
Указания за потребителите за начина за достъп до 
публикуваните съдебни актове 

 
 Достъпът до публикуваните съдебни актове на Интернет страницата на 
Районен съд гр. Ардино се осъществява по два начина: 
 

1. Обобщен достъп до всички публикувани дела по хронология и 
периодичност на тяхното решаване :  
 
 От секция „СЪДЕБНИ ДЕЛА” се избира рубрика „СВЪРШЕНИ ДЕЛА” или 

„ВЛЕЗЛИ В СИЛА”.  /примерно СВЪРШЕНИ ДЕЛА / 
 

СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА 

 СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ЗА 2010г.   ( 27 статии ) 
 СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ЗА 2009г.   ( 7 статии ) 

  
 В отворения прозорец чрез мишката се уточнява желаната година: 
/примерно 2010/ 

 
СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ЗА 2010г. 

 

# Заглавие на статията     
1 СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ     
2 СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА 11.10-15.10.2010г.     
3 СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА 01.10-08.10.2010г.     
4 СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ     

 

 

  
 След което в ново отворения прозорец чрез мишката се избира 
конкретният период на предполагаемото решаване на делото: 
/примерно месец ОКТОМВРИ/ 
 
СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

ПРЕГЛЕД на ДЕЛАТА

  
 Чрез мишката се избира „ПРЕГЛЕД на ДЕЛАТА”.  Вследствие  на 
което се отваря таблица в HTML формат с подробна информация на 
всички „СВЪРШЕНИ ДЕЛА”  за желания период  



 
 
 
 

 Чрез мишката може да се избере линка „Решение”.  Вследствие  на 
което ще се зареди пълния текст на избрания съдебен акт в HTML 
формат с обезличени лични данни. /примерно Решение по ГД 
108/2010/ 
 

 
 
 



2. Конкретен достъп до делата чрез възможност за филтриране по 
критериите на съдебните дела 
 
  От секция „СЪДЕБНИ ДЕЛА” се избира рубрика „РЕГИСТЪР НА 

СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА”.     
РЕГИСТЪР НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА 

електронен каталог с актуална информация за съдебните дела, 
състави, насрочени заседания, документи и решения 

  
  

Търсене 
за: 

ключова дум
 Търсене

  

 Която и да е дума  Всички думи  Точна фраза 
   

Изберете 
категория           

съдебно дело       

месец                           

година               

дата на 
обявяване 

                                                                                  
                                                                                  

                                      

съдия-докладчик           
 

 
 От падащите менюта с мишката може да изберете желаните от Вас 

критерии като от всички 6 възможни е достатъчно да изберете поне 1.   
 

 Категория   СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА 
 Съдебно дело  ГРАЖДАНСКО ДЕЛО 
 Месец 
 Година   2010 
 Дата на обявяване 
 Съдия докладчик 

Резултати от търсенето 

Намерени 67 Резултата от търсенето по всички избрани записи 
РЕШЕНИЕ по ГД 99 / 2010 

РЕШЕНИЕ по ГД 141 / 2010  

РЕШЕНИЕ по ГД 108 / 2010  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ по ГД 133 / 2010  

РЕШЕНИЕ по ГД 69 / 2010 

  



 Чрез мишката може да се избере от списъка „линка” към търсения от 
Вас съдебен документ или да прецизирате търсенето чрез добавяне 
на допълнителен критерий за филтриране.  
 

 След като откриете търсеният съдебен акт чрез мишката може да се 
избере „линка” , в следствие  на което ще се отвори екран с пълните 
данни. /примерно Решение по ГД 108/2010/ 

 
 

РЕШЕНИЕ по ГД 108 / 2010 

 

 
ГРАЖДАНСКО ДЕЛО 
месец: октомври 
година: 2010 
дата на обявяване: 2010-10-07 
съдия-докладчик: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 
ПРЕГЛЕД на РЕШЕНИЕТО  

  
  За да видите пълния текст на избраният съдебен акт е достатъчно да 

изберете линка  /ПРЕГЛЕД на РЕШЕНИЕТО/ 
 

 
 
 

 


