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      Дейността на Районен съд – Ардино през отчетната 2009 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.  

Председател на РС- Ардино до 22.06.2009г. е ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИЛУШЕВ. 
Със протоколно решение № 24/ 10.06.2009г. на ВСС ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИЛУШЕВ е 
назначен за административен ръководител- Председател на Окръжен съд- Кърджали, 
считано от 22.06.2009г. 
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Със Заповед № 98/ 22.06.2009г. на Председателя на ОС- Кърджали, ЕЛЕНА 
ДИМОВА НАЛБАНТОВА- заместник председател на ОС- Кърджали, е командирована 
за времето от 01.07.2009г. до 30.09.2009г. , за изпълнение на функциите на вакантната 
длъжност „съдия в РС- Ардино”. 

 Със Заповед № 158/ 23.09.2009г. на Председателя на ОС- Кърджали, СУНАЙ 
ЮСЕИН ОСМАН- съдия в Районен съд- Кърджали, е командирован за времето от 
01.10.2009г. до 31.12.2009г., за изпълнение на функциите на вакантната длъжност 
„съдия в РС- Ардино”. 

Със протоколно решение № 50/ 04.12.2009г. на ВСС, СУНАЙ ЮСЕИН ОСМАН 
е назначен за административен ръководител- Председател на Районен съд- Ардино, 
считано от 18.12.2009г. 

До 19.10.2009г., със трудов договор № ЛС- И- 1097/ 25.08.2008г. на Министъра 
на правосъдието, длъжността „съдия по вписванията” се заема от ФИКРЕТ ЕМИН 
ХАБИБ, временно до провеждане на конкурс. До 19.10.2009г. длъжността „държавен 
съдебен изпълнител” се заема от ТАНЯ ДИМИТРОВА ТОЛЕВА.   

Със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И- 255/ 12.05.2009г е обявен 
конкурс за „съдия по вписванията”, включително и за вакантното място в Районен съд 
Ардино. Конкурсът е спечелен от Таня Димитрова Толева и същата е назначена на 
длъжността „съдия по вписванията” със споразумение № ЛС- И- 989/ 06.10.2009г., 
считано от 19.10.2009 година., а заемащият същата длъжност „ 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 като „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 – незаета 
 Държавен съдебен изпълнител – ФИКРЕТ ЕМИН ХАБИБ 
 Съдия по вписванията – ТАНЯ ДИМИТРОВА ТОЛЕВА. 

 
2. Брой на съдебните служители 

 
Администрацията на Районен съд гр.Ардино се състои от:  административен 

секретар и съдебни служители от общата и от специализираната администрация.  
Щатният състав през 2009 година на служителите и помощния персонал се 

състоеше от 8 щатни бройки. 
Въз основа на заповед № 6/ 10.01.2009 г. на Председателя на РС- Ардино е 

проведен конкурс за заемане на длъжността „системен администратор при Районен съд 
гр. Ардино”, въз основа който, на вакантната длъжност е назначен ЙОРДАН 
ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ,  с който е сключен трудов договор № 00018/ 03.02.2009 година за 
безсрочно заемане на посочената длъжност. 

 
Въз основа на заповед № 79/ 17.08.2009 г. на И.д.Председател на РС- Ардино е 

проведен конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар-протоколист” при 
Районен съд гр. Ардино”, въз основа който, със Заповед № 102/ 16.10.2009г. на 
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вакантната длъжност е назначена НЕШЕ ТУРСУН ИСМАИЛ. Със същата е сключено 
допълнително споразумение от 19.10.2009г. към трудов договор № 00017/01.07.2008 
година за безсрочно заемане на посочената длъжност. 

 
3.Становище за промени в щата 

 
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 допълнително функции от съдебния деловодител и 
съдебните секретар- протоколисти, и правилното функциониране на съдебната  
администрация намирам, че е наложително да бъде увеличена щатната численост на 
същата, със една нова бройка – “съдебен архивар” или “служител в бюрото по 
съдимост”. 
 

ІІ.  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА : 
 
 

1. Брой дела за разглеждане. 
 
 Общият брой дела за разглеждане в Районен съд – Ардино от 01.01.2009 до 

31.12.2009г. е 196 бр., от които;  
 наказателни – 86  бр. 
 граждански –  110 бр.   

 
      През 2009г. постъпили новообразувани са общо 166 бр. дела от които: 

 наказателни – 78 бр. 
 граждански  – 88 бр. 
 

      Останали несвършени от предходния период общо 30 бр. дела от които: 
 наказателни –  8 бр.  
 граждански – 22 бр. 

 
       Процентно съотношение спрямо новообразувани  дела за 2009г. е 82,7 % спрямо 
27,3 % от общия брой дела за разглеждане. 
 
       Процентно съотношение спрямо новообразувани граждански дела за 2008г. е 80 % 
спрямо 20 % несвършени от предходния период граждански дела.    
     
       Процентно съотношение спрямо новообразувани наказателни дела за 2008г. е 
90,7% спрямо 9,3% несвършени от предходния период наказателни дела. 
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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 110 22 20 % 88 80 % 

Наказателни дела 86 8 9,3 % 78 90,7% 

 
Общо: 

 
196 

 
30 

 
27,3 % 

 
166 

 
82,7% 

                                                                 
 

2. Брой на свършени /решени/ дела – в края на годината.  
 
През 2009 година общо свършени наказателни дела - 77 броя / 89,53 %/, 

граждански дела – 97 броя /88, 18 % /, или общо свършени дела 174 броя, или 88,88 % 
от общия брой свършени дела 

От тях общо – в срок до 3 месеца са - 157 броя от които наказателни дела – 75 
броя / 97 %/ и граждански – 82 броя /85 %/ , или  90% от общия брой свършени дела. 

Несвършени дела в края на годината общо са 22 броя,  от тях наказателни дела- 9 
броя, и граждански дела- 13 броя, или 11,22 % от общия брой дела за разглеждане. 

 Част от несвършените наказателни дела са постъпили през м.декември, и поради 
това не могат да се разгледат в съответният срок, а други са отложени заради наличие 
на основателни причини за това- неявяване на защитник, или вещо лице поради 
служебна ангажираност, неявяване на страна или свидетел, или за събиране на 
допълнителни доказателства. Забавянето при гражданските дела 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 техния 
адрес, и евентуално назначаване на особен представител, както и за събиране на 
допълнителни доказателства, и поради неявяване на страна, процесуален представител 
или вещо лице.  
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Районен съд – Ардино свършени дела 

 
 
 
 
 
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 

 
97 

 
88,18  % 

 
82 

 
85% 
 

 
13 

 
11,82 % 

 
Наказателни дела 

 
77 

 
89,53 % 

 
75 

 
97% 

 
9 

 
10,47 % 

 
Общо: 

 
174 

 
88,78 % 

 
157 

 
90% 

 
22 

 
11,22% 

                                                                 
 
 

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

През 2009 година решени по същество са общо 174 броя, от тях  
 наказателни дела – 77 бр.  
 граждански дела –  97 бр. 

Средно месечно решени дела по същество на едни съдия на база 12 месеца е 14,5 
броя дела. 
   

3.1. Брой прекратени дела – анализ и причини. 
 
       През 2009 година прекратени дела са общо 29 броя, от тях  

 наказателни дела – 11 бр.   
 граждански дела  – 18 бр. 

  
Наказателни прекратени: 

1/ НЧХД № 5/ 2009г.- на основание чл.24 ал.1 т.6 от НПК; 2/ НЧХД № 9/ 2009г.- 
постигнато споразумение; 3/ НОХД № 11/ 2009г.- споразумение по чл.382 и сл. от 
НПК; 4/ НОХД № 13/ 2009г.- споразумение по чл.382 и сл. от НПК; 5/ НАХД № 62/ 
2009г.-  поради недопустимост на жалбата; 6/ НОХД № 70/ 2009г.- споразумение по 
чл.382 и сл. от НПК;  7/ЧНД № 16/ 2009г.- отвод на съдията Милушев и изпращане на 
ВКС за определяне на нов докладчик; 8/  ЧНД № 17/ 2009г.- отвод на съдията Милушев 
и изпращане на ВКС за определяне на нов докладчик; 9/ НАХД № 55/ 2009г.- поради 
недопустимост на жалбата; 10/ ЧНД № 6/2009г. и № 11/ ЧНД № 7/ 2009г.- разпити, 
прекратени поради други причини. 
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Граждански прекратени: 
 

1/гр.д. № 79/ 2008г.- постигната спогодба; 2/ гр.д. № 70/ 2008г.- на основание 
чл.232 от ГПК, поради оттегляне на исковата молба; 3/ гр.№ 1/ 2009г.- на основание 
чл.232 от ГПК, поради оттегляне на исковата молба; 4/ гр.№ 6/ 2009г.- на основание 
чл.233 от ГПК, поради отказ от иск; 5/ гр.д. № 75/ 2008г.-  на основание чл.232 от ГПК, 
поради оттегляне на исковата молба;  6/ гр.№ 71/ 2008г.- на основание чл.233 от ГПК, 
поради отказ от иск; 7/ гр.д. № 29/ 2009г.- поради недопустимост; 8/ гр.д. № 49/ 2009г.- 
изпратено по подсъдност; 9/ гр.д. № 35/ 2009г.- поради недопустимост- липса на 
представителна власт; 10/ 36/ 2009г.- поради недопустимост- липса на законови 
предпоставки за предявяване на иска; 11/ гр.д. № 38/ 2009г.- прекратено поради 
неотстраняване в срок на нередовности по исковата молба на основание чл.129 ал.3 от 
ГПК.; 12/ гр.№ 39/ 2009г.- на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на исковата 
молба; 13/ гр.д. № 40/ 2009г.- прекратено поради неотстраняване в срок на 
нередовности по исковата молба на основание чл.129 ал.3 от ГПК.; 14/ гр.д. № 47/ 
2009г.- изпратено по подсъдност; 15/ гр.д. № 61/ 2009г.- изпратено по подсъдност; 16/  
гр.№ 69/ 2009г.- на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на исковата молба; 17/  
гр.д. № 25/ 2009г.- прекратено поради неотстраняване в срок на нередовности по 
исковата молба на основание чл.129 ал.3 от ГПК.;  18/ гр.д. №29/ 2009г.- прекратено, 
поради недопустимост на исковата молба /отменено с акт на ОС Кърджали и върнато за 
продължаване на съдопроизводствените действия/.   

 
    

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

 
Вид дело Общ брой 

обжалвани 
дела 

Оставени в 
сила 

Отменени 
изцяло 

Отменени от 
части 

/изменени/ 
 
Граждански дела 
 

 
12 

 
5 

 
4 

 
не 

 
Наказателни дела 
 

 
3 
 

 
не 

 
2 

 
не 

 
Общо 
 

 
15 

 
5 

 
6 

 
не 

 
От обжалваните 15 броя дела /12 граждански и 3 наказателни/ 5 броя граждански 

са оставени в сила. Отменени са изцяло 6 бр. /4 бр. граждански и 2 бр. наказателни 
дела/ . 

По останалите 4 бр. дела /3 бр. граждански и 1 бр. наказателни дела/ към края на 
отчетния период няма резултат. Така посочените резултати водят до извода, че 
правораздаването в съда е на добро ниво. 
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5.  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.  

 
 
 
          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 фактически отработени 
човекомесеца /бр./ 

 
Граждански дела 
 

 
9,16 бр. 

 
8,08 бр. 

 
Наказателни дела 
 

 
7,17 бр. 

 
6,42 бр. 

 
Общо 
 

 
 16, 33бр. 

 
14,50 бр. 

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

съдии: 
 

1. Георги Милушев за периода от 01.01.2009г. до 22.06.2009г. - /към 
настоящият момент Председател на Окръжен съд Кърджали/ 

2. Елена Налбантова за  периода от 01.07.2009г. до 30.09.2009г.  - /съдия в 
Окръжен съд Кърджали/ 

3. Сунай Осман /Председател на РС Ардино/- от 12.10.2009г. до 31.12.2009г. / 
4. Едно дело е разгледано и решено от Валентин Спасов - Председател на РС 

Кърджали, командирован до Ардино за това дело. 
 

Разгледани и решени наказателни дела по съдии; 
 Георги Милушев - 29 бр. 
 Елена Налбантова - 25 бр. 
 Сунай Осман  - 20 бр. 
 Валентин Спасов -   1 бр. 

 
Разгледани и решени граждански дела по съдии; 
 

 Георги Милушев - 47 бр. 
 Елена Налбантова - 24 бр. 
 Сунай Осман  - 26 бр. 

 
 
 

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. 
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Наказателни

Граждански

Общо
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Бр
ой

 д
ел

а

2007 2008 2009

Наказателни 91 72 78

Граждански 174 93 88

Общо 265 165 166

Постъпили дела в РС Ардино

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА   за 2007 г.-91 бр., за 2008 г.-72бр., за 2009г.- 78 бр.,  

Налице е увеличено постъпление на наказателни дела със близо 8.3 % в сравнение със 
предходната отчетна година. 

Видове новообразувани наказателни дела- 1/ НОХД- 20бр.; 2/ НЧХД- 33 бр. 2/ 
НАХД- 25 бр.  

 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА   за 2007 г.- 174 бр., за 2008 г.- 93 бр.,  и за 2009г.- 88 бр. 

Сравнителният анализ на постъпленията на гражданските дела в Ардинския районен съд 
през последните 3 години показва, че е налице спад в последната година, който се дължи 
на приключилите процедури и срокове за възстановяване на земи и гори по ЗСПЗЗ, 
както и поради действието на новия ГПК, и въведените със него нови процедури по 
връчване на съдебни книжа, отговори по същите, и призовавания на страни 
 
 
 
 
          Вид дела 

Натовареност спрямо общ 
брой свършени дела  на един 

съдия по щат на база 12 
месеца /бр./ 

Натовареност спрямо общ брой 
свършени дела  на един съдия по 

фактически отработени 
човекомесеца /бр./ 

 
Граждански дела 
 

 
6,42 бр. 

 
7,33 бр. 

Наказателни дела 
 

5,83 бр. 6,67 бр. 

Общо 
 

12,25 бр. 14 бр. 

 
6. Структура на наказателната престъпност. 
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Престъпления 
по глава от НК 

Дела 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  3 3 -   - - 
По Глава III         
По Глава IV  3 3 2   3 1 
По Глава V  6 6 6 3  7 7 
По Глава VI 1  1 1   1 1 
По Глава VII         
По Глава VIII         
По Глава IX         
По Глава X  1 1      
По Глава XI  7 7 6   7 3 
По Глава XII         
По Глава XIII         

Общо: 1 20 21 15 3  18 12 
 
 
Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес. 
 
През 2009 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, като от 
предходния период е останал 1 обвинителен акт. По тях са произнесени 12 присъди, 
одобрени са 3 споразумения, като няма оправдани лица. Останали са несвършени 6 бр. 
наказателни дела. 
 
6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на 
отчетния период 
 
 През периода с влезли в сила присъди са осъдени  12 лица, като няма 
постановени оправдателни присъди. Тоест в процентно отношение е налице 100% 
осъдителни присъди спрямо внесените обвинителни актове. 
 ГЛАВА ІІ – ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – 3 бр. дела са останали 
несвършени в края на отчетния период. Причината за това, че обвинителните актове са 
внесени през м.декември 2009г. 
 

ГЛАВА ІV – Престъпления против брака, семейството и младежта– разгледани 
са три дела, от които 2 бр. са решени по същество. Осъдено лица – 1- по чл.183, ал.1 от 
НК- наказание “ лишаване от свобода” при условията на чл.66 ал.1 от НК. По второто 
дело е приложена разпоредбата на чл.183 ал.3 от НК- лицето не е наказано. Третото 
дело е отложено за представяне на доказателства. 

Относителен дял на осъдителни присъди-100%. 



 10

 
ГЛАВА V – Престъпления против собствеността 
Осъдени лица по чл.194- 197 от НК– 4-ма , от които двама на наказание 

лишаване от свобода – условно. 
Осъдени лица по чл.201- 208 от НК-1, на  наказание „глоба” 
Относителен дял на осъдителни присъди- 100 %. 
 
ГЛАВА VІ – Престъпления против стопанството- 
Осъдено лице –1, на наказание „ глоба. 
Относителен дял на осъдителни присъди- 100 %. 
 
ГЛАВА Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие- 

хулиганство- няма осъдени лица, като за отчетния период е останало несвършено едно 
дело, по внесен в края на декември 2009г. обвинителен акт. 

 
ГЛАВА ХІ – Общо опасни престъпления. 
Осъдени лица по чл.343 от НК – 6 , от които четирима на наказание „пробация” 

и 2 на наказание „лишаване от свобода” – условно. За отчетния период е останало 
несвършено едно дело, по внесен в края на декември 2009г. обвинителен акт  

Относителен дял на осъдителни присъди-100%. 
 

7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди- за отчетния период 
няма постановени оправдателни присъди по внесени обвинителни актове. 
 
8. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА- вид и брой; 
 
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 22 бр. дела, като несвършените от предходния период са 
6 бр., и 1бр. е върнато за ново разглеждане, или общо през отчетния период са 
разглеждани 29  бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 25 бр., като 
останалите несвършени дела в края на отчетния период са 4  бр. От общо свършените 
дела от този вид, 1 бр. е прекратено по спогодба, а 5 бр. са прекратени 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 4 бр. дела, 
като несвършените от предходен период са 4 бр. или общо през отчетния период са 
разглеждани 8 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 7 бр., като 
останалите несвършени дела в края на отчетния период е  1 бр. От общо свършените 
дела от този вид, 4 бр. са прекратени, по други причини, и 3 бр. са решени по същество. 
В края на отчетния период е останало несвършено само едно дело. 
 
8.3.Вещни искове, в това число и по ЗСПЗЗ – През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 12 бр. дела, като несвършените от предходен период са 2 бр. или 
общо през отчетния период са разглеждани 14 бр. дела по искове от този вид. От тях 
свършени дела са 10 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 
4 бр. От общо свършените дела от този вид, 3 бр. са прекратени по други причини . 
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8.4.Делби - През отчетния период постъпили и образувани нови дела - няма, както и 
няма и несвършени дела от предходен 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 1 бр. дело, като 
несвършените от предходния отчетен период са 1 бр. или общо през 2009 г. са 
разгледани 2 бр. дела от този вид. От тях свършените дела са 2 бр., като няма останали 
несвършени дела в края на отчетния период. 
      През отчетния период нямаме постъпили дела по финансови начети, както и 
останали такива от предходен период. 
 
8.6.Други дела, в това число по ЗСДН, ЗЗД, ЗЗДт – През отчетния период са 
постъпили и образувани общо 21 бр. дела, като несвършените от предходен период са 9 
бр., и 1 бр. е върнато за ново разглеждане, или общо през отчетния период са 
разглеждани 31 бр., дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 27 бр., като 
останали несвършени дела в края на отчетния период са 4 бр. От общо свършените дела 
от този вид, 1бр.  дело прекратено по спогодба, а 3 бр. по други причини. 
 
8.7.Дела от административен характер, в това число по ЗУТ – През отчетния период 
не са постъпили и няма образувани дела от административен характер.  
 
8.8.Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закона за кредитните институции -  През 
отчетния период са постъпили и образувани общо 26 бр. дела, от които 24 бр. 
новообразувани, и 2 бр.- получени по подсъдност. Няма останали несвършени от 
предходния период. Всички дела са свършени, като 1 бр. е прекратено по други 
причини. 
       
 
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 2008 година са 90 бр. изпълнителни дела, общо за сумата 
в размер на 127 607 лв. През 2009  година са постъпили 20 бр. изпълнителни дела, общо 
за сумата 18 696 лв. Или, общо изпълнителни дела за разглеждане през отчетния период 
са 110 бр.  с обща сума подлежаща на събиране в размер на 146 303 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 13 дела, изпратени на друг 
съдебен изпълнител е 1 дело, прекратени по други причини  са 5 дела. Останали 
несвършени в края на отчетния период са 110 дела. В парична стойност тези 
показатели, изглеждат така: събрана сума за отчетния период е 28 724 лева  от които 
суми по изпълнителни листове – 21 227 лева; такси 2 712 лева;  приети други разноски 
– 445 лева и лихви 4 340 лева. 
        Останали несвършени дела са 91 броя с обща сума по изпълнителни листове в края 
на отчетния период е  в размер на 90 519 лева. 
 
3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните 3 години. 
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Районен съд - Ардино - Изпълнителни дела 

       

Година 
Брой 

постъпили 
дела 

Сума за 
събиране 

Свършени 
дела 

Събрана 
сума 

Останали 
несвършени 

дела 

Останала 
сума за 

събиране 

       
2007 31 196 821 53 61 088 104 147 924 
2008 19 165 746 33 41 038 90 127 607 
2009 20 146 303 19 28 724 91 90 519 

 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА: 
 
       За 2007г. – постъпили дела общо 31 броя, за 2008г. – 19 броя, и за 2009г.- 20 бр.        
Постъпленията на делата и събраните суми по тях в съдебно-изпълнителна служба при 
Районен съд – Ардино през последните три години е следната и може да се проследи по 
изготвените диаграми за общо постъпление на делата. Наблюдава се намаление на 
новообразуваните дела, поради обстоятелството, че службата е била значителен период 
от време без титуляр, освен това на територията на Окръжен съд Кърджали работят и 
двама частни съдебни изпълнители. 
 

Брой постъпили дела

Свършени дела

Останали 
несвършени дела
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2007 2008 2009

Брой постъпили дела 31 19 20

Свършени дела 53 33 19

Останали несвършени дела 104 90 91

Постъпили изпълнителни дела СИС при РС Ардино
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Графика на сумите по изпълнителни дела в РС Ардино 

0.00 лв

20 000.00 лв

40 000.00 лв

60 000.00 лв

80 000.00 лв

100 000.00 лв

120 000.00 лв

140 000.00 лв

160 000.00 лв

180 000.00 лв

200 000.00 лв

2007 2008 2009

61 088.00 лв

41 038.00 лв
35 000.00 лв

196 821.00 лв

165 746.00 лв

146 303.00 лв

Събрани суми Сума за събиране

 
Служба по вписванията: 
 
      В Районен съд – Ардино през годината работиха двама съдии по вписванията.От 
01.01.2009 до 19.10.2009 - Фикрет Емин Хабиб, и от 19.10.2009г. до края на отчетния 
период- Таня Димитрова Толева. Тяхната работа се осъществяваше в тясно 
сътрудничество с Агенцията по вписванията. 
 Разпределението на нотариалните дела, в зависимост от вида на сделката е 
следното:  

 
ВИД СДЕЛКА БРОЙ 

Нотариални дела-общо 
В това число: 

 
449 

Продажби 122 
Дарения 18 
Замяни 0 
Договорни и законни ипотеки 26 
Констативен акт 140 
Възбрани общо 7 
Актове за държ. и общ.собственост 105 
Други вписвания /суперфиции, наеми, 
аренди, възбрани, искови молби, 
делби, и др./ 

38 
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122

18
0

26

140
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105

38

Нотариални дела в РС Ардино

Продажби

Дарения

Замяни

Договорни ипотеки

Констативен акт

Възбрани общо

Актове за държ. и 
общ.собственост

 
 В службата по вписвания са извършени и 2 987 бр. нотариални заверки на подпис, 
съдържание на документ, преписи на документи, договори за МПС, нотариални 
покани и др.  
 
 
 
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 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 
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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 стаята 
на районният съдия.   
 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 
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. През последните години, включително и предишните доклади и проекто-
бюджети е описвано положението и е настоявано за средства за ремонт, но без 
резултат. Правено е предложение до ВСС и МП за отпускане на средства, но все още 
такива няма. Всяка година кмета на община Ардино изпраща писмо, в  което на 
основание  чл.179ал.2 ЗУТ напомня за задължението да се  поддържа имота в добро 
състояние и вид. Считам, че е повече от наложително да се извърши 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 надежден и високоскоростен интернет достъп. Всички компютри от мрежата 
имат достъп до справочно информационна система  “АПИС” и “Съдебно-
административна система” /САС/ внедрена от “Информационно обслужване” АД 
гр.Кърджали през месец юли 2008.  

От началото на месец Април 2009г. е монтирана в съдебната зала на РС Ардино и 
работи звукозаписваща апаратура, повишаваща ефективността на работа на съдебните 
секретари по време на съдебните заседания. 

С цел постигане на икономии и оптимизиране на  разходите по поддръжката на 
Интернет страницата на РС Ардино бяхме принудени да инвестираме в изработването 
на нов  интернет сайт от   “Информационно обслужване” АД гр.Кърджали. 

В служба “Бюро съдимост” беше извършена актуализация на информационна 
система CSCS /АИС “Бюра съдимост”/ което ускори работата на системата и повиши 
нейната надеждна работа. 

В ход е внедряването на нова онлайн функционираща финансово счетоводна 
система с централизирана обработка на данните. 

На съдията по вписванията в РС Ардино беше осигурен оторизиран достъп за 
справки към информационната система ИКАР на Агенция по вписванията. 

През отчетния период в условия на икономическа криза и бюджетни икономии, не 
са отделяни средства за компютърни и периферни устройства, единствено получени по 
централна доставка са две компютърни конфигурации.  
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В предвид старата ел.инсталация и честото спиране за електрозахранването в РС 
Ардино, наложително е и закупуването на UPS /резервно захранване/, които да 
гарантират безпроблемна работа на възлови за съда служби. 

Наличието на преносим компютър в РС Ардино би позволило по-ефективното и 
пълноценно участие на магистратите в семинари и презентации, както и де е от полза 
при обученията на съдебните служители организирани от ВСС. 

Като се има в предвид ежедневното ползване на служебният автомобил от 
магистратите за придвижване то им от гр,Кърджали до РС Ардино, са необходими 
допълнителни средства за поддръжката  и оборудване на  автомобила с цел 
гарантиране на безопасността и сигурността на пътуващите.  

 
 

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

 

През отчетния период в Районен съд – Ардино е беше извършена проверка от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, относно работата по граждански дела, при 
която не са били установени съществени нарушения или пропуски в организацията на 
административната и правораздавателната дейност на съда. Трябва да се отбележи, че 
през отчетния период в срок са били публикувани постановяваните съдебни актове, 
както и друга полезна за гражданите информация, което спомага за по-голяма 
прозрачност при осъществяване на дейността на съда.  

В изпълнение на задължението на Районния съд по чл. 79 от ЗСВ на 05 .11. 2009 г. 
се проведе Общо събрание на съдиите в Районен съд Момчилград, Районен съд 
Крумовград и Районен съд Ардино за обсъждане на резултатите от проведените 
планови проверки от Инспектората към ВСС по гр. дела и взимане на мерки за 
подобряване на работата с оглед направените препоръки по докладите. 

Съдебните служители през отчетния период са участвували в обучения и семинари, 
организирани от Висшия съдебен съвет и „Индекс” България.Те са посещавали 
семинари по следните теми: „Бюро съдимост”, „Обучение на системни 
администратори за работа с Бюро съдимост” и „Обновени информационни системи за 
по – добро обслужване, нормативна уредба на електронното правосъдие”.  

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

  
  
Липсата на районен съдия, вече трета година създава доста проблеми на работата 

на съда. При мое отсъствие, командировка или отпуск, няма кой да гледа делата, да 
взема неотложни мерки, да подписва свидетелства за съдимост или финансови 
документи. Две поредни години за вакантната длъжност на районен съдия се обявява 
конкурс. През миналата година  на длъжността беше назначен съдия който отказа да я 
заеме и към настоящия момент длъжността „районен съдия” е все още вакантна.   

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 
разгледа работните планове на всеки един служител при съда. Проведена бе междинна 
среща със служителите за обсъждане на постигнатите до средата на периода цели и 
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набелязаните мерки за осъществяването им. Атестирането приключи, като на всеки 
атестиран служител бе поставена крайна оценка съгласно изискванията и показателите  
в ПАРОАВАС. 

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,  

През 2009 година няма постъпили сигнали в Районен съд гр.Ардино  за корупция, 
измами, нередности, нарушения и други.  

Или, имайки предвид изложеното, и съобразявайки данните за дейността на съда, 
както и положителната оценка от Инспектората към Висшия съдебен съвет, следва да 
се направи извода, че като цяло дейността на съда през отчетния период беше на много 
добро ниво.  

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 


