 Съдия 
Граждански дела 

Наказателни дела Общо 

С.Стефанов 171 33,79% 184 45,32% 355 38,92% 

В.Легарски 139 27,47% 216 53,20% 355 38,92% 

Г.Георгиев 196 38,74% 6 1,48% 202 22,16% 
 
 
 
 

Обща месечна натовареност на съдебния район 
 

Действителна натовареност (на база 
действително отработени човекомесеци) 

Година 
Сложени за 

разглеждане дела 
Свършени 

Действ. 
Отработени 
човекомесеци 

Сложени за 
разглеждане 

Свършени 

2011 28.98 25.50 44.71 31.11 27.38 

2012 25.31 21.88 41.79 29.07 25.13 

2013 24,48 21,29 46,38 25,33 22,04 

2014 29,89 25,33 36,00 29,89 25,33 
 
 
 
 
 

Обща месечна натовареност на съдебния район по съдии 
 

Действителна натовареност (на база 
действително отработени 

човекомесеци) 
Съдия Година 

Сложени за 
разглеждане дела

Свършени
Действ. 

отработени 
човекомесеци

Сложени за 
разглеждане 

Свършени

2011 43,42 40,75 12 43,42 40,75 
2012 30,33 27,92 12 30,33 27,92 
2013 31,67 30,42 12 31,67 30,42 

Спас 
Стефанов 

2014 31,83 29,58 12 31,83 29,58 
2011 46,08 43,25 12 46,08 43,25 
2012 32,00 28,67 12 32,00 28,67 
2013 29,50 27,42 12 29,50 27,42 

Владимир 
Легарски 

2014 31,67 29,58 12 31,67 29,58 
2011 -  -  -  -  -  
2012 10,25 7,50 6,12 20,10 14,71 
2013 23,50 14,08 12 23,50 14,08 

Георги 
Георгиев 

2014 26,17 16,83 12 26,17 16,83 
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3. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 
Брой граждански дела – постъпили, за разглеждане и свършени през отчетния период и сравнение с предходните 

четири години 
 

Свършени дела 

В срок до 3 
м. 

Година 
Брой 

постъпили 

Останали 
несвършени от 
предходен 
период 

Общо за 
разглеждане Всичко 

Брой % 

Със 
съдебен 
акт 

Прекра-
тени 

Брой съдебни 
заседания 

Висящи 
несвършени 
към 31.12 

Обжалвани 
или 

протести-
рани 

2010 648 121 769 662 549 83 597 65 812 107 37

2011 798 107 905 803 713 89 745 58 892 102 23

2012 677 102 779 683 561 82 580 103 740 96 31

2013 660 96 756 641 568 89 581 60 690 115 48

2014 509 115 624 506 431 85 401 105 642 118 28
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500

600

700

800

900

1000

Всичко

Брой постъпили Останали 
несвършени от

предходен

Общо за
разглеждане

Свършени дела

Справка за движението на гражданските дела в 
Районен съд гр.Тутракан - 2010 - 2014 г.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

 
 

Постъпили граждански дела през 2014 година, разпределени по видове: 

- граждански дела по общия ред –  175 – 34,38 %; 

- производства по чл.310 ГПК –    11 –   2,16 %; 

- частни граждански дела –     50 –   9,82 %; 

- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК –  247 –  48,52 %; 

- други граждански дела –    26 –    5,12 %. 

Общо постъпили граждански дела -   509 броя 
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Постъпили граждански дела през 2014 г. - по видове

дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК

49%

частни 
граждански дела

10%

производства по 
чл.310 ГПК

2%

други 
граждански дела

5%
дела от и срещу 

търговци
0%

граждански дела 
по общия ред

34%

 

 

Общият брой на делата за разглеждане в Районен съд гр. гр.Тутракан през 2014 г. е 

624, от които останали несвършени от 2013 г. - 115 дела и постъпили 509.  

Всичко граждански дела за разглеждане през 2014 година дела, по видове: 

- граждански дела по общия ред –  287 – 46,00 %; 

- производства по чл.310 ГПК –    11 –   1,76 %; 

- частни граждански дела –     51 –   8,17 %; 

- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК –  247 –  39,58 %; 

- дела от и срещу търговци -       2 -     0,32 %; 

- други граждански дела –     26 –    4,16 %. 

Общо граждански дела за разглеждане -  624 

Всичко граждански дела за разглеждане -
2014 г.

частни 
граждански 

дела
8%

дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК

40%

граждански 
дела по общия 

ред
46%

дела от и срещу 
търговци

0%

производства 
по чл.310 ГПК

2%

други 
граждански 

дела
4%
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Насрочени и решени граждански дела по видове: 

 

СПРАВКА 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРЕЗ 2014 г. ПО ПРЕДМЕТ 

       

ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ шифър насрочени 
решени по 
същество 

Прекра-
тени 

свършени 
до 3 месеца 

над 3 
месеца 

останали 
несвършени 
дела в края 
на отчетния 

период 

ИСКОВЕ ПО СК 100 76 49 13 57 5 14

в т.ч. развод и недействителност на брака 110 27 17 4 21 0 6

    развод по взаимно съгласие 120 7 7 0 7 0 0

    издръжка 130 6 3 1 4 0 2

    изменение на издръжка 140 14 8 5 10 3 1

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 200 60 12 20 16 16 28

в т.ч.:за непозв. увреждане и дела от и с/у 
търговци  220 2 0 1 0 1 1

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 300 43 8 16 12 12 19

   в т.ч.  по ЗСПЗЗ 310 27 4 13 9 8 10

ДЕЛБИ 400 90 34 11 7 38 45

ИСКОВЕ ПО КТ 500 10 3 1 3 1 6

   в т.ч. за обезщетение по чл. 200 КТ 510 0      0  

   за отмяна на уволнение 520 6 2 1 3 0 3

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ 600 0      0  

ДРУГИ ДЕЛА 800 98 69 23 89 3 6
в т.ч. по Закона срещу домашното 
насилие 801 8 3 4 7 0 1

по Закона за защита срещу 
дискриминацията 802 0      0  

по чл.26-ти от Закона за закрила на детето 803 8 6 0 6 0 2

по чл.30-ти от Закона за закрила на детето 804 4 2 0 2 0 2

ОБЩО:  / от ш. 0100 до ш. 0800/ 899 377 175 84 184 75 118
ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН 
ХАРАКТЕР 900 0      0  

   в т.ч. по ЗУТ 910 0      0  

Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК и Закона 
за кредитн.и-ии 1000 247 226 21 247 0 0

ВСИЧКО:  /от ш. 0100 до ш. 1000/ 1099 624 401 105 431 75 118

  % 100% 64,26% 16,83% 85,21% 14,79% 18,91%

 
 

През 2014 г. в РС гр. Тутракан са разгледани общо 76 дела с предмет искове по 

Семейния кодекс, от които 64 новообразувани, 1 дело получено по подсъдност, и 11 

останали несвършени от 2013 г. От разгледаните искове по СК, 27 дела са с предмет 

развод и недействителност на брака, 7 с предмет развод по взаимно съгласие, и 20 дела 

за издръжка и изменение на издръжка. От подлежащите на разглеждане общо 76 дела, 
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62 са свършени през отчетния период, като от тях 57 броя са свършени в срок до 3 месеца 

и 5 – над 3 месеца. Несвършените в края на периода дела са 14. 

През 2014 г. годината издадените от РС гр. Тутракан разрешения за извършване на 

сделки от малолетни и непълнолетни лица (в т.ч. теглене на парични средства от детски 

влогове) по чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, са общо 13 броя. 

През 2014 г. са разгледани общо 60 дела с предмет облигационни искове, от които: 

44 новообразувани, 3 получени по подсъдност и 13 дела – останали несвършени от 2013 г. 

Свършените през годината дела са 32, от които 12 броя са решените по същество. 16 дела 

са свършени в срок до 3 месеца, 16 – над 3 месеца. Останали несвършени в края на 

периода – 28 дела. 

От разглежданите през отчетния период 43 дела с предмет вещни искове, 26 са 

новообразувани и 17 са останали несвършени от 2013 г. През отчетния период са 

свършени 24 дела, от които 8 са решени по същество и 16 са прекратени. В тримесечния 

срок са свършени 12 дела, а останалите 12 – в срок над 3 месеца. Останали несвършени 

дела в края на периода – 19 броя. От сложените за разглеждане дела с предмет вещни 

искове, насрочените дела по ЗСПЗЗ са 27, като свършени от тях са 17, в това число решени 

по същество – 4 дела. Останали несвършени – 10 дела.  

Постъпилите през 2014 г. дела с предмет делби са 22, от които новообразувани – 21 

дела и 1 върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. Останали 

несвършени от 2013 г. са 68 дела. Насрочените през отчетния период дела са 90 броя. От 

насрочените през годината дела свършени са 45, като решените по същество са 34, а 11 са 

прекратени. В различни фази на производството в края на периода са останали 45 дела.  

През 2014 г. са постъпили 6 дела с предмет искове по Кодекса на труда. От тях 

новообразувани са 5 дела и едно дело е получено по подсъдност. Заедно с останалите от 

2013 г. несвършени 4 дела през отчетния период са разгледани общо са 10 дела. 

Свършените през периода дела са 4, от тях 3 – решени по същество. Останали несвършени 

в края на периода – 1 дело. 

Постъпилите през 2014 г. други дела са 96, а останали несвършени в началото на 

периода са 2 дела. От общо насрочени 98 дела, свършени през годината са 93 дела. 

Решените по същество дела са 69, прекратените са 24. Свършени в срок до 3 месеца са 90 

дела. Останали несвършени в края на периода - 5 дела.  

- Дела по Закона за защита срещу домашно насилие - през отчетния период са 

разгледани 8 дела, от които 7 са свършени, в т.ч. 3 решени по същество и 4 

прекратени по други причини. Останало несвършено - 1 дело. 
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- Дела по чл.26 от Закона за закрила на детето – насрочени са 8 дела, 

свършени – 6 – по същество в срок до 3 месеца. Останали несвършени в края 

на периода – 2 дела. 

- Дела по чл.30 от Закона за закрила на детето - насрочени за разглеждане са 4 

дела, 2 от които са решени по същество в срок до 3 месеца и 2 са останали 

несвършени. 

В особената книга на съда по чл. 49, ал.1 от Закона за наследството през 2014 г., с 

определения на съда по образувани 20 частни граждански дела, са вписани двадесет 

отказа от наследство.  

През отчетния период няма постъпили граждански дела от административен 

характер. 

Постъпилите през периода заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК и искания по 

Закона за кредитните институции са 247, като от тях новообразуваните са 237 и 10 са 

постъпили по подсъдност. Всички насрочени през годината дела са свършени, като 226 са 

решени по същество, а 21 са прекратени по други причини. 

Броят на постъпилите през 2014 г. граждански дела е 508 – със 152 дела по-малко в 

сравнение с постъпилите през 2013 г. - 660 дела (2012 г. -  677 дела; 2011 г. – 798 дела).  

Общо свършени през годината са 506 граждански дела, от които 401 (79,25 %) по 

същество. Броят на прекратените дела е 105 (20,75% от свършените дела). 

Приключени в тримесечен срок са 85,21 % от свършените дела (88,61 % през 2013 

г.;  82,14 % през 2012 г. и 88.79 % през 2011 г.).  

През отчетния период са обжалвани 28 съдебни актове по граждански дела (48 

през 2013 г.; 31 през 2012г.; 23 през 2011 г.).  

 Висящи в края на периода – 118 (18,91%)  от насрочените през годината дела 

(115 през 2013 г., 12,32% за 2012 г. и 11,27% за 2011 г.)  – значително повече, в сравнение с 

предходните години.  

При анализа на причините, препятстващи продължаването на 

съдопроизводствените действия и приключването на делата в разумни срокове се 

открояват: 

- на първо място – необезпеченост на РС гр.Тутракан с магистрати, 

разглеждащи граждански дела, поради преместването в друг орган на 

съдебната власт на един съдия, разглеждащ граждански дела и 

преразпределянето на разглежданите от него дела на останалите магистрати, и 

в частност на съдия Георги Георгиев.  
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- На второ място – едва през м. март 2014 г. фирмата, изготвяща скици на 

поземлени имоти към общинските служби по земеделие в съдебен район 

Тутракан възобнови дейността си и по този начин се нормализира процесът на 

разглеждане на  спрените делбени производства. 

 

Справка за натовареността на магистратите по щат и действителна натовареност,  

граждански дела - за периода 2011 – 2014 г. 

Действителна натовареност (на база 
действително отработени 

човекомесеци) 

Година 
Сложени за 

разглеждане дела
/по щат/ 

Свършени
/по щат/ Действ. 

отработени 
човекомесеци

Сложени за 
разглеждане 

Свършени

2011 18,85 16,73 44,71 20,24 17,96 
2012 16,23 14,23 41,79 18,64 16,34 

2013 15,75 13,35 46,38 16,30 13,82 

2014 17,33 14,06 36,00 17,33 14,06 

 

 
Насрочени и решени дела по съдии: 

 
СПРАВКА 

за разгледани граждански дела за цялата  2014 г.  
 

съдия: СТЕФАНОВ      
       

  Насрочени Висящи
Решени     

по 
същество 

Прекратени до 3 м. над 3 м.

Други 7   6 1 7   

Ч.ГР.Д 31   31   31   

Чл.26 от ЗЗДет. 8 2 6   6   

Чл.30 от ЗЗДет. 4 2 2   2   

Чл.410-417 ГПК 125   115 10 125   

Общо 175 4 160 11 171 0 
     2.29%  93,57%  6,43%  100 %   

 
 

 
Съдия Спас Стефанов – насрочени през годината 175 граждански дела, от тях с 

предмет: чл.26 от ЗЗДт – 8 дела; чл.30 от ЗЗДт – 4 дела; заповедни производства – чл.410-

417 от ГПК – 125 броя; частни граждански дела (разрешения по чл.130, ал.3 от СК, откази 

от наследство, съдебни поръчки)  – 31; други дела (чл.19 от ЗГР) – 7 броя. 

Свършени общо 171 дела, всички в тримесечен срок. Решени по същество 160 дела 

(93,57%), прекратени – 11 дела (6,43%). 
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СПРАВКА 
за разгледани граждански дела за цялата  2014 г 

съдия: ЛЕГАРСКИ      
       

  Насрочени Висящи
Решени     

по 
същество 

Прекратени до 3 м. над 3 м.

Делби 2 2         

Други 8   7 1 8   

Ч.ГР.Д 2   2   2   

Чл.410-417 ГПК 122   111 11 122   

ЗЗДН 8 1 3 4 7   

Общо 142 3 123 16 139 0 
    2,11 % 88,49% 11,51% 100 %   

 
 

Съдия Владимир Легарски – насрочени през годината 142 граждански дела, от 

тях: делби – 2 (преразпределени от съдия Г. Недева и Г. Георгиев); по чл.410 – 417 от ГПК 

– 122 дела; по Закона за защита от домашно насилие – 8 дела; други – 8 дела, ЧГД – 2 дела. 

Свършени общо 139 дела – всички в тримесечен срок. Решени по същество 123 дела 

(88,49%), прекратени – 16 дела (11,51%). 

 
СПРАВКА 

за разгледани  граждански дела за цялата  2014 г.  
съдия: Георгиев       
       

  Насрочени Висящи 
Решени     

по 
същество 

Прекратени до 3 м. над 3 м.

Иск по СК  22 5 14 3 15 2 

Чл.99 СК 27 6 17 4 21   

Чл.100 СК 7 -  7 -  7   

Чл.82 СК 6 2 3 1 4   

Чл.86 СК 14 1 8 5 10 3 

Всичко ЗЗД 58 27 12 19 16 15 

Чл.45 ЗЗД 2 1 -  1 -  1 

Чл.108-109 ЗС 16 9 4 3 3 4 

По ЗСПЗЗ 27 10 4 13 9 8 

Делби 88 43 34 11 7 38 

КТ 10 6 3 1 -  4 

Други 12 1 3 8 11   

ЧГРД 18 -  9 9 18   

Общо 307 111 118 78 121 75 
    36,16% 60,20% 39,80% 61,73% 38,27%

 
 

Съдия Георги Георгиев – насрочени през годината 307 граждански дела, от тях: 

искове по СК – 76 дела; по Закона за задълженията и договорите – 60; по Закона за 

собствеността – 16; по ЗСПЗЗ – 27 дела; делби – 88 дела; по КТ – 10 дела; частни 

граждански дела – 18; други граждански дела – 12. Свършени дела общо 196 дела, от тях в 

тримесечен срок – 121 (61,73%). Решени по същество 118 дела (60,20%), прекратени – 78 



 20

дела (39,80%). Висящи в края на периода - 111, от които 43 делби и 27 искове по ЗЗД.  

 
Свършени граждански дела през 2014 година, разпределени по видове: 

- граждански дела по общия ред –  175 – 34,58 %; 

- производства по чл.310 ГПК –      7 –   1,38 %; 

- частни граждански дела –     51 – 10,08 %; 

- дела от и срещу търговци -       1 -    0,20 %; 

- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК –  247 –  48,81 %; 

- други граждански дела –     25 –    4,94 %. 

Общо свършени граждански дела -  506 

 

Свършени граждански дела през 2014 г. - по 
видове

дела по чл.410 
и чл.417 от ГПК

49%
частни 

граждански 
дела
10%

производства 
по чл.310 ГПК

1%

дела от и 
срещу 

търговци
0%

други 
граждански 

дела
5% граждански 

дела по общия 
ред
35%

 
 

Свършени граждански дела през 2014 г. в тримесечен срок – процентно съотношение 
по съдии 

    Спас Стефанов –  100,00 % 

    Владимир Легарски –  100,00 % 

    Георги Георгиев -       61,73 % 

 

Месечна натовареност на съдиите – 2014 г. 
Граждански дела 

      

Действителна натовареност (на база 
действително отработени 

човекомесеци) 

Съдия 
Сложени за 
разглеждане 

дела 
Свършени

Действ. 
отработени 

човекомесеци

Сложени за 
разглеждане 

Свършени

Спас Стефанов 14,58 14,25 12,00 14,58 14,25 
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Владимир Легарски 11,83 11,58 12,00 11,83 11,58 
Георги Георгиев 25,58 16,33 12,00 25,58 16,33 

 
Горната цифрова картина на динамиката на сложените за разглеждане и свършени 

дела дава основание да се направи извода, че е постигната нормална ритмичност при 

насрочването на делата и не се задържат преписки, по които не се образуват дела. Всички 

дела се насрочват в сравнително кратки срокове след постъпването им.  

Отлагания на граждански дела – причини 

През 2014 г. са извършени 199 отлагания по 110 граждански дела. На първо място 

като причина за отлагането на гражданските дела е необходимостта от събиране на 

доказателства – 44 отлагания (22,11%). На следващо място като причина за отлагания на 

граждански дела е нередовно призоваване на страни – 37 отлагания (18,59%). На трето 

място – поради необходимост от изготвяне на скици от Общинските служби по земеделие 

– 33 отлагания (16,58%).  

Други по-съществени причини за отлагания по граждански дела са за: 

- назначаване на експертизи – съдебно-счетоводни, икономически и др. – 13,06 % от 

общия брой отлагания; 

- искане за допускане на свидетели – 5,53%; 

- С по-малки дялове допълващи общата цифра са отлаганията поради: постигане на 

спогодба, заболяване на процесуален представител на страна по делото, спиране на делата, 

отменяне на хода по същество, за конституиране на наследници, по молба на процесуален 

представител, нередовно призоваване на вещи лица, непредставяне в срок на заключение 

от вещо лице и други – общо 24,13%. 
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4. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 

Брой наказателни дела за разглеждане, свършени през отчетния период и 

в сравнение с предходните три години 
Свършени дела Прекратени 

В срок до 3 
м. Годи-

на 

Брой 
по-
стъ-
пили 

Останали 
несвърше
ни от 

предходе
н период 

Общо 
за раз-
глеж-
дане 

Всичко 
Брой % 

Със 
съдебен 
акт Общо 

от общия 
брой със 
споразуме-

ния 

от общия 
брой по 
други 

причини 

Брой 
съдебни 
заседа-
ния 

Висящи 
несвърше
ни към 
31.12 

Обжалв
ани или 
протес-
тирани 

2011 448 38 486 421 398 95 354 67 43 19 465 65 42 

2012 371 65 436 367 286 78 254 113 74 20 558 69 34 

2013 350 69 419 381 315 83 258 123 83 33 454 38 79 

2014 414 38 452 406 376 93 316 90 57 33 604 46 28 
 

 
 При анализа на резултатите по горната таблица се налагат следните изводи: 

- ръст на постъпилите през 2014 година наказателни дела в сравнение с 

предходните две години – 414 (350 през 2013 г.; 371 през 2012 г.; 448 през 2011 

г.); 

- минимален спад на относителния дял на свършените през отчетния период 

дела в сравнение с предходната година – 89,82% (90,93% през 2013г.) и 

значителен ръст спрямо относителния дял на свършените дела през 2012 

(84,17%) и 2011 г. (86,63%).  

- Значителен ръст на приключените в тримесечен срок дела спрямо свършените 

през годината дела –  376 дела (92,6 %), спрямо 315 дела през 2013 г. (83 %) и 

254 дела през 2012 г. (78 %);  

- Голям относителен дял на приключилите със съдебен акт по същество дела 

през 2014 г.– 316 дела – 77,83 % от свършените дела (67,72% през 2013 г.; 

69,21% през 2012 г. и 84,08% през 2011 г.); 

- прекратени –  90 дела (22,17%), като 57 броя са приключили със споразумения; 

- незначителен ръст на относителния дял на останалите висящи (несвършени) 

дела в края на периода – 46 дела (10,18% от сложените за разглеждане дела) в 

сравнение с предходната година (9,07 % през 2013 г.;) и значително намаление 

спрямо 2012 г.(15,83 %) и 2011 г. (13,37 %);  

- обжалвани и протестирани през отчетния период съдебни актове - 28 броя - 

6,70% от свършените през периода дела (18,85% през 2013 г.; 7,80% през 2012 

г.; 8,64% през 2011 г.) - красноречиво доказателство за качеството на 

съдебните актове и нивото на правораздаване в Районен съд гр.Тутракан. 
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Насрочени, висящи, решени по същество, прекратени и срочност на наказателните 

дела през отчетния период по видове 
 

Свършени 

Някои видове престъпления по НК 
За раз- 

глеждане 
Решени 

по 
същество 

Прекра-
тени 

Свършени 
в срок до 3 

м. 

Свършени 
в срок над 

3 мес. 
Висящи 

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 10 4 3 5 2 3

средна телесна повреда - чл.129 НК 2 0 1 1 0 1

изнасилване - чл. 152 НК 3 2 0 2 0 1

ГЛ.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 2 0 0 0 0 2

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И 
МЛАДЕЖТА 5 2 1 3 0 2

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В 
СОБСТВЕНОСТТА 47 16 17 26 7 14

кражба - чл. 194-197 НК 26 6 13 17 2 7

грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК 0 0    0 0

присвояване - чл. 201-208 НК 5 2 3 3 2 0

измама - чл. 209-211 НК 9 5 1 3 3 3

документна измама - чл. 212, 212а, 212б от 
НК 5 3 0 3 0 2

Изнудване/рекет/ чл.213а/1,2/214/1/ и 214а 
НК 1 0 0 0 0 1

ГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО 23 6 16 21 1 1

п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 
240 НК 23 6 16 21 1 1

ГЛ. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И 
ОСИГ.СИСТЕМИ 0 0    0 0
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ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. 
И ОБЩ. О-ИИ 3 0 3 3 0 0

в т.ч. незак. премин. на границата чл. 279 
НК 2 0 2 2 0 0

прев. през. границата лица и групи чл.280 
НК 0 0    0 0

ГЛ.ІХ ДОКУМЕНТНИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 2 0 2 2 0 0

ГЛ. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 
СПОКОЙСТВИЕ 2 0 0 0 0 2

хулиганство - чл. 325 НК 1 0 0 0 0 1

ГЛ. ХІ ОБЩООПАСНИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 29 6 19 25 2 4

в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" 
НК 3 1 2 3 0 0

Отнемане на МПС 3 0 0 0 0 3

ГЛ. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА 
РЕПУБЛ. 0 0 0 0 0 0

ГЛ. ХІІІ П-Я ПРОТИВ МИРА И 
ЧОВЕЧЕСТВОТО 0 0 0 0 0 0

ВСИЧКО НОХД  123 34 61 85 2 28

НЧХД 12 1 6 3 5 5

чл. 78 а НК 25 23 1 23 1 1

ЗБППМН 3 3 0 3 0 0

Реабилитации чл. 85-88а от НК 0 0 0 0 0 0

Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от 
НК 17 14 3 17 0 0

Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 14 11 3 14 0 0
НЧД от досъдебното производство - 
ОБЩО 164 163 1 164 0 0

в т.ч.: вземане и изменение на мярка за 
неотклонение 9 9 0 9 0 0

     Разпити 35 34 1 35 0 0

     Обиск 5 5 0 5 0 0

Други дела /НЧД/ 2 2 0 2 0 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО 92 80 15 65 15 12

в т.ч. по ЗГ и ЗЛОД 6 3 3 5 1 0

По ЗА, ЗДДС 1 0 0 0 0 1

по ЗД по пътищата 40 26 8 16 18 4

по Закона за защита на потребителите 
/ЗЗП/ 1 1 0 0 1 0

По УБДХ 5 5 0 5 0 0

ОБЩО: 452 316 90 376 33 46

    69,91% 19,91% 92,61% 7.39% 10,18%

 
 

Съобразно резултатите по видове престъпления и административни 

нарушения се налагат следните изводи: 

Водещо място в структурата на разглежданите наказателните дела заемат тези с 

предмет по глава пета от НК – Престъпления против собствеността - 47 бр., в това 

число – кражба – чл.194-197 НК – 26 броя. На следващо място в структурата на 
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разглежданите дела са тези по глава единадесета от НК – Общоопасни престъпления – 

29 броя, следвани от дела по глава шеста от НК – Престъпления против стопанството – 

23 броя и 10 дела по глава втора от НК – Престъпления против личността. 

През отчетния период са разгледани всичко 123 наказателни дела от общ 

характер – НОХД (142 през 2013 г.; 158 през 2012 г.; 108 през 2011 г.). Свършени през 

годината НОХД са 95, като от тях 34 (35,79%) са решени по същество с присъда (през 

2013 г. са свършени 124 НОХД, от тях с присъди 34 (27,42%); през 2012 г. свършени 135 

НОХД, от тях с присъди – 39 (28,88%); през 2011 г. – свършени 95 НОХД, от тях с 

присъди – 46 (48,42%)). Броят на прекратените и приключилите със споразумения НОХД е 

61, в това число свършили със споразумение по чл.381 – 384 са 37. Свършени в срок до 3 

месеца са 85 НОХД, което съставлява 89,47 % от всички свършени през периода НОХД. 

Висящи в края на периода 28 НОХД (22,76%). 

Разглеждани през периода наказателни дела - частен характер (НЧХД) са 12 броя 

(2013 г. – 14 дела; 2012 г – 11 дела; 2011 г. – 13 дела). Свършените през годината НЧХД са 

7 броя, като 1 от тях е със съдебен акт по същество и 6 броя са прекратени. Свършени в 

срок до 3 месеца – 3 НЧХД. Висящи в края на периода – 5 дела.  

Наказателни дела по чл.78а от НК – сложени за разглеждане 25 дела (25 през 

2013 г.; 27 през 2012 г., 2011 г. – 35 дела). Свършени 24 дела, като 23 са решени по 

същество и 1 е прекратено. Останали несвършени в края на периода 1 дело. 

ЧНД от досъдебното производство – постъпили в периода 163 броя, в това число  

искания по чл. 250 от Закона за електронните съобщения – 103 броя, разпити на 

свидетели и обвиняеми лица – 35 броя, претърсване, изземване и обиски – 5 броя; вземане 

и изменение на мярка за неотклонение – 9 броя; жалби срещу постановления по чл.243 и 

чл.244 от НПК – 11 броя. Останали несвършени от 2014 г. – 1 бр. Свършени – 164 дела, 

като всички са решени по същество. 

През 2014 г. са разгледани общо 17 дела за принудителни медицински мерки по 

ЗЗ и чл.89 от НК (20 дела през 2013 г.; 2012 – 18 дела, 2011 г. - 28 дела; 2010 г. – 24 дела). 

От общия брой на разгледаните дела 14 са решени по същество, а останалите 3 са 

прекратени.  

ЧНД – комулации по чл.23, 25 и 27 от НК – сложени за разглеждане общо 14 

дела, като 11 от тях са решени по същество и 3 са прекратени. 

През 2014 г. са сложени за разглеждане 3 ЧНД с предмет по ЗБППМН - искания за 

прекратяване изпълнението на възпитателни мерки. В един от случаите съдът се е 

произнесъл с решение за прекратяване изпълнението на възпитателна мярка по чл.13, ал.1, 



 26

т.11 от ЗБППМН. В останалите два случая исканията са оставени без разглеждане. 

През отчетния период са разгледани 92 административнонаказателни дела - АНД 

(148 през 2013 г.; 171 през 2012 г.; 197 през 2011 г.). Свършените през годината АНД са 80,  

от тях със съдебен акт по същество са 65 дела със следните резултати: потвърдени - 21; 

изменени - 6; отменени – 38. Прекратени производства – 15 – по други причини. От всички 

свършени през годината АНД 65 са приключени в срок до 3 месеца. В структурата на 

разглежданите административнонаказателни дела най-голям дял заемат тези по Закона за 

движението по пътищата – 40 (62 през 2013 г.; 56 през 2012 г.; 38 през 2011 г.),  дела по ЗГ 

и ЗЛОД – 6 броя; и дела за нарушение на УБДХ – 5 броя. 

От свършените през 2014 г. наказателни дела 22 дела са по Глава ХІV от НПК - 

Бързи производства и 10 по Глава ХХV - Незабавни производства. Свършени дела по 

Глава ХХVІІ от НПК – Съкратени производства – 17 броя. 
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Тежест и видове разгледани и решени наказателни дела от отделните 
съдии: 

 
 
 
 

СПРАВКА 

за гледаните наказателни дела през 2014 година от 

съдия СТЕФАНОВ 

       

  Насрочени Висящи 
Решени  по 
същество 

Прекратени до 3 м. 
над 3 
м. 

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 5  2 3 4 1

средна телесна повреда - чл.129 НК 1   1 1  

изнасилване - чл. 152 НК 1  1   1  

ГЛ.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 1 1      
ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И 
МЛАДЕЖТА 1 1      
ГЛ. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В 
СОБСТВЕНОСТТА 18 8 5 5 9 1

кражба - чл. 194-197 НК 13 4 4 5 8 1

измама - чл. 209-211 НК 3 2 1   1  

изнудв./рекет/ чл. 213а/1,2/, 214/1/ и 214а НК 1 1      
ГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО 10  5 5 10  
п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 
240 НК 10  5 5 10  
ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. 
О-ИИ 1   1 1  

ГЛ.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1   1 1  
ГЛ. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 
СПОКОЙСТВИЕ 1 1      

хулиганство - чл. 325 НК 1 1      

ГЛ. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 13  5 8 11 2

в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 2   2 2  

ВСИЧКО НОХД  51 11 17 23 38 2

НЧХД 7 3 1 3 2 2

чл. 78 а НК 12 1 11   11  

ЗБППМН 1  1   1  

Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК 7  7   7  

Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 11  8 3 11  

НЧД от досъдебното производство  20 0 20 0 20 0

         Разпити 18  18   18  

         Обиск 2  2   2  

Други дела /НЧД/ 52  52   52  

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО 46 8 29 9 32 6

АНД - други 21 6 13 2 10 5

по ЗГ и ЗЛР 3  1 2 3  

по ЗД по пътищата 18 2 11 5 15 1

по Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ 1  1   1  

По УБДХ 3  3   3  

ОБЩО: 207 23 146 38 174 13

    11,11% 79,35% 20,65% 94,56% 5,44%
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Съдия Спас Стефанов – насрочени през годината 207 наказателни дела, от тях 

НОХД – 51 броя; НЧХД – 7 броя; наказателни дела по чл.78а от НК – 12 броя; 

принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл.89 от НК – 7 дела; ЧНД от досъдебното 

производство – 20 дела; други ЧНД – 52 дела; АНД – 46 броя. Свършените от съдия 

Стефанов дела са 184, от които 174 (94,56%) в тримесечен срок. Решени по същество са 

146 дела – 79,35 %, а 38 са прекратени (20,65%). Останали несвършени наказателни дела в 

края на периода – 23 (7,61%). 

 

СПРАВКА 

       

за гледаните наказателни дела през 2014 година от 

съдия ЛЕГАРСКИ 

       

  Насрочени Висящи
Решени  

по 
същество

Прекратени до 3 м. 
над 3 
м. 

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 5 3 2   1 1

средна телесна повреда - чл.129 НК 1 1       

изнасилване - чл. 152 НК 2 1 1   1  

ГЛ.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 1 1       
ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И 
МЛАДЕЖТА 4 1 2 1 3  

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 28 5 11 12 17 6

кражба - чл. 194-197 НК 13 3 2 8 9 1

присвояване - чл. 201-208 НК 5  2 3 3 2

измама - чл. 209-211 НК 6 1 4 1 2 3

документна измама - чл. 212, 212а, 212б от НК 4 1 3   3  

ГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 13 1 1 11 11 1

п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 240 НК 13 1 1 11 11 1
ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-
ИИ 2   2 2  

 незак. премин. на границата чл. 279 НК 2   2 2  

ГЛ.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1   1 1  
ГЛ. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 
СПОКОЙСТВИЕ 1 1       

ГЛ. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 16 4 1 11 12  

в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 1  1   1  

отнемане на МПС - чл. 346 НК 3 3       

ВСИЧКО НОХД  71 16 17 38 47 8

НЧХД 5 2  3 1 2

чл. 78 а НК 13  12 1 12 1

ЗБППМН 2  2   2  

Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК 10  7 3 10  

Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 3  3   3  

НЧД от досъдебното производство  20 0 20 0 20 0

Изменение на мярка за неотклонение 1  1   1  

         Разпити 17  17   17  

         Обиск 2  2   2  

Други дела /НЧД/ 68  68   68  
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО 46 4 36 6 33 9

АНД - други 18 1 15 2 12 5

по ЗГ и ЗЛР 3  2 1 3  

по ЗА, ЗДДС и ДПК 1 1       

по ЗД по пътищата 22 2 17 3 16 4

По УБДХ 2  2   2  

ОБЩО: 238 22 165 51 196 20

    9,24% 76,39% 23,61% 90,74% 9,26%

 
 

Съдия Владимир Легарски – насрочени през годината 238 наказателни дела, от 

тях НОХД – 71 броя; НЧХД – 5 броя; наказателни дела по чл.78а от НК – 13 броя; 

принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл.89 от НК – 10 броя; ЧНД от досъдебното 

производство – 20 дела; други ЧНД – 68 дела; АНД – 46 броя. Свършените от съдия 

Легарски дела са 216, от които 196 (90,74%) в тримесечен срок. Решени по същество са 

165 дела – 76,39 %, а 51 са прекратени. Останали несвършени наказателни дела в края на 

периода – 22 (9,24%). 

 
 

СПРАВКА 

       

за гледаните наказателни дела през 2014 година от 

съдия ГЕОРГИЕВ 

       

  Насрочени Висящи
Решени  по 
същество 

Прекратени до 3 м. над 3 м.

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 1 1      

документна измама - чл. 212, 212а, 212б от НК 1 1 0     

ВСИЧКО НОХД  1 1 0 0 0 0

НЧД от досъдебното производство  6 0 6 0 6 0

Изменение на мярка за неотклонение 6  6   6  

ОБЩО: 7 1 6 0 6 0

    14,29% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 
Съдия Георги Георгиев – през отчетния период е имал насрочени за разглеждане 7 

наказателни дела – 1 брой НОХД и 6 броя ЧНД от досъдебното производство - всички 

решени по същество в срок до 3 месеца. 

 
Средна натовареност на съдиите  

През 2014 г. сложените за разглеждане наказателни дела в РС гр.Тутракан са били 452, 

което съставлява 42,01 % от общия брой на разглежданите дела в съда - 1076 броя. 

Свършените наказателни дела – 406 броя съставляват 44,52 % от всички 912 дела, 

свършени в Районен съд гр.Тутракан.  
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За прегледност средната натовареност на един съдия, разглеждащ наказателни 

дела, изчислена съответно на базата на общия брой постъпили дела, делата за разглеждане 

и на свършените дела през периода 2011 г. – 2014 г. е посочена в таблицата: 

 

Обща месечна натовареност на съдебния район – 2014 г. 
Наказателни дела 

 

Действителна натовареност (на база 
действително отработени 

човекомесеци) 

Година 
Сложени за 

разглеждане дела
Свършени

Действ. 
отработени 

човекомесеци

Сложени за 
разглеждане 

Свършени

2011 10,13 8,77 44,71 10,87 9,42 
2012 9,08 7,65 41,79 10,43 8,78 

2013 8,73 7,94 46,38 9,03 8,21 

2014 12,56 11,28 36,00 12,56 11,28 

 

 
 

Месечна натовареност на съдиите - 2014 г. 
Наказателни дела 

      

Действителна натовареност (на база 
действително отработени човекомесеци) 

Съдия 
Сложени за 

разглеждане дела 
Свършени 

Действ. 
отработени 

човекомесеци 

Сложени за 
разглеждане 

Свършени 

Спас 
Стефанов 

17,25 15,33 12,00 17,25 15,33 

Владимир 
Легарски 

19,83 18,00 12,00 19,83 18,00 

Георги 
Георгиев 

0,58 0,50 12,00 0,58 0,50 

 
 
 
 

Свършени наказателни дела в тримесечен срок – процентно съотношение по съдии: 
 

    Спас Стефанов –     94,56 % 
    Владимир Легарски –    90,74 % 
    Георги Георгиев –   100.00 % 
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Данните от горните таблици показват, че средната натовареност на съдиите при 

разглеждане на наказателните дела е значително повишена в сравнение с предходната 

година – с почти 4 дела спрямо делата за разглеждане и 3 дела – спрямо свършените дела,  

както и че приключването на делата е ставало своевременно.  

Необходимо е да се отбележи, че съгласно вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата, от 01.01.2014 г. до 10.06.2014 г. съдия Спас Стефанов е с намален 

процент натоварване за определени групи дела – 75 % за НОХД, 50% за НЧХД, 80 % за 

ЧНД и 65 % за АНД, а след тази дата, на основание решение на ВСС - при 90 % 

натовареност по тези групи дела, във връзка с изпълняваните от него ръководни функции 

на административен ръководител на РС гр.Тутракан. 

 
Отлагания на наказателни дела - причини 

През 2014 г. са извършени 232 отлагания по 118 наказателни дела. В 139 случая 

това е ставало по НОХД и НЧХД, а в 93 случая – по АНД. Отлагането на дела за събиране 

на допълнителни доказателства представлява около 25 % от общия брой на отлаганията. 

На следващо място като причина за отлагането на наказателни дела е неявяването на 

свидетел – 16,38 %, следвано от възможност за постигане на споразумение – 10,34%.  С 

по-малки дялове допълващи общата цифра са отлаганията поради: 

- нередовно призоваване на страна – 9,48 %; 

- неявяване на страна по делото – 7,76%; 

- за изготвяне на експертиза – 7,76 %; 

- служебна ангажираност на защитник – 6,90 %; 

- неявяване на актосъставител – 6,03 %; 

- заболяване на страна, защитник по делото или съдебен заседател – 3,45 %; 

- отсъствие на прокурора – 2,16 %; 

- други причини – служебна ангажираност на вещо лице, отвод на съдията, 

назначаване на служебен защитник, назначаване на преводач,и др. 
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5. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

 
СВЕДЕНИЯ ЗА ЛИЦАТА 

Съдени 
лица Осъдени лица к.17 = к.19+к.21+к.22+к.23+к.24 

л.от св.до 3 
г. 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО 
НК  
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81
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84

 
Н
П
К

 

а б 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 200 7 0 7 0 5 1 0 0 2 0 1

средна телесна повреда - чл.129 НК 204 1   1         1   1

Изнасилване – чл.152 НК /без чл.152, ал.4 от 
НК/ 207 2   2   2 1          

Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 300                 

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И 
МЛАДЕЖТА 400 3   1   1 1        1

Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В 
СОБСТВЕНОСТТА 500 45 8 35 4 17 4 2 8 7 1 21

в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК /без чл.196а 
НК/ 501 25  24 4 13 3   4 6 1 17

присвояване - чл. 201-208 НК /без чл.203 и 
чл.206,ал4/ 506 5   5       4 1   2

измама - чл. 209-211 НК 507 7 1 6   4 1 2       2
документна измама - чл. 212/без чл.212,ал5/, 
212а, 212б НК 511 8 7                   

Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО 600 22 1 20  5 4   8 7  15

п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 
240 НК 604 22 1 20  5 4   8 7  15

Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И 
ОСИГ.СИСТЕМИ 700                       

ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И 
ОБЩ. О-ИИ 800 3   3   3 2         3

в т.ч. незаконно преминаване на границата 802 2   2   2 2        2

Гл.ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 900 2   1   1         1

Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 
СПОКОЙСТВИЕ 1000                   

Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1100 25 1 23   8 7   2 13   17

в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 1103 3   2   1     1     

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1300 1399 107 10 90 4 40 19 2 18 29 1 59

НЧХД 1400 10 1 1         1       

чл. 78 а НК 1410 24  23  x x x 22 x     

ЗБППМН 1430 3    x x x   x    
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2011 година 2012 година 2013 година 2014 година 

Издадени присъди Издадени присъди Издадени присъди Издадени присъди 

Видове престъпления  Общо 

От тях 
влезли 
в сила 

Осъдени 
лица Общо 

От тях 
влезли 
в сила 

Осъдени 
лица Общо 

От тях 
влезли в 
сила 

Осъдени 
лица Общо 

От тях 
влезли в 
сила 

Осъдени 
лица 

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 4 4 4 2 2 2 6 5 6 7 7 7 

средна телесна повреда - чл.129 НК 2 2 2 1 1 1 1   1 1 1 1 

изнасилване - чл. 152 НК             1 1 1 2 2 2 

ГЛ.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ       1 1 1 2 2 3       

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 5 5 2 5 5 5 3 3 3 3 3 1 

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 35 35 58 48 45 69 41 40 59 32 28 35 

кражба - чл. 194-197 НК 29 29 49 41 39 61 33 33 50 18 17 24 

грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК 1 1 3       2 2 2     

присвояване - чл. 201-208 НК 5 5 6 6 5 6 4 3 4 5 5 5 

измама - чл. 209-211 НК       1 1 1 2 2 2 6 6 6 

документна измама - чл. 212, 212а, 212б от НК             1 1 1       

ГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 7 7 7 15 14 16 27 27 28 21 20 20 

п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 240 НК 7 7 7 15 14 12 26 26 27 21 20 20 

ГЛ. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИ       1 1 1 1 1 1       

ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ                   3 3 3 

ГЛ.ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

ГЛ. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ       1 1 1 5 5 5   0 

хулиганство - чл. 325 НК             4 4 4     

ГЛ. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 33 33 33 40 40 40 28 28 28 24 24 23 

в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

отглежд растстения и престъпл. свърз. с наркот. в-ва чл. 354, 354а ал.5, 
354в ал.1НК 1 1 1 2 2 2 1 1 1     

ВСИЧКО НОХД  87 87 107 116 112 138 116 115 136 91 86 90 

НЧХД 4 2 6 4 2 3 2 1   1 1 1 

чл. 78 а НК 35 29 30 24 17 24 22 19 22 23 23 23 

ОБЩО: 126 118 143 144 131 165 140 135 158 115 110 114 
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През 2014 г. в Районна прокуратура Тутракан е внесла в съда 79 броя обвинителни 

актове срещу 87 обвиняеми лица и 24 броя споразумения за 26 лица.  

Общият брой на съдените лица по НОХД през 2014 г. е 144 (150, 170, 123 съответно 

за 2013 г., 2012 г. и 2011 г.). Напълно оправдани са били 11 (4, 4 и 4) лица, което е 7,64 % 

(2,66 %, 2,35 %, 3,25 %) от общия брой. Общият брой на осъдените по НОХД през 2014 г . 

лица е 90:  

 На 40 (72, 71 и 59) лица са наложени наказания лишаване от свобода до 3 г., от 

които ефективно осъдените са 21 (24, 37 и 15) лица, а на 19 (48, 34 и 44) лица 

изтърпяването на наказанието е отложено по чл. 66 от НК. През 2014 г. на 2 

лица е наложено наказание над три години лишаване от свобода, като през 

предходните три години няма осъдени лица, на които да е наложено наказание 

над три години лишаване от свобода.  

 Наказание глоба е наложено на 18 (26, 25 и 9) осъдени лица.  

 Наказание пробация е наложено на 29 (33, 40 и 35) лица. 

 На 1 (5, 2 и 4) лица са наложени други по вид наказания. 

 Осъдените непълнолетни през 2014 г. са  4 (14, 10 и 11) лица.  

 По споразумения за прекратяване на наказателното производство през 2014 г. 

са били наказани  59 лица (102, 99 и 59). 

 

Общият брой на съдените лица по НЧХД през 2014 г. е  10 (14, 14 и 11 съответно за 

2013, 2012 г. и 2011 г.).  

 По издадената 1 присъда е осъдено 1 лице (0, 3 и 6 лица).  

 Напълно оправдано е 1 лице (2, 1 и 1) лица.  

 На нито едно (0, 0 и 0) лице не е наложено наказание лишаване от свобода до 3 

г., както и такива изтърпяването, на които да е било отложено по чл. 66 от НК.  

 Наказание глоба е наложено на 1 лице (0, 3 и 2).  

 Наказание пробация не е налагано (0, 0 и 4).  

 На нито едно (0, 0 и 0) лице не е наложено друго по вид наказание.  

 

През 2014 г. за  24 лица (23, 24 и 30) са били внесени предложения за 

освобождаване от наказателна отговорност и за налагане на административно 

наказание по чл. 78а от НК, като няма оправдани. Наказание глоба е наложено на 22 (22, 

24 и 30) лица. 
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По Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) през 2014 год. по 5 дела са 

били съдени 12 лица (2013 г. – 12; 2012 г. – 17; 2011 – 11), от които осъдените са 12. 

По Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни през 2014 год. са разгледани 3 предложения за прекратяване изпълнението 

на наложена възпитателна мярка, като в един от случаите предложението е уважено и е 

прекратено изпълнението на възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.1 от ЗБППМН, а 

останалите два случая са оставени без разглеждане. 

Оправдателните присъди, постановени през 2014 г. са 7 броя, от които: 6 броя 

са по обвинителни актове на РП гр.Тутракан и 1 по частни тъжби. 

Съотношението през 2014 г. между внесените през отчетния период обвинителни 

актове (79 бр.) и шест оправдателни присъди по 6 обвинителни акта е 7,60 %. По тези 

присъди са оправдани 10 лица поради недоказаност на обвиненията, които са им били 

повдигнати от прокурор. Като причина за оправдателните присъди може да се посочи 

недостатъчно добрата работа на органите на досъдебната фаза на наказателното 

производство по отношение на събирането и проверката на всички доказателства по 

обвинението. За сравнение процентът на оправдателните присъди спрямо общият брой 

внесени обвинителни актове през 2013 г. – 5,19 %, 2012 г. е 3,80 %, през 2011 г. 4,10 %. 

Постановена е и една оправдателна присъда по частна тъжба, с която е оправдано 

едно лице. 

 

6. ВЪРНАТИ ДЕЛА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТУТРАКАН 

През отчетния период на Районна прокуратура Тутракан са върнати общо 9 дела. 

Четири броя са НОХД, върнати за допълнително разследване и/или за отстраняване на 

съществени процесуални нарушения.  

В останалите пет случая (ЧНД) постановленията за прекратяване на наказателно 

производство са отменени като необосновани, незаконосъобразни и постановени при 

непълнота на доказателствата – чл.243, ал.4 от НПК и чл.244, ал.5 от НПК. Върнати са на РП 

Тутракан за допълнително разследване и за отстраняване на допуснати съществени 

процесуални нарушения на правата на пострадалите лица. 

 
7. ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

 
През отчетната 2014 год. В Районен съд – гр.Тутракан не са наказвани лица по дела 

със значим обществен интерес, по текстовете от НК, съобразно писмо № 91-00-
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009/19.01.2010 г. на ВСС. В тази връзка изпращаните във ВСС справки, не са съдържали 

информация за такива дела.  

 

8. ПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА ОБЩО – ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ ПО СЪДИИ 
 

До 3 месеца Над 3 месеца 

Съдия 

О
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о 
п
р
и
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ен
и

 2
01

4 
г.

 

Г
р
аж

да
н
ск
и

 д
ел
а 

Н
ак
аз
ат
ел
н
и

 д
ел
а 

О
бщ

о 

% 

Г
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а 

О
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о 
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С.Стефанов 355 171 174 345 97,18% 0 10 10 2.82% 

В.Легарски 355 139 196 335 94,37% 0 20 20 5,63% 

Г.Георгиев 202 121 6 127 62,87% 75 0 75 37,13% 

 
 

Общо приключени дела по съдии, в т.ч. приключени в срок до 3 месеца 
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Приключени граждански и наказателни дела по съдии – в срок до 3 месеца – 2014 г. 
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9. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
 

 Обжалвани съдебни актове върнати през  2014 г. (по съдии) 
 

Общо 
върнати 

обжалвани 
и проте-
стирани 
съдебни 
актове 

Потвърдени Отменени Изменени 
Прекра-
тени 

СОС / 
САС 

брой брой брой 

От тях в: От тях в: От тях в: 

Съдия 

брой 
общо 

СОС САС 
общо 

СОС САС 
общо 

СОС САС 

брой брой 

С.Стефанов 21 13 6 7 7 0 7 1 1 0 0 3  

Вл. Легарски 26 11 4 7 11 3 8 4 2 2 0 2 

Г.Недева 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

Г.Георгиев 25 15 15 0 7 7 0 3 3 0 0  4 

Общо: 80 47 33 14 25 10 15 8 6 2 0  10 

  % 58,75% 70,21% 29,79% 31,25% 40,00% 60,00% 10,00% 75,00% 25,00%     
 

 
 

През 2014 г. са обжалвани и протестирани 56 съдебни актове по граждански и 

наказателни дела.  

Върнати в края на периода са 80 дела ( в т.ч. и обжалвани съдебни актове от предходни 

години) със следните резултати: 
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Потвърдени съдебни актове – общо 47 броя: 

- от ОС гр.Силистра по граждански дела - 24 броя; 

- от ОС гр.Силистра по наказателни дела /НОХД, ЧНД, НЧХД/ - 9 броя; 

- от Административен съд гр.Силистра по наказателни дела – 14 броя. 

Отменени съдебни актове – 25 броя: 

- от ОС гр.Силистра по граждански дела - 8 броя; 

- от ОС гр.Силистра по наказателни дела /НОХД, ЧНД, НЧХД/ - 2 броя; 

- от Административен съд гр.Силистра по наказателни дела – 15 броя. 

Изменени съдебни актове – 8 броя: 

- от ОС гр.Силистра по граждански дела - 5 броя; 

- от ОС гр.Силистра по наказателни дела /НОХД, ЧНД, НЧХД/ - 3 броя; 
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Делът на потвърдените през 2014 г. съдебни актове представлява 58,75 % от върнатите 

в периода (65,74% през 2013 г.; 58,20 % през 2012 г.; 55,44% през 2011 г.).  

Резултати по обжалвани 
съдебни актове (върнати в 
периода) – в проценти 

2011 2012 2013 2014 

потвърдени 55,44% 58,20% 65,74% 58,75% 
отменени 30,69% 28,69% 17,59% 31,25% 
изменени 13,87% 13,11% 16,67% 10,00% 
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Процентно съотношение на отменени и изменени съдебни актове – 
по съдии – 2014 г. 

 
С. Стефанов –  28,00 % от отменените, 12,50 % от изменените. 

В. Легарски –  44,00 % от отменените,  50,00 % от изменените. 

Г. Георгиев –  28,00 % от отменените, 37,50 % от изменените. 

 
 

СЪДИЯ: СПАС СТЕФАНОВ 

РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2014 г. 

 

Наказателни дела Граждански дела 

 Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. 
в 

СОС/САС  Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. в СОС 

НОХД 3 3     Гр.д 0      

АНД 14 7 7   2 Ч.Гр.д 2 1  1   

ЧНД 1 1     Адм.д 0      

НЧХ 1 1    1  0      

Общо 19 12 7 0 0 3 Общо 2 1 0 1 0 0 

  63,16% 36,84% 0,00%     50,00% 0,00% 50,00%   

 
 

СЪДИЯ: ВЛАДИМИР ЛЕГАРСКИ 
РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2014 г. 

 

 

Наказателни дела Граждански дела 

  Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. 
в 

СОС/САС   Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. в СОС 

НОХД 5 3 2 0     Гр.д 2     2     

АНД 17 7 8 2     Ч.Гр.д 2 1 1       

ЧНД 0         1 Адм.д 0           

НЧХ 0           Бр.д. 0         1

Общо 22 10 10 2 0 1 Общо 4 1 1 2 0 1

    45,45% 45,45% 9,09%         25,00% 25,00% 50,00%      

 
 
 

СЪДИЯ: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2014 г. 

  

Наказателни дела Граждански дела 

  Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. в СОС   Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. в СОС 

НОХД 0           Гр.д 22 14 6 2   4

АНД 0           Ч.Гр.д 1   1       

ЧНД 2 1   1     Адм.д 0           

НЧХ 0             0           

Общо 2 1 0 1 0 0 Общо 23 14 7 2 0 4

    50,00% 0,00% 50,00%         60,87% 30,43% 8,70%     
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СЪДИЯ: ГЕРГАНА НЕДЕВА 

РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2014 г. 

  

Наказателни дела Граждански дела 

  Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. в СОС   Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. в СОС 

НОХД 0           Гр.д 8 8       1

АНД 0           Ч.Гр.д 0           

ЧНД 0           Адм.д 0           

НЧХ 0             0           

Общо 0 0 0 0 0 0 Общо 8 8 0 0 0 1

                  100,00% 0,00% 0,00%     

 
 
Причините за отменените и изменени съдебни актове по наказателни дела във всички 

случаи са явяват допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон.  

Причините за отменените и изменени съдебни актове по граждански дела са най-често 

свързани с неправилното приложение на материалния закон и принципната възможност 

дадена от процесуалните норми и по време на въззивното производство да се допуска 

събирането на нови доказателства. 

Необходимо е да се отбележи, че 7 (четири на съдия С. Стефанов и три на съдия В. 

Легарски) от общо 15 отменени съдебни актове, са постановени при прилагане на 

установената от АС Силистра практика по въпроса за законосъобразността на издаваните 

електронни фишове в случаи на заснети с мобилна система за видеоконтрол нарушения 

на правилата за движение по пътищата, с която наказателните съдии не сме били 

съгласни, но въпреки това сме я прилагали. Впоследствие тези съдебни актове са 

отменени на основание постановеното от ОСК на ВАС Тълкувателно решение № 1 от 

26.02.2014 г. по Тълкувателно дело № 1 от 2013 г. 

При положение, че тези седем отменени от Административен съд Силистра 

съдебни актове бяха потвърдени, резултатите от върнатите през периода обжалвани 

съдебни актове биха изглеждала по следния начин: 
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Резултати по обжалвани 
съдебни актове (върнати в 
периода) – в проценти 

2011 2012 2013 2014 

потвърдени 55,44% 58,20% 65,74% 67,50% 
отменени 30,69% 28,69% 17,59% 22,50% 
изменени 13,87% 13,11% 16,67% 10,00% 

 

10. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 

Натовареност по видове дела 

В началото на отчетния период утвърденото от ВСС длъжностно щатно разписание 

на Районен съд гр.Тутракан включва четирима районни съдии – до 03.03.2014 г. С решение 

на ВСС от 30.01.2014 г. една щатна длъжност  „съдия” е съкратена, считано от 04.03.2014 г., 

от която дата щатното разписание на съда включва трима съдии, в това число един 

административен ръководител – председател и двама районни съдии. Трите щатни съдийски 

длъжности са заети през целия отчетен период. Въпреки че в Районен съд гр.Тутракан не са 

обособени наказателна и гражданска колегии, двама от съдиите разглеждат основно 

наказателни дела, а третият съдия – граждански дела. Освен това за преодоляване на 

неравномерното натоварване на отделните магистрати частните граждански дела по гл. 

ХХХVІІ ГПК (Заповедно производство по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК), дела по ЗЗДт, 

ЗЗДН, ЗГР и други охранителни производства са разпределяни и на магистратите, 

разглеждащи наказателни дела. 
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Средната натовареност по щат и действителната натовареност при отработени 36 

човекомесеца спрямо общия брой дела за разглеждане е 29,89 дела средно месечно на 

съдия.  
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Спрямо решените дела натовареността по щат и действителната натовареност е 25,33 

дела средно месечно.  

Съпоставяйки данните за отчетния период с предходните три години отчитаме ръст на 

натовареността спрямо 2013 и 2012 г.  
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Натовареността по щат и действителната натовареност на магистратите от 

Районен съд гр.Тутракан през 2014 г. по отношение на гражданските дела за разглеждане е 

17,33 средномесечно. Спрямо решените граждански дела натовареността е 14,06 дела 

средномесечно.  

Действителната натовареност на магистратите при разглеждане на граждански дела 

е отразена в таблицата по-долу. По-ниската натовареност на съдия Спас Стефанов и съдия 

Владимир Легарски спрямо делата за разглеждане се дължи на причината, че освен 

наказателните дела, които те разглеждат, на тях се разпределят допълнително и частни 

граждански дела по гл. ХХХVІІ ГПК (Заповедно производство по чл. 410 ГПК и по чл. 417 

ГПК), дела по ЗЗДт, ЗЗДН, ЗГР и други охранителни производства. 

 
По-ниската натовареност на съдия Георгиев по отношение на свършените 

граждански дела (16,33 дела месечно) е обусловена от вида и сложността на делата, които 

са му поставени за разглеждане – всички вещни, облигационни искове, както и тези 

свързани с предоставянето на родителски права и присъждането на издръжки - дела, с 

няколко предявени иска, с фактическа и правна сложност. От друга страна, след 

командироването на съдия от РС гр.Тутракан в друг районен съд, всички започнати от този 

съдия граждански дела са преразпределени на съдия Георгиев, което е предпоставка за 

неговата висока служебна натовареност. 
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Отчитайки факта, че почти всички наказателни дела в Районен съд гр.Тутракан се 

разглеждат от съдиите Стефанов и Легарски, натовареността по щат и действителната 

натовареност спрямо делата за разглеждане (452 дела) при двама магистрати възлиза на 

18,83 средномесечно. Спрямо свършените наказателни дела (406 дела) натовареността е 

16,92 дела средномесечно.  
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Установено в съда правило е всички съдебни заседания да започват своевременно. По 

този начин съдиите печелят уважението на страните по делата и защитават собствения си 

авторитет. Всички съдии проявяват старание при подготовката на делата и прецизност при 

провеждане на съдебните заседания. Полагат се необходимите усилия за създаване на 

единна практика при решаване на споровете. Съдиите, разглеждащи определени видове 

дела, обсъждат възникнали спорни въпроси, като в много случаи търсят принципното 

становище на други свои колеги.  

С оглед подобряване бързината на приключване на делата като цяло в разумни срокове 

и намаляване до минимум на броя на отменените и изменени съдебни актове, е необходимо 

и за в бъдеще всеки съдия да продължи да подобрява организацията по насрочване, 

решаване и изготвяне на качествени съдебни актове.  

 

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

През 2014 г. продължи утвърдената през предходния отчетен период практика за 

актуализиране и обновяване на въведените инструкции и правила с цел добро финансово 

управление, законосъобразност и прозрачност при изразходване на финансовите средства; 

качествено и срочно решаване на образуваните в съда дела; цялостно и качествено съдебно- 

административно обслужване на гражданите; създаване на равни възможности за 



 

 45

професионална изява и развитие на работещите в съда.  

За разпределението на делата на принципа на случайния подбор се използва 

програмата Law Choice, разработена от администрацията на ВСС и внедрена в Районен съд – 

гр.Тутракан през м. юни 2006 г. Разпределението на делата се извършва от 

административния ръководител – председател на съда в деня на постъпването на преписките 

или най-късно – на следващия ден. Разпределените дела са относително равностойни като 

сложност и тежест. По всички разпределени дела се прилагат протоколи за разпределение. 

Използването на софтуера гарантира, че всички съдии получават еднакъв брой дела и се 

осигурява относително еднаква натовареност на отделните съдии.  

Ежемесечно се изготвя график за дежурства на съдиите, като по този начин се  

спазва създадената отлична организация и координация на съдиите и отделните служби при 

извършване на обиски, претърсвания и изземвания, разпити, след направено искане по реда 

на НПК, разглеждане на незабавни и бързи производства, мерки за неотклонение, дела за 

разкриване на банкова тайна и други.   

Периодично се провеждат събрания на съдиите, на които се поставят за обсъждане 

конкретни проблеми.  

 

 

12. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

През отчетната 2014 год. в Районен съд гр.Тутракан беше извършена проверка от 

Инспектората към ВСС по наказателните и гражданските дела.  

При проверката на гражданските дела е констатирано, че в Районен съд 

гр.Тутракан е създадена много добра организация по образуването, насрочването и 

разглеждането на делата в открити съдебни заседания, организацията на дейността на 

съдебното деловодство и съдебните секретари. 

Делата в Районен съд гр.Тутракан се образуват в деня на постъпването им в съда, като 

своевременно се постановяват разпорежданията по чл.131 от ГПК и съответно 

определенията по чл.140 от ГПК. 

Средният коефициент на ефективност в гражданското правораздаване възлиза на 

54,5%. С оглед натовареността на съдебните състави съществуват известни резерви за 

повишаването му, като се отчита и обстоятелството за липсата на кадрова обезпеченост по 

граждански дела. 

В хода на проверката е констатирано, че делата се проучват внимателно веднага след 

образуването им и непосредствено преди съдебно заседание. Налага се извод, че с 
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действията си съдебните състави показват стремеж към ускоряване на процеса.  

По делата подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК „Бързо 

производство” е констатирано, че императивните срокове за извършване на 

съдопроизводствените действия по чл.310 - чл.316 от ГПК се спазват. Констатираните 

няколко случая на отклонение от тези срокове, следва да се приемат за незначителни, 

предвид обективните предпоставки, посочени в раздел ІІ от акта „Движение на 

гражданските дела, разглеждани в открито съдебно заседание”. 

Констатирано е, че не винаги се спазва разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК за 

решаване на делата в едномесечен срок. Просрочията не надвишават разумния срок по чл.13 

от ГПК, но с оглед натовареността на съда е необходимо да се положат усилия за 

преодоляване на този недостатък. 

По частните граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК, съдът се произнася 

стриктно в деня на постъпването на молбата, като се следи за спазването на местната и 

родова подсъдност в обезпечителното производство. Съдебните състави отменят служебно 

допуснатите обезпечения при липса на доказателства за предявяване на обезпечения иск в 

дадения срок, съобразно изискванията на чл.390, ал.3, изр.2 от ГПК. 

Определените в ГПК срокове за произнасяне на дела с правно основание чл.410 и 

чл.417 от ГПК се спазват стриктно от съда, като се следи за спазване на разпоредбите за 

местна подсъдност. Издадените изпълнителни листи се отбелязват, съобразно разпоредбата 

на чл.416 и чл.418, ал.2 от ГПК. 

Въз основа на направените констатации и изводи, проверяващият екип е дал 

препоръки за подобряване на дейността на Районен съд гр. Тутракан по граждански дела, 

които са изпълнени своевременно. 

 

При проверката по наказателни дела е констатирано, че  дейността на съдиите от 

РС гр.Тутракан по образуването, насрочването, разглеждането, написването и предаването 

на актовете по всички наказателни дела е на добро, а по определени наказателни дела и на 

много добро ниво. 

Делата в преобладаващата си част се разглеждат и приключват в кратки срокове. 

Съдебното заседание по всички видове наказателни дела се провежда в съответствие с 

изискванията на НПК. 

Разпорежданията за предаване на съд са пълни, конкретни, адекватни и 

законосъобразни. Те са свързани винаги с конкретиката на съответното дело и не могат да се 

използват като формуляр по други дела. 
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Съдебните протоколи се изготвят своевременно и отразяват извършените действия, 

събраните доказателства и постановените определения и разпореждания на съда. 

В окончателния си вариант протоколите са прегледни, без зачертавания, изтривания 

или добавки. 

Съдебните актове, с някои изключения, са добре мотивирани и отговарят на всички 

изисквания на НПК. 

Отводите се приемат, а самоотводите се правят от докладчиците само, когато 

обективно са налице основанията, предвидени в чл.29 от НПК. Отводите са добре 

мотивирани и са убедителни. 

Общият извод, който следва да се направи е, че наказателното правораздаване в РС 

гр.Тутракан е на добро юридическо ниво и тази практика, като положителна, следва да се 

утвърждава, усъвършенства и подобрява, за което са налице всички необходими 

предпоставки. 

Във връзка с извършената проверка, проверяващият екип е дал препоръки за 

подобряване на работата по наказателни дела в Районен съд гр. Тутракан, като дадените 

препоръки са изпълнени своевременно и продължават да се спазват.   

 

 13. ОДИТЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА ДАВАНЕ НА УВЕРЕНОСТ 

            В съответствие с утвърдения годишен план за одитните ангажименти на дирекция 

„Вътрешен одит” във ВСС и Заповед № 95-00-230/15.07.2014г. на представляващия ВСС, 

през 2014 г. в Районен съд гр.Тутракан бе извършен одитен ангажимент, обхващащ отчетния 

период за финансово-счетоводната информация от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. и всички 

останали процеси към момента на извършването му. 

С решение по протокол № 44 от 9 октомври 2014 г. на ВСС са приети резултатите – 

констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент, и е одобрено 

изпълнението на препоръките за подобряване на дейността на РС гр.Тутракан, съгласно 

утвърдения от административния ръководител план за действие. 

 
 

ІІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

 
През 2014 год. са извършени следните действия по вписванията:  

a. извършени вписвания - 3471 бр., 

b. издадени писмени справки/удостоверения - 649 бр.,  

c. устни справки – 1013 бр.; 
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d. справки по молба на държавен орган – 19 бр. 

e. издадени преписи - 692 бр.,  

f. изповядани сделки – 8 бр. 

Статистиката за извършени вписвания през последните години е следната: 

2013 г. – 3839 бр. 

2012 г. – 4462 бр. 

2011 г. – 4454 бр. 

2010 г. – 3851 бр. 

 
 

ІV. СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 

В съдебно-изпълнителната служба към Районен съд – гр.Тутракан през 2014 г. са 

постъпили 63 броя изпълнителни дела, от които: 

- в полза на юридически лица и търговци – 33 дела, от тях – 11 в полза на банки, 

13 – в полза на търговци и 9 в полза на други юридически лица; 

- в полза на граждани - 30 дела, от които: за издръжки са образувани 16 дела, по 

трудови спорове – 1 дело, за предаване на дете – 1 дело, други – 12 дела. 

От подлежащите за изпълнение 506 броя дела, прекратени са 37 броя - 30 броя 

свършени чрез реализиране на вземането и 7 броя са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

В края на отчетния период са останали несвършени 469 изпълнителни дела. 

Събраните в СИС суми по изпълнителни дела през 2014 г. са в размер на 134 381,00 

лв., като от тях 5 898,00 лв. са такси, суми по изпълнителни листове (главници) в размер на 

123 146,00 и лихви в размер на 5 337,00 лв.  

От постъпилите суми по изпълнителни листове в полза на държавата са 1 835,00 лева, 

от които 150 лв. – такси. В полза на юридически лица са събрани 90 856,00 лева – от тях 

суми по изпълнителни листове 88 318,00 лв., 293,00 лв. лихви и 2 245,00 лв. такси. 

В полза на банки са постъпили 85 991,00 лв. от суми по изпълнителни листове, 

1 745,00 лв. такси и 293,00 лв. лихви. 

В полза на търговци са събрани 2 327,00 лв. от суми по изпълнителни листове и 

500,00 лв. такси. 

В полза на граждани са събрани 33 143,00 лв. суми по изпълнителни листове, 

5 044,00 лв. от лихви и 3 503,00 лв. от такси.  

 По висящите дела остават за събиране 5 720 426,00 лева. От тях в полза на държавата 

– 696 493,00 лв.; на юридически лица - 4 494 089,00 лева; в полза на граждани - 529 844,00 



 

 49

лева. 

В СИС са издадени 48 броя съдебни удостоверения по молби на граждани за липса на 

заведени изпълнителни дела срещу тях. 

Държавен съдебен изпълнител през първите 4 месеца на отчетния период е Светослав 

Неделчев Тодоров, напуснал РС гр.Тутракан на 30.04.2014 г. поради спечелен конкурс за 

районен съдия в РС гр.Варна. От 01.07.2014 г. държавен съдебен изпълнител към Районен 

съд гр.Тутракан е Орхан Кемал  Мутлу.  

Отработени човекомесеци – 10. 

През 2013 г. в СИС са образувани 85 броя изпълнителни дела, от които: в полза на 

юридически лица – 33 дела; в полза на физически лица - 52 дела. 

От подлежащите за изпълнение 521 броя дела, прекратените са 78 броя - 60 броя чрез 

изплащане, 13 броя по други причини (перемция) и 5 броя – по подсъдност. В края на 

отчетния период са останали несвършени 443 изпълнителни дела. 

През 2012 г. в СИС са образувани 66 броя изпълнителни дела, от които: в полза на 

държавата - 2 изпълнителни дела; в полза на юридически лица – 25 дела; в полза на 

физически лица - 39 дела, от тях по обезпечителни мерки е образувано 1 дело, за публична 

продан е образувано 1 дело. 

От подлежащите за изпълнение 618 броя дела, прекратените са 182 броя - 71 броя 

чрез изплащане, 109 броя по други причини (перемция) и 2 броя – по подсъдност. В края на 

отчетния период са останали несвършени 436 изпълнителни дела. 

През 2011 г. в СИС са били на производство 588 изпълнителни дела. 

Новообразуваните изпълнителни дела през 2011 г. са 80 броя, от които в полза на държавата 

са 2 дела, в полза на ЮЛ са 30 дела (от тях - за въвод 1 дело и за обезпечителни мерки 1 

дело), в полза на физически лица са 48 дела (от тях по обезпечителни мерки е образувано 1 

дело, за публична продан са образувани 2 дела, за свиждане 1 дело и за оценка на недвижим 

имот 1 дело).  

Свършените изпълнителни дела са 36 броя, от които в полза на държавата – 2 броя, в 

полза на ЮЛ – 10 броя, а за ФЛ – 24 броя. В края на 2011 г. несвършените изпълнителни 

дела са 552 броя. 

 
При анализа на данните отчитаме, че през отчетния период броят на прекратените 

изпълнителни дела 37 е по-малък в сравнение с предходните години (78 през 2013 г.;  182 

през 2012 г.,  36 през 2011 г.).  

   Практически проблеми в работата на съдебно-изпълнителната служба:  
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 бавно и трудно получаване на информация от администрациите на други държавни 

органи, от органи на местното самоуправление и местната администрация, структури 

на изпълнителната власт и др.;  

 проблемно връчване на съобщения за запори върху трудовите възнаграждения на 

длъжници по изпълнителни дела до трети задължени лица – работодатели - търговци;  

 необходимост от осигуряване на достъп на държавните съдебни изпълнители до 

всички публични регистри, относно имотното състояние на длъжника; 

 кадрова необезпеченост на СИС с държавен съдебен изпълнител в периода от 

30.04.2014 г. до 30.06.2014 г. 

 
 

V. БЮРО „СЪДИМОСТ” 

През 2014 г. са издадени 1226 свидетелства за съдимост, 798 справки за съдимост, 

поискани са 1548 справки от друг съд и са регистрирани 161 бюлетина за съдимост. 

 
 

VІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 

В Районен съд – гр.Тутракан има изградена локална компютърна мрежа. През 

отчетния период е ползван сървър, въведен в експлоатация през 2009 г. Бързината на 

обработката на данни, както и сигурността на съхраняваната информация е значително 

повишена. 

Всички магистрати и съдебни служители са обезпечени с компютърни конфигурации 

и принтери. Доста голяма част от наличната техника работи със затруднения, като 

причините са – морално и физически остарели конфигурации, неотговарящи на периодично 

актуализиращите се операционни системи, изискващи все по-големи хардуерни ресурси. 

Компютрите са с надградена оперативна памет – средно 1 GB, което не решава проблема с 

бързодействието и техническите проблеми.  

С решение на ВСС по протокол № 57 от 04.12.2014 г. ни бяха предоставени 

допълнителни средства за закупуване на многофункционална копирна машина XEROX RX 

WC 5330. 

 

Към 31.12.2014 г. Районен съд гр.Тутракан разполага със следната компютърна и 

офис техника: - 21 броя компютърни конфигурации, два сървъра, 15 броя лазерни принтери, 

1 мултифункционална копирна машина и два скенера.  

Считаме, че към настоящия момент Районен съд гр.Тутракан е добре обезпечен по 
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отношение на компютърна и офис техника. 

 

В Районен съд – гр.Тутракан се използват: 

- програма за разпределение на съдебните дела – Law Choice; 

- програма САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД; 

- програма за издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост АИС 

“Бюра съдимост”; 

- правно-информационна система ЛАКОРДА; 

- счетоводна програма „КОНТО”; 

- програма за работни заплати „ПОЛИКОНТ”. 

Районен съд гр.Тутракан има действаща интернет страница: http://www.rs-

tutrakan.com. 

В интернет страницата на съда се публикуват резултатите от съдебните 

производства в изпълнение изискванията на чл. 64 от ЗСВ, при спазване на формата на 

излагане и недопускане нарушения на нормативните документи, касаещи защитата на 

класифицираната информация и на личните данни на гражданите. Постановените съдебни 

актове се публикуват ежедневно, след тяхното окончателно постъпване и обработка 

(обезличаване) в автоматизираната деловодна система САС, а мотивите към тях – в деня 

след изготвянето им. Достъпа да публикуваните съдебни актове може да бъде осъществен 

по максимално опростен начин – т.е. без необходима регистрация или някакви препятствия 

за достъп до страницата на съда, чрез използване на главното потребителско меню в ляво в 

интернет – страницата на съда.  

С цел засилване на общественото доверие, повишаване на прозрачността в работата 

на съда, въвеждане на Електронно правосъдие и осигуряване на по-лесен достъп на 

гражданите и процесуалните представители на страните до услугите, които предоставя съда 

и улесняването на участието в процеса, през 2014 г. Районен съд гр.Тутракан беше включен 

в Портала за достъп до съдебни дела на Апелативен съд гр.Варна. Уеб-порталът за достъп до 

информация за съдебните дела предоставя данни за: 

 Постъпили входящи документи за образуване на дела – дата на регистриране, страни, 

резолюции на съдията; 

 Образувани дела – дата на регистриране на входящия документ и вид, дата на 

образуване на делото и страни; 

http://www.rs-tutrakan.com/�
http://www.rs-tutrakan.com/�
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 Проведени открити, закрити и разпоредителни заседания – дата и вид на заседание, 

резултат, диспозитив от съответния протокол; 

 Постановени съдебни актове – вид и дата на съдебния акт, диспозитив; 

 Постъпили жалби, протести, частни жалби и протести - дата на регистриране, 

резолюции на съдията, дата на изпращане в по-висша инстанция, дата на връщане и 

резултат от обжалването;  

 Постъпили в хода на съдебното производство документи – молби, писмени защити, 

заявления за промяна в обстоятелствата, действия на кредитори и длъжници и други. 

 

 
VІІ. СГРАДЕН ФОНД  

Тутракански районен съд е разположен в масивна двуетажна сграда, със сутерен и 

пристройка, собственост на Министерство на правосъдието. Сградата е разположена в 

идеалния център на град Тутракан, върху свлачищен терен със сравнително голяма 

денивелация, в непосредствена близост до уличното платно. В сградата на съдебната палата 

освен Районен съд – гр.Тутракан се помещават и Районна прокуратура – гр.Тутракан и 

Служба по вписванията. 

В съда функционират три съдебни зали, които са технически съоръжени и 

обзаведени, и напълно удовлетворяват нуждите на съда.  

На всички съдии са осигурени самостоятелни кабинети и офис-мебели.  

Последният основен ремонт на сградата е извършен през 1999 г. ( в т.ч. укрепване на 

фасадата). През 2009 г. са извършени строително-ремонтни дейности включващи подмяна 

на покривната конструкция и частичен ремонт в по-голям брой от служебните помещения 

на съда, намиращи се на втория етаж. Обемът на кабинетите и коридора на втория етаж е 

намален до оптимално възможния, поставена е изолация от стъклена вата между таванското 

помещение и втория етаж. Предприетите мерки за енергийна ефективност доведоха до 

икономии на количеството изразходвано гориво за отопление и респективно намаление на 

изразходваните средства за отопление.  

Независимо от извършваните ремонтни дейности през предходните години, в 

резултат на неблагоприятните климатични условия и проникващата в основите на сградата 

влага, продължават да падат части от подпухналата външна мазилка по северната част на 

сградата, като в големи участъци се вижда само тухлената зидария.  

Продължи образуването на нови пукнатини и разширяването на старите такива по 

вътрешната мазилка, като в най-голяма степен са засегнати части от северната и южната 
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стени на сградата. Най-критично е положението с помещенията, в които се намира Бюро 

съдимост и съдебна зала № 2, в които проникващата от основите на сградата влага вече е 

обхванала почти една трета от южната и северната стена на работните помещения.  

През 2005 г. дървената дограма в почти всички помещения в сградата на съдебната 

палата е подменена с алуминиева, с изключение на едно помещение, което тогава се е 

използвало от служителите на Агенцията по вписванията. Впоследствие, в това помещение 

са преместени съдебните секретари на РС гр.Тутракан. През изтеклата година, следствие на 

честите и обилни валежи, както и поради амортизирането на дървената дограма в това 

работно помещение, бяха установени множество течове, които създават предпоставки за 

наводняване на помещението и опасност от повреди в електрическата инсталация и 

използваната компютърна и офис-техника. В тази връзка считаме, че е абсолютно 

наложително старата дървена дограма да бъде сменена с PVC или алуминиева такава.  

Във връзка с необходимостта от подобряване на сигурността при експлоатацията на 

сградата е необходимо извършването на цялостен експертен оглед и предприемане на мерки 

за неотложни строително-ремонтни дейности. 

Архитектурната среда около съдебната палата и вътре в сградата не е пригодена за 

достъп на хора с физически увреждания. За изпълнение изискванията на Закона за 

интеграция на хората с увреждания е необходимо да се осигури достъпност на съдебната 

палата и да се предприемат мерки за адаптирането на физическата среда към нуждите на 

хора с увреждания чрез изграждането на естакада за придвижване поне до първия етаж на 

сградата, за което обаче е необходимо допълнително финансиране. 

В резултат на обилните валежи през изминалата година, както и в следствие на 

високото ниво на подпочвените води, състоянието на подпорната стена, разположена в 

северния участък на терена, върху който е разположена сградата на съдебната палата е 

критично. Голям участък (около 40 кв. м.) от тухлената и каменна зидария е деформиран, 

има паднали камъни, и е налице опасност от пропадане на подпорната стена, както и на 

пристройката към съдебната палата, намираща се над нея, като е абсолютно наложително да 

бъдат предприети спешни мерки за извършването на авариен ремонт на опасната подпорна 

стена. 

През 2014 г. охраната на съдебната палата се осъществяваше от двама служители 

на областно звено "Охрана" гр. Силистра към ГД "Охрана" при МП и СОД при ОД на МВР 

гр. Силистра.  

      Дейностите по охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на сградата на 

Районен съд гр.Тутракан се осъществява по договор с фирма „Бат секюрити” ЕООД. 



 

 54

 
 

VІІІ. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 
 

Утвърденият бюджет на Районен съд гр. Тутракан за 2014 г. възлиза на 543 399 лв., от 

които: 

- § 01 „Заплати” – 350 300 лв.; 

- § 02 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – 46 812 лв.; 

- Осигуровки – 104 167 лв.; 

- § 10 „Издръжка” – 36 789 лв. 

- § 52 „Придобиване на ДМА” – 5 304 лв. 

С решение на ВСС по протокол № 57 от 04.12.2014 г. по § 52 „Придобиване на ДМА” 

беше одобрена допълнително сумата от 5304 лв. за закупуване на мултифункционална 

копирна машина XEROX RX Work Centre 5330. 

За сравнение, разходите на Районен съд гр.Тутракан по § 10 „Издръжка” за 2013 г. 

са били  57 668 лв.; за 2012 г. са били 58 427 лв.; за 2011 г. са били 54 775 лв.  

Наложеният през последните четири години режим на драстични икономии и 

намаляването на разходите за издръжка, създава затруднения по отношение на 

разглеждането и приключването на постъпващите дела в РС гр.Тутракан. Ограничените 

бюджетни разходи, особено за вещи лица, създават предпоставки за отказ от приемане и 

извършване на експертизи по делата, или определяне и изплащане на занижени, 

несъобразени по размер в съответствие с нормативните актове хонорари. 

Несъмнено е, че по-малкото средства са последица от продължилата вече няколко 

години обща финансова криза. Намираме обаче за недостатък липсата на единни и 

обективни критерии за бюджетиране на съдилищата. Няма яснота каква е „цената” за 

разглеждане и приключване едно дело, съответно финансовите средства, които се отпускат 

на един отделен съд не са обвързани с вида и броя на разглежданите дела. Тази практика 

прави невъзможно провеждането на политики в рамките на отделния съд, за да може да се 

оптимизира системата на работа и правилното прогнозиране и утвърждаване на съответните 

финансови средства.    

С цел осигуряването на контрол на извършваните разходи от гледна точка на 

тяхната икономичност в началото на 2014 година в РС гр.Тутракан са издадени заповеди за 

определяне на лимит на разходваното количество гориво на служебния автомобил, лимити 

за телефонните разговори на служебните телефони, за неизплащане на дневни пари при 

еднодневни командировки на магистрати и съдебни служители, както и за прецизиране 
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разходите за консумативи на ползваните копирни устройства и разходите на всички 

канцеларски материали. 

С цел осигуряване на ефективност и прозрачност при разходването на бюджетните 

средства, доставката на гориво за отоплителния сезон 2013-2014 г. беше осъществена 

съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки - събиране на оферти чрез 

публикуване на публична покана по реда на глава Осма „а” от ЗОП.  За отоплителен сезон 

2014-2015 г. доставките на гориво за отопление се извършват централизирано, съгласно 

договор, сключен между Висш съдебен съвет и доставчик, избран по реда на ЗОП.  

 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В заключение следва да бъде обобщено, че стремежът на Районен съд  

гр.Тутракан като цяло е да намери баланс между гражданските очаквания за ефективност 

на съдебната система и законово регламентираните правила и норми, обективирани в 

работата му. 

През отчетния период съдиите и служителите доказаха висока мотивираност в 

работата си и отговорно отношение към професията, като правораздаваха компетентно и 

своевременно, без предубеденост и пристрастие.  

Благодаря на всички съдии и служители за работата им през 2014 г. 
 

 
 
 
гр.Тутракан                   И. Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН  

09.02.2015 г.     РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      

                                Спас СТЕФАНОВ                                       
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