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Дейността на Районен съд – Ардино през отчетната 2012 година се
осъществяваше според изискванията на ЗСВ и на Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и
апелативните съдилища.

І.     КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ :

1. Брой на работещите съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по
вписванията /незаети бройки/ в Районен съд – Ардино.

Районен съд – Ардино по щат има двама районни съдии, един съдия по
вписванията и един държавен съдебен изпълнител.

Административен ръководител- Председател на РС- Ардино е
СУНАЙ ЮСЕИН ОСМАН, назначен на тази длъжност с решение № 50/
04.12.2009г. на ВСС, считано от 18.12.2009г.

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

С 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, като
заемащият същата длъжност ФИКРЕТ ЕМИН ХАБИБ временно, „ до
провеждане на конкурс”,  е освободен със Заповед № ЛС- И- 15.10.2009г.

Поради липса на титуляр за длъжността „държавен съдебен
изпълнител” беше обявено временно овакантеното място за тази длъжност.
Събраните молби на кандидатите за длъжността бяха изпратени на
Министъра на правосъдието и с трудов договор № ЛС-И 1229/
30.12.2009.2009 година, на 05.01.2010, встъпи на длъжността „държавен
съдебен изпълнител” ФИКРЕТ ЕМИН ХАБИБ, временно, до провеждане на
конкурс

Или към настоящия момент щатът на съдиите при Районен съд –
Ардино е 4 на брой, от които 2-ма съдии, 1 държавен съдебен изпълнител
и 1 съдия по вписванията, зает както следва:

 Председател на РС – СУНАЙ ЮСЕИН ОСМАН,
 Районен съдия – ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ,
 Държавен съдебен изпълнител – ФИКРЕТ ЕМИН ХАБИБ,
 Съдия по вписванията – ТАНЯ ДИМИТРОВА ТОЛЕВА.

2. Брой на съдебните служители
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Администрацията на Районен съд гр.Ардино се състои от:
административен секретар и съдебни служители от общата и от
специализираната администрация.

Щатният състав през 2012 година на служителите и помощния
персонал се състоеше от 9 щатни бройки.

Със Заповед № 31/ 16.03.2012г. на Председателя на РС- Ардино,
издадена на основание чл.325 ал.1 т.1 от КТ, е прекратено трудовото
правоотношение със МАРИАНА АЛЕКСЕЕВА ЧОЛАКОВА - заемаща
длъжността „ПРИЗОВКАР” при РС- Ардино, поради и което тази длъжност
остана вакантна. С Решение на ВСС по протокол № 16/ 11.04.2012г. е
дадено съгласие за назначаване на вакантната длъжност „ПРИЗОВКАР” в
РС- Ардино. След проведен конкурс на 06.06.2012г. за заемане на тази
длъжност, и предоставяне на протокола от така проведеният конкурс на
председателя с тримата най- добре представили се кандидати, за заемане на
длъжността е определена НЕШЕ ХУСНИ ИСМАИЛ, и със същата е
сключен трудов договор № 21/ 08.06.2012 година.

Поради обстоятелството, че считано  от 19.01.2011г. НЕШЕ ТУРСУН
ИСМАИЛ- заемаща длъжността „съдебен секретар протоколист” е в отпуск
по бременност и майчинство, е направено искане до ВСС за даване на
съгласие за назначаване на това временно овакантеното място, и такова
съгласие е дадено с Решение на ВСС по протокол № 6/ 17.02.2011г., за
назначаване при условията на чл.68 от КТ. След проведен конкурс на
08.04.2011г. за заемане на тази длъжност, и предоставяне на протокола от
така проведеният конкурс на председателя с тримата най- добре
представили се кандидати, за заемане на длъжността е определена
ЕМИЛИЯ ЩИЛИЯНОВА УЗУНОВА, и със същата е сключен трудов
договор № 20/ 11.04.2011 година за заемане на длъжността при условията на
чл.68 ал.1 т.3 от КТ- до завръщане на титуляра на длъжността.

Със Заповед № 92/ 02.08.2012г. на Председателя на РС- Ардино,
издадена на основание чл.325 ал.1 т.1 от КТ, е прекратено трудовото
правоотношение със ЕМИЛИЯ ЩИЛИЯНОВА УЗУНОВА- заемаща
длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” при РС- Ардино, поради и което тази
длъжност остана вакантна. С Решение на ВСС по Протокол № 35/
30.08.2012г. е дадено съгласие за назначаване на вакантната длъжност при
условията на чл.68 ал.1 т.3 от КТ, след провеждане на конкурс. След
проведен конкурс на 29.10.2012г. за заемане на тази длъжност, и
предоставяне на протокола от така проведеният конкурс на председателя с
тримата най- добре представили се кандидати, и след проведено
събеседване с същите на 31.10.2012г., за заемане на длъжността е
определена ДИЯНА РОЗЕНОВА МИЛАНОВА, и със същата е сключен
трудов договор № 22/ 01.11.2012 година за заемане на длъжността при
условията на чл.68 ал.1 т.3 от КТ- до завръщане на титуляра на длъжността.

3.Становище за промени в щата
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Както посочих и по-горе, към настоящият момент щатният състав на
администрацията на РС  Ардино се състои от 9 щатни бройки, както следва;
административен секретар, гл.счетоводител, системен администратор,
секретар „СИС”,  съдебни секретари- протоколисти- 2 броя, съдебен
деловодител, призовкар, и чистач. Заемащите длъжността „съдебни
секретари- протоколисти” изпълняват и функцията служител във Бюро по
съдимост при съда, а заемащият длъжността „съдебен деловодител”-
завежда гражданското и наказателното деловодство, както и архива на съда.
Предвид изпълнението на допълнителни функции от съдебния деловодител
/завежда и съдебният архив, както и изпълнява функции на служител по
сигурността на информацията/ и съдебните секретари /завеждат и бюро
съдимост, както и заместват при отсъствие съдебния деловодител и
административният секретар/, и трайната тенденция за увеличаване броя на
делата в сравнение със предходни отчетни периоди и правилното
функциониране на съдебната  администрация намирам, че е наложително да
бъде увеличена щатната численост на същата, със една нова бройка –
“служител в бюрото по съдимост” или „съдебен- секретар- протоколист”.

ІІ.  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА :

1. Брой дела за разглеждане.

Общият брой дела за разглеждане в Районен съд – Ардино от
01.01.2012г. до 31.12.2012г. е 296 бр. от които;

 наказателни – 82 бр.
 граждански – 214 бр.

През 2012г. постъпили новообразувани са общо 272 бр. дела от които:
 наказателни – 80 бр.
 граждански – 192бр.

Като несвършени от предходния период останаха общо 24 бр. дела от
които:

 наказателни – 2 бр.
 граждански – 22 бр.
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Процентно съотношение спрямо новообразувани  дела за 2012г. е
91.89% спрямо 8.11% от общия брой дела за разглеждане.

Процентно съотношение спрямо новообразувани граждански дела за
2012г. е 89.72% спрямо 10.28% несвършени от предходния период
граждански дела.

Процентно съотношение спрямо новообразувани наказателни дела за
2012г. е 97.56% спрямо 2.44% несвършени от предходния период наказателни
дела.

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 214 22 10.28% 192 89.72%
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Наказателни дела 82 2 2.44% 80 97.56%

Общо: 296 24 8.11% 272 91.89%

2. Брой на свършени /решени/ дела – в края на годината.

През 2012 година общо свършените наказателни дела са 75 броя
/91.46% /, а свършените граждански дела са 184 броя /85.98 % /, или общо
свършени дела 259 броя, или 87.50 % от общия брой разглеждани дела.

От тях общо свършени – в срок до 3 месеца са – 240 броя, от които
наказателни дела - 73 броя / 97%/ и граждански – 167 броя /91 %/ , или
общо 240 броя свършени дела съставляват 93% от общия брой свършени
дела.

Несвършените дела в края на годината са общо 37 броя /12,50%/, като
от тях наказателните дела са 7 броя /8,53%/, а гражданските дела- 30 броя
/ 14.02 %/ от общия брой дела за разглеждане.

І. НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА- 7 БРОЯ.
6 броя от несвършените наказателни дела са постъпили в края на

отчетната година, през месец декември, и поради това липсваше
технологично време за тяхното разглеждане през същата година, а другото
наказателно дело е отложено няколкократно заради наличие на основателни
причини за това- поради ангажираност на адвокатите- защитници на
подсъдимите лица и неявяването на свидетели, намиращи се в чужбина в
дните за разглеждане на делата.

ІІ. НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА- 30 бр.
От несвършените граждански дела в отчетният период 2 броя са спрени

поради наличие на преудициален спор в друг съд и поради смърт на страна
в процеса. Неприключването на 4 броя от несвършените граждански дела е
свързано със извършване на експертизи, или на допълнителни такива, и е
свързано с изпълнение на процедурата за отговор по смисъла на чл.131 от
ГПК, и заради възникнали проблеми с призоваването на страните, респ.
установяването на техните адреси, и евентуално назначаване на особен
представител, както и за събиране на допълнителни доказателства, и поради
неявяване на страна, процесуален представител или вещо лице. 26 броя от
тази категория тези гр.дела постъпиха в последното тримесечие на 2012г.,
поради и което за голяма част от тях са 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.

Районен съд – Ардино свършени дела
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Вид дело

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 184 85.98 % 167 91% 30 14.02 %

Наказателни дела 75 91,46 % 73 97% 7 8,53 %

Общо: 259 87,50 % 240 93% 37 12.50%

3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.

През 2012 година решени по същество са общо 239 броя, от тях
 наказателни дела – 68 бр.
 граждански дела – 171 бр.

Средно месечно решени дела по същество на едни съдия на база 12
месеца е 10 броя дела, а реално 12.92 броя дела за Сунай Осман и 14.17
за Валентин Петров.

3.1. Брой прекратени дела – анализ и причини.

През 2012 година прекратени дела са общо 20 броя, от тях
 наказателни дела – 7бр.
 граждански дела – 13бр.

Наказателни дела:

1/ НЧХД № 5/ 2012г.- поради оттегляне на тъжбата; 2/ НЧХД № 67/
2012г.- поради постигната спогодба между страните; 3/НЧХД № 69/ 2012г.-
поради оттегляне на тъжбата; 4. ЧНД № 16/2012г.- прекратено поради
оттегляне на предложението; 5/ НОХД № 56/ 2012г- споразумение по чл.381
и сл. от НПК; 6/ НОХД № 62/ 2012г.- постигнато споразумение по чл.381 и
сл. от НПК; 7/ НОХД № 65/ 2012г.- постигнато споразумение по чл.381 и сл.
от НПК;
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Граждански дела:

1/гр.д. № 135/ 2010г.- поради неотстраняване на нередовности; 2/гр.д.
№ 222/2011г.- поради оттегляне на исковата молба чл.232 от ГПК; 3/гр.д. №
4/2012г. поради неотстраняване на нередовности;  4/гр.д. № 14/2012г. -
поради оттегляне на исковата молба чл.232 от ГПК; 5/гр.д. № 17/2012г.-
поради оттегляне на исковата молба чл.232 от ГПК; 6/гр.д. № 18/2012г.-
поради неотстраняване на нередовности; 7.гр.д. № 33/2012г.- на поради
отказ от искова молба на основание чл.233 от ГПК; 8/ гр.д. № 39/ 2012г. –
прекратено поради недопустимост на молбата; 9/ч.гр.д. № 68/2012г.-
прекратено поради отказ от страна на лицето да получи съдебните книжа по
съдебна поръчка; 10/гр.д.№ 73/2012г. – прекратено поради отвод на
съдията- докладчик, и изпращане на делото на друг съд; 11/гр.д. №
114/2012г.- прекратено поради оттегляне на искова молба на основание
чл.232 от ГПК; 12/ гр.№ 145/2012г. - прекратено поради оттегляне на искова
молба на основание чл.232 от ГПК; 13/гр.д.№ 174/2012г. прекратено на
основание чл.129, ал.3, във вр. с ал.2 от ГПК- поради неотстраняване на
нередовности по исковата молба.

4.  Брой обжалвани и протестирани, резултати от въззивна и
касационна проверка, изводи.

А. През отчетния период – от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Вид дело
Общ брой

обжалвани
дела

Оставени
в сила

Отменени
изцяло

Отменени
от части

/изменени/
Прекратени Без

резултат

Граждански дела 14 5 Не 2 1 3
Наказателни дела 10 5 2 2 Не 3

Общо: 24 10 2 4 1 6

Дейност по съдии :

Име на
съдията

Постъпили  дела Свършени  дела Обж.
актове

Отм.
/обе
зс./

Изм.
/ч.отм

.

Потв
р.Общо Гр. Нак. Общо Гр. Нак.

С.ОСМАН 152 102 50 165 117 48 21 4 2 16
В.ПЕТРОВ 120 90 30 94 67 27 3 1

Общо: 272 192 80 259 184 75 24 4 2 17
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По едно от обжалваните през отчетната година дела все още няма
резултат.

От обжалваните граждански и наказателни дела, висящи пред горната
инстанция са 8 броя дела, от които 8 бр.- граждански дела, и 0 бр.
наказателни дела, като в тази брой са и обжалваните дела от предходен
отчетен период.

Б. Брой и резултати от висящите обжалвани граждански и
наказателни дела от предходния отчетен период /от 01.01.2011г. до
31.12.2011г./.
От предходният отчетен период от Въззивната и касационната
инстанции са приключени 6 бр. обжалвани дела, от които 3 бр.
нак.дела /по които решенията са отменени/ и 3 бр. гр.дела, като по 2
от тях решенията са оставени в сила и по 1 дело е обезсилено
решението и делото е прекратено.

В.ИЗВОДИ;

Сравнително малкият процент на обжалване на постановени от
съдиите в РС- Ардино актове, и многократно по-големият процент на
потвърдените и оставени в сила решения и определения спрямо отменените
актове, или върнати от въззивната и касационна инстанция, ясно говори за
качествената работа на съдиите. Отменяването на обжалваните съдебни
актове се дължи на допуснати нарушения на материалния и процесуалния
закон, както и на представяне на нови доказателства, пред въззивната или
касационната инстанция.

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 99%
наказателните дела са решени в 3- месечен срок, и 91% от гражданските
дела са приключени в този срок. 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:

През 2012 год. съдебните актове на съдиите в Районен съд – Ардино
са били изготвяни и обявявани в законоустановените срокове- в тази насока
са горните показатели. Срочно са били изготвяни и мотивите към
постановените присъди. Допусканите единични случаи забавяне на
постановяване на решения по граждански дела, са предимно по казуси,
представляващи фактическа или правна сложност и се касаят само за
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отклонения 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 през 2012 год. 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. Към настоящият отчетен
период съдиите в РС- Ардино 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 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 съществени процесуални
нарушения при разглеждане на делото и постановяване на актовете. С
назначаването на втори съдия на вакантната длъжност 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. Съдиите в РС- Ардино се
запознават и с констатациите по извършените ревизии от Окръжен съд-
Кърджали, както и от Инспектората към ВСС, и с дадените препоръки от
тях.

4. Средна натовареност за съдебния район по видове дела за
разглеждане – наказателни, граждански и търговски, както и
спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела.
Сравнителен анализ за две години назад

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.

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 8,91 бр. 11,88 бр.
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Наказателни дела 3,42 бр. 4,56 бр.
Общо: 12,33 бр. 16.44 бр.

Посочените по-горе дела през отчетната годината са разгледани и решени
от следните съдии:

1. СУНАЙ ОСМАН- в периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.,
2. ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ- в периода от 06.07.2012г. до 31.12.2012г.

Разгледани и решени наказателни дела по съдии;
 СУНАЙ ОСМАН - разгледани са 51 бр., от които са решени 48 бр.
 Несвършените дела в края на отчетния период са 3 бр.
 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ- разгледани са 31 бр., от които са решени 27 бр.
 Несвършените дела в края на отчетния период са 4 бр.

Разгледани и решени граждански дела по съдии;

 СУНАЙ ОСМАН – разгледани са 124 бр., от които са решени 117 бр.
 Несвършените дела в края на отчетния период са 7 бр.
 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ- разгледани са 90 бр., от които - решени 67 бр.
 Несвършените дела в края на отчетния период са 23 бр.

Разликата в броя на разгледаните граждански дела през отчетния период се
дължи на обстоятелството, че съдия Валентин Петров беше в отпуск по
болест за периода от 09.01.2012 година до 06.07.2012 година.

Постъпленията и динамиката на делата в Районен съд - Ардино през
последните три 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.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА; за 2010г.- 81бр., 2011г.- 89бр., и за 2012г.- 80бр.
Налице е незначително намалено постъпление на наказателни дела и
връщане към нивата от 2010г., в сравнение със предходната отчетна година.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА; за 2010г.- 191бр.; за 2011г.- 359 бр.,и за 2012г.-
192 бр. Сравнителният анализ на постъпленията на гражданските дела в
Ардинският районен съд през последните 3 години показва, че е налице
сериозно намаление на постъплението на гражданските дела през последната
година, и достигане на техният брой до нивата от 2010г.
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6. Структура на наказателната престъпност.

Някои видове
престъпления

по НК

НОХД за разглеждане Свършени дела

Съдени
лица
[бр]

Осъдени
лица
[бр]

Несвър-
шени от
предхо-

ден
период

Новооб-
разуван

и

Общ
брой

Решени
по

същест-
во

Прекратени

Споразу-
мение  по
реда на
чл. 381

По други
причини

По Глава II 4 4 1 1 1
По Глава III
По Глава IV 3 3 2 3 2
По Глава V 1 1 1 1 1
По Глава VI
По Глава VII
По Глава VIII
По Глава IX
По Глава X 1 1 1 1 1
По Глава XI 11 11 8 3 11 11
По Глава XII
По Глава XIII

Общо: 20 20 13 3 20 16

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”- 11 бр.,  следвани от дела с обвинения за „Престъпления
против личността” по Глава ІІ от НК- 4 броя,; по Глава ІV “Престъпления
против брака и семейството”- 3 броя; по Глава V от НК – “Престъпления
против собствеността”- 1 бр., и 1 бр. по глава Х - „Престъпления против
реда и общественото спокойствие”. От изложената таблица е видно, че
нивото на престъпност в Ардинският съдебен район е ниска  и  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- 8 броя, 2 бр. дела по чл.339 от НК,
едно  дело по чл.354 от НК и те съставляват повече от половината от
новообразуваните дела, а друга по-голяма група са престъпленията против
брака и семейството- 3 бр. /и те са по чл.183 от НК/, и  4 бр. престъпления
против личността- „телесна повреда”. По някои  глави от НК няма
констатирани престъпления /гл.ІІІ, гл.VІ, гл.VІІ, гл.VІІІ, гл.ІХ, гл.ХІІ и
гл.ХІІІ/.

От общо разгледаните 20 броя са свършени 16 броя наказателни от
общ характер дела, и всичките са свършени в инструктивния 3 –месечен
срок, като останалите нерешени 4 бр. наказателни от общ характер дела са
образувани по внесени в края на месец декември 2012г. обвинителни актове
от Прокуратурата, което води до извода, че по този показател качеството на
правораздаване в Ардинският съдебен район е на много високо ниво.

През 2012 г. са постъпили и образувани 7 броя наказателни дела от
частен характер, като несвършено от предходен период е  останало 1 брой,
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или, общо за разглеждане наказателни дела от частен характер през
отчетния период са били 8 броя, от които разгледани и решени са 7 броя, и в
края на отчетния период е останало несвършено само едно дело. Съдените
лица по постъпилите и несвършени от предходен период наказателни дела
от частен характер са били 9 броя, от които осъдени са 4-ма. От
разгледаните 8 наказателни дела от частен характер 6 са решени в 3
месечния срок- или 86% от делата са решени в 3- месечния срок.

През отчетния период са постъпили и образувани 5 наказателни дела
по чл.78а от НК, като несвършено от предходния отчетен период е останало
1 дело. От така образуваните дела петте са решени, а едното е останало
несвършено, поради обстоятелството, че е внесено за разглеждане в
последните дни на предходната 2012 година. 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”.

Постъпилите частни наказателни дела през 2012г. са 23 броя, като 6
бр.дела са за постановяване на принудителни медицински мерки по чл.89 от
НК, 2 бр.дела са за реабилитации по чл.80-84 от НК. Останалите 15
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, както и обжалване на постановления за прекратяване, и
други, като не са останали несвършени дела от тази категория. Делата са
решени в 3 –месечния срок- 100%.

През отчетната 2012г. са образувани 25 броя административно-
наказателни дела, като няма останали несвършени дела от предходния
период. От тази категория дела са решени 24 бр. дела и е останало
несвършено 1 бр. дело в края на отчетния период.

Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен
интерес.

През 2012 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 20 обвинителни акта, по
които са образувани наказателни дела от общ характер, като от предходния
период няма останали дела. През отчетния период са решени общо 16 бр.
наказателни дела от общ характер, по които са произнесени 13 присъди, и са
одобрени 3 споразумения. В края на отчетния период са останали 4 броя
дела от общ характер.
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6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица
в края на отчетния период

През периода са съдени 17 лица по 20 разгледани и решени дела.

ГЛАВА ІІ – „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА”– През
2012г. са постъпили 4 броя дела, от които  е решено 1 дело, и 3 броя дела са
останали несвършени в края на отчетния период. Делата са за извършени
престъпления по чл.129 от НК. Наложеното наказание по свършеното дело е
„глоба”.

Относителен дял на осъдителни присъди- 100 %.

ГЛАВА ІV – „Престъпления против брака, семейството и младежта”–
Разгледани и решени по същество са 2 бр. дела по чл.183 от НК, от общо
постъпилите 3 броя дела. По тези дела са произнесени присъди, като по
едно тези дела на подсъдимото лице е наложено наказание “пробация” и на
другото подсъдимо лице е наложено наказания „глоба”.

Относителен дял на осъдителни присъди- 100 %.

ГЛАВА V – „Престъпления против собствеността”- Разгледано и
решено по същество 1 бр. дело по тази глава, като наложеното наказание
„лишаване от свобода” при условията на чл.66 от НК- условно/.

Относителен дял на осъдителни присъди- 100 %.

ГЛАВА Х – „Престъпления против реда и общественото
спокойствие”-

По тази глава е разгледано и решено 1 бр. дело, като на осъденото
лице е наложено  наказание „пробация”.

Относителен дял на осъдителни присъди- 100 %.

ГЛАВА ХІ – „Общо опасни престъпления”.
През отчетният период по тази глава разгледани и решени по

същество 11 броя дела, като внесените обвинения по 8 от тях са били за
извършено престъпление по чл.343 от НК, 2 дела за извършено
престъпление по чл.339, ал.1 от НК и 1 бр. дело по чл.354, ал.1 от НК.
Осъдените лица по чл.343 „б” от НК са 8 на брой, от които 7 лица са
осъдени на наказание „пробация”, и 1 на наказание „лишаване от свобода”
/ условно/. Осъдените лица по чл.339, ал.1 от НК са двама, като на двамата
им е наложено наказание лишаване от свобода, при условията на чл.66 от
НК /условно/. Осъденото лице по чл.354, ал.1 от НК е един, като на същия е
наложено наказание лишаване от свобода при условията на чл.66 от НК
/условно/.

Относителен дял на осъдителни присъди-100%.
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7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди- за
отчетния период няма постановени оправдателни присъди или
решения по внесените обвинителни актове или постановления на
прокуратурата, или тъжби, по които са образувани наказателни дела.

7.а. ВЪРНАТИ ЗА ДОРАЗСЛЕДВАНЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА- през
отчетният период няма такива 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 2012г. и съпоставка
с данните от предходните три години:

Година Постъпили дела
2010 191
2011 359
2012 192

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
отчетния период са постъпили и образувани общо 18 бр. дела, като
несвършените от предходния период са 5бр., и НЯМА ВЪРНАТИ за ново
разглеждане, или общо през отчетния период са разглеждани 23бр. дела по
искове от този вид. От тях свършени дела са 14 бр., като останалите
несвършени дела в края на отчетния период са 9 бр. От общо свършените
дела от този вид, 2 бр. дела са прекратено по други причини.

8.2.Облигационни искове, в това, число за непозволено увреждане, и
дела от/и срещу търговци- През отчетния период са постъпили и
образувани общо 13 бр. дела, като несвършени от предходен период са
останали 6 бр.дела, или, общо през отчетния период са разглеждани 19 бр.
дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 14бр., като останалите
несвършени дела в края на отчетния период са 5 броя. От общо свършените
дела от този вид, 1 бр.дело- е прекратено по други причини, а останалите
13бр. са решени по същество. В края на отчетния период са останали
несвършени 5 бр. дела от този вид.

8.3.Вещни искове, в това число и по ЗСПЗЗ – През отчетния период са
постъпили и образувани общо 13 бр. дела, като несвършените от предходен
период са 4 бр., или , общо през отчетния период са разглеждани 17 бр. дела
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по искове от този вид. От тях свършени дела са 12бр., като останалите
несвършени дела в края на отчетния период са 5бр. дела. От общо
свършените дела от този вид 1 дело е прекратено по спогодба, и 2бр. дела са
прекратени по други причини .

8.4.Делби - През отчетния период няма постъпили и образувани нови дела,
като несвършеното от предходен период е 1 бр, което е решено по същество
към края на отчетния период.

8.5.Искове по КТ, в това число обезщетение по чл.200 от КТ и за отмяна
на уволнение – През отчетния период са постъпили и образувани общо 2
бр. дела, като несвършените от предходния отчетен период е 1 бр. дело, или
общо са разгледани 3 бр. дела, от които 2 бр. дела са решени по същество и
1бр. дело е прекратено по спогодба. Към отчетния период не са останали
несвършени трудови дела.

8.6. Финансови начети;- през отчетния период няма постъпили дела по
финансови начети, както и не са останали такива от предходен период.

8.7.Други дела, в това число по ЗСДН, ЗЗДискр., ЗЗДт – През отчетния
период са постъпили и образувани общо 49 бр. дела от този вид, 3 бр.дела-
са получени по подсъдност, като несвършените от предходен период са 5бр.
дела, или, общо през отчетния период са разглеждани 57броя дела по
искове от този вид. От тях свършени дела са 46 броя, от които 40 броя са
решени по същество; 2 броя- прекратени по спогодба; и 4 броя- по други
причини. В края на отчетния период като несвършени останаха 11броя дела.

8.8.Дела от административен характер, в това число по ЗУТ – През
отчетния период е постъпило и е образувано 1 брой дело от
административен характер, което е решено по същество, и няма висящи от
предходен период дела.

8.9.Дела по чл.410 и чл.417 ГПК, и Закона за кредитните институции -
През отчетния период са постъпили и образувани общо 93 броя дела, от
които 88 броя са новообразуваните дела, и 5броя дела са получени по
подсъдност. Няма останали несвършени дела от предходния период. От тях
са свършени 93бр. дела, като няма останали несвършени дела в края на
отчетния период.

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



Районен Съд Ардино Отчетен доклад  2012г. Страница 17 от 26

Година

По общия ред,
в т.ч.

От и с/у
търговци

126а ГПК
/отм./

310 ГПК
ЗСПЗЗ и

ЗВСГЗГФ ЧГД Чл.410 и
чл.417 ГПК

2010 102 7 - 16 66
2011 157 9 - 30 140
2012 67 4 - 28 93

През отчетния период се забелязва почти двойно намаление в
постъплението на делата, разглеждани по общия ред и в постъплението на
ЧГД, вкл.и по заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК– в сравнение с 2011
година, и връщане към нивата от 2010 година.

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:

Година Разгледани дела Свършени дела Свършени дела в
3-месечен срок в %

2010 204бр. 169бр. 145бр. или 86 %
2011 395бр. 374бр. 362бр. или 97 %
2012 214бр. 184бр. 167бр. или 91 %

През 2012г. се отчита запазване на  показателя за срочност на
свършените дела в 3 – месечен инструктивен срок, в който са разгледани
и решени 91 % от делата, който е много добър показател за нивото на
правораздаване в РС- Ардино.
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Размяна на книжата е имало при 67бр. дела от които 63бр. дела
граждански дела по общия ред и 4бр. дела производства по чл.310 от ГПК,
като в по- голямата си част се осъществява в рамките на 2 месеца /31бр./, в
1- месечен срок- 24бр. дела, а една минимална част и в 3- месечен срок /
5бр. дела/, и над 3 месеца- са 3 бр. дела.

Причините, поради които, при посочените няколко броя дела, има
удължаване на срокове за размяна на книжа, 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 представяне на доказателства за адресна регистрация, с
последващи искания за удължаване на срокове за представяне на такива
доказателства, за внасяне на депозити за особен представител, за
назначаване на такъв и връчване на книжата на същият и пр.

В Районен съд– Ардино през отчетната 2012г. са насрочени 131
открити заседания за разглеждане на граждански дела, като от тях са
отложени 67 /от които 62бр. от І- во заседание/. Отлагането на гражданските
дела се дължи най-вече на искания за 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, и др..

Справка за дейността на съдиите по гражданските дела през 2012 г.

Съдия

Несв. дела
в началото
на периода

Постъпили
дела по

общия иск.
ред

Постъп.
ЧГД, вкл.и
по 410,417

ГПК

Общо
дела за
разгл.

Свърш.
дела по
общия
иск.ред

Свърш.
ЧГД по
410,417

ГПК

Общо
свършил

и дела

Ост.не
свър.
дела

С.ОСМАН 22 37 65 124 52 65 117 7

В.ПЕТРОВ 34 56 90 11 56 67 23

ОБЩО 22 71 121 214 63 121 184 30

В инструктивният тримесечен срок от общо свършените 184
бр. дела са свършени 167 бр. дела, от които съдия С.ОСМАН - 102
броя, а съдия В.ПЕТРОВ - 65 броя.
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ІІІ.   СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ :

1. Брой на постъпилите изпълнителни дела /Средно месечно
постъпление на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата,
когато са повече от един/.

Останали несвършени от 2011 година са 99 бр. изпълнителни дела,
общо за сумата в размер на 154 820 лв. През 2012 година са постъпили 25
бр. изпълнителни дела, общо за сумата 49 192 лв. Или, общо изпълнителни
дела за разглеждане през отчетния период са 102 бр.  с обща сума
подлежаща на събиране в размер на 204 012 лв.

2.Брой на свършените изпълнителни дела /Средно месечно свършени
дела на един държавен съдебен изпълнител за съдилищата, когато те са
повече от един/.

Прекратени чрез изплащане през отчетния период са 9 дела, изпратени
на друг съдебен изпълнител са 6 дела, прекратени по други причини  са 7
дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 124 дела. В
парична стойност тези показатели, изглеждат така: събрана сума за
отчетния период е 72 430 лева, от които суми по изпълнителни листове – 53
270 лева; такси 5 117 лева; допълнителни разноски 9017 лв., приети други
разноски 4 295 лв.и лихви 731 лева

Останали несвършени дела са 102 броя с обща сума по изпълнителни
листове в края на отчетния период е  в размер на 122 000 лева.

3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните 3 години.

Районен съд – Ардино - Изпълнителни дела

Годин
а

Брой
постъпил

и дела

Сума за
събиране

Свършен
и дела

Събрана
сума

Останали
несвършен

и дела

Останала
сума за

събиране
2010 39 207 180 27 49 850 103 139 242
2011 19 222 938 23 26 415 99 154 820
2012 25 204 012 22 72 430 102 122 000

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА:

За  2010г.- 39 бр., за 2011г. - 19 бр. и за 2012г. – 25 броя, за
Постъпленията на делата и събраните суми по тях в съдебно-изпълнителна
служба при Районен съд – Ардино през последните три години е следната и
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може да се проследи по изготвените диаграми за общо постъпление на
делата.

Графики на делата и сумите по изпълнителни дела в РС Ардино

Служба по вписванията:
В Районен съд– Ардино през отчетната 2012 година длъжността „съдия

по вписванията” се заема от Таня Димитрова Толева. За времето, през което
титулярът на длъжността „съдия по вписвания” Т.Толева е във редовен
отпуск, функции се изпълняваха от държавния съдебен изпълнителен- по
заместване със съответна заповед на Министъра на правосъдието, или, по
изключение от районен съдия. Работата на съдията по вписвания се
осъществяваше в тясно сътрудничество с Агенцията по вписванията.

Разпределението на нотариалните дела през отчетната 2012година, в
зависимост от вида на сделката е следното:

ВИД СДЕЛКА БРОЙ
Нотариални дела-общо
В това число: 461

Продажби 90
Дарения 9
Замяни 0
Договорни и законни ипотеки 10
Констативен акт 76
Възбрани общо 16
Актове за държ. И
общ.собственост 180

Други вписвания /суперфиции,
наеми, аренди, възбрани искови
молби, делби, и др./

80
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Графика  видовете нотариални дела в РС Ардино

В службата по вписвания са извършени и 2 157 бр. нотариални заверки
на подпис, съдържание на документ, преписи на документи, договори за
МПС, нотариални покани и др. , издадени са 169 удостоверения и 166
преписи от актове

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
– 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
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основание заповед № ЛС – И – 453/22.08.2001 г. на Министъра на
правосъдието.

Районен съд гр.Ардино ползва част от  втория и целия трети етаж от
сградата на Съдебната палата.

Достъпът до входа  на съда не е пригоден за хора в неравностойно
положение.

Що се отнася до достъпност 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 не е закупувано канцеларско оборудване, като
такива са били закупени във предходен период, и към момента всички стаи
са обзаведени с всичко необходимо за нормален работен процес.

Продължава да съществува проблема с недостатъчния брой работни
помещения.  Назначения системен администратор към момента няма работно
място и ползва едно работно помещение, съвместно с още трима съдебни
служители- главния счетоводител, съдебния- секретар на СИС, и призовкаря
на съда, което е крайно неподходящ вариант за нормално функциониране на
съдебната администрация.

В предвид факта, че ел. инсталацията е много стара и често се
претоварва 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.

Проблемът, който стои за решаване и през настоящата година, е
осигуряване на средства за ремонт на фасадите на сградата. Задната част на
сградата, която е със северно изложение е в плачевно състояние. По-
голямата част от боята я няма. Там, където е останала е подпухнала и
разкъртена. Същото е положението и с мазилката. На много места от
стената се виждат тухлите, които в резултат на атмосферните условия  са
разядени, а на места е толкова изкъртено, че ако не се вземат мерки ще
зейнат отвори в стената. В последните години се бяха появиха проблеми и
със покривната конструкция на сградата, като при по- силни дъждове
прониква вода в работните помещения.

През последните години, включително и предишните доклади и
проекто-бюджет е описвано положението и е настоявано за средства за
ремонт, като през м.ноември 2012г. със решение на ВСС по протокол № 50/
22.11.2012г.  е увеличена бюджетната сметка на РС- Ардино с 10 700 лева
по § 10-30 „Текущ ремонт”- за „текущ ремонт на покрива на сградата на РС-
Ардино”, собственост на Министерство на правосъдието- с 70,79 % , ЕТ
„Роли- Пиърс- Ерол Зюлкер”- Ардино- с 11,87 %, и Алдин Димитров
Чаушев- с 17,34 %. Т.е. през отчетната 2012г.  са отпуснати средства за
спешен ремонт на покривната конструкция. Отпуснатите средства са в
размер на 10 700 лева, и ведно със другите съсобственици /притежаващи
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близо 30% идеални части от общите части на имота/, се взе решение за
извършване на ремонта, с тяхно участие, съразмерно на притежаваните от
тях идеални части, като общата сума, предвидена за ремонта беше 15 000
лева.

След отправена публична покана в съда постъпиха събрани оферти от
5 строителни фирми, и комисия, назначена от административния
ръководител, с участие на представител на съсобствениците, класира
офертата на „Екострой” ООД- Златоград, като икономически най-
изгодната, и същата беше избрана за изпълнител на текущ ремонт на
покрива на съда. Предложената офертна цена от 16 027,73 лева с ДДС беше
намалена със споразумение на 15 000 лева, и беше сключен договор за
строителство на 03.12.2012г.- за ремонт на покрива на съда, на ст-ст 15 000
лева.  На 14.12.2012г. с Акт обр. 19 бяха приети извършените СМР на ст-ст
15 000,55 лева и съответно всеки един от съсобствениците заплати
припадащите се нему части от дължимата сума. Т.е. беше извършен ремонт
на покривната конструкция на сградата на съда, като бяха подменени
изцяло керемидите, хидроизолацията и летвената обшивка, и в по- голямата
част от дъсчената обшивка. Бяха извършени поправки на комини, улуци и
други, подмяна на носещи греди, капаци, обшивки на комини, полагане на
мазилки по комини, нова капандура, и др.

Намирам, че през 2013г. следва да се направи ново обосновано
предложение /предхождано от експертно становище/ до ВСС и МП за
отпускане на средства за извършване на ремонт на фасадата, както и за
ремонт на помещенията, включително и стълбищата от първия до третият
етаж, и самите коридори по етажите, т.к. е наложителен извършването на
ремонта.

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 имат достъп до справочно информационна система  “АПИС” и
“Съдебно-административна система” /САС/.

Редовно са извършвани всички дейности по актуализацията  и
архивирането на данните на базите с данни за САС и Бюро съдимост.

Инсталирано беше компютърно работно място за Призовкаря, но на този
етап не са осигурени средства за закупуване на необходимият за целта
интегриран  модул „Призовки“ към Програма САС.

През целият изминал отчетния период не са инвестирани средства в
модернизирането и осъвременяването на наличната компютърна техника и
оборудване, което обуславя необходимостта през 2013 да търсим от ВСС
финансови средства и съдействие за подмяна на остарялата компютърна
техника, това ще позволи нормалното инсталиране и ефективно ползване на
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предоставените ни лицензни операционни системи, приложни и
антивирусни програми.

3. Предприети мерки за подобряване на работата на Районен съд
Ардино– организация на квалификацията на магистрати и съдебни
служители :

Тук следва да се посочи, че и през този отчетен период, както и в
предходните отчетни периоди в срок са публикувани постановяваните
съдебни актове, както и друга полезна за гражданите информация, което
спомага за прозрачността при осъществяване на дейността на съда. През
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 и обслужване на
гражданите и юридическите лица.

През отчетният период административният секретар, системният
администратор, и Държавният съдебен изпълнител, бяха на обучителни
семинари, както следва;

1.Административният секретар- в периода от 05.07.2012г. до 06.07.2012г.
в гр.Кърджали, на тема „Интегрирана система за управление и контрол”.

2.Системен администратор- в периода от 04.10.2012г. до 05.10.2012г. в
гр.Стара Загора, на тема „Обучение по сигурността на АИС и мрежи за
класифицирана информация”.

3.Държавният съдебен изпълнител; в периода от 30.03.2012г. до
31.03.2012г. в гр.Стара Загора, за отчетно- изборно събрание на АДСИБ.

4.РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ;

През отчетната 2012г. в Районен съд- Ардино бяха извършени 4 броя
проверки, от които първата е от Окръжен съд- Кърджали, две проверки- от
Инспектората на ВСС, и едната проверка е финансов одит от ВСС, както
следва;

1/ С заповед № 57/ 12.03.2012г. на Председателя на Окръжен съд-
Кърджали, на 21.03.2012г. в РС- Ардино е извършена проверка на
дейността на съда в периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г., касаеща
образуването и движението на гражданските и наказателните дела в съда-
срокове на образуване, разглеждане и решаване, разпределение между
съдии, водене на деловодни книги, причини за отлагане на дела,
изпълнение на дадени препоръки и др. На същата дата е извършена и
проверка на дейността на Държавният съдебен изпълнител и на Съдията по
вписванията. За установеното в хода на проверката е съставен доклад, със
който са дадени съответни конкретни препоръки, които са изпълнени.

2/ С заповед № ПП- 01- 52/ 03.05.2012г. на Главният инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, на 18.05.2012г. в РС- Ардино е
извършена проверка на дейността на съда за периода от 01.01.2010г. до
31.12.2011г., касаеща образуването и решаването на наказателните дела в
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съда от всички съдии- срокове на образуване, разглеждане и решаване,
разпределение между съдии, водене на деловодни книги, причини за
отлагане на дела, резултати от въззивни и касационни проверки;
изпълнение на присъди, срокове и причини за просрочвания; оправдателни
присъди; общ контрол за извършени ревизии от Окръжен и Апелативен
съд; предложения за изменение на норми, будещи противоречия и
съмнения при приложението, както и за противоречива съд.практика. За
установеното в хода на проверката е съставен акт, със който са дадени
няколко препоръки- 5 на брой, които към настоящият момент са изпълнени,
и за което е уведомен ИВСС със посочените предприети конкретни мерки.

3/ С заповед № ПП- 01- 70/ 19.09.2012г. на Главният инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, на 18.05.2012г. в РС- Ардино е
извършена проверка на дейността на съда за периода от 01.01.2010г. до
31.12.2011г., и от 01.01.2012г. до 30.06.2012г., касаеща образуването и
решаването на гражданските дела в съда от всички съдии- срокове на
образуване, разглеждане и решаване, разпределение между съдии, водене
на деловодни книги, причини за отлагане на дела, резултати от въззивни и
касационни проверки; организация по приключване на гражданските дела
в установените срокове; приключилите гр.дела и констатиране на
противоречива практика. За установеното в хода на проверката е съставен
акт, със който са дадени няколко препоръки- 6 на брой, които към
настоящият момент са изпълнени, и за което е уведомен ИВСС със
посочените предприети конкретни мерки.

4/ С решение на ВСС по Протокол 5/ 05.02.2012г., План за дейността на
дирекция „Вътрешен одит” във ВСС и Заповед № 95-00-290/ 12.09.2012г. на
Представляващият ВСС, в РС- Ардино се извърши финансов одит в
периода от 13.09.2012г. до 28.09.2012г. След извършеният одит е съставен
Доклад за извършен одитен ангажимент за издаване на увереност № ОА-
1223/ У. Дадени са 19 бр. препоръки, касаещи актуализиране на вътрешни
правила, длъжностни характеристики и други, които са изпълнени в
определеният едномесечен срок. Въз основа на тях на РС- Ардино е даден
одитен ангажимент с Решение на ВСС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При осъществяването на своята дейност съдебните 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.

Комисия назначена със Заповед на Председателя на Районен съд
гр.Ардино извърши инвентаризация и преоценка на ДМА в РС Ардино на
база на която бяха бракувани определени ДМА с нулева или минимална
остатъчна стойност,
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През 2012г. няма постъпили сигнали в Районен съд гр.Ардино за
корупция, нередности, нарушения и други.

Или, имайки предвид изложеното, и съобразявайки данните за дейността
на съда, следва да се направи извода, че като цяло дейността на съда през
отчетния период беше на много добро ниво. За добрата работа на съдиите,
и съдебните служители говорят и резултатите от извършените проверки,
касаещи цялостната дейност на съда- както правораздавателната, така и
административната и финансова дейност.

В заключение мога да заявя, че съда работи много добре, стремим се да
преодоляваме всички трудности от организационен и технически характер,
за преодоляването, на които разчитаме и на подкрепа и разбиране от страна
на ръководството на Окръжен съд  гр.Кърджали.

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

РАЙОНЕН СЪД гр.АРДИНО:

/Сунай Осман/


