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Районните съдилища са основните първоинстанционни съдилища в 

Република България. Към тях са създадени и функционират бюрата за 

съдимост, както и държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. 

Районните съдилища са в услуга на гражданите, които търсят правосъдие, 

доколкото разглеждат основните групи граждански и наказателни спорове, 

но също така осигуряват и специфични нужди, свързани с наказателно 

правния им статус, както и съпътстващите правосъдието дейности - 

изпълнение на съдебните актове и вписванията по отношение на 

недвижимите имоти.  

В този смисъл дейността на районните съдилища стои най-близо до 

гражданите. Годишният доклад отразява дейността на Районен съд- Ардино, 

осъществявана в изпълнение на Конституцията на Република България - в 

защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и 

държавата, както и за справедливо и безпристрастно правосъдие и еднакво 

прилагане на законите спрямо всички. За постигане на тези цели, съдът е 

реализирал качествено и своевременно съдебно-административно 

обслужване на гражданите, стриктно съблюдаване на установения вътрешен 

ред, повишаване квалификацията и професионализма на съдиите и 

служителите, осигуряване на отдалечен електронен достъп до делата. 

Районен съд гр. Ардино осъществява правораздаване в съдебния 

район, включващ територията на община Ардино. 

Съобразно Системата за автоматично разпределяне на делата, приета 

и утвърдена от ВСС, председателят на съда удостоверява извършеното 

разпределение с електронен подпис. Протоколът за автоматично 

разпределение съдържа основна информация за делото: входящ номер, 

номер на дело, група и вид. Дата и час на разпределението, избрания съдия, 

начина на разпределяне и списък с възможните съдии, натовареността на 

съдията за избраният вид дело и бройките разпределени дела за всеки съдия 

за дадената група. С извършването на разпределението, цялата информация 

е достъпна във ВСС. Разпределението на делата се извършва по групи и 

статистически кодове, като по този начин се гарантира равномерното 

разпределение между съдиите.  

По НОХД с участието на съдебни заседатели, същите се определят на 

случаен принцип, чрез деловодната програма  САС „Съдебно деловодство“. 

Годишния отчетен доклад за дейността на Районен съд- Ардино, през 

отчетната 2018г. е изготвен съгласно изискванията на чл.80, ал.1, т.2, б."а" 

от ЗСВ и разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилища, 
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както и по указанията дадени с Протокол №1 на комисията по правни 

въпроси на ВСС от 11.01.2009г. относно обхвата и структурата на годишния 

доклад за прилагането на Закона и дейността на съдилищата в РБ. 

        І.     КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ : 
 
         1. Брой на работещите съдии, държавни съдебни изпълнители и 
съдии по вписванията /незаети бройки/ в Районен съд – Ардино. 
 
         В Районен съд– Ардино по щат има двама Районни съдии, един Съдия 
по вписванията и един Държавен съдебен изпълнител, както следва; 
  1/ „Административен ръководител - Председател на РС - Ардино” е 
СУНАЙ ЮСЕИН ОСМАН, избран с решение по Протокол № 3 от 22.01. 
2015г. на ВСС, и встъпил в длъжност на 05.02.2015г. 

2/ С решение  на ВСС по протокол № 17 от 29.04.2010г. на 
длъжността „районен съдия” в РС- Ардино е назначен ВАЛЕНТИН 
ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, и встъпил в длъжност на 17.05.2010г. 

3/ Със споразумение № ЛС- И- 989/ 06.10.2009г., считано от 
19.10.2009 година, след проведен конкурс, на длъжността „съдия по 
вписванията” в Районен съд Ардино е назначена ТАНЯ ДИМИТРОВА 
ТОЛЕВА. 

4/ Със споразумение № ЛС- И- 100/ 15.01.2013г., считано от 
28.01.2013 година, след проведен конкурс, на длъжността „Държавен 
съдебен изпълнител” в Районен съд Ардино е назначен ЛЮБЕН ОРЛИНОВ 
ТАБАКОВ. 
 

2. Брой на съдебните служители; 
Администрацията на Районен съд гр.Ардино се състои от Съдебни 

служители, числящи се към общата и специализираната администрация.  
Щатният състав и през 2018 година на съдебните служители се 

състоеше от 9 щатни бройки, както следва;  
1/ Административен секретар -1бр., като съдебният служител, 

заемащ тази длъжност изпълнява и функциите на Съдебен администратор- 
със заповед на административният ръководител, съответно са възложени и 
допълнителни функции, заложени и в длъжностната характеристика/;  

2/ Главен счетоводител- 1бр.;  
3/ Системен администратор-1 бр.,  
4/ Съдебни секретари- 3 броя /като длъжността „секретар СИС” 

беше  преобразувана във длъжност „съдебен секретар” от 13.07.2012г. по 
силата на решение на ВСС- протокол №29/ 12.07.2012г./;  

5/ Съдебен деловодител-1 бр.;  
6/ Призовкар-1 бр.,  
7/ Чистач-1 бр..  
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През отчетната 2018г. бяха направени и съответни кадрови промени, 

както следва; съдебният служител, заемащ длъжността „призовкар“ НЕШЕ 
ИСМАИЛ беше преназначена на длъжността „съдебен секретар“, а  
служителката, заемаща тази длъжност беше пенсионирана поради 
навършване на пенсионна възраст, като временно при условията чл.68 от 
КТ- до провеждане на конкурс, е назначена на длъжността „призовкар“. 
Предвижда се в началото на 2019г. да се проведе конкурс за заемане на 
последната длъжност. Други кадрови промени в численият или 
персоналният състав на съда не са правени, и заемащите съответните 
длъжности от щатното разписание на РС- Ардино са същите, които бяха и в 
предходната отчетна година.  

Служителите от общата и специализираната администрацията на съда, 
поради недостатъчните за изпълняваните дейности в съда щатни бройки, 
съвместяват изпълнението освен на основните си служебни функции, и на 
допълнителни функции по съдебно- административната работа, които им са 
възложени със акт на административният ръководител, както и са заложени 
като такива и в длъжностните характеристики на всеки един от тях. Това е и 
част от спецификите на по-малките съдилища, в които често се налага 
такова съвместяване на служебни функции, и което предполага съответна 
по-висока професионална квалификация и опит, каквито служителите в РС- 
Ардино притежават. По конкретно съвместяването на функции е следното;   

1/ Две от трите съдебните служителки, заемащи длъжността 
„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” изпълняват, както функциите по водене на 
съдебни протоколи, така и допълнителни, а именно и функцията служител 
във „Бюро по съдимост” при съда, а една от тях изпълнява и функциите 
на „съдебен деловодител“ на СИС при РС-Ардино.  

2/ Съдебният служител, заемащ длъжността „СЪДЕБЕН 
ДЕЛОВОДИТЕЛ”- завеждащ гражданското и наказателното деловодство, 
изпълнява допълнително и други две служебни функции, а именно; А/ на 
„Служител по сигурността на информацията”; Б/ „Завеждащ Архив“ на 
съда.  

3/ Съдебният служител, заемащ длъжността „ЧИСТАЧ“, освен 
функциите на хигиенист, изпълнява и допълнително функцията „ОГНЯР“- 
като поддържа котела за твърдо гориво, който се използва за отоплението на 
сградата на съда през зимният сезон, както и замества призовкарят на съда 
/при отсъствието на последният/  

4/ „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“- освен основните си функции 
по поддържане на САС, компютърната и периферната техника на съда, 
също изпълнява допълнителни функции- „Да управлява и поддържа 
служебният автомобил на съда“., както и извършва справки за адресна 
регистрация в НБДН и справки в НАП /за трудови договори/ по реда на 
чл.47 ал.3 от ГПК.  

5/ „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ на съда- същият съдебен служител 
освен своите задължения по длъжност, замества в изпълнение на функциите 
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на заемащата длъжността Административен секретар, или определени 
функции по СИС /на съдебен секретар и деловодител/ при отсъствието 
на последният по някакви причини.    

6/ Заемащата длъжността „АДИМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР, 
изпълнява и функциите на „Съдебен администратор“,както и замества 
в определени функции главният счетоводител или други съдебни 
служители..- 

 7/ съдебният служител, заемащ длъжността „ПРИЗОВКАР“ 
изпълнява също допълнителна функция, а именно замества в отсъствието 
чистача на съда /и допълнителните функции на хигиениста на съда/. 

Както и в предходните отчетни доклади е посочено, изпълнението на 
допълнителни функции от съдебните служители не налага увеличението на 
щатната численост на съда със нови бройки за нормалното функциониране 
на съдебната администрация, предвид сравнителното по- малкият брой на 
делата, които постъпват за разглеждане в съда, и устойчивостта на нивата на 
постъпление дела съобразно предходните отчетни периоди.  

Към настоящият момент не се очертава тенденция за сериозно 
увеличение на броя на новообразуваните дела, в сравнение с предходните 
отчетни периоди - като е налице дори запазване в постъплението броят на 
делата, и затова не се очертава определена насока в този смисъл. 

Намирам за необходимо да подчертая, че всеки един от съдебните 
служители - от общата и специализираната администрация, изпълняват 
както основните си служебни задължения, така и допълнително вменените 
им функции със административни заповеди, и със включването на същите в 
длъжностните характеристики, което е добра основа за ефективно и 
ефикасно работеща съдебна администрация, в която почти всеки от 
служителите е в състояние да замести друг, отсъстващ по някаква причина, 
служител във функциите на последният, така, че да не се чувства 
непълноценност на административният капацитет на съда. С други думи 
казано, настоящият щатен състав е оптимален за изпълнения функциите на 
съда, и не се налага промяна в никаква насока- увеличение или намаление. 

 
 

ІІ.  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА : 
 

1. Брой дела за разглеждане. 
 Общият брой на делата за разглеждане в Районен съд– Ардино за 

периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. възлиза на 297 бр. от които;  
 наказателни – 79 бр. 
 граждански – 218 бр.   

През 2018г. постъпили и новообразувани са общо 278 бр. дела от които: 
 наказателни – 76 бр. 
 граждански  – 202 бр. 
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      Като несвършени от предходния период останаха общо 19 бр. дела от 
които: 

 наказателни – 3 бр.  
 граждански – 16 бр. 

 

 
 
 
       Процентно съотношение на новообразувани  дела за 2018г. възлиза на 
на 93,6 % от общият брой дела за разглеждане / за 2017г.- 91,5%/ спрямо 
6,5 % несвършените от преходният период /8,5 % - за 2017г./. В цифрово 
изражение това са 278 броя новообразувани дела /за 2017г. 268 бр./, а 
останали несвършени от предходният отчетен период са 16 бр. /за 2017г.- 25 
бр./. 
       Процентно съотношение на новообразувани граждански дела за 2018г. е 
92,7 %  спрямо 7,3 %  несвършени от предходния период граждански дела 
/92,3 %- за 2017г./, и в конкретни цифри това са 202 броя новообразувани 
дела /193 бр. за 2017г./ при несвършени 16 броя дела от предната отчетна 
година /16 бр.- за 2017г./.      
       Процентно съотношение спрямо новообразувани наказателни дела за 
2018г. е 96,2 % спрямо 3,8 % несвършени от предходния период /89,3%- 
2017г./, или това са 76 броя новообразувани наказателни дела /75 бр. - за 
2017г./  при останали от предната година 3 броя дела /9бр. за 2017г./. 
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Районен съд  - Ардино дела за разглеждане 
 

 
 
 
 
Вид дело 
 

 
 
 
 

Общо за 
разглеждане дела 

брой 

 
В т.ч. несвършени 

от предходния 
период 

 

 
В т.ч. 

новообразувани 

 
брой 

 

% от 
общия 
брой 

 
Брой 

% от 
общия 
брой 

Граждански дела 218 16 7,3 % 202 92,6 % 

Наказателни дела 79 3 3,8 % 76 96,2 % 

 
Общо: 

 
297 

 
19 

 
6,4 % 

 
278 

 
93,6 % 

 
 

2. Брой на свършени /решени/ дела – в края на годината.  
Общият брой на решените дела в краят на отчетната 2018г. 

възлиза на 259 бр. /за сравнение през 2017г. те са 274 бр./. 
а/ Наказателни дела- През 2018г. общо свършените наказателни дела 

са 74 бр. /93,6%/, от общият брой за разглеждане-  79 броя /за 2017г.- 81 
бр. свършени дела /96,4 %/ от общ брой за разглеждане- 84 бр./ 

б/Граждански дела- общо свършените през 2018 г. граждански дела са 
185 бр. /84.9%/, от общият брой за разглеждане- 218 броя. /за сравнение 
2017г.– са свършени 193 бр. дела при разгледани 209 бр. или 92,3 %./ 

 Или, казано иначе общо свършените дела в РС- Ардино са 259 бр., 
или 87,2 % от общият брой разглеждани дела, който възлиза на 297 броя 
/за 2017г.- свършени са 274 бр. или 93,5 % от общият брой за разглеждане 
дела, който възлиза на 293 бр./  

 
3. СРОК ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА; 
 

А/ по критерий от датата на постановяване на акта за първото 
насрочване на делото до окончателното решаване; 

  
 В 3- месечен срок;  От тях общо свършени– в срок до 3 месеца са 248 
броя дела, от които наказателни дела– 68 бр. /92 %/,  и граждански 
дела– 180 бр. /97 %/ , или през 2018г. са свършени общо 248 броя дела в 
инструктивният 3-месечен срок, които съставляват 96 % от общия брой 
на разгледаните и свършени дела. 
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Несвършените дела в края на годината са общо 38 бр. /12,8 %/ от 

общият брой разгледани дела, като от тях наказателните дела са 5 броя, а 
гражданските дела- 33 броя от общия брой дела за разглеждане. 

 

Б/ Брой съдебни заседания; 
 

 Общият брой на проведените заседания по разгледаните 218 дела 
възлиза на 306 броя, от които по наказателни дела са проведени– 94 бр. 
заседания, а по граждански дела– 212 бр., или през 2018г. са проведени 
306 броя открити съдебни заседания. 

 
І. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА- несвършени към краят на отчетният 

период дела са 38 бр. /а през 2017г. техният брой е възлиза на 19бр./ 
 
А. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА към краят на отчетната година- 
5 броя./през 2017г.- те са 3 бр./ 
 
-1/ НОХД № 69/2018г.- с докладчик съдия В.ПЕТРОВ, /обв.акт е внесен 

на 14.11.2018г., разп.заседание- на 12.12.2018г. и делото е решено на 
16.01.2019г./; 2/ НОХД № 71/ 2018г.- с докладчик съдия В.ПЕТРОВ / обв.акт 
е постъпил в съда на 05.12.2018г., и разп.заседание-на 16.01.2019г., и 
насрочено в открито заседание на 20.02.2019г.; 3/ НАХД № 74/ 2018г.- с 
докладчик съдия С.ОСМАН /жалбата е постъпила в съда на 18.12.2018г., и 
1-во заседание е на 15.01.2019г. и е отложено заа 28.01.2019г. /поради 
неизпълнение на задължения по чл.61 ал.2 от ЗАНН от страна на АНО- за 
представяне на преписката по изд.на нак.постановление и самото 
нак.постановление/; 4/ НОХД № 75/ 2018г.– докладчик съдия С.ОСМАН, 
/Обв.акт е постъпил в съда на 21.12.2018г., разп.заседание- на 15.01.2018г., и 
открито заседание- на 28.01.2018г./; 5/ НАХД № 76/2018г.- докладчик съдия 
В.ПЕТРОВ /жалбата е постъпила в съда на 27.12.2018г. и е насрочено за 
разглеждане на 06.02.2019г./ 

Или, както е видно, че 4 от 5-те дела, останали за нерешени в краят на 
отчетният период са били образувани през м.декември /на 5 декември, 18 
декември, 21 декември и 27 декември/ т.е. постъпили са в краят на отчетната 
година, и поради това технологично време за тяхното насрочване, 
разглеждане и решаване през същата година беше недостатъчно. 1 от тези 
дела е било образувано на 14 ноември 2018г., и е решено по същество на 
15.01.2019г. /в срок от 2 месеца от образуването на същото/. Сиреч, 
причините за оставане на делата от предходен отчетен период за настоящата 
година са обективни- делата са образувани в съда в последният календарен 
месец от годината, и е било невъзможно да бъдат насрочени, разгледани и 
решени в предходната година /в годината на тяхното образуване, като нито 
едно от тези дела не са разглежда извън инструктивният срок/, и причините 
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за отлагане на делата са; по НОХД- предвиденото в НПК провеждане на 
разпоредително заседание, и едва след това същите се разглеждат в открито 
съдебно заседание, а по отложеното НАХД- е неизпълнение на задължение 
на административно-наказващ орган да окомплектова жалбата със 
административно-наказателната преписка. 

 
ІІ. НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА към краят на отчетната 

2018г.- 33 броя, както следва: 
1/ гр.д. № 107/ 2018г.-докладчик В.Петров /образувано на 26.07.2018г. и 

след изпълнение на процедура по чл.47 ал.1-6 от ГПК- назначен особен 
представител/; 2/гр.д. № 113/ 2018г.-докладчик В.Петров /образувано на 
01.08.2018г.- оставена ИМ без движение няколкократно,  и след изпълнение 
на процедура по чл.47 ал.1-6 от ГПК- призоваване чрез ДВ по чл.48 от 
ГПК/; 3/ гр.д. № 116/ 2018г.-докладчик В.Петров /образувано на 
10.08.2018г.- спряно по искане на страни, и след което и възобновено и 
насрочено за 20.02.2019г.; 4/гр.д.№ 134/2018г.- докладчик С.Осман 
/образувано на 20.09.2018г., оставена ИМ без движение и след отстранени 
недостатъци, насрочено за разглеждане на 04.02.2019г./; 5/ гр.д. № 141/18г.с 
докладчик В.Петров- образувано на 03.10.2018г., изпълнение на процедура 
по чл.47 ал.1-7 ГПК и назначен на 07.01.2018г. особен представител; 6/ 
гр.д.№ 147/ 2018г. с докладчик В.Петров- образувано на 15.10.2018г., и 
изпълнение на процедура по чл.47 ал.1-7 ГПК и назначен на 07.01.2018г. 
особен представител; 7/ гр.д. № 153/ 18г. с докладчик В.Петров- образувано 
на 29.10.2018г. и постановено решение на 15.01.2019г.; 8/ гр.д. № 154/ 18г. с 
докладчик В.Петров- образувано на 29.10.2018г. и отложено за 13.02.2019г. 
за събиране на допълнителни доказателства по искане на страните; 9/ гр.д. 
№ 155/ 18г. с докладчик В.Петров- образувано на 30.10.2018г. и решено на 
09.01.2019г.; 10/ гр.д. № 156/ 18г. с докладчик С.Осман- образувано на 
29.10.2018г. и взето за решаване на 15.01.2019г.; 11/ гр.д. № 158/ 18г. с с 
докладчик С.Осман- образувано на 29.10.2018г. и взето за решаване на 
15.01.2019г.; 12 / гр.д. № 158/ 18г. с докладчик В.Петров- образувано на 
29.10.2018г. и решено на 17.01.2019г.; 13/ гр.д. № 159/ 18г. с докладчик 
С.Осман- образувано на 02.11.2018г. и взето за решаване на 15.01.2019г.; 14/ 
гр.д. № 161/ 18г. с докладчик В.Петров- образувано на 02.11.2018г. и 
насрочено за 06.02.2019г.; 15/ гр.д. № 162/ 18г. с докладчик В.Петров- 
образувано на 02.11.2018г. и решено на 15.01.2019г.; 16/ гр.д. № 163/ 18г. с 
докладчик С.Осман- образувано на 06.11.2018г. и взето за решаване на 
15.01.2019г.; 17/ гр.д. № 167/ 18г. с докладчик В.Петров- образувано на 
08.11.2018г. и взето за решаване на 15.01.2019г.; 18/ гр.д. № 172/ 18г. с 
докладчик С.Осман- образувано на 20.11.2018г. и взето за решаване на 
15.01.2019г.; 19/ гр.д. № 173/ 18г. с докладчик С.Осман- образувано на 
06.11.2018г. и насрочено за 04.02.2019г.; 20/ / гр.д. № 168/ 18г. с докладчик 
С.Осман- образувано на 12.11.2018г. и решено на 15.01.2019г.; 21 / гр.д. № 
159/ 18г. с докладчик С.Осман- образувано на 02.11.2018г. и взето за 
решаване на 15.01.2019г.;  22/ гр.д. № 50/ 18г. с докладчик С.Осман- делба 
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2-ра фаза /образувано на 22.11.2018г. и решено на 18.01.2019г.; 20/ гр.д. № 
186/ 18г. с докладчик В.Петров- образувано на 05.12.2018г. и решено на 
09.01.2019г.; 23/  гр.д. № 187/ 18г. с докладчик С.Осман- /образувано на 
06.12.2018г. и насрочено за 04.02.2019г.; 24/ гр.д. № 188/ 18г. с докладчик 
В.Петров- образувано на 07.12.2018г. и ИМ оставена без движение; 25/  гр.д. 
№ 189/ 18г. с докладчик В.Петров- образувано на 10.12.2018г. и решено на 
09.01.2019г.;  решено на 10.01.2019г.;  26/ № 190/ 18г. с докладчик С.Осман- 
образувано на 11.12.2018г. и насрочено за 11.02.2019г.; 27/ № 192/ 18г. с 
докладчик С.Осман- образувано на 12.12.2018г. и насрочено за 11.02.2019г.; 
28/ № 193/ 18г. с докладчик С.Осман- образувано на 12.12.2018г. и 
насрочено за 11.02.2019г.; 29/ № 196/ 18г. с докладчик С.Осман- образувано 
на 12.12.2018г. и насрочено за 11.02.2019г. 193/ 18г. с докладчик С.Осман- 
образувано на 12.12.2018г. и насрочено за 11.02.2019г.; 30 / № 194/ 18г. и № 
195/2018г. с докладчик В.Петров- образувано на 12.12.2018г. и е в 
процедура по чл.131 от ГПК,  насрочено за 11.02.2019г.; 31/ № 197/ 18г. с 
докладчик С.Осман- образувано на 12.12.2018г. и решено на 02.01.2019г.; 
32/ № 192/ 18г. с докладчик С.Осман- образувано на 12.12.2018г. и 
насрочено за 11.02.2019г.;  33/ № 200/ 18г. с докладчик В.Петров- 
образувано на 14.12.2018г. и е в процедура по чл.131 от ГПК. 

От несвършените граждански дела в отчетният период, в краят на 
годината през м.декември са постъпили 11 броя; през м.ноември са 
постъпили 10 броя; 8 броя са постъпили през м.октомври; а останалите са 
постъпили през месеците август- септември 2018г. /а едно от краят на юли/. 

 Предвид и това постъпление за голяма част от делата не са изтекли 
инструктивните три месечни срокове, а някои от тях са в процес на размяна 
на книжа, а за 10 бр. от тези дела /останали висящи в краят на отчетната 
година/ има постановено съдебни актове през м.януари 2018г.  

Само за 4 от несвършените делата може да се каже, че се разглеждат 
извън предвидените инструктивни срокове, но при тях са налице 
усложнения във връзка с направени допълнителни искания на страните, 
тяхното адресно установяване, или определяне на особени представители, 
респ. и връчване на книжа за отговор по реда на чл.131 от ГПК, респ. даване 
на допълнителни указания и респ. определяне на допълнителни срокове, 
извършване на съответни експертизи, правомерно сторени допълнителни 
искания на страните и други, почти зависещи от процесуалното поведение 
на страните фактори- като по едното дело е налице многократни искания за 
отлагане, поради ангажираност на процесуалните представители. По едно от 
тази категория дела е налице спиране по искане на страните и по-късно и 
възобновяване на производството с дадени допълнителни указания за 
конкретизация на насрещни искания и протичащи срокове за отговор по 
същите. 
  Както и по- горе е казано, упоменатите дотук неприключили дела в 
огромната си част са постъпили в периода от началото на месеца ноември 
до краят на месец декември 2018. вкл., и въпреки това, част от тях към 
началото на новата година са приети за решаване, респ. са постановени 



Районен Съд Ардино Отчетен доклад 2018г  Страница 11 от 39 

съдебни актове, а останалите са все още в процедурата по изпълнение на 
чл.131 от ГПК, т.е., това не  е довело до удължаване сроковете за размяна на 
книжа и даване на отговори, и респ. до тяхното неприключване в 
инструктивните срокове, а напротив- същите все още са в срока. 

Като обобщение може да се каже, че неприключването на делата 
/посочените по-горе 33 броя/ в календарната 2018г. е свързано с причини, 
които имат обективен характер, а именно в голямата си част са постъпили в 
краят на годината, и за част от тях дори не са изтекли сроковете по чл.131 от 
ГПК – за отговор, и респ. за размяна на книжа, както и за насрочването и 
решаването им в инструктивните срокове. 

В резюме може да се подчертае, че неприключването на постъпили през 
отчетната година дела, чийто брой е - 33 броя, равняващи се на около 6,6 % 
от общият брой на разгледаните в съда дела, е свързано с обстоятелството, 
че са постъпили в по-голямата си част в месеците ноември и декември на 
годината, и по някои все още се провеждат действия по изпълнение на 
процедурата за отговор по смисъла на чл.131 от ГПК, като напр. възникнали 
проблеми с призоваването на страните, респ. установяването на техните 
адреси, и евентуално назначаване на особен представител, и изчакване 
изтичането на срока за отговор от тях, и други.  Както и горе се посочи, по- 
голямата част от тази категория гр.дела са постъпили в през последните два 
месеца на 2018г., поради и което за част от тях е в ход процедурата по 
връчване на искова молба и респ.получаване на отговор по исковата молба, 
и допълнителни процесуални действия по тяхното насрочване, разглеждане 
и приключване-а следва да се има предвид, че по 8 бр. от тях вече има 
постановени съдебни актове. 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Така посочените по-горе данни водят до извода, че съдиите в РС- 
Ардино спазват инструктивните и законовите срокове при насрочване, 
разглеждане и решаване на постъпилите дела, като са единични са случаите 
на забавяне, и които са описани по-горе. 

Районен съд – Ардино свършени дела 
 

Вид дело-По първи 
критерий-с начална 

дата /датата на 
насрочване на делото 

 

Общ брой 
свършени дела 

от свършените в 
тримесечен срок 

Останали 
несвършени в края 
на отчетния период 

Брой 
% от 

общия 
брой 

Брой 
% от 

свършените 
дела 

Брой 
% от 

общия 
брой 

Граждански дела 185 84,9 % 180 97 % 33 15,1  % 

Наказателни дела 
74 

 
93,7 % 68 92 % 5 6,3 % 

Общо: 259 87,2 %  248 96% 38 12,8 % 
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4. Брой на решените дела по същество, анализ по видове. 

През 2018 година решени по същество със съдебен акт са общо 218 броя;  

 наказателни дела – 55 броя.  
 граждански дела  – 163 броя. 

   
4.1. Брой прекратени дела – анализ и причини. 

През 2018 година прекратени дела са общо 41 броя;  

 наказателни дела –  19 бр.   
 граждански дела  – 22 бр. 

А.Наказателни дела: 
        1/ НОХД № 7/2018г. – прекратено поради постигнато споразумение по 
чл.381 и сл. от ГПК; 2/НОХД № 16/2018г.- прекратено поради постигнато 
споразумение по чл.381 и сл. от НПК; 3/ НОХД № 23/2018г.- споразумение 
по чл.381 и сл. от НПК; 4/ НОХД № 26/2018г.- споразумение по чл.381 и сл. 
от НПК;  5/ НОХД № 38/2018г.- споразумение по чл.381 и сл. от НПК; 
6/НОХД № 47/2018г.- прекратено поради постигнато споразумение по 
чл.381 и сл. от НПК; 7/ НОХД № 73/ 2018г.- споразумение по чл.381 и сл. от 
НПК; 8/ НАХД № 24/2018г.- прекратено и изпратено по подсъдност;  9/ 
НАХД № 31/2018г. – прекратено, поради просрочие на жалбата; 10/ НАХД 
№ 32/2018г. – прекратено, поради просрочие на жалбата; 11/ НАХД № 
33/2018г. – прекратено, поради просрочие на жалбата; 12/ НАХД № 
40/2018г. – прекратено, поради липса на процесуални предпоставки; 13. 
НАХД № 53/2018г. – прекратено и изпратено по подсъдност; 14/ НЧХД № 
13/2018г.– прекратено, поради постигната спогодба между страните; 15/ 
НЧХД № 52/2018г. – прекратено на осн. чл.24 от НПК; 16/ НЧХД № 
58/2018г. – прекратено на осн. чл.24 от НПК; 17/ НЧХД № 68/2018г. – 
прекратено, поради оттегляне на тъжбата;  18/ ЧНД № 34/ 2018г. /Съдебна 
поръчка/ – прекратено поради изпълнена СП; 19/ ЧНД № 34/ 2018г.- 
изпълнена Съдебна поръчка.   

Б.Граждански дела: 
1/гр.д. № 28/2018г.- прекратено на осн. чл.540, във вр. с чл.130 от 

ГПК; 2/гр.д. № 31/2018г.– прекратено, поради постигната спогодба между 
страните; 3/ гр.дело № 74/ 2018г.– прекратено, поради постигната спогодба 
по чл.234 от ГПК; 4/ гр.д. № 79/ 2019г.- прекратено, поради постигната 
спогодба между страните; 5/ гр. д. № 83/ 2018г.- прекратено, поради 
постигната спогодба между страните; 6/ гр.д. № 103/ 2018г.– прекратено на 
осн. чл.540, във вр. с чл.130 от ГПК; 7/ гр.д. № 115/2018г.- прекратено, 
поради оттегляне на иска; 8/ гр.д. № 164/ 2018г.- прекратено поради 
постигната спогодба между страните; 9/ гр.д. № 114/ 2018г.- прекратено, 
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поради оттегляне на иска; 10/ гр.д. № 36/ 2018г.- прекратено поради 
оттегляне на иска; 11/ гр.д. № 42/ 2018г.- прекратено поради оттегляне на 
иска; 12/ гр.д. № 7/ 2018г.- прекратено, поради неспазен срок за 
отстраняване на нередовности; 13/ гр.д № 66/ 2018г. –прекратено, поради 
неспазен срок за отстраняване на нередовности; 14/ гр.д. № 87/ 2018г.- 
прекратено поради неспазен срок за отстраняване на нередовности; 15/ гр.д. 
№ 128/ 2018г.- прекратено поради оттегляне на иска; 16/ гр.д. № 13/ 2018г.- 
прекратено поради оттегляне на иска; 17/ ч.гр.дело № 24/2018г.- прекратено 
и изпратено по подсъдност; 18/ ч.гр.д. № 39/2018г. - прекратено и изпратено 
по подсъдност; 19/ ч.гр.д. № 67/2018г. - прекратено и изпратено по 
подсъдност; 20/ ч.гр.д. № 104/2018г. - прекратено и изпратено по 
подсъдност; 21/ ч.гр.д. № 166/2018г. - прекратено и изпратено по 
подсъдност и ч.гр.д. № 8/2018г.- прекратено поради изпълнена  Съдебна 
поръчка. 

6. Брой обжалвани и протестирани присъди и решения, резултати от 
въззивна и касационна проверка, изводи. 

През отчетната 2018г. са обжалвани общо 23 броя съдебни акта 
/решения, определения и присъди/, както следва;  

- Наказателни дела- 10 бр. присъди, решения и определения по 
наказателни дела- 1 бр.присъда,  4 бр. решения и 5 бр. определения. 

- Граждански дела- 13 бр. решения и определения- 11 бр. решения, и  2 
бр.- определения. 

В долната таблица може да се видят резултатите по обжалваните 
решения и резултатите от инстанционният контрол по обжалваните актове 
на съдиите. 

А. През отчетния период – от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. 
 

 
 

Общ брой 
обжалвани 

дела 

Оставени 
в сила 

Отменени 
изцяло 
и/или 

върнати 
за ново 

разглежд
ане 

Отменени 
от части 

/изменени/ 
Прекратени 

Без 
резултат 

Граждански 
дела 

13 4 3 3 1 4 

Наказателни 
дела 

10 4 2 -  4 

Общо:       23 8       5 3 1 8 
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Дейност по съдии; обжалвани актове през 2018г. 
 

 
СУНАЙ 
ОСМАН 

Общ брой 
обжалвани 

дела 

Оставени 
в сила 

Отменени 
изцяло 
и/или 

върнати 
за ново 

разглежд
ане 

Измени 
/Отменени 
от части/ 

Прекратени 
Без 

резултат 

Граждански 
дела 

7 1 1 2 1 2 

Наказателни 
дела 

7 3 1 -  3 

Общо: 14 4 2 2 1 5 

 
 
 

 
ВАЛЕНТИН 

ПЕТРОВ 

Общ брой 
обжалвани 

дела 

Оставени 
в сила 

Отменени 
изцяло 
и/или 

върнати 
за ново 

разглежд
ане 

Измени 
/Отменени 
от части/ 

Прекратени 
Без 

резултат 

Граждански 
дела 

6 3 - 1 - 2 

Наказателни 
дела 

3 1 1 - - 1 

Общо: 9 4 1 1 - 3 

 
 
Дейност по съдии за всички обжалвани актове /вкл.и върнати 
обжалвани актове от предходни години/ :  
 

Име на 
съдията 

Разгледани  дела Свършени  дела Обж. 
актов

е 

От
м./о
без
с./ 

Изм. 
/ч.от

м. 

Пот
вр. Общо Гр. Нак. Общо Гр. Нак. 

ОСМАН 150 109 41 133 94 39 13 2 2 9 

ПЕТРОВ 147  109 38 126 91 35 10 4 1 5 
Общо: 297 218 79 259 185 74 23 6 3 14 
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 Б. Брой и резултати от висящите обжалвани граждански и 
наказателни дела от предходния отчетен период /от 01.01.2017г. до 
31.12.2017г./. 

От предходният отчетен период от Въззивната и Касационната 
инстанции са приключени 3 бр. нак.дела, които са върнати в съда през 
2017г., като актовете на РС- Ардино са потвърдени.  
   През 2017г. са върнати от инстанционен контрол и обжалвани актове 
по 4 бр. гр.дела, като по 2бр. от тях актовете на съда са отменени, по 2 дело- 
решенията оставени в сила. 

 
В.ИЗВОДИ; 
 
През отчетният период обжалваните съдебни актове /решения и 

определения/ са 23 на брой, които съставляват 8,9 % от общият брой на 
постановените от съдиите в РС- Ардино актове-общо 259 броя. По  част от 
обжалваните през 2018г. съдебни актове има резултат от инстанционният 
контрол, както следва; 8 броя от тях са потвърдени или оставени в сила 
изцяло; 3 броя от тях- са изменени отчасти; а 4 бр. са изцяло отменени, като 
по останалите няма резултат. Сиреч, резултатите показват, че потвърдените 
изцяло обжалвани актове на ардинските съдии са повече от половината от 
всички обжалвани решения, а отменените са 1/ 4 от тях.  

От горните резултати е видно, че много по-големият процент на 
потвърдените и оставени в сила изцяло или отчасти постановени актове на 
ардинските съдии спрямо отменените актове, или върнати от въззивната и 
касационна инстанция, говори красноречиво за достатъчно качествената 
работа на съдиите. Отменяването на обжалваните съдебни актове се дължи 
на допуснати нарушения на материалният и процесуалният закон от 
съдиите. В тази насока разбира се следва съдиите от АРС да предприемат 
действия, с които да доведат до намаляване броят на отменените съдебни 
актове, което се постига с запознаване с върнатите от инстанционен контрол 
дела, с оглед недопускане на грешки и слабости при разглеждането и 
решаването на делото.  

Съдиите в РС- Ардино в своята работа показват добра теоретична 
подготовка, която прилагат успешно в своята практика при разглеждане и 
решаване на делата. В огромната част по делата съдиите са положили 
достатъчни усилия за предварителната им подготовка, бързото им 
насрочване, и решаването им в максимално кратки срокове, като 96 % от 
наказателните и гражданските дела са решени в 3- месечен срок. 
Именно срочното разглеждане и решаване на делата в инструктивните 3- 
месечни срокове говори за много добрата работа на  ардинските магистрати, 
и което ги нарежда на едно от челните места сред съдилищата в Р.България 
по бързо решаване на делата. В сравнение с предходната отчетна година е 
няма промяна този критерий, т.к., и тогава в 3- месечният инструктивен 
срок са били решени 97% от делата. 
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Работата на съдиите показва задълбоченост и безпристрастност, и 
това проличава както от горните показатели, така и от липсата на заведени 
искания за определяне на срок поради бавност, отводи или сигнали.   

 
             Г. Анализ, проблеми и предложения:  
  

Както и в предходните отчетните години, така и през 2018 год. 
съдебните актове на съдиите в Районен съд –  Ардино са изготвяни и 
обявявани в законно установените срокове. В тази насока са горните 
показатели. Срочно са били изготвяни и мотивите към постановените 
присъди. Не са установени случаи на допуснати и единични  забавяния при 
постановяване на решения по граждански и наказателни дела или мотиви 
към присъди, т.е., липсват отклонения в сроковете за постановяване на 
съдебните актове дори и от порядъка на по-няколко дни. За бързото 
приключване на разглеждането на делата в съдебно заседание и срочно 
изготвяне на съдебните актове от съдиите в Районния съд, и най- вече по 
граждански дела, е показателен факта, че в Окръжен съд – Кърджали няма 
постъпили молби по реда на глава ХХ от ГПК за определяне на срок при 
бавност на извършване на определени срокове и през тази отчетна 2018 
година. И през настоящият отчетен период съдиите в РС- Ардино са 
положили и полагат необходимите усилия за разглеждането и решаването 
на делата в сроковете, предвидени в закона. 

За качеството и  ефективността на правораздавателната дейност на 
съда може да се съди и по резултатите от инстанционния контрол, 
упражняван от Окръжен съд – Кърджали, както и този на Административен 
съд- Кърджали.  

Най-общо, причините за цялостна отмяна на малкото на брой съдебни 
актове по наказателните и гражданските дела в и постановяване на нови 
съдебни актове по същество от въззивната и касационната инстанция, респ. 
връщане на делата за ново разглеждане от друг състав на съда, се свеждат 
до нарушение на материалния закон или допуснати процесуални 
нарушения, приети от горните инстанции за съществени, при разглеждане 
на делото и постановяване на актовете. От няколко години в съда е въведена 
и практиката на запознаване с резултатите от върнатите в съда дела, с оглед 
установяване на допуснати грешки и нарушения при разглеждането и 
решаването им и недопускане на такива занапред. Считам, че тази практика 
следва да продължи и в следващите години, за да се сведе до минимум 
броят на отменените от горните инстанции съдебни актове.  

През отчетната 2018г. в съда е извършена проверка от Окръжен съд- 
Кърджали, касаеща дейността на съда през 2018г. във почти всички аспекти 
от образуването на делата, до тяхното приключване, вкл.и водените 
деловодни книги, като по време на проверката е констатирана много 
добрата работа на съда като цяло, и са дадени няколко предписания, които 
касаещи дребни детайли от техническата работа по делата и деловодната 
документация /и те са 4 на брой/, а именно да бъдат прецизирани 
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Вътрешните правила на съда за случайното разпределение на делата с цел 
избягване на неясноти и противоречия; докладите по гражданските дела да 
отговарят на изискванията на чл.146 ал.1 ГПК /да съдържат всички 
реквизити/; по постъпващите в съда по делата книжа да има резолюция на 
съдията- докладчик; и да се преустанови практиката за копиране на текстове 
с различен шрифт в съдебните актове- респ. същите да бъдат оформени в 
един и същ шрифт. 

През 2018г. е извършена Комплексна планова проверка от 
Инспектората към ВСС, която е приключила с съответни изводи; Посочено 
е, че Организацията и осъществяването на правораздавателната дейност в 
PC - Ардино е на много добро ниво; Делата се образуват, разпределят, 
насрочват, отлагат и приключват съгласно изискванията на закона. 
Насрочването на делата е в срока по чл. 252, ал.1 НПК; От проверката се 
установи, че върху влезлите в сила присъди не се поставя щемпел. След 
обсъждане, от ръководството на съда е възприето мнението, че следва да се 
изготви нов щемпел и да се подписва от съдията, постановил присъдата; 
При проверката се установи много добра практика по получаването, 
съхраняването и предаването на веществени доказателства, които се 
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. В книгата за 
веществените доказателства не се отбелязва конкретния начин на тяхното 
унищожаване. Отлагането на делата и насрочването им за следващите 
съдебни заседания е съобразено със сроковете, предвидени в чл. 271, ал. 10 
НПК. През проверявания период са извършени проверки от ОС - Кърджали 
по отношение на съдиите, разглеждащи наказателни дела. По време на 
проверката е констатирано, че практиката на съда по наказателните дела е 
непротиворечива и съобразена със закона, предвид факта че почти всички 
от оспорваните актове са потвърдени от въззивната и касационната 
инстанция. Установено е, че се спазват законовите срокове при 
администриране на постъпилите жалби, протести и възражения, които се 
изпращат на въззивна инстанция съгласно срокът посочен в чл.319, ал.1 от 
НПК. Водените в съда книги на хартиен носител са съобразени с 
изискванията на ПАС. Слагат се жълти етикети на делата, чието 
разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, съгласно чл.78, т.5 от 
ПАС. Установи се практика делата да се насрочват за разглеждане в 
съдебно заседание с ръкописни резолюции, като не е спазена разпоредбата 
на чл.32, ал.2 във вр. чл.252 от НПК(отм.). 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 
Закона за съдебната власт, от Инспектората към Висшия съдебен съвет 
дадени и 3 бр. препоръки: 1/ Да се предприемат мерки за преодоляване на 
практиката някои от съдиите да се произнасят с ръкописни разпореждания, 
а някои от тях само с ръкописни резолюции при насрочване на делата; 2/ В 
книгата за веществените доказателства в графата за разпореждането с тях да 
се отбелязва конкретния начин на тяхното унищожаване; 3/ На присъдата да 
се поставя щемпел за влизането й в сила, подписан от съдията докладчик. 

Така дадените препоръки са изпълнени в цялост, за което 
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Инспектората към Висшия съдебен съвет е уведомен по надлежният ред.  И 
през тази отчетна година не се установи съдиите и съдебните служители да 
са срещнали неразрешими, трудно разрешими или сериозни проблеми по 
приложението на процесуалните закони – АПК, ГПК и НПК. 

Средна натовареност за съдебния район по видове дела за разглеждане 
– наказателни, граждански и търговски, както и спрямо общия брой дела и 
спрямо свършените дела.  

Разпределението на делата по видове и докладчици в Районен съд – 
Ардино се извършва на принципа на случайния избор, съобразно реда на 
постъпването им, по програмния продукт на Висшия съдебен съвет и 
съобразно приетите правила в тази насока. Натовареността и на двамата 
магистратите е на 100%- поравно и по двата вида дела. 

 
Средната натовареност за съдебния район е следната;       
 

 
 

Вид дела 
 
 

Натовареност спрямо общ 
брой дела за разглеждане 
на един съдия по щат на 

база 12 месеца /бр./ 

Натовареност спрямо общ 
брой дела за разглеждане на 
един съдия по действително 

отработени човекомесеца /бр./ 

Граждански дела 9,1 бр. 7,7 бр. 

Наказателни дела 3,3 бр. 3,1 бр. 

Общо: 12,4 бр. 10,8 бр. 
 
Посочените по-горе дела през отчетната годината са разгледани и 

решени от следните съдии: 
     1.СУНАЙ ОСМАН- в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. 
     2.ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ- в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. /като 
съдия В.Петров в периода от 21.12.2018г. до 04.01.2019г. е бил в платен 
отпуск/. Именно поради последното обстоятелство е налице различие в 
броят на делата, разгледани и решени от съдиите. 

 Разгледани и решени наказателни дела по съдии; Общият брой на 
разгледаните дела е 79 бр. , а на решените- 74 бр. 

 СУНАЙ ОСМАН -  разгледани са 41 бр., от които са решени 39 бр.  
 Несвършени дела в края на отчетния период са 2 бр. 
 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ-  разгледани са 38 бр., от които са 

решени 35 бр. 
 Несвършените дела в края на отчетния период са 3 бр. 
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 Разгледани и решени граждански дела по съдии;Общият брой на 
разгледаните граждански дела възлиза на 218 бр., а на решените- 185бр. 

 СУНАЙ ОСМАН – разгледани са 109 бр., от които са решени 94бр.  
 Несвършените дела в края на отчетния период са 15 бр. 
 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ- разгледани са 109 бр., от които - решени  

91 бр.  
 Несвършените дела в края на отчетния период са 18 бр. 

Общ брой на разгледани и решени дела по съдии; 
 СУНАЙ ОСМАН – разгледани са 150 бр., от които са решени 

133 бр.  
 Несвършените дела в края на отчетния период са 17 бр. 
 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ- разгледани са 147 бр., от които - решени 

126 бр.  
 Несвършените дела в края на отчетния период са 21 бр. 

 
Постъпленията и динамиката на делата в Районен съд - Ардино през 

последните години  по видове – наказателни и граждански е следната и 
може да се проследи от изготвената диаграма за общо постъпление на 
делата  и постъпили дела по видове. Изводът, който се налага при 
разглеждане на горните данни е за наличие на тенденция за запазване 
общият брой на постъпленията на дела в РС- Ардино, с минимално 
увеличение от 10 бр. дела /с 3,6 %/ в сравнение с предходните 2016г. и 
2017г. /когато постъпилите в съда дела са били 268 броя/, а през настоящата 
2018г. са постъпили общо 278 броя дела. Налице е слабо увеличение в 
броят на постъпилите наказателни дела /само 1 дело в повече в сравнение с 
2017г./, за сметка на по- силното увеличение, което се забелязва в 
постъплението във гражданските дела /10 дела в повече или увеличението е 
с 5,5 % в сравнение с предходната 2017г.,  и с 17,5 % в сравнение с 2016г./.   

 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА;   за 2013г.- 115бр.,  за 2014г. – 65 бр.,  за 
2015г.-95 бр., за 2016г. – 98 бр.; за 2017г.- 75 броя дела; през 2018г- 76 бр. 
дела Т.е. Налице е незначително увеличение в сравнение с предходната 
година. 

 ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА;  за 2013г.-  153 бр., за 2014г. – 163бр.;  за 
2015г.- 204 бр. за 2016г.– 170 бр.; за 2017г.- 193 бр.; 2018г.- 202бр. Налице е 
по-значително увеличение в постъплението на граждански дела през 2018 
година в сравнение с предходната 2017г. отчетна година – с 10 бр., 
равняващи се на 5,5 % повече постъпили дела. Налице е доближаване до 
нивата от 2015г., като тенденцията е към повишаване на постъпленията в 
гражданските дела; 
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Структура на наказателната престъпност 
 

5.1.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР-  
Разгледани през 2018г. са 16 броя дела от този вид, като 
новообразуваните са 16 броя, а и няма останали от предходната година 
/за сравнение- през 2017г. са разгледани 13 бр., от които 12бр. са 
новообразуваните, а 1 бр. дело е останало несвършено от предходен период; 
 

Някои видове 
престъпления 

по НК 

НОХД за разглеждане Свършени дела 

Съден
и лица     

[бр] 

Осъден
и лица     

[бр] 

Несвър-
шени от 
предхо-

ден 
период 

Новооб
-

разуван
и 

Общ 
брой 

Решени 
по 

същест-
во с 

присъда 

Прекратени 

Споразу-
мение  по 

реда на 
чл. 381 

По 
други 

причин
и 

По Глава II - 1 1 - - - 1 - 
По Глава III - - - -   - - 
По Глава IV - 2                                                                                    2 2   2 2 
По Глава V - - - - - - - - 
По Глава VI -- - - - - - - - 
По Глава VII - - - - -  - - 
По Глава 
VIII - - - - -  - - 
По Глава IX - - -  -  - - 
По Глава X - - - - -  - - 
По Глава XI - 13 13 4 7 - 13 11 
По Глава XII - - - - -  - - 
По Глава 
XIII - -  - -  - - 

Общо: - 16 16 6 7  16 13 
 
От горната таблица е видно, че най-голям брой на постъпленията са 

дела с обвинения за престъпления по Глава ХІ от НК – “Общо опасни 
престъпления”- 13 бр. и по специално по чл.343 „б”, и по чл.343 „в“ от НК, 
и няколко броя по чл.354 НК, и 2 бр. по чл.183 от НК, 1 бр. за причинена 
телесна повреда. От изложената таблица е видно, че нивото на престъпност 
в Ардинският съдебен район е много ниска, и е еднообразна, и в голямата си 
част се изразява в извършени деяния по глава ХІ, и най- вече в 
престъпления по чл.343 „б” от НК и по чл.343 „в“ от НК- 8 броя, и те 
съставляват почти ¾ от новообразуваните дела. По някои глави от 
Особената част на НК няма констатирани престъпления  /гл.1, гл.III, гл.IV,  
гл.VІІ, гл.VІІІ, гл.Х,  гл.ХІІ и гл.ХІІІ/.  От така разгледаните нак. дела от 
общ характер 6 броя са били бързи производства. 

От общо разгледаните 16 броя през 2018г. са свършени 13 бр.броя  
наказателни от общ характер дела, и всичките са свършени в 
инструктивния 3 – месечен срок, и останали несвършени в края на 
отчетния период са 3 бр. дела, което води до логичният извод, че по този 
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показател качеството на правораздаване във Ардинският съдебен район на 
много високо ниво.  

По- конкретно; В 1 месечен срок са разгледани и решени 11 бр., а 
останалите дела са свършени в 2 месечен срок. 

Били са проведени 23 заседания по тези 16 броя дела, а отлагания на 
заседания е имало 9 пъти /и тези отлагания касаят разпоредителните 
заседания по смисъла на чл.248 от НПК, в които делата се насрочват за 
разглеждане в открито съдебно заседание/. 
 
 5.2.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР. 

През 2018г. са разгледани 6 броя наказателни дела от частен 
характер- / за сравнение през предходната година те са били 7 броя/. 

Постъпилите дела от този са 5 броя, като несвършено от предходен 
период са 1 бр.дело, или, общо за разглеждане наказателни дела от частен 
характер през отчетния период са били 6 броя /през 2017г. те са били 7 бр./, 
от които разгледани и решени са 6 броя, и в края на отчетния период е няма 
останало несвършено дело.  

По 2 бр. от постъпилите  наказателни дела от частен характер са били  
постановени оправдателни присъди, а 4 бр. дела са прекратени, от които 
2 бр. на осн. чл. 24, ал.1, т.6 вр.чл.т.8 „а“ от НПК, 1 бр. дело е 
прекратено поради постигната спогодба, и 1 бр.- поради оттегляне на 
тъжбата.  

От свършените 6 наказателни дела от частен характер /4/ четири са 
решени в 3 месечния срок- или 67% от делата са решени в 3- месечния 
срок, а останалите- извън този срок. 

По- конкретно; В 1 месечен срок е разгледано и решено 1 бр. дело; 
в 2 месечен срок - 3 бр.дела, а в срок над 3 месеца-2 бр дела. 

Били са проведени 16 заседания по тези 6 броя дела, а отлагания на 
заседания е имало 10 пъти /и тези отлагания касаят събиране на нови 
доказателства, неявяване на страни и техни процесуални представители по 
уважителни причини/. 
 
 5.3.НАКАЗАТЕЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА по чл.78 „а“ 
от НК. 

През отчетния период са постъпили и образувани 4 бр. наказателни 
дела по чл.78а от НК /За сравнение през 2017г. те са 3 бр./. От така 
разгледаните 4 бр.дела и четирите са решени.  По така образуваните и 
решени наказателни дела по чл.78„а” от НК, и по 4-те /четирите/ от тях 
обвиняемите лица са признати за виновни и освободени от наказателна 
отговорност, като им е наложено административно наказание „глоба”. 
Делата са решени в 3-месечният инструктивен срок, и на едно заседание 
обикновено /решени са в 1 месечен срок от образуването им/ 
 5.4.ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

Постъпилите частни наказателни дела през 2018г. са 26 бр. /за 
сравнение през 2017г- те са 39 бр./, както следва; 1 бр.дело е за  
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постановяване на принудителни медицински мерки по чл.89 от НК; 2 бр. 
дела са по „производство по осъществяване на международна правна 
помощ по наказателни дела“ –съдебни поръчки; 2 бр. по постъпило искане 
от прокурор, за разпореждане за предоставяне на информация от 
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи 
и/или услуги; и 2 бр.- обжалване на Постановление на Прокуратура за 
прекратяване на досъдебно производство;  19 бр.частни наказателни дела 
касаят досъдебното производство- като същите съставляват искания за 
даване на разрешение за извършване на претърсване и изземване или 
искания за одобряване на извършени такива действия, разпити пред съдия и 
други, като не са останали несвършени дела от тази категория. Делата са 
решени в 3–месечния срок- 100%. / като 25 бр.дела са решени в 1 
месечен срок, а 1 бр. дело- в 2-месечен срок. 
 
 5.5.АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 

През отчетната 2018г. са образувани 25 броя административно- 
наказателни дела,  като несвършени от предходен период са 2 бр. дела, или 
общо за разглеждане са 27 бр. дела. /За сравнение през 2017г. 
новообразуваните са били 18 бр., а общо разгледаните са били 22 бр./. 
От тази категория дела са решени 25 бр. дела, и останали несвършени в 
края на отчетния период са 2 бр. дела. От разгледаните и свършени 25 броя, 
21 броя са решени в тримесечния срок– или, 92% от свършените дела са 
решени в тримесечния срок /като в 1 месечен срок са разгледани и 
решени  7 бр. дела; в 2 месечен срок- 11 бр. дела; в 3 месечен срок 3 бр. 
дела, а 4 бр. дела са решени извън 3-месечният срок. 

Обикновено делата са разгледани и решени в едно заседание, и в 
редки случаи са отлагани за друго заседание, и това поради неявяване на 
страна и/или процесуален представител поради уважителни причини. 
 

Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен 
интерес.  През 2018 година в Районен съд – Ардино няма висящи 
наказателни дела от особен обществен интерес, както и не са образувани 
нови такива дела.        
 
6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове по видове престъпления; 

През отчетния период в съда са постъпили 16 обвинителни акта или 
споразумения, по които са образувани наказателни дела от общ 
характер, като от предходния период няма останали дела, или, делата за 
разглеждане през отчетната 2018г. общо са 16 броя.   

През отчетния период са решени общо 13 бр. наказателни дела от 
общ характер, по които са произнесени 6 присъди, и са одобрени 7 
споразумения. В края на отчетния период са  останали несвършени 3 бр. 
дела от общ характер. 
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През отчетния период са постъпили и образувани и 4 
бр.наказателно-административни дела по чл.78а от НК по предложения 
на Прокуратурата. Така разгледаните 4 броя НАХД по реда на чл.78 „а“ 
от НК  са решени.  По така образуваните и решение наказателни дела по 
чл.78„а” от НК, обвиняемите лица са признати за виновни и освободени от 
наказателна отговорност, като им е наложено административно наказание 
„глоба”. 

 
6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица 
по НОХД в края на отчетния период; 
 През периода са съдени 13 лица, а осъдените са 11 лица  при 13 
разгледани и решени дела.  
 

ГЛАВА IV – „Престъпления против брака, семейството и младежта“ 
– Разгледани са 2 броя дела, по които са наложени наказание „лишаване от 
свобода“ при условията на чл.66 от НК. 

 „Относителен дял на осъдителни присъди- 100 %. 
 
ГЛАВА ХІ – „Общо опасни престъпления”. 
През отчетният период по тази глава са разгледани  13 броя дела, като 

всички са новообразувани. Решени по същество са 11 броя дела /с 
присъди и споразумения/, като по 12 бр. от тях са били за извършено 
престъпление по чл.343 „б“ или „в“ от НК, и 1 бр. дело  е за извършено 
престъпление по чл.354 НК.  

 Осъдените лица по чл.343 „б” от НК  са 11 на брой, от които  
наказание „лишаване от свобода”/с приложението на чл.66 от НК/, 
/наложени с 4 бр. присъди и 7 бр. споразумения/.   

Относителен дял на осъдителни присъди - 100%. 
 

 7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди-  През 
отчетния период няма постановени оправдателни присъди по разгледаните и 
решени НОХД. 
 

7.а. ВЪРНАТИ ЗА ДОРАЗСЛЕДВАНЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА- През 
отчетната 2018г. няма върнати за доразследване на Прокуратурата дела. 

8. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА- вид и брой; 
 

А. Структура на постъпленията на гражданските дела по вид  и брой; 
 
      Анализ на постъпленията на гражданските дела през 2018г. и съпоставка 
с данните от предходните години: 
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Година Постъпили дела 

2015 204 
2016 170 
2017 193 
2018 202 

 
 
8.1.Искове по СК,  в т.ч. за развод и недействителност на брака, за 
развод по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка;  

През отчетният период са постъпили и новообразувани общо 29 бр. 
дела, а несвършените от предходния период са 4 броя, или общо през 
отчетния период са разгледани  33 броя дела по искове от този вид. От тях 
свършени дела са 28 броя, като останалите несвършени дела в края на 
отчетния период са 5 броя. От общо свършените дела от този вид  27 броя 
са приключили в 3- месечният срок, а 1/едно/ дело е приключило извън този 
срок.  
 
 8.2.Облигационни искове, в това, число за непозволено увреждане, 
и дела от/и срещу търговци; 

През отчетният период са  постъпили  2 бр. дела, като 2 броя дела са 
останали несвършени в началото на отчетния период, или общо през 
отчетният период са разгледани 4 броя дела по искове от този вид. От  
общо свършените дела от този вид  2 броя в 3- месечният срок е 
приключило разглеждането на 1/едно/ дело, 1 дело е приключило извън 
този срок, 2 бр.дела от тази категория в края на отчетния период са 
останали несвършени. 
 
 8.3.Вещни искове, в това число и по ЗСПЗЗ. 

 През отчетният период са постъпили и образувани 7 броя дела, като 
несвършените от предходен период е 1 бр., а 1 бр. дело било върнато за 
ново разглеждане под нов номер, или са разгледани общо 8 броя дела по 
искове от този вид. От тях свършени дела са 5 броя, като останали 
несвършени дела в края на отчетния период са 3 бр. дела. От общо 
свършените дела от този вид в 3 месечен са решени 4 бр. дела,  1 бр. дело е 
решено извън този срок. 
 
 8.4.Делби и искове по ЗН; През отчетният период има постъпили и са 
образувани 6 бр. дела от тази категория, като 2 бр.дела за делба, и 4 бр.дела  
по ЗН, и няма несвършени от предходен период такива дела, или, общо за 
разглеждане са 6 броя дела. От тях, 4 бр. дела са решени в 3 месечен срок, 
като 2 бр. дела /делбени производства/ са останали навършени в краят на 
отчетният период. 
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8.5.Установителни искове; През отчетният период са постъпили и 

образувани 5 броя дела, като несвършените от предходен период са 2 бр., 
или, са разгледани общо 7 броя дела по искове от този вид. От тях 
свършени дела са 2 броя, като останали несвършени дело в края на отчетния 
период са 5 бр. дела. От общо свършените дела от този вид в 3- месечен са 
решени 2 бр. дела, като няма решени извън този срок дела. 

 
8.6. Искове по КТ, в това число обезщетение по чл.200 от КТ и за 

отмяна на уволнение; През отчетният период са постъпили за разглеждане  
2бр. дела по КТ, а 1 бр. дело е останало от предходен период като 
нерешено, или са разгледани 3 бр. дела от тази категория. В краят на 
отчетният периода са решени в 3-месечен срок 2 бр. дела, и 1 бр. дело е 
останало несвършено . Няма решени извън 3-месечният срок дела. 

   
8.7.Финансови начети; През отчетната 2018 година в РС- Ардино 

няма постъпили дела по финансови начети, както и не са останали такива от 
предходен период. 

 
8.7.Други дела, както ч.гр.д., така и такива по ЗН, ЗГР, ЗЗДН, 

ЗЗДискр., ЗЗДт; 
 

През отчетната 2018г. са постъпили и образувани общо 51 броя дела 
от този вид/, а несвършените от предходен период са 6 броя дела /и 2 бр. 
върнати от ОС- Кърджали за продължаване на съодопроизводствените 
действия, или , през отчетният период са разглеждани общо 59 броя дела 
по искове и молби от този вид. Делата са следните;:  

1.По ЗГР – През 2018г. са постъпили 21 бр., а 6 бр. останали от 
предходен период, и 2 бр.- върнати от ОС-Кърджали за продължаване на 
производството по тях. Решени са 22 бр. дела  

2. По ЗЛС – През 2018г. са постъпили  8бр., от които 5 бр.-  решени, 
и 3 бр. останали несвършени в краят на периода 

3. Теглене на суми от детски влог – 2 бр. дела са постъпили през 
2018г., които са решени. 

4. Домашно насилие - 11 бр.дела са постъпили през 2018г., от които 9 
бр.- са решените дела, и 2 бр. останали несвършени в краят на периода. 

5. По Закона за закрила на детето – 6 бр. са постъпили през 2018г., 
които са решени в краят на периода. 

6. По Закона за наследството – 3 бр. дела са постъпили по чл.51 от ЗН  
през 2018г., които са решени в краят на отчетният период. 

7. Обезпечение на искове по ГПК – няма 
8. Съдебни поръчки – 1 бр. дело има постъпило през 2018г.- решено 

към краят на отчетният период. 
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9. Дела за разкриване на банкова тайна – 2 бр.дела са 
новообразуваните през 2018г.- към краят на периода няма нерешени дела 
от този вид. 

10. Даване съгласие за разпореждане с имот на недееспособен по 
чл.130 ал.3 от СК- новообразуваните дела са 5 бр.  за 2018г.- които са 
свършени. 

11.Откази от наследство по чл.48 от СК- постъпилите през 2018г. са 4 
бр., които са към краят на отчетният период са свършени. 

 
8.8.Дела от административен характер,  в това число по ЗУТ- през 

отчетният период няма образувани от тази категория. 
8.9.Дела по чл.410 и чл.417 ГПК, и Закона за кредитните 

институции;  През отчетната 2018г. са постъпили и образувани общо 68 
броя дела, от които са новообразувани дела, и няма останали несвършени 
дела от предходния период. От тях са свършени 68 броя дела- в 3-месечен 
срок, като няма останали несвършени дела в края на отчетния период. 

Б. Сравнителен анализ на постъпленията на граждански дела през 
последните години; 

 

Година 

По общия ред, 
в т.ч. 

От и с/у 
търговци 

Чл.310 ГПК 
 

ЗСПЗЗ и 
ЗВСГЗГФ 

 
ЧГД 

 
Чл.410 и 

чл.417 ГПК 

2015 81 8 - 41 71 
2016 79 2 - 34 55 
2017 87 5 - 28        71 
2018 114 - - 20        68 

През отчетния период се забелязва увеличение в постъплението 
на гражданските дела, като за 2016г. те са 170 бр. а за 2017г.- 193 бр., 
през 2018г- 202 бр. Налице е увеличение в постъплението на граждански 
дела през 2018г. с 9 бр. в сравнение с 2017г.  равняващи се на 5,5 %, /а в 
сравнение с 2016г.– с 32 бр., което са равнява  равняващи се на 17,5 % по-
вече постъпили дела/. 

От долната таблица е видно, че е налице сериозно едно увеличение 
на делата, разглеждани по общия ред за сметка на тези на частните 
граждански дела, заявленията по чл.410 и чл.417 от ГПК и другите, в 
сравнение с предходните 2015г.-2017г. вкл. В същото време следва да се 
отбележи значителното намаление в постъплението на частните граждански 
дела и на бързите производства.  
           Сравнителният анализ на движението на гражданските дела за 
настоящият и предходният отчетен период, и приключването им в 
тримесечен срок е отразено в следния графичен вид: 
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Година 
 

Разгледани дела 
 

Свършени дела 
 

Свършени дела в 
3-месечен срок  в % 

 

2015 218бр. 197бр. 191бр. или 96 % 
2016 191бр. 175бр.  168бр. или 97 % 
2017 209 бр.  193 бр. 188 бр. или 97% 
2018 218 бр.  185 бр. 180 бр. или 97% 

 

 
 
  Конкретно за отделните категории граждански дела, разгледани и решени 
в съда могат да се посочат и следните данни; 
1/ гр.дела по общият ред-  
- в 1-месечен срок са разгледани и решени 55 бр. дела; 
- в 2 месечен-  са разгледани и решени  27 бр.дела; 
- в 3-месечен срок са разгледани и решени- 9 бр. дела,  
- в срок над 3 месеца са разгледани и решени 5 бр.дела. 
 
2.чгд- 20 бр.дела са разгледани и решени в 1 месечен срок /т.е. всички дела 
от тази категория/. 
 
3.по чл.310 ГПК/бързо производство- 1 бр.дело, което е разгледано и 
решено в 2 месечен срок. 
 
4.дела по чл.410-417 ГПК- 68 бр., които са решени в 1 месечен срок /т.е. 
всички дела от тази категория. 
 
 Размяна на книжата е имало при 70 бр. дела по общия ред, като по 
повечето от тези дела размяната на книжа се осъществила в рамките на 1-2 
месеца, като в 1 месечен срок са 37 бр. дела.; в 2- месечен срок- 26 бр. 
дела, а една минимална част и в 3- месечен срок /3 бр. дела/, и над 3 
месеца- 4 бр. дела.  
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Причините, поради които, при посочените няколко броя дела – 7 броя, 
има удължаване на срокове за размяна на книжа /3 бр. дела в 3 –месечен и 
или 4 бр. дела в срок над 3- месеца/, са характерни за региона, и това се 
дължи на отдалечеността на населените места от седалището на Районния 
съд, миграционните процеси, които са характерни за региона и страната, и 
като следствие на това се стига до извършване на допълнителни 
процесуални действия по даване на указания за връчване по реда на чл.47 
ал.1 от ГПК, последващи действия по установяване адресната регистрация 
на ответниците, даване указания за отстраняване недостатъци по искови 
молба, произнасяне по направени искания за удължаване на срокове за 
изправяне на такива недостатъци и представяне на доказателства в тази 
насока, за внасяне на депозити за особен представител, за искания до АК- 
Кърджали за определяне и последващо назначаване на такъв и връчване на 
книжата на същият, представяне отговор от същият, срещни искове и 
следващите се от това действия по чл.131 от ГПК и други.       
    В Районен съд– Ардино през отчетната 2018г. са насрочени 125 
открити заседания за разглеждане на граждански дела, като от тях са 
отложени само 30 и в 2 бр. в първото по делото или помирителното 
заседание. Отлагането на гражданските дела се дължи най-вече на искания 
за постигане на спогодба, или искане за определяне на допълнителен срок за 
представяне на допуснати доказателствата, за изготвяне на експертизи, за 
представяне на експертизи в срок- поради по- късно внесен депозит или 
усложнения при изпълнение на задачата, неявяване на свидетели, 
представяне на болнични листове или други документи, обосноваващи 
уважителност на причини за неявяване на страните или/и техните 
процесуалните представители по делата, заболяване на съдия- докладчик, 
респ. служебен или редовен отпуск на съдията- докладчик, или пък искане 
за отлагане с оглед на евентуална спогодба и др. По принцип отлагането на 
делото почти винаги има основателен характер, и по правило, отложените 
дела се насрочват в изключително кратки срокове, които не водят до 
удължаване разглеждането и решаването на делото. Както от по-горното се 
вижда, отлагания има само в 30 бр. от делата или около 24 % от тях, които 
винаги са със обективен характер, и те почти никога не оказват влияние 
върху срочното разглеждане и решаване на делото. Тези показатели са 
достатъчно красноречиви, че съдиите в РС- Ардино полагат дължимите 
усилия за качественото и срочно изпълнение на своите задължения по 
разглеждане и решаване на делата, и не допускат отлагане на дела в открито 
съдебно заседания. Това води до извода, че съдиите са извършили 
достатъчно работа в подготвителната фаза на производството по делото, 
запознали са със исковите и другите молби, с направените искания на 
страните, и това е довело до по-горните резултати, като следствие от 
добрата предварителна работа по делата. 
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Справка за дейността на съдиите по  гражданските дела през 2018 г. 
 

 

Съдия 

Несв. 
дела в 

началот
о на 

периода 

Постъп
или 

дела по 
общия 

иск. Ред 

Постъп
или 

ЧГД, 
вкл.и по 
410,417 

ГПК 

Общо 
дела за 
разгл. 

Свърш. 
дела по 
общия 
иск.ред 

Свърш. 
ЧГД по 
410,417 

ГПК 

Общо 
свърш. 

дела 

Ост.не 
свър. 
Дела 

С.ОСМАН 8 62 39 109 54 40 94 15 

В.ПЕТРОВ 8 52 49 109 42 49 91 18 

ОБЩО 16 114 88 218 96 89 185 33 

  
БЮРО ПО СЪДИМОСТ; 
 В „Бюро  по съдимост“ при Районен съд – Ардино, през отчетната 2018 

година са издадени общо 1929 бр. справки и свидетелства за съдимост, от 
които; издадени 973 бр. свидетелства за съдимост; 819 бр. получени 
справки за съдимост от друг съд; и издадени 137 бр. справки за съдимост. 
По правило издаването на справките и свидетелствата за  съдимост става 
почти незабавно след депозиране на искане и представяне на изискуемите 
документи, което говори за бързината и качеството на извършваната 
дейност от съдебните служители в бюрото; 

 
ІІІ.   СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ :  
 
1. Брой на постъпилите изпълнителни дела;  В началото на отчетната 
2018г. като несвършени от 2017 година са останали 110 бр. изпълнителни 
дела, общо за сумата в размер на 110 621 лева; През 2018  година са 
постъпили и образувани 34 бр. изпълнителни дела. Или, общо 
изпълнителни дела за разглеждане през отчетния период са 144 бр. с обща 
сума подлежаща на събиране в размер на 204 807 лева.  
 
2.Брой на свършените изпълнителни дела. 
         Прекратените изпълнителни дела през отчетния  период са 14 броя, от 
които чрез изплащане- 13 бр.дела; прекратени по други причини-  1 дело. В 
парична стойност тези показатели, изглеждат така: събраната сума за 
отчетния период възлиза на 42 465 лв., от които; суми по изпълнителни 
листове–  в размер на 34 580 лв.; такси и разноски – 7 885 лв., от които 
такси– в размер на 3 299 лв; допълнителни разноски– в размер на 3 617 лв.;  
и лихви– в размер на 969 лв.         
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        В краят на отчетният период са останали  130 броя несвършени дела, с 
обща сума по изпълнителни листове  в размер на 169 607 лв. 
 
 Възложени на СИС изпълнителни дела от Районен съд – Ардино 
 
Годин
а 

Брой 
постъпил
и дела 

Сума за 
събиране  

Свършен
и дела 

Събрана сума  Останали 
несвършен
и дела 

Останал
а сума за 
събиране 

2017 14 8 279 3 4 012 11 4 276 
2018 14 4543 6 1 466 8 3 077 
 

Районен съд – Ардино – Сравнителен анализ на изпълнителни дела през 
последните четири години 
       

година 
Брой 

постъпили 
дела 

Сума за    
събиране 

Свършени 
дела 

Събрана 
сума 

Останали 
несвършени 

дела 

Останала 
сума за 

събиране 

2015 19 5 325 793 30 41 453 95 5 272 027 
2016 42  5 303 879 37 56 239 100 61 743 
2017 35 68 113 25 25 018 110 110 621 
2018 34 94 186 14 42 465 130 169 607 

 
      ПОСТЪПИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 
ГОДИНИ, и  събраните суми по тях в СИС при РС– Ардино, може да се 
проследи по изготвените диаграми за общо постъпление на делата. 
  

Графики на делата и сумите по изпълнителни дела в РС Ардино 
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Служба по вписванията: 

      В Районен съд– Ардино през отчетната 2018 година длъжността „Съдия 
по вписванията” се заема от Таня Димитрова Толева. За времето, през 
което титулярят на длъжността „съдия по вписвания” Т.Толева е във 
редовен отпуск, функциите се изпълняваха от ДСИ- Л.Табаков по 
заместване със съответна заповед на Министъра на правосъдието, или, от 
съдиите С.Осман и В.Петров /със съответна заповед на административният 
ръководител, и при невъзможност ДСИ да изпълни тази функции поради 
някакви причини- напр. редовен отпуск или такъв поради временна 
нетрудоспособност/. Работата на съдията по вписвания се осъществява в 
тясно сътрудничество с Агенцията по вписванията. 
 Разпределението на нотариалните дела през отчетната 2018година, в 
зависимост от вида на сделката е следното:  

 
ВИД СДЕЛКА 2018 2017 2016 

Нотариални дела-общо: 
В това число 

668 512 413 

Продажби 149  139 117 
Дарения 16 11 9 
Замени 0 0 0 
Наеми и аренди 17  25 13 
Констативен акт, обст. 
проверки 

59  79 84 

Възбрани /ДСИ, ЧСИ и 
други органи/  общо 

19   18 23 

Актове за държавна и 
общинска собственост 

323  80 83 

Постановления на ЧСИ, 
ДСИ, АДВ,публичен  

2  6 2 

Вписване на искови молби, 
делби, обявени завещания, 
откази от вещни права, 
решения на ПК и съдебни 
решения /за конфискувани 
имоти, апорт на недв.имоти 
в ЮЛ, делби, суперфиции- 
сервитут и право на 
ползване 

16  75 73 

Други вписвания   67 79 9 
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Графика  по видове нотариални дела в РС Ардино 
 

 
 

 В Службата по вписвания през 2018г. са издадени 43бр. писмени 
справки/ удостоверения; извършени са 277бр.устни справки, 10бр. справки 
по молби на държавен орган; издадени са 92бр. преписа; извършени са 
53бр. отбелязвания и 14бр. заличавания. 

В същото време следва да се упомене, че от м.юли 2018г. на 
територията на действие на РС- Ардино нямаше действащ нотариус /като 
нотариусът беше преместен в друг район/, поради и което функциите на 
последният се изпълняваха от Съдията по вписванията респ. от 
заместващият в тези функции ДСИ или районен съдия. 
За периода от м.юли 2018г. до 31.12.2018г. /когато Съдията по вписвания в 
РС- Ардино изпълняваше и функциите на нотариус/ броят на извършените в 
Службата по вписвания нотариални заверки на договори, подпис, на 
съдържание на документ, преписи на документи, договори за МПС, 
нотариални покани и др. са 917 броя, а изповяданите сделки са 83 броя. За 
така извършените сделки и заверки от съдията по вписванията за районен 
съд Ардино са събрани държавни такси в общ размер на сумата от  19 205 
лева.  

 
ІV.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ:  
1. Сграда, оборудване, проблеми 
 Районен съд Ардино ведно с Районна прокуратура ползва втория и 
третия етажи от сградата. На 02.07.2001 г. с Разпореждане № 31 на МС, 
сградата в която се помещава РС – Ардино е обявена за имот – публична 
държавна собственост, като същия е предоставен безвъзмездно за 
управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Районен съд 
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– Ардино. С протокол за предаване на недвижим имот публична държавна 
собственост от 04.10.2001 г., комисия назначена със заповед № ОУ – 336 от 
04.10.2001 г. на Областен управител на Област Кърджали извърши 
фактическото предаване на държавния недвижим имот, находящ се в град 
Ардино, ул.”Републиканска” № 6, кв.11, парцел III, пл.сн.№ 198 по 
застроителния и регулационен план на града, представляващ втори и трети 
етажи от триетажна масивна административна сграда със смесена 
конструкция, със застроена площ 155,5 кв.м., актувана с АДС № 
1443/08.12.1992 г. на Община Ардино, на комисия назначена със заповед № 
131/03.10.2001 г. на Председателя на Окръжен съд – Кърджали, издадена на 
основание заповед № ЛС – И – 453/22.08.2001 г. на Министъра на 
правосъдието. 
 През 2016г. бяха предприети действия за изпълнение изискванията на 
§ 83 ал.1 от ПЗР на ЗСВ и Решение по т.27.1 от Протокол № 24/ 09.06.2016г. 
на Пленума на ВСС, за отразяване промяната в собствеността на имота, 
ползван от съда- горният, във връзка с преминаването на имота от 
собственост на МП на ВСС, и респ. за съставяне на нови актове за публична 
държавна собственост със отразяване в тях на титулярите на правото на 
управление на същите- в тази насока РС- Ардино изпрати на Областна 
администрация гр.Кърджали необходимите за това документи. 
 Районен съд гр.Ардино ползва част от  втория и целия трети етаж от 
сградата на Съдебната палата. 
 Както и в предходните доклади е упоменато, достъпът до входа  на 
съда не е пригоден за хора в неравностойно положение, както положението 
с достъпа на входно-комуникативните пространства /включително 
обозначения с релефни надписи, уголемен шрифт и информационни табла, 
предназначени за хора със сериозни затруднения/ и монтирането на такива, 
към настоящият момент няма, поради липсата на средства. 
 През отчетния период е закупувано ново канцеларско оборудване със 
собствени средства на съда- а именно 2 бр. канцеларски стола- за 
служители, чиито работни столове бяха амортизирани и съответно 
бракувани; 1 бр. кардекс /картотека за служба „Бюро съдимост“, шкаф 
/дървен/ и др. През 2018г. РС- Ардино не е получавал от ВСС компютърна 
или периферна техника, както и такава не е закупуване със средства на съда.  
 Към настоящият момент в РС- Ардино работните помещения са 
обзаведени с всичко необходимо- техника и мебели, за нормален работен 
процес. Както и в предишните доклади е посочено, проблем е 
недостатъчният брой на работни помещения, предназначени за съдебните 
служители. Както и в предходните години е упоменавано налице са  
достатъчно примери в тази насока- в 2 от помещения на съда работят 3- ма 
съдебни служители /в едното са системният администратор, главният 
счетоводител, и съдебният секретар на СИС/, а във другото са /две съдебни 
секретарки и призовкарят на съда/, като се има на предвид, че в последното 
помещение се намира и Бюрото по съдимост, което намирам за крайно 
неподходящ вариант за нормално функциониране на съдебната 



Районен Съд Ардино Отчетен доклад 2018г  Страница 34 от 39 

администрация. В същото време следва да подчертая, това са 
възможностите на самата съдебна сграда и площта, ползвана от съда, и няма 
техническа възможност да се обособят, разширят или изградят нови 
помещения. Както и в предходните отчетни периоди е споменато, ел. 
инсталацията е много стара и често се претоварва, поради и което е 
необходимо в по дългосрочен план да се осигурят средства за изграждането 
на независимо три-проводно захранване със защитна земя, което ще 
подобри надеждността на компютърното оборудване и ще повиши 
безопасността на работните места. 

Не са налице проблеми с покривната конструкция или фасадата 
/същите са отстранени в периода 2012- 2013г., чрез извършеният основен 
ремонт на същите части от сградата, вкл.и вътрешните помещения/, и към 
настоящият момент в съда в се създаде много добра работна среда, като 
самата сграда придоби вид, какъвто следва да има всяка съдебна сграда. 
Има монтирани табели и надписи, указващи по ясен начин 
предназначението на сградата, и институциите в нея.  

В съда от доста години е въведено и активно се използва 
електронното плащане на държавните такси чрез инсталирано ПОС- 
устройство, доставено от обслужващата Банка – „Банка ДСК“, клон Ардино, 
чрез което се улеснява административното  обслужване на гражданите, като 
за отчетния период са извършени 795 бр.транзакции на обща стойност 
12 255,43 лева / за предходната 2017г. извършените преводи чрез ПОС- 
терминала са били 593 броя на стойност 6 028 лева/.   

 
2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, 

проблеми. Инсталиране на отделни програмни продукти. 
 

В Районен съд- гр.Ардино е изградена и функционира локална 
компютърна мрежа с осигурен достъп до Интернет. Всички компютри от 
мрежата на съда имат достъп до справочно информационна система  
“АПИС” и “Съдебно-административна система” /САС/. 

 Редовно са извършвани всички дейности по актуализацията и 
архивирането на базите с данни за „САС”  и  „Бюро съдимост”, като  и 
дейностите по актуализацията Интернет страницата на Районен съд Ардино 
и публикуването в срок на постановените съдебни актове. 

По указания на комисията за „Професионална квалификация и 
Информационни Технологии към ВСС“ бяха закупени 2 броя преносими 
твърди дискове за осигуряване по висока надеждност и архивиране на 
информацията в АИС „БЮРА СЪДИМОСТ“. 

В изпълнение на препоръките на ВСС се съхраняват ежедневни 
архивни копия на два допълнителни независими носители- копие 1-локален 
диск на сървъра, копие 2 - външен диск №1, копие 3 – външен диск №2. 

В предвид големия капацитет на закупените външни дискове, същите 
се използват и за дублиране на останалите архивни копия на наличните бази 
данни и потребителски архиви. 
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В края на отчетния период на 2018 година, със средства на съда от 

реализирани икономии бяха закупени 2 броя непрекъсваеми захранвания с 
повишена мощност, които замениха амортизираните и ползвани от 
Съдебният деловодител и съдебен секретар на Районен съд Ардино. 

През текущата отчетната година бяха подменени акумулаторните 
батерии на UPS  /непрекъсваеми захранвания/ с изтекъл период на 
експлоатация. 

В съда се използва централизираната  система за разпределение на 
делата, утвърдена от ВСС /с Решение № 23/ 07.05.2015г./, разработена от 
„Смарт Систем 2010“ ЕООД, която действа и понастоящем. Достъпът до 
системата е строго регламентиран и се осъществява с осигурените ни 
персонални КЕП /квалифициран електронен подпис/. 

В съда се използва централизираната „Система за изчисляване на 
натовареността на съдиите“,   разработена от „Смарт Систем 2010“ ЕООД, 
която работи с реални данни, като всички влезли в закона сила съдебни 
актове се регистрират с отразяване на точните критерии по вид, шифър и 
сложност, което позволява получаването на обективна представа за 
реалната натовареност на магистратите. 

В Съдебно Изпълнителна служба при Районен съд се актуализира  и 
използва внедрения модул за автоматизирани справки за наличието на 
Банкови сметки и сейфове в РБСС с цифров подпис. В служба СИС е 
осигурена възможност за достъп до Е-услуги с квалифициран електронен 
подпис с контролиран достъп, което позволява извършването на онлайн 
справки  за актуални трудови договори и осигуряване на лицата,   

 
Както всяка календарна година, така и през отчетната 2018г., през 

месец декември Комисия, назначена със Заповед на административният 
ръководител на съда, извърши инвентаризация и преоценка на ДМА в РС- 
Ардино, като след това и на тази база бяха бракувани амортизираните и 
повредени през годината ДМА, за което са съставени съответни протоколи.  

 
3. Предприети мерки за подобряване на работата на Районен съд 

Ардино–  организация на квалификацията на магистрати и съдебни 
служители : 

В тази насока следва да се посочи, че и през този отчетен период, както и 
в предходните такива, в законно установените срокове са публикувани 
постановяваните съдебни актове, както и всяка друга полезна за 
гражданите информация, с което се спомага за прозрачността при 
осъществяване на дейността на съда. И през настоящата отчетната година 
всеки един от съдиите и съдебните служители полагаше необходимите 
усилия за повишаване на своята квалификация с оглед по- доброто 
изпълнение на служебните задължения, насочени към по добро правосъдие 
и по- добра административно правна дейност, и по този начин и към по-
доброто обслужване на гражданите и юридическите лица. 
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 През отчетният период на обучителни семинари бяха следните съдии 
и съдебни служители, както следва; 

А. СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ 
1.Административният ръководител на съда, както следва; 
- от 18.05. 2018г. до 19.05.2018г.- семинар на тема „Практически въпроси 

по приложението на ЗИДНПК“, организиран от Съюза на съдиите в 
България. 

- на 29.06.2018г.- семинар на тема „Актуални проблеми на съдебната 
практика по приложението на ЗИДНПК“- организатор НИП; 

- на 05.07.2018г.- семинар на тема „Актуални положения в защита на 
личните данни в светлината на Общият Регламент относно защитата на 
данните- организатор НИП; 

- на 06.07.2018г.- семинар на тема „Комуникационни стратегии на 
съдилищата в Пловдивският апелативен район“- организатор Апелативен 
съд- Пловдив. 

2. Държавен съдебен изпълнител-ЛЮБЕН ТАБАКОВ;  
- от 01.06.2018г. до 15.06.2018г.- дистанционна форма на обучение на 

тема „Документиране на границите на обектите на вещни права“, 
организиран от НИП. 

3.Съдия по вписванията- ТАНЯ ТОЛЕВА- 
- от 01.06.2018г. до 15.06.2018г.- дистанционна форма на обучение на 

тема „Документиране на границите на обектите на вещни права“, 
организиран от НИП. 

-28.11.2018г.-  „Провеждане на чуждо езиково обучение по френски и 
английски език. Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяни 
от НИП“- организатор НИП. 

През отчетната година останалите съдии и съдебните служители не са 
участвали в обучителни семинари или работни срещи, като въпреки 
направени заявки за участие от някои от тях, същите не бяха одобрени.  

 През отчетната година след извършена Атестация на съдебните 
служители от Помощната атестационна комисия, като на всички съдебни 
служители са определени отлични успехи в тяхната служебна дейност, 
поради наличието на съответните законови предпоставки за това. През 
отчетната година няма наказани за допуснати нарушения на служебните 
задължения или на Етичният кодекс съдебни служители. През отчетната 
година всички съдии и съдебно служители положиха необходимите усилия 
за постигане на много добрите резултати в дейността на съда, повишаваха 
индивидуално своите професионални познания, и  по този начин и 
повишиха своите практически умения за образцово изпълнение на 
служебните си задължения, и за което всички, без изключения заслужават 
адмирации. Много добрите резултати в правораздавателната и 
административно-правната дейност се дължи на високият 
професионализъм, проявен както от съдиите, така и от съдебните 
служители.. 
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КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА СЪДА; 
 

През отчетната 2018г. Районен съд Ардино в изпълнение на 
Комуникационната стратегия на съда са извършени съответните планирани 
и възможни за съда, предвид местоположението му действия, както следва; 

 1/Районен съд- Ардино има изцяло обновен от 2009г. Уебсайт, като 
обновяването на информацията в него се осъществява ежедневно досежно 
насрочваните заседания по съдебните дела, свършените дела и влезлите в 
сила съдебни решения. 

2/Уебсайтът на съда съдържа множество полезна за гражданите и 
юридическите лица информация- като отчетните доклади на съда, част от 
приетите вътрешни правила, касаещи дейността на съда /като правилата за 
случайно разпределение на дела и др./, и имащи отношение за създаване 
атмосфера на прозрачност на работата на съда, която се обновява 
периодично; 

3/През отчетната 2018г. има 1бр.постъпило запитване по ЗДОИ- на 
23.07.2018г. от „Национална мрежа за децата“- София, бул.“Витоша“, 
представлявано от К.Станев, постъпило в съда, чрез Висш съдебен съвет- 
София, на което е отговорено на 24.07.2018г.; 

4/ Административният ръководител на съда на 06.07.2018г. е участвал в  
семинар на тема „Комуникационни стратегии на съдилищата в 
Пловдивският апелативен район“, организиран от Апелативен съд- 
Пловдив, който по своята същност представлява обучение за повишаване 
квалификацията, свързана със вътрешна или външна публика; 

5/В Районен съд-Ардино няма издадени вътрешни информационни 
бюлетини; 

6/По отношение на индикатора „Събития и инициативи, насочени към 
гражданите“ в Районен съд- Ардино и през отчетната 2018г., както в 
последните години традиционно се обявява, се провежда „Ден на 
отворените врати“ -  която се популяризира  чрез информация в Уебсайта на 
съда, така и чрез поставяне на нарочно съобщение на информационното 
табло на съда - като може да се каже, че интересът е повишен, като в същият 
ден съдът е посетен от множество лица, и представители на държавни 
органи и обществеността, както и ученици от горните класове от местни 
училища. Тази  проява е отразена в местите медии. 

7/През отчетната 2018г. в Районен съд- Ардино са проведени 
специални Информационни кампании, насочени към повишаване на 
осведомеността и  правната култура на гражданите и най- вече на 
подрастващото поколение и това е отразено в  регионални медии- като в 
тази насока освен Денят на отворените врати, който традиционно е 
насрочван в дните около Деня на Конституцията- 16 април, така и през 
м.ноември 2018г. са проведени съответни срещи по повод на посещения /и 
които са посочени по-горе/; 
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8/ В Районен съд Ардино не е възниквала ситуация на комуникационна 
или медийна криза, поради и което не е анализирана подобно кризисно 
събитие; 

Изложеното по-горе е относимо и за тази част от отчета, като в резюме 
може да се каже, че Ардинският районен съд, съобразно своите 
възможности местонахождението си, прави необходимото за осигуряване 
публичността на своята дейност, чрез ежегодно публикуване на годишните 
доклади на съда и отчетите на съда на своята интернет страница; ежедневно 
обновява всяка информация касаеща насрочваните заседания по съдебните 
дела, свършените дела и влезлите в сила съдебни решения; периодично 
публикува полезната за гражданите и юридическите лица информация- като 
отчетните доклади на съда, част от приетите вътрешни правила, касаещи 
дейността на съда /като правилата за случайно разпределение на дела и др./, 
провежда  ежегодно „ден на отворените врати“. Съдът поддържа на своята 
интернет страница и Анкета за мнението на гражданите за дейността на 
съда; 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 
Като обобщаващ извод за работата на съда в отчетната 2018г., както и в 

предходните години, мога да посоча, че при осъществяването на своята 
дейност всички съдии и съдебни служители се ръководят от принципите на 
законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и 
йерархична подчиненост съобразно изискванията за качествено обслужване 
на физическите и юридическите лица, както и професионалната етика на 
съдебните служители. И като потвърждение на това е обстоятелството, че и 
през 2018г. не са постъпвали сигнали за корупция, нередности, нарушения, 
неизпълнение, лошо или забавено изпълнение на служебни задължения от 
съдии или съдебни служители, което е показател за съвестно изпълнение на 
задълженията.  

Считам, че може да се приеме изводът, имайки предвид изложеното, и 
съобразявайки данните за дейността на съда, за образцовата работа на 
съдиите и служители в съда, и  през 2018г. За традиционно много доброто 
ниво в служебната дейност на съдиите и съдебните служители говорят 
резултатите от цялостната дейност на съда- както в правораздавателната, 
така и административно-правната дейност. В заключение мога да заявя, че 
съдът като  цяло, и всеки един от персонала на съда /съдии и служители/ 
полага нужните усилия за подобряване на правораздавателната и 
административната дейност, налице е общо стремление към подобряване 
обликът на съда, и по този начин и към повишаване на общественото 
доверие и авторитета на институцията и на цялата съдебна система. В този 
наш стремеж разчитаме и получаваме подкрепата и разбирането от страна 
на  ръководството на Окръжен съд- гр.Кърджали, както и възприемаме 
всяка добра практика от другите съдилища и институции.  
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Както досега, така и занапред съдиите и съдебните служители в РС- 
Ардино ще положат необходимите усилия за утвърждаване на законността 
и правовият ред в Република България.  

Както и по-горе посочих, поради постигнатите традиционно много 
добри резултати в цялостната дейност на съда, всеки от персонала на съда 
заслужава да бъде похвален, като считам, че образцовото изпълнение на 
задълженията от страна на съдиите и съдебните служители ще продължи и 
занапред, както досега.   

 
           (СУНАЙ ОСМАН) 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
            РАЙОНЕН СЪД - АРДИНО: 

 


