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      Дейността на Районен съд – Ардино през отчетната 2008 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. С допълнително споразумение  № 
ЛС-И-703/20.05.2008г. на Министъра на правосъдието, бе изменен трудовият договор с 
Веселина Димитрова Кисова-Съдия по вписванията, като считано от 02.06.2008 година 
мястото на работа се променя от Районен съд гр. Ардино в Районен съд гр. Пловдив. 
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Поради липсата на титуляр за службата по вписванията бе обявено временно 
овакантеното място за съдия по вписванията. До 12.09.2008г. дейността на съдия по 
вписвания се изпълняваше първоначално от председателя на съда Георги Милушев, а 
след това от държавния съдебен изпълнител Таня Толева. Събраните молби на 
кандидатите за длъжността бяха изпратени на Министъра на правосъдието и с трудов 
договор № ЛС-И 1097/25.08.2009 година,на 12.09.2008, встъпи като съдия по 
вписванията 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 – Георги Стоянов Милушев 
 Районен съдия – незаета 
 Държавен съдебен изпълнител – Таня Димитрова Толева 
 Съдия по вписванията –  Фикрет Емин Хабиб 

 
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 2008 година на служителите и помощния персонал се 

състоеше от 8 щатни бройки. 
На основание молба вх. №521/19.06.2008 година и заповед № 55/20.06.2008 

година на служителката Севдалина Христова Данчева – съдебен секретар-протоколист 
при Районен съд гр. Ардино е разрешено да ползва неплатен отпуск в размер на 6 
месеца, считано от 20.06.2008 година до 19.12.2008 година. С трудов договор № 
00017/01.07.2008 година на осн. чл.68, ал.1, т.3 от КТ бе назначена временно до 
19.12.2009 година Неше Турсун Исмаил.  С молба вх.№1060/12.12.2008 година на 
Севдалина Христова Данчева и заповед № 119/19.12.2008 година на Председателя на 
Районен съд – Ардино, трудовия договор със Севдалина Христова Данчева е прекратен 
на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ, по взаимно съгласие между страните.Поради 
факта,че е края на година и няма втори съдия, а председателя е зает с приключване на 
годината, с допълнително споразумение към трудов договор, служителката Неше 
Турсун Исмаил е назначена временно,до провеждане на конкурс през тази година за 
длъжността “съдебен секретар – протоколист. 

През 2008 година в Районен съд гр.Ардино не бяха провеждани конкурси. 
 
3.Становище за промени в щата 

 
След  Решение по протокол №39/08.10.2008г.на ВСС  с приемо предавателен 

протокол  на 16.10.2008година, между Окръжен съд Кърджали и Районен съд 
Ардино,бе приет лек автомобил Форд Фокус. За да се осигури правилната експлоатация 
на придобития автомобил,се изисква съответната квалификация- свидетелство за 
управление на МПС с категория С. Същевременно, към настоящият момент в 
поименното щатно разписание на Районен съд – Ардино няма разкрит щат за 
длъжността “шофьор” от Класификатора на длъжностите за съдебни служители в 
администрацията на органите на съдебната власт. 

Цялата съдебна палата в гр.Ардино,в която се помещават съда и прокуратурата 
се отоплява с котел,който за сега са поддържа от чистачката на съда,но е необходимо да 
има човек,който да отговаря и се грижи за тази отоплителна инсталация . 
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 За нормалното функциониране на съдебната администрация, считам за 
необходимо, да бъде увеличена щатната численост на същата с нови 2 бройки – 
“шофьор” и  “подръжка на парна инсталация” - огняр. 
 

ІІ.  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА : 
 
 

1. Брой дела за разглеждане. 
 
 Общият брой дела за разглеждане в Районен съд – Ардино от 01.01.2008 до 

31.12.2008г. е 177 броя, от които наказателни – 78 бр., граждански – 99 бр.   
 
      През 2008г. постъпили новообразувани наказателни – 72 бр., граждански – 93 бр. 
или общо 165 бр. 
      Останали несвършени от предходния период наказателни – 6 бр. граждански – 6 
бр. или общо 12 бр. 
 
       Процентно съотношение спрямо новообразувани  дела за 2008г. е  93% спрямо 7 % 
от общия брой дела за разглеждане. 
        
       Процентно съотношение спрямо новообразувани граждански дела за 2008г. е 94% 
спрямо 6% несвършени от предходния период граждански дела.        
       Процентно съотношение спрямо новообразувани наказателни дела за 2008г. е 92% 
спрямо 8% 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 99 6 6% 93 94% 

Наказателни дела 78 6 8 % 72 92% 

 
Общо: 

 
177 

 
12 

 
7% 

 
165 

 
93% 

                                                                 
 

2. Брой на свършени /решени/ дела – в края на годината.  
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През 2008 година общо свършени наказателни дела - 70 броя, граждански дела – 
77 броя, или общо свършени дела 147 броя. 

От тях общо – в срок до 3 месеца са -  132 броя от които наказателни дела – 64 
броя и граждански – 68 броя, или 90% от общия брой свършени дела. 

Несвършени дела в края на годината общо са 30 броя от тях наказателни дела 8 
броя и граждански дела 22 броя или 17% от общия брой дела за разглеждане.От 
несвършените 12броя/по 6 нак. и граж./ са постъпили през месец декември и обективно 
не могат да се разгледат в срока ,а забавянето за останалите е във връзка с процедурата 
по ГПК и проблеми с призоваването на страните.  
 
 

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 

 
77 

 
78% 

 
68 

 
88% 
 

 
22 

 
22% 

 
Наказателни дела 

 
70 

 
90% 

 
64 

 
91% 

 
8 

 
10% 

 
Общо: 

 
147 

 
83% 

 
132 

 
90% 

 
30 

 
17% 

                                                                 
 
 

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

През 2008 година решени по същество са общо 125 броя, от тях наказателни дела 
– 62 броя и граждански дела – 63 броя. 

Средно месечно решени дела по същество на едни съдия на база 12 месеца е 21 
броя дела. 
   

3.1. Брой прекратени дела – анализ и причини. 
 
       През 2008 година прекратени дела са общо 22 броя, от тях наказателни дела – 11 
броя и граждански дела 14 броя. 
  

Наказателни прекратени: 
 1  бр.НОХ дело №46/2008-изтекла давност 
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 6 бр.НЧХ дела,от които-три броя №49,50 и 52 със спогодба,един брой №6 
оттегляне на тъжбата,два броя №20 и 61-поради подаване на тъжбата след 6 месечния 
срок по чл.81.ал.3 НПК. 
 3 бр.НЧ дела №18,25 и 35- не са налице обстоятелствата по чл. 155 Закона за 
здравето. 
 1 бр.НАХ дело №43-отвод на съдията Милушев и изпращане на ОС Кърджали. 
 

Граждански прекратени: 
 

5 бр.дела №36,61,62,63 и 64 - отвод на съдията Милушев и изпращане на ОС 
Кърджали 

3 бр.дела №25,44 и47- оттегляне на исковата молба 
1 бр.дело №21- иска предявен срещу ненадлежна страна 

 2 бр.дела №45 и 50-изпратени по подсъдност 
 1 бр.дело №55 - недопустим иск 
 2 бр.дела №1 и 65 - съдебни поръчки 
   

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 
/без търговски/ 

 
6 

 
2 

 
1 

 
не 

 
Наказателни дела 
 

 
5 
 

 
4 

 
не 

 
1 

 
Общо 
 

 
11 

 
6 

 
1 

 
1 

 
 От обжалваните 5броя наказателни дела,четири са оставени в сила и едно – НАХ 

дело №27/08г. е частично изменено, като е обезсилено решението в една част,а в 
останалата е потвърдено, което говори за много добро качество на правораздаване на 
съда. 

 От обжалваните 6броя граждански дела има резултат само по  3от тях,като две 
са потвърдени и едно отменено-гр.№173/07г. разгледано от съдията С.Осман от РС 
Кърджали, което  е обезсилено,поради разглеждане на недопустим иск.До връщането и 
на останалите,не може да се направи обоснован извод за качеството на работа по 
граждански дела. 

 
 
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.  
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          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 
 

 
8,25 бр. 

 
9,42 бр. 

 
Наказателни дела 
 

 
6,5 бр. 

 
7,42 бр. 

 
Общо 
 

 
14,75бр. 

 
16,84 бр. 

 
На практика през цялата година делата се разглеждаха основно от Председателя на 

съда Г.Милушев,който от 177дела е разгледал 169 а останалите 8 броя дела,за които са 
били налице процесуални пречки да бъдат разгледани от него или са разглеждани по 
време на съдебната ваканция, са били командировани съдии от РС Кърджали.Съдиите 
Здравка Запрянова  и Сунай Осман са разгледали и свършили по едно наказателно и по 
едно гражданско дело,Дарина Байданова е разгледала и свършила 2 наказателни дела, от 
които едното е висящо от 2007г.и Невена Калинова и Елеонора Попова са разгледали и 
свършили  по едно наказателно дело.   

  
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 по 
изготвените диаграми за общо постъпление на делата  и постъпили дела по видове. 
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0
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300Брой
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година

Общо постъпление на делата в РС  Ардино
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129

151

174

91 93

72

0
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100

120

140

160

180Брой

2006 2007 2008

година

Постъпили дела в РС Ардино по видове

Граждански дела
Наказателни дела

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА   за 2006 г.- 151 бр.,  за 2007 г.-91 бр. и за 2008 г.-72бр. 
Налице е намаляване на постъплението на наказателни дела,което се дължи на 
изчистване на страна на прокуратурата по забавени от години дела, които бяха 
приключени и внесени в съда за разглеждане,през предишния отчетен период. 

При тези дела с относително голям дял са делата против личността,против 
собствеността и по 343бНК-управление на МПС с алкохол над 1,2.  

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА   за 2006 г. -130 бр., за 2007 г.- 174 бр. и за 2008 г.- 93бр. 
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 
най-вече на приключилите процедури и срокове за възстановяване на земи и гори по 
ЗСПЗЗ. 
 
 
 
 
          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. 
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6. Структура на наказателната престъпност. 
 

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 1 2 3 3   3 2 
По Глава III         
По Глава IV  2 2 2   2 2 
По Глава V 2 9 11 10  1 14 12 
По Глава VI  2 2 1   2 1 
По Глава VII         
По Глава VIII         
По Глава IX         
По Глава X         
По Глава XI  7 7 7   7 6 
По Глава XII         
По Глава XIII         

Общо: 3 22 25 23  1 28 23 
 
 
Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес. 
 
През 2008 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 22 обвинителни акта,като от 
предходния период са останали 3 обвинителни акта.По тях са произнесени 23 
присъди,от които 20 осъдителни и 3 оправдателни.Едно дело е прекратено поради 
изтекла абсолютна давност и едно е останало несвършено за периода. 
 
6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на 
отчетния период 
 
 През периода с влязли в сила присъди са осъдени 23лица. 
 При това положение относителния дял на осъдителните присъди спрямо 
внесените прокурорски актове е 20/25 или в процентно съотношение това е 80 %. 
 
  ГЛАВА І І – ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – Осъдени лица 2, 
единия осъден по чл.129, ал.2, пр.3, във вр. с ал.1 от НК-на наказание –Лишаване от 
свобода за срок от шест месеца, което наказание е отложено с изпитателен срок от 3 
години. Другия е осъден по чл.131, ал.2, т.4, във вр. с чл.130, ал.2 от НК – на наказание 
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лишаване от свобода за срок от 3 месеца, което наказание е отложено с изпитателен 
срок от 3 години. 
 Относителен дял на осъдителни присъди-67%. 
 

ГЛАВА ІV – Престъпления против брака, семейството и младежта – Осъдени 
лица – 2 и двамата по чл.183, ал.1 от НК; осъдени на наказание – единия на наказание 
“Проабация”, другия на наказание “Глоба”. 

Относителен дял на осъдителни присъди-100%. 
 
ГЛАВА V – Престъпления против собствеността 
Осъдени лица по чл.195, ал.1 от НК – 6, от които трима на наказание лишаване 

от свобода – условно, едно наказание – лишаване от свобода-ефективно и двама на 
наказание пробация. 

Осъдени лица по чл.196, ал.1 от НК – – 2, на наказание лишаване от свобода-
ефективно. 

Осъдени лица по чл.197, ал.1, във вр. с чл.195, ал.1 от НК-– 1, на наказание 
пробация. 

Осъдени лица по чл.201 от НК-1, на  наказание пробация. 
Осъдени лица по чл.212, ал.1 от НК – 1, на наказание глоба. 
Осъдени лица по чл.216, ал.1 от НК –1, на наказание пробация. 
Относителен дял на осъдителни присъди-91%. 
 
ГЛАВА VІ – Престъпления против стопанството. 
Осъдени лица по чл.216, ал.1 от НК –1, на наказание глоба. 
Относителен дял на осъдителни присъди-50%. 
 
ГЛАВА ХІ – Общоопасни престъпления. 
Осъдени лица по чл.343 от НК – 6,от които четири на наказание пробация и 2 на 

наказание лишаване от свобода – условно. 
Относителен дял на осъдителни присъди-100%. 
 

7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди 
 
 През годината са постановени 3 оправдателни присъди,потвърдени от КОС: 
 НОХ дело 48/2007-докладчик Дарина Байданова-РС Кърджали. Обвинение 
по чл.144 ал.3 ,във връзка с ал.1 от НК,срещу Ерол Халибрям Дурмуш 
 НОХ дело №9/2008г-докладчик Г.Милушев.Обвинение по чл.347.ал.2 ,във вр. с 
ал.1 от НК срещу Велин Соколов Димитров 
 НОХ дело №19/2008г.-докладчик Дарина Байданова- РС Кърджали. Обвинение 
по чл.196.ал.1,т.2,във връзка с чл.195.ал.1,т.4,във връзка с чл.194.ал1 и 
чл.29.,ал.1,б”б”НК срещу Валери Филипов Соколов. 

И трите присъди са постановени поради събирането в съдебно заседание на 
допълнителни доказателства,водещи до извод за липса на престъпление от обективна и 
субективна страна в резултат на недостатъчно качествена работа на органите на 
досъдебното производство. 
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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 2007 година са 104 бр. изпълнителни дела, общо за 
сумата в размер на 147 924 лв. През 2008  година са постъпили 19 бр. изпълнителни 
дела, общо за сумата 17 822 лв. Или общо изпълнителни дела за разглеждане през 
отчетния период са 123 бр.  с обща сума подлежаща на събиране в размер на 165 746 лв. 
         Средно месечно постъпление на един държавен съдебен изпълнител при Районен 
съд – Кърджали е    
 
 

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 24 дела, изпратени на друг 
съдебен изпълнител са 3 дела, по други причини  са 6 дела. Останали несвършени в 
края на отчетния период са 90 дела.В парична стойност тези показатели, изглеждат 
така: събрана сума за отчетния период е 41 038 лева  от които суми по изпълнителни 
листове – 31 614 лева; такси 4 040 лева;  приети други разноски – 410 лева и лихви 4 
974 лева. 
        Останали несвършени дела са 90 броя с обща сума по изпълнителни листове в края 
на отчетния период е  в размер на 127 607 лева. 
       Средно месечно свършени дела на един държавен съдебен изпълнител при Районен 
съд – Кърджали е  
 
 
3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните 3 години. 
 

 
Районен съд - Ардино - Изпълнителни дела 

       

Година 
Брой 

постъпили 
дела 

Сума за 
събиране 

Свършени 
дела 

Събрана 
сума 

Останали 
несвършени 

дела 

Останала 
сума за 

събиране 
2006 55 183 672 50 63 979 126 124 216 
2007 31 196 821 53 61 088 104 147 924 
2008 19 165 746 33 41 038 90 127 607 

 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА: 
 
       За 2006г. – постъпили дела общо 55 броя, за 2007г. – постъпили дела общо 31 броя 
и за 2008г. – 19 броя. 
        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 
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проследи по изготвените диаграми за общо постъпление на делата. Наблюдава се 
намаление на новообразуваните дела поради промените в Закона за съдебната власт и 
създаването на частни съдебни изпълнители, каквито има двама на брой в гр.Кърджали. 
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Служба по вписванията: 
 
      В Районен съд – Ардино през годината работиха двама съдии по вписванията.От 
01.01.2008 до 02.06.2008 - Веселина Димитрова Кисова и от 12.09.2008.до края на 
отчетния период-Фикрет Емин Хабиб. Тяхната работа се осъществяваше в тясно 
сътрудничество с Агенцията по вписванията. 

 
 
 
 
 

ВИД СДЕЛКА БРОЙ 
Нотариални дела-общо 

В това число: 
 

534 
Продажби 171 
Дарения 18 
Замяни 4 
Договорни ипотеки 53 
Констативен акт 113 
Възбрани общо 8 
Актове за държ. и общ.собственост 46 
други 121 
 

Нотариални дела
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4
53113
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Продажби
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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 
табла, предназначени за хора със сериозни затруднения/ и монтирането на такива, към 
настоящият момент няма, поради липсата на средства. 
 През изтеклата година беше извършен ремонт и бе създадено помещение за  
класифицирана информация,с видео наблюдение и пожароизвестяване.Поставена бе и 
пожароустойчива врата. 
 През периода бе закупено канцеларско оборудване и към момента всички стаи са 
обзаведени с всичко необходимо за нормален работен процес. 
 Помещения не са достатъчни, но няма вариант при който да се подобри 
ситуацията.Напротив-с идването на системния администратор ще изникне проблем с 
работното му място. 
 В дългосрочен план и предвид факта, че ел.инсталацията е много стара и често се 
претоварва е необходимо да се осигурят средства за изграждането на независимо три 
проводно захранване със защитна земя, което ще подобри надежността 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,особено северната. Преди   години е бил 
направен вътрешен ремонт на сградата и на предната фасада. 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. Освен това на челната фасада в резултат на 
некачествена работа се е образувало петно от паднала мазилка, около 8-10 квадратни 
метра, което се увеличава непрекъснато. Аз съм на този пост вече 5 години и във 
всички  годишни доклада и проекто-бюджети съм описал положението и съм настоявал 
за средства за ремонт, но без резултат. Правил съм предложение до ВСС и МП за 
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отпускане на средства, но все още такива няма. Всяка година Кмета на община Ардино 
ми изпраща писмо, в  което на основание  чл.179ал.2 ЗУТ ми напомнят за задължението 
да поддържам 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 
 
         Проблемът с компютъризирането на Районен съд гр.Ардино през отчетния период 
бе решен в голяма степен.След профилактика и закупуване на необходимите материали 
и хардуер,съдът вече има изградена, действаща компютърна мрежа.Всички работни 
места могат да ползват,чрез сървъра “АПИС” и “СИЕЛА”.  
         През месец юли 2008 година в Районен съд гр.Ардино бе закупен програмен 
продукт “Съдебно-административна система” /САС/ от “Информационно обслужване” 
АД гр.Кърджали.Системата бе внедрена успешно, като в момента тече заключителния 
етап на обучение на магистрати и съдебни служители. Системата дава възможност за 
генериране на справки за публикуване на интернет страницата на съда, която страница 
бе създадена и активирана през месец август 2008г. От месец ноември започна 
публикуването на съдебните актове, а именно – справки за насрочени дела и  справки за 
свършени дела. 
              В служба “Бюро съдимост” при Районен съд гр.Ардино работи с Национална 
информационна система CSCS /АИС “Бюра съдимост”/. 
 
       Предназначените на тази автоматизирана информационна система е: 

 да автоматизира и оптимизира извършените дейности в Бюро съдимост;  
 да автоматизира и оптимизира обслужването на граждани, учреждения, 

ведомства и организации при искания на свидетелства и справки за съдимост; 
 да автоматизира и ускори информационния обем между районните съдилища 

при искания на свидетелства и справки за съдимост за лица, родени на 
територията на други районни съдилища; 

 да изгради и поддържа централна база данни за всички осъдени лица и всички 
лица с наложени мерки по чл.78а НК, която да се използва за централно 
справочно обслужване и като резервна информационна система за всеки 
районен съд и др. 

 
Всичко това води до по-точно и по-бързо обслужване на гражданите и институциите, 
което е приоритет в работата на съда.  
 За  100% решение на проблемите в тази област е необходимо да се закупи нов 
файлов сървър, който да се използва за домейн контролер и инсталиране на активна 
директория /Аctive Directory/,което ще подобри възможносттите за управление и 
сигурност на мрежовите ресурси. От полза за повишаване на сигурността на 
компютърната мрежа ще бъде и осигуряването на Cisco рутер. Необходими са и 
минимум две нови  работни станции за обезпечаване на всички служители. 
Наложително е и закупуването на поне 6 броя UPS /резервно захранване/, които да 
гарантират безпроблемна работа на възлови за съда служби. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

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

на съда.При мое отсъствие-болест,командировка или отпуск, няма кой да минава 
доклада,да взема неотложни мерки, да подписва свидетелства за съдимост или 
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финансови документи.През отчетния период бе обявен и проведен конкурс по реда на 
чл.189 ЗСВ, но за РС Ардино нямаше кандидати.За съжаление миналата седмица 
отново бе обявен конкурс и съда пак попадна в категорията по чл.189 ЗСВ,което 
предполага, че и тази година няма да има втори съдия.        

Би било добре, жребия по чл.178 от ЗСВ да бъде отчасти “дирижиран” от ВСС с 
цел запълване на щата в малките,отдалечени и неатрактивни съдилища. 

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.    

  Във връзка със ЗЗКИ, служителка от Районен съд гр.Ардино  бе изпратена на 
обучение в гр.Стара Загора. Всяко едно обучение на служителите при Районен съд 
гр.Ардино води до по-добрата им  и ефективна работа.  

 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 
набелязаните мерки за осъществяването им. Атестирането приключи, като на всеки 
атестиран служител бе поставена крайна оценка съгласно изискванията и показателите  
в ПАРОАВАС. 

През 2008 година няма постъпили сигнали в Районен съд гр.Ардино  за корупция, 
измами, нередности, нарушения и други. В съда са въведени антикорупционни 
процедури с постоянно действаща комисия,  назначена със заповед на Председателя на 
съда, регулираща извършването на проверки  на сигнали за корупция, нарушения, 
индикатори за измами и нередности и тяхното докладване.  

Съгласно чл.167, ал.3 от ПАРОАВАС бе назначена Комисия, която извърши 
подбор на материалите, подлежащи на унищожаване и се състави опис, който бе 
утвърден от Председателя на съда. Съставеният Акт за унищожаване на неценни 
документи с изтекъл срок на съхранение  бе одобрен от Държавна агенция “АРХИВИ”, 
Териториален държавен архив-Кърджали.   

 
В заключение мога да заявя, че съда работи много добре, стремим се да 

преодоляваме всички трудности, както от технически характер с оглед на нужната 
техника,ремонти и оборудване, така и от субективен характер-липсата на втори съдия. 
Имаме до момента и пълната подкрепа и разбиране на Окръжния и Районен съд в 
гр.Кърджали  в лицето на техните ръководства. 

 
 

 АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ 
                ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА 
             РАЙОНЕН СЪД гр.АРДИНО 

    /Георги Милушев/ 


