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Годишният доклад за 2022 година отчита дейността на Окръжен съд -  
Кърджали и на районните съдилища в съдебния район на окръжния съд в 
градовете Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино, в изпълнение на 
задълженията им по чл. 117 от Конституцията на Република България -  защита 
на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и 
държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от Закона за съдебната власт -  справедливо и 
безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на законите спрямо 
всички.

Дейността на Окръжен съд -  Кърджали и районните съдилища от 
съдебния район през отчетната 2022 г. е осъществявана съгласно изискванията 
на Закона за съдебната власт, разпоредбите на Правилника за администрацията в 
съдилищата, както и в съответствие с цялостната конституционна, законова и 
подзаконова нормативна уредба.

Област Кърджали заема 3 216 кв.км. площ в югоизточната част на 
Република България, което представлява 2,9 % от територията й. Намира се в 
южен централен район за планиране (NUTS BG 22). Тя граничи на запад със 
Смолянска област, на север с Хасковска и Пловдивска области, на юг и 
югоизток с държавната граница на страната с Република Гърция.

Населението на Област Кърджали (по данни на НСИ) към 31.12.2021 г. е 
161 024 души, от които 79 623 са мъже и 81 401 жени, с разнороден етнически 
състав, включващ българи, турци, роми, арменци. Живеещите в градовете на 
областта са 64 566 души, а в селата живеят 96 458 души.

Центърът на административната област е град Кърджали. Населението му 
към 31.12.2021 г. наброява 44 071 души. Обособил се е в естествен 
административен, търговски, културен и промишлен център не само на 
Общината и Областта, но и на Източните Родопи.

В административно-териториалните граници на областта са включени 
седем общини: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград 
и Черноочене, обхваната от дейността на четири районни съдилища.

Правораздавателната дейност на Районен съд -  Кърджали в областния 
град обхваща Община Кърджали с население към 31.12.2021 г. от 71 404 души, 
съставена от 117 населени места, обхванати в 47 кметства и Община Чернооне, с 
населението към 31.12.2021 г. от 8 668 души, съставена от 51 села.

Районен съд -  Момчилград обхваща три общини: Община Момчилград, с 
население към 31.12.2021 г. от 16 635 души, съставена от 47 селища; Община 
Джебел с население към 31.12.2021 г. от 9 751 души и от 48 населени места. 
Южната граница на Община Кирково съвпада с държавната граница с Република 
Гърция, на която е разположено ГКПП Маказа. Населението на общината към 
31.12.2021 г. наброява 22 990 души. Общината е съставена от 73 населени места, 
всички от които са села и махали.

Районен съд -  Крумовград обхваща Община Крумовград, която е гранична 
с Република Гърция. Населението на Община Крумовград към 31.12.2021 г. е 18
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112 души. Центърът на общината е град Крумовград. Общината е съставена от 
78 населени места.

Районен съд -  Ардино обхваща Община Ардино, разположена на 
границата на Западните и Източните Родопи върху площ от 339 кв. км, с 
население 13 464 души и съставена от 52 населени места.

Окръжен съд -  Кърджали и районните съдилища правораздават в 
съдебния район на Апелативен съд -  Пловдив.

ОКРЪЖЕН СЪД -  КЪРДЖАЛИ

Т. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Съдии
Съгласно действащото разписание на длъжностите в Окръжен съд -  

Кърджали, и през 2022 г. съдийските длъжности са 10, разпределени както 
следва: председател, заместник-председатели -  2, съдии -  6 и младши съдия -  1 
длъжност.

През второто полугодие на 2021 г. младши съдията Габриел Русев е 
командирован да изпълнява длъжността „съдия“ в Районен съд -  Пловдив със 
срок на командировката от 01.07.2021 г. до 01.07.2022 г. Със заповед на 
Председателя на Окръжен съд -  Кърджали е командирован да изпълнява 
длъжността „съдия“ в Районен съд -  Кърджали от 17.10.2022 г. до встъпването 
му в длъжността „съдия“ в Районен съд -  Пловдив на 07.12.2022 г., в който съд е 
назначен с решение по протокол №45/29.11.2022 г. на СК на ВСС.

До 12.10.2022 г. е била незаета овакантената на 29.07.2019 г. на основание 
чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ една съдийска длъжност, заемана от съдия Тонка Балтова, 
като след приключване на обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС 
по протокол №18/11.06.2019 г. конкурс на основание чл. 189, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ, 
за повишаване и заемане на 20 длъжности „съдия” в окръжните съдилища, в т.ч. 
една длъжност в Окръжен съд -  Кърджали, с решение по протокол 
№33/20.09.2022 г. на СК на ВСС Невена Калинова-Тодорова -  съдия в Районен 
съд -  Кърджали е повишена в длъжност „съдия“ в Окръжен съд -  Кърджали -  
гражданска колегия, с ранг „съдия във ВАС и ВКС“. Същата е встъпила в 
длъжността на 12.10.2022 г.

Така, считано от 29.07.2019 г. до 11.10.2022 г. вкл., една съдийска 
длъжност е била незаета, а считано от 01.07.2021 г. до 01.07.2022 г., поради 
командироване на младши съдия Габриел Русев в Районен съд -  Пловдив, а от 
07.12.2022 г. поради назначаването му на длъжността „съдия“ в този съд, е 
незаета длъжността „младши съдия” в Окръжен съд -  Кърджали.

В Окръжен съд -  Кърджали през отчетния период не е имало 
командировани съдии.

Всички съдии в Окръжен съд -  Кърджали са с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС” и са със съдийски стаж към 31.12.2022 г., както следва: Веселина 
Кашикова -  29г.09м.; Деян Събев -  32г.10м.; Пламен Александров -  29г.10м.;
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Мария Дановска -  23г.07м.; Васка Халачева -  27г.03м.; Кирил Димов -  27г.06м.; 
Георги Милушев -  28г.03м., Невена Калинова-Тодорова -  22г.05м. и мл. с. 
Г абриел Русев -  3г.03м.

През 2022 г. не са били образувани дисциплинарни производства по 
отношение на съдии от Окръжен съд -  Кърджали, няма наказани съдии по реда 
на ЗСВ, нито такива, спрямо които е приложен чл. 327 ЗСВ.

През 2022 г. съдиите при Окръжен съд -  Кърджали са взели участие в 
следните обучения:

Тема Участници
„Зонално съвещ ание н а  съдиите от  района н а  А пелативен съд - П ловдив", проведено 
н а 4-5.11.2022 г. във гр. В елинград, О ПДУ , П роект „П равосъдие през 21 век -  
развиване н а професионална ком петентност и  интегритет н а  м агистратите и  
съдебните служ ители”, договор №  B G 05SFO P001-3.006-0001-C 01.

М ария Д ановска-съдия 
В аска Х алачева-съдия 
Н евена К алинова-Тодорова- 
съдия

У частие в работна срещ а с органите по чл.15 от  Закона за  специалните разузнавателни 
средства, организирана от Н ационалното бю ро за  контрол н а  специалните 
разузнавателни средства.

Д еян С ъбев-зам .председател

„П роизводството по несъстоятелност“ П лам ен А лександров- 
зам .председател

М андатът н а  м ладш и съдия - начало и  професионално развитие“ Габриел Русев-мл.съдия

През 2022 г. са провеждани общи събрания на съдиите за обсъждане и 
изготвяне на становища по образувани тълкувателни дела на ВКС; за обсъждане 
на противоречива съдебна практика; за предсрочно освобождаване от длъжност 
на един съдебен заседател при РС-Кърджали и на двама съдебни заседатели при 
РС-Ардино; за избиране на нов персонален състав на Комисията по 
професионална етика; за обсъждане и приемане на правила за дейността на 
Общото събрание на съдиите при окръжния съд.

През отчетния период, на основание чл. 203а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, измежду 
съдиите в окръжния съд е избрана Помощна атестационна комисия за 
подпомагане дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към 
Съдиийската колегия на Висш съдебен съвет, в състав: Деян Георгиев Събев -  
зам.председател и членове Кирил Митков Димов и Йорданка Георгиева Янкова, 
с резервен челен: съдия Георги Стоянов Милушев, за атестиране на Дарина 
Василева Байданова -  съдия в Районен съд -  Кърджали, командирована със 
заповед на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали да изпълнява функциите 
“административен ръководител -  председател“ на Районен съд -  Ардино. 
Изборът за формиране на ПАК е извършен на принципа на случайния подбор 
чрез електронно разпределение, при което се използва софтуер, предоставен от 
СК на ВСС. Комисията в срок е изготвила предложение за комплексна оценка от 
извършеното атестиране на съдията.

През 2022 г. със заповед на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали е 
назначена комисия за провеждане на конкурс за назначаване на съдебен 
служител на длъжност „съдебен секретар“ в окръжния съд с участието на Деян 
Събев -  зам.председател и Васка Халачева -  съдия.

През отчетната година по възлагане от административния ръководител,
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съдиите от окръжния съд извършиха проверка на организацията на дейността на 
районните съдилища от съдебния район за 2021 г., резултатите от която и 
дадените препоръки отразиха в съответен акт.

2. Съдебна администрация
Със заповед на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали от 01.12.2021 г. 

е обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „съдебен 
секретар” в Окръжен съд -  Кърджали -  1 (една) свободна щатна бройка при 
условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ. Със заповед от 17.01.2022 г. на основание чл. 
86, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 143, ал. 1 от Правилника 
за администрацията в съдилищата, е прекратена конкурсната процедура с оглед 
констатацията в Протокол от 07.01.2022 г. на назначената Комисия за 
провеждане на конкурса, че кандидатите не са представили необходимите 
документи по Раздел VI от Заповед №385/01.12.2021 г. на Председателя на 
Окръжен съд -  Кърджали, респ. няма допуснати кандидати. Повторно, със 
заповед на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали от 31.03.2022 г. е обявен 
конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „съдебен секретар”, 
като е допуснат до участие 1 (един) кандидат. Същият не е издържал успешно 
втория етап от конкурса -  писмен изпит-тест, поради което конкурсната 
процедура приключва без да има класиран кандидат.

Предвид приключването на обявения конкурс без класиране на кандидат, 
втори по ред и същевременно неотпадналата необходимост длъжността 
„съдебен секретар“ да бъде заета поради предстоящия период на съдебна 
ваканция, в който преимуществено се ползва годишен отпуск, интензивния 
съдебен график на откритите съдебни заседание през месеците след края на 
съдебната ваканция, считано от 11.07.2022 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ е 
назначена Траяна Вълчанова.

Към 31.12.2022 г. щатните длъжности за съдебни служители в Окръжен 
съд -  Кърджали са 21, от които 1 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар“ е заета 
от 11.07.2022 г., а всичките са разпределени, както следва:

• Ръководни длъжности -  2: съдебен администратор (той и служител по 
сигурността на информацията) и главен счетоводител;

• Специализирана администрация -  13: съдебен помощник; съдебни 
секретари -  5 (от които 1 щ.бр. заета на 11.07.2022 г.), съдебни деловодители -  4, 
съдебен архивар, призовкари -  2.

• Обща администрация -  6, от които експертните длъжности са 3, както 
следва: системен администратор, главен специалист-административна дейност 
(той и завеждащ Регистратура за класифицирана информация) и връзки с 
обществеността; и 3 технически длъжности, както следва: работник поддръжка 
сгради (той и огняр), чистачка и шофьор.

Съдебните служители изпълняват множество допълнително възложени им 
функции, както следва: съдебният администратор, той и служител по 
сигурността на информацията изпълнява функциите на управител сгради; 
дейности по трудова безопасност; по пожарна безопасност; подготвя
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процедурата и документацията за провеждане на конкурси за съдебни 
служители; за избор на съдебни заседатели; актуализиране на списъците на 
вещите лица и съдебните преводачи. Главен специалист-административна 
дейност, той и завеждащ Регистратура за класифицирана информация изпълнява 
функции „Човешки ресурси”; функции от „Финансова дейност и снабдяване”: 
извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на 
съдиите, служителите и съдебните заседатели; функции от „Информационно 
обслужване, статистика и информационни технологии”: подпомага 
административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането 
и обобщаването на статистическа информация; контролира точното отразяване 
на статистическата информация в деловодните книги и регистри; изготвя 
статистическите форми в електронна форма, по образец и своевременно, 
изисквани от съдилищата, в сроковете по ЗСВ и ги изпраща на ВСС; изготвя и 
изпраща периодично (шестмесечно и годишно) на Висшия съдебен съвет и 
Инспектората към Висшия съдебен съвет всички статистически формуляри. 
Системният администратор изпълнява функции, свързани със статистика. 
Служителят на длъжността „шофьор” изпълнява функции по снабдяване -  
домакин. Съдебният служител „Връзки с обществеността“ обслужва и 
районните съдилища в съдебния район, като подпомага административните 
ръководители и съдиите при информиране на обществеността и осигуряване на 
връзки със средствата за масово осведомяване, участва в организирането и 
провеждането на Образователната програма и дните на отворени врати в 
Окръжен съд -  Кърджали; определен е и за длъжностно лице по защита на 
личните данни. Системният администратор и главният счетоводител по силата 
на изрична заповед са оправомощени лица, които да подават заявка за 
регистрация в ИСБК, като вписват данните в модулите на информационната 
система в изпълнение на задължентията на административните органи по чл. 7г, 
ал. 4 и чл. 7, ал. 3 ЗЕУ. Системният администратор е също така лицето, което е 
определено да въвежда данните в информационната система „Единен регистър 
на вещите лица“ и в „Единния регистър на съдебните заседатели“, съвместно със 
съдебния администратор. Системният администратор е определен и за 
администратор на профила на Окръжен съд -  Кърджали в Системата за сигурно 
електронно връчване към ДАЕУ, към която система съдът се е присъединил в 
изпълнение на решение по т.7 от Протокол №30 от дистанционно заседание чрез 
видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 
10.12.2020 г., във вр. със Закон за изменение и допълнение на ГПК (ДВ, бр. 110 
от 29 декември 2020 г., в сила от 30 юни 2021 г.).

Съществена помощ на съдиите в работата по делата оказва назначеният в 
края на 2021 г. съдебен помощник. Независимо от липсата на юридически стаж, 
същият успя да навлезе бързо в спецификата на работа по различните видове 
дела и все по-успешно се справя със задълженията си.

Със заповед на административния ръководител са определени вида на 
звената в общата администрация при Окръжен съд -  Кърджали, числеността им

6



и длъжностите в тях, както следва: звено „Финансова дейност и снабдяване” -  
възложено на главния счетоводител и звено „Информационно обслужване и 
технологии” -  възложено на системния администратор.

Дейността в Регистратурата за Класифицирана информация в Окръжен съд 
-  Кърджали се изпълнява от: съдебен администратор -  служител по сигурността 
на информацията; главен специалист-административна дейност -  завеждащ 
Регистратура за класифицирана информация; съдебен деловодител -  заместник- 
завеждащ Регистратура за класифицирана информация; съдебни секретари -  2 
бр.; съдебни деловодители -  2 бр. и системен администратор -  1 бр.

Със заповеди на административния ръководител, на съдебните служители 
се възлагат участия в комисии за извършване на годишни инвентаризации, 
материално-отчетническа дейност на съда и др. Служителите от 
специализираната съдебна администрация дават седмични дежурства по 
предварително утвърден месечен график във връзка с образуването и 
разглеждането на частни наказателни дела по искания за осъществяване на 
съдебен контрол в досъдебното производство.

Съдебните служители са с трудов стаж в съдебната система от 
04г.02м.14д. на съдебния деловодител Антония Стойчева с най-малък такъв до 
33г.04м.17д. на Красимира Тодорова -  главен специалист-административна 
дейност, с най-дълъг трудов стаж в системата. Изключение правят съдебния 
помощник и назначеният на основание чл. 68, ал.1 т. 4 КТ съдебен секретар, 
които нямат предишен трудов стаж в съдебната система. Съдебните служители 
на ръководна длъжност, както и главният специалист административна дейност 
са с образователно-квалификационна степен „магистър”. Съдебният 
администратор е магистър по специалностите връзки с обществеността и 
журналистика и магистър по право. Четирима служители от специализираната 
администрация са с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, 
шестима са магистри, новоназначеният съдебен секретар е с юридическо 
образование, призовкарят Владислав Боздански е студент V курс по 
специалността „право” в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”; и един служител е 
със средно образование. От служителите на техническа длъжност, един е със 
средно специално образование, един със средно образование и един на 
длъжността „чистач” е с основно образование. Петнадесет от служителите са с 
първи ранг, един -  с втори ранг, двама -  с трети ранг, един -  с четвърти ранг и 
един -  с пети ранг. Всички съдебни служители са запознати с длъжностните си 
характеристики и с разпоредбите на Правилника за администрацията в 
съдилищата. Съдебната администрация бива уведомявана своевременно за 
издадените от административния ръководител организационни заповеди, 
вътрешни правила и методики. При необходимост определени от 
административния ръководител съдии, съдебният администратор и системният 
администратор провеждат текущи обучения на служителите от 
специализираната съдебна администрация при настъпили законови промени, 
при организационни промени, за работа с информационните системи в съда и
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др. Всички съдебни служители са силно мотивирани в работата си и изпълняват 
служебните си задължения много отговорно, в екип и при взаимозаменяемост. 
През годината не е имало сигнали и оплаквания от граждани за прояви на 
бюрократизъм, некомпетентност или корупционни практики. При извършената 
през м. ноември 2022 г. атестация на съдебните служители, същите са получили 
оценки „1-отличен” по смисъла на чл. 166, т.1 ПАС. В ранг е повишен 1 бр. 
съдебен служител.

През 2022 г. съдебните служители са участвали в присъствени и 
дистанционни обучения, както следва:______________________ ____________

Тем а на обучен ието И м ен а уч астн ик
П ри лож ен и е на си стем ите за  вътреш ен  контрол в съди лищ ата Д елян а  И ванова
Г  одиш но счетоводно при клю чван е в органите н а  съ дебн ата власт. Б ю дж ет н а  съ дебн ата власт Д елян а  И ванова
В ъвеж дащ о обучение за  н овоназначени  съдебни  служ ители Т раян а  В ълчанова
"А д м и н и стри ран е  и о б р аб о тк а  в Е И С С  н а  дел ата  в о кр ъ ж н и те  съди лищ а" С ветла Радева
"П ракти ческо  п ри лож ен и е н а  Е И С С  в р аб отата  н а  съ д еб н и те  секретари " С ветла Радева
"П ри лаган е  н а  актуалн и те  ези кови  п р ави л а  в раб о тн ата  ср ед а  н а  съ д еб н и я служ ител" С ветла Радева
„Е лектрон н и  съ ди лищ а - бъдещ ето днес" Х ри сти н а  Русева
„О рган и зац и он н а култура“ Х ри сти н а  Русева
„О блачн и те техн ологии  и съхран яван е н а  д анни  в циф рови  облац и “ Х ри сти н а  Русева
„М оти вац и я“ Х ри сти н а  Русева
„К ом пю търни  вируси и хакери “ Х ри сти н а  Русева
„К ак  работят социалните м реж и?“ Х ри сти н а  Русева
У еби н ар  „Работа в екип“ Х ри сти н а  Русева
„М еди й н и ят център н а  съ да - нов м одел за  управление на публичните ком уникации  в п одкреп а на 
м одерния процес на п равораздаване“ Х ри сти н а  Русева
“С тресоустой чи вост“ Х ри сти н а  Русева
В ъвеж дащ о обучение за  н овоназначени  служ ители П етя П еткова
З ащ и та н а  п равото н а  собствен ост по чл. 1 о т  П ротокол №  1, Е К П Ч П етя П еткова
П ракти ческо  прилож ение н а  основните п ринципи  в адм . дей н ост  н а  новоназначни  съдб. С луж ители П етя П еткова
З ащ и та н а  собствен остта в отнош ен и ята м еж ду съсобственици  по реда  н а  чл. 108 ЗС П етя П еткова
У ч асти е н а  х ора  с увреж дан и я в съд. п рои зводства и възм ож ни реш ения за  гарантиране 
еф екти вн ото  упраж н яван е правата и м  в тях П етя П еткова
Т елесни  повреди  -  спорни м ом енти в практиката П етя П еткова
П рои зводства по искове за  оспорване и устан овяван е на п роизход о т  бащ а П етя П еткова
А нглийски  ези к  -  В1 П етя П еткова
Д и скрим инация, осн ован а н а  пола П етя П еткова
Р абота с Е РС З В асил  А настасовски

3. Предложения за промени в щата
Утвърдените и действащи по щат съдийски длъжности - 9 броя плюс една 

длъжност за младши съдия, съотнесени към натовареността на съдиите и 
постъплението на делата, представлява оптималната щатна численост на 
съдийския състав на ОСВ от ранга на Окръжен съд -  Кърджали, която дава 
възможност за формиране на три въззивни състава за разглеждане на 
обжалваните дела, за постигне относителна специализация на съдиите по 
материя, за осъществяване на качествено и в разумни срокове правораздаване, 
както и за изпълнение на всички допълнителни организационни и 
административни дейности извън работата по делата по възлагане от 
председателя на окръжния съд. С оглед натовареността на съдиите не се налага 
увеличаване на броя на длъжностите, но утвърденият щат от 10 съдии, в т.ч. 
един младши съдия, следва да се приеме като стандарт от СК на ВСС за 
минимално необходимия праг щатна численост на съдийския състав на окръжен 
съд като ОСВ.
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В годишния доклад за дейността на съда за 2021 г. е посочено, че до 
Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет, по повод Предложение за унифицирана щатна численост за съдебната 
администрация в окръжните съдилища (окръжен съд с примерен щат за 10 
съдии) е изпратено мотивирано принципно становище, което се поддържа и 
понастоящем, че във всеки окръжен съд следва да се предвиди и разкрие и 
длъжност „административен секретар“ наред с длъжността “съдебен 
администратор”, като в тази връзка се предлага изменение на Класификатора на 
длъжностите в съдилищата. По отношение на длъжностите от специализираната 
администрация, в Окръжен съд -  Кърджали не е отпаднала необходимостта от 
разкриването на една длъжност за „съдебен деловодител - регистратура”, което 
би дало възможност останалите четирима деловодители да бъдат разпределени 
за работа с по двама или трима съдии (в зависимост от заетите съдийски 
длъжности) и по този начин да се сформира екип от съдия-деловодител-съдебен 
секретар, което би представлявало допълнителна гаранция за качеството и 
бързината на работата по делата. Не е отпаднала и нуждата от разкриване на 
длъжностите „служител по сигурността на информацията“, „човешки ресурси“ и 
„управител сграда“.

През 2022 г. беше направено предложение до СК на ВСС за разкриване на 
1 щ. бр. за длъжността „управител сгради“, като необходимостта от същата е 
обоснована с липсата в утвърденото и действащо разписание на длъжностите на 
съдебната администрация в окръжния съд на друга подходяща по вид длъжност, 
на която да бъде възложено изпълнението на задълженията на управител сгради, 
която изисква наличието както на специални знания, така и на специфична 
професионална квалификация. Предложението е отхвърлено с мотиви за ниска 
натовареност на съда. Административното ръководство на съда счита, че 
натовареността в случая е неотносим критерий при преценка на необходимостта 
от осигуряване на такава длъжност по отношение ОСВ, на който е възложено 
стопанисването на съдебна сграда, а и поради липса на обусловеност между 
спецификата на задълженията на тази длъжност и натовареността. 
Същевременно разкриването на такава длъжност в окръжния съд е още по- 
необходимо и поради обстоятелството, че в края на 2022 г. е изготвен подробен 
технически проект по предписаните в техническия паспорт на 
административната сграда “Съдебна палата” -  гр. Кърджали мерки за 
изпълнение и видове строително-ремонтни дейности, като предстои 
предприемане на следващата стъпка по реалното им извършване. На този 
предстоящ етап наличието на “управител сграда” би било в изключителна полза 
на административния ръководител, съдебния администратор и главния 
счетоводител, които основно придвижват цялата необходима документация, за 
голяма част от която са необходими специални и специфични знания от 
компетентността на технически/строителен инженер. Това създава затруднения 
в тази част, като макар и до момента да сме се справяли до този етап, се нуждаем
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от назначаването на съдебен служител на тази длъжност, който да поеме 
значителния обем работа, която предстои да бъде извършена.

При действащото щатно разписание на длъжностите, съотношението 
между броя на съдиите към броя на съдебните служители в окръжния съд към 
31.12.2022 г. при 10 съдии и общо 21 съдебни служители е следното:

• по щат 1/2,1; действително 1/2,5.
Усилията на административното ръководство ще бъдат насочени към 

запазване броя на магистратски длъжности и към предприемане на действия за 
разкриване на необходимите такива за съдебната администрация съобразно 
изложеното по-горе.

II. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД -  
КЪРДЖАЛИ

1. Организационни положения
И през отчетната 2022 г. в Окръжен съд -  Кърджали е запазена 

създадената организация на правораздавателната дейност: в съда няма 
обособени отделения по смисъла на чл. 84, ал. 2 ЗСВ. Разпределението на 
образуваните дела по видове съгласно чл. 80 от Правилника за администрацията 
в съдилищата за разглеждането им от съдиите, еднолично и в състав, е 
определено със заповед на административния ръководител, както следва:

• първоинстанционните граждански дела и търговските дела, в т.ч. 
делата по несъстоятелност, се разглеждат до 12.10.2022 г. от пет 
първоинстанционни състава, състоящи се от съдиите Веселина Кашикова, 
Пламен Александров, Мария Дановска, Васка Халачева, Кирил Димов, а от тази 
дата, с встъпването в длъжност “съдия” в Окръжен съд - Кърджали на Невена 
Калинова и от шести първоинстанционен състав;

• въззивните граждански дела се разглеждат от два състава: I-ви състав, 
състоящ се от съдиите Веселина Кашикова, Мария Дановска и Васка Халачева и 
II-ри състав, състоящ се от съдиите Пламен Александров, Кирил Димов и 
допълващ трети член на състава от всички съдии по ред, определян на 
ротационен принцип със заповеди на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали, 
считано от 01.07.2021 г. до прекратяване на командироването на мл.с. Габриел 
Русев на 01.07.2022 г. в Районен съд -  Пловдив, попълнил този състав от тази 
дата до 12.10.2022 г., а от тази дата II-ри състав е попълнен от съдия Невена 
Калинова;

• първоинстанционните наказателни дела се разглеждат от три 
първоинстанционни състава, състоящ се от съдиите Деян Събев, Йорданка 
Янкова и Георги Милушев. Тримата съдии формират един въззивен наказателен 
състав за разглеждане на въззивните наказателни дела.

През 2022 г. всички съдии са участвали в разпределението на делата при 
натовареност 100%, а административният ръководител е участвал в 
разпределението на първоинстанционните и въззивни граждански дела, 
търговски дела и дела по несъстоятелност при натовареност от 80% и при 100%
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натовареност при разпределението на частните наказателни дела, образувани по 
искания по ЗСРС.

Седмични дежурства по предварително утвърден месечен график са 
давали трима съдии, разглеждащи граждански и търговски дела -  Мария 
Дановска, Васка Халачева, Кирил Димов и Невена Калинова (от 12.10.2022 г.) и 
двама съдии, разглеждащи наказателни дела -  Йорданка Янкова и Георги 
Милушев. В графика на дежурствата не се включват и дежурства не дават 
председателят и двамата заместник-председатели.

С вътрешни правила за определяне на заместник на отсъстващ съдия -  
докладчик е уредена дейността при определяне (замяна) на отсъстващ съдия -  
докладчик по образувано дело. Заместването на отсъстващ член от въззивен 
състав, който не е съдия -  докладчик, както и организацията на работата по 
делата през периода на съдебната ваканция, са регламентирани със заповеди на 
административния ръководител.

Разпределението на постъпващите дела чрез избор на съдия докладчик и 
член на състав, се извършва при стриктно спазване на принципа на случайния 
подбор по чл. 9 ЗСВ и актуализираните ВПСРД в Окръжен съд -  Кърджали, чрез 
ЕИСС.

Постановените съдебни актове се публикуват незабавно, при стриктно 
спазване изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ за обезличаването им и на Вътрешните 
правила за публикуване на съдебните актове в Окръжен съд -  Кърджали.

През 2022 г. беше стартирана процедурата за избор на съдебни заседатели 
за окръжния съд, поради поетапно изтичащ мандат на действащите такива, а 
именно: на 20.12.2022 г. и на 14.02.2023 г.

Поради изтичане на 20.12.2022 г. на мандата на част от съдебните 
заседатели с мандат 2018 г. -  2022 г., положили клетва пред Общото събрание на 
съдиите при Окръжен съд -  Кърджали на 20.12.2018 г., на основание чл. 69, ал. 1 
от Закона за съдебната власт (ЗСВ), чл. 69, ал. 3 ЗСВ и чл. 86, ал. 1, т. 2 ЗСВ, 
съгласно заповед на административния ръководител мандатът на същите се 
счита за приключил на 20.12.2022 г. Тези съдебни заседатели не се включват (не 
участват) в случайното разпределение в състави по първоинстанционните 
наказателни дела от общ характер на Окръжен съд -  Кърджали, образувани, 
считано от 20.12.2022 г., без да се ограничава извършване на действия по вече 
разпределени им дела. Съдебните заседатели, които участват в задължителни 
съдебни състави по висящи наказателни дела от общ характер, продължават 
участието си до приключване разглеждането на делата в окръжния съд.

С решение на Общото събрание на съдиите от Апелативния съд -  
Пловдив, проведено на 06.12.2022 г., бяха избрани определените от Общинските 
съвети в гр. Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино съдебни заседатели 
при Окръжен съд -  Кърджали, които на 14.02.2023 г. положиха клетва пред 
Общото събрание на съдиите.
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Информацията за съдебните заседатели е въведена в Единния регистър на 
съдебните заседатели, разработена от „Информационно обслужване“ АД по 
възлагане на Висшия съдебен съвет.

Изборът на съдебни заседатели за участие по първоинстанционни 
наказателни дела от общ характер в предвидените от закона случаи се извършва 
на принципа на случайния подбор, чрез ЕИСС.

2. Проверки от Инспекторат към ВСС и от Апелативен съд -  Пловдив
През 2022 г. не са извършвани проверки от Инспектората към ВСС и от

Апелативен съд -  Пловдив.
3. Работа в условията на извънредно епидемично положение във 

връзка с пандемията COVID-19
Поради отмяната от Министерски съвет на обявената в страната 

извънредна епидемична обстановка, считано от 01.04.2022 г., със заповед № 
127/06.04.2022 година на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали са отменени 
всички заповеди, регламентиращи организацията на пропускателния режим, 
правораздавателния процес и административното обслужване, осъществявани на 
територията на административната сграда Съдебна палата -  Кърджали в 
условията на извънредна епидемична обстановка.

Д Е Л А
4. Общо постъпили, разгледани и решени дела в Окръжен съд -  

Кърджали през 2022 година
Към 31.12.2021 г. в Окръжен съд -  Кърджали са останали несвършени 

дела от всички видове общо 167 бр.
През отчетната 2022 г. са постъпили общо 638 бр. дела от всички видове 

(579 бр. през 2021 г., 689 бр. през 2020 г. и 645 бр. през 2019 г.), от които 
граждански и търговски дела -  340 бр. (323 бр. през 2021 г., 398 бр. през 2020 г. 
и 392 бр. през 2019 г.) и наказателни дела -  298 бр. (256 бр. през 2021 г., 291 бр. 
през 2020 г. и 253 бр. през 2019 г.).

Разгледаните дела от всички видове през отчетния период са общо 805 бр., 
от които 167 бр. несвършени към 31.12.2021 г. (20,75%) и 638 бр. 
новообразувани (79,25%). През 2021 г. са разгледани общо 745 бр., от които 
останали несвършени в началото на годината са 166 бр. (22,28%) и 579 бр. дела 
са новообразувани (77,72%) През 2020 г. са разгледани общо 819 бр. дела, от 
които несвършени в началото на година са 130 бр. (15,78%) и 689 бр. са 
новообразувани (84,13%). През 2019 г. са разгледани 725 бр. дела, от които 
несвършени в началото на годината са 80 бр. дела (11,03%) и 645 бр. дела са 
новообразувани (88,97%).

От общия брой разгледани дела през 2022 г. -  805 бр., са свършени общо 
715 бр. дела, представляващи 88,82% от разгледаните дела. През 2021 г. са 
свършени 578 бр., представляващи 77,58% от разгледаните 578 бр. дела. През 
2020 г. са свършени 653 бр., представляващи 79,73% от разгледаните 653 дела.
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През 2019 г. са свършени 595 бр. дела, представляващи 71,59% от разгледаните 
725 бр. дела.

От свършените през 2022 г. общо 715 бр. дела, в срок до 3 месеца са 
свършени 601 бр. дела или 84,06%. През 2021 г. са свършени общо 578 бр. дела, 
от които в 3-месечен срок са свършени 465 бр., или 80% от свършените дела. 
През 2020 г. са свършени 653 бр. дела, от които в срок до 3 месеца са свършени 
551 бр. дела, или 84,38%. През 2019 г. са свършени 595 бр. дела, от които в срок 
до 3 месеца 503 бр. дела, или 84,54%.

От свършените през 2022 г. общо 715 бр. дела, делата с влязъл в сила 
окончателен съдебен акт са 639 бр., т.е. 89,37% от свършените дела.

Горните данни по видове дела са показани в следната таблица:

Г  одина
О станали  
н есвър ш ен и  (бр.)

П остъп и ли  дел а  (бр.) Р азгл едан и  дела  
О бщ о (бр.)

С в ъ р ш ен и  д ел а  (бр.)
Г Д  /  ТД Н Д О бщ о Д о 3 м. О бщ о

2019 80 392 253 645 725 503 595
2020 130 398 291 689 819 551 653
2021 166 323 256 579 745 465 578
2022 167 340 298 638 805 601 715

По отношение постъплението на делата от всички видове е видно 
следното: броят на постъпилите през 2022 г. дела (638) е почти изравнен (само 
със 7 бр. дела по-малко) с броя на постъпилите през 2019 г. дела (645), 
чувствително е увеличен (с 59 бр. дела) спрямо постъпилите през 2021 г. дела 
(579 бр.), но спрямо 2020 г. (689) делата са с 51 бр. по-малко.

5. Първоинстанционни производства
5.1. Постъпили дела
През 2022 г. в Окръжен съд -  Кърджали са постъпили общо 342 бр. 

първоинстанционни дела от всички видове (294 бр. през 2021 г., 368 бр. през 
2020 г. и 303 бр. през 2019 г.). От тях 56 бр. са първоинстанционни граждански 
дела, 61 бр. търговски дела (или общо 117 бр.) и 225 бр. първоинстанционни 
наказателни дела (129 бр. граждански дела, в т.ч. търговски дела и 165 бр. 
наказателни дела през 2021 г. и 147 бр. граждански дела, в т. ч. търговски дела и 
221 бр. наказателни дела през 2020 г.).
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Налице е увеличение през 2022 г. с 48 бр. дела в постъплението на 
първоинстанционни дела от всички видове (342 бр.) в сравнение с 2021 г. (294 
бр.) и намаление с 26 бр. дела в сравнение с 2020 г.

Увеличеното постъпление на първоинстанционните дела през 2022 г. се 
дължи на увеличение в постъплението на първоинстанционните наказателни 
дела с 60 бр. в сравнение с 2021 г. (225 бр. през 2022 г. при 165 бр. през 2021 г.), 
както следва: наказателни дела от общ характер с 2 бр. (25 бр. през 2022 г. при 
23 бр. през 2021 г.), частни наказателни дела (без разпити) с 41 бр. (160 бр. през 
2022 г. при 119 бр. през 2021 г.), частни наказателни дела -  разпити с 15 бр. (38 
бр. през 2022 г., при 23 бр. през 2021 г.) и административно наказателен 
характер дела -  с 2 бр. (2 бр. през 2022 г. при 0 бр. през 2021 г.); и на увеличение 
на първоинстанционните граждански дела с 25 бр. в сравнение с 2021 г. (55 бр. 
през 2022 г. при 30 бр. през 2021 г.) и същевременното намаление с 34 бр. в 
постъплението на търговските дела в сравнение с 2021 г. (61 бр. през 2022 г. при 
95 бр. през 2021 г.) и на частните граждански дела с 2 бр. (1 бр. през 2022 г. при 
3 бр. през 2021 г.).

Новообразуваните първоинстанционни граждански дела, в т.ч. частни 
граждански дела (общо 56 бр.) и търговски дела (61 бр.) се разпределят по 
видове, както следва:

• Искове по ЗЛС и СК -  25 бр.
• Облигационни искове -  26 бр.
• Установителни искове -  2 бр.
• Вещни искове -  3 бр.;
• Обезпечения -  7 бр.
• Други граждански дела -  2 бр.;
• Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до 

търговска сделка (обективна и субективна) -  26 бр.
• Иск за отмяна на решение на общо събрание на търговско дружество и 

нищожност при повторност на отменено решение на орган на търговското 
дружество -  6 бр.;

• Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял -
1 бр.;

• Обжалване отказ на длъжностно лице по ЗТР за вписване/обявяване -  6
бр.;

• Производство по несъстоятелност -  1 бр.;
• Частни търговски дела -  8 бр.;
• Иск за прекратяване на търговско дружество по съдебен ред -  1 бр.;
• Иск за обезщетение за вреди, причинени от членове на органи на 

търговското дружество или други юридически лица -  3 бр.
Новобразуваните наказателни дела ще бъдат разгледани в т. 5.7. 

„Структура на наказаната престъпност”.
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5.2. Подлежащи на разглеждане дела
През 2022 г. подлежащи на разглеждане първоинстанционни дела от 

всички видове са 403 бр. От тях несвършени от предходен период са 61 бр. дела 
(15,14%), а новообразуваните са 342 бр. дела (84,86%).

Посочените дела се разпределят по видове, както следва:

Вид дело
Общо за 

разглеждане 
(бр.)

в. т.ч. несвършени 
от предходен период в.т.ч. новообразувани

Брой
% от 

общия 
брой

Брой % от
общия брой

Граждански дела (в т.ч. ч г д ) 66 10 15,15 56 84,85
Търговски дела 104 43 41,35 61 58,65
Наказателни дела 233 8 3,43 225 96,57
Фирмени дела 0 0 0 0 0

Общо: 403 61 15,14 342 84,86

5.3. Свършени (решени) първоинстанционни дела
От подлежащите на разглеждане първоинстанционни дела от всички 

видове -  общо 403 бр., през отчетния период са свършени общо 346 бр. 
(84,86%). От тях са свършени граждански дела -  49 бр., търговски дела -  74 бр. и 
наказателни дела -  223 бр.

В края на отчетния период са останали несвършени общо 57 бр. дела 
(14,14%), от които граждански дела -  17 бр., търговски дела -  30 бр. и 
наказателни дела -  10 бр.

От свършените общо 346 бр. дела, в 3-месечен срок е приключило 
разглеждането на 296 бр. дела (85,55%).

Посочените дела се разпределят по видове, както следва:

Вид дело

Общ брой 
свършени дела

От свършените - в 
тримесечен срок

Останали 
несвършени в края 
на отчетния период

Брой
% от общия 
брой дела за 

разгл.
Брой

% от
свършените

дела
брой

% от общия 
брой дела за 

разгл.

Граждански дела
(в т.ч. Ч ГД /без търговски) 49 74,24 37 75,51 17 25,76
Търговски дела 74 71,15 46 62,16 30 28,85
Наказателни дела 223 95,71 213 95,52 10 4,29
Фирмени дела 0 0 0 0 0 0

Общо: 346 85,86 296 85,55 57 14,14

Значителното увеличение на свършените през 2022 г. дела -  346 бр. в 
сравнение с 2021 г. (308 бр.), се дължи на увеличението на свършените през 2022 
г.: граждански дела -  48 бр. през 2022 г. при 43 бр. през 2021 г.;
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първоинстанционните наказателни дела от общ характер -  26 бр. през 2022 г. 
при 20 бр. през 2021 г.; частни наказателни дела (без разпити) -  158 бр. през 
2022 г. при 121 бр. през 2021 г.; частните наказателни дела-разпити -  38 бр. през 
2022 г. при 23 бр. през 2021 г.

Налице е намаление на свършените частни граждански дела -  1 бр. през 
2022 г. при 3 бр. през 2021 г. и на търговските дела -  74 бр. през 2022 г. при 97 
бр. през 2021 г., като същото се дължи на намаление в постъплението на тези 
видове дела през отчетната 2022 година.

В сравнение с 2021 г. е налице значително увеличение на процента на 
свършените в инструктивния 3-месечен срок търговски дела -  62% през 2022 г. 
(52% през 2021 г.); на първоинстанционните наказателни дела от общ характер -  
85% през 2022 г. (77% през 2021 г.); на първоинстанционните граждански дела -  
75% през 2022 г. (44% през 2021 г.).

Запазва се процентът на свършените в инструктивния 3-месечен срок 
частни наказателни дела (разпити) -  100%, частни граждански дела -  100%. При 
частните наказателни дела (без разпити) е налице намаление на процента на 
свършените в 3-месечен срок дела -  96% през 2022 г. при 99% през 2021 г.

5.4. Несвършени дела със срок на разглеждане от 1 до 3 години
През 2022 г. няма несвършени граждански дела със срок на разглеждане 

над 1 година.
Останали несвършени със срок на разглеждане от 1 до 3 години са 7 бр. 

търговски дела, както следва:
• ТД №57/2021 г. е образувано на 14.06.2021 г. по предявен иск за 

заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от пътно
транспортно произшествие, настъпило в Република Гърция. В съдебно 
заседание, проведено на 13.05.2022 г. производството по делото е спряно до 
приключването на ТД №84/2019 г. по описа на ОС-Кърджали, с влязъл в сила 
съдебен акт.

• ТД №71/2021 г. е образувано на 07.09.2021 г. по предявени искове за 
присъждане на обезщетения за претърпени неимуществени вреди от пътно - 
транспортно произшествие. С определение, постановено в закрито заседание на
11.04.2022 г. производството по делото е спряно до приключване на 
производството по НОХД №228/2021 г. по описа на ОС-Кърджали с влязъл в 
сила съдебен акт.

• ТД №72/2021 г. е образувано на 10.09.2021 г. с правно основание чл. 
432, ал. 1 КЗ, във връзка с чл. 45 ЗЗД. С определение от закрито заседание, 
постановено на 10.03.2022 г. производството по делото е спряно до приключване 
на НОХД №91/2021 г. по описа на ОС-Кърджали с влязъл в сила съдебен акт. На
05.08.2022 г. производството по делото е възобновено и е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 10.10.2022 г. Обжалвано е 
определението, с което не е конституирано третото лице-помагач, поради което 
на 10.10.2022 г. не е даден ход на делото и същото е отложено за 31.10.2022 г.
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Поради отмяна от Апелативен съд -  Пловдив на определението и с оглед 
привличането на третото лице-помагач по делото, на 31.10.2022 г. не е даден ход 
на делото за призоваването му. На 05.12.2022 г. е проведено първото заседание 
по делото, като по искане на третото лице-помагач, делото е отложено за 
извършване на комплексна експертиза. На следващото насрочено заседание за
23.01.2023 г., поради неявяване на вещите лица, делото е отложено за 20.02.2023 
г.

• ТД №80/2021 г. е образувано на 07.10.2021 г. по предявен иск за 
присъждане на обезщетения за претърпени неимуществени вреди от пътно - 
транспортно произшествие. С определение, постановено в закрито заседание на 
06.01.2022 г. производството по делото е спряно до приключване на НОХД 
№228/2021 г. по описа на ОС-Кърджали с влязъл в сила съдебен акт.

• ТД №81/2021 г. е образувано на 11.10.2021 г. по молба за обявяване в 
несъстоятелност на „Пътно поддържане“ -  Кърджали. С решение от 26.04.2022 
г. съдът е приел, че са налице хипотезите на чл. 632, ал. 5, във връзка с ал. 1-4 и 
чл. 629б ТЗ, и производството по делото по несъстоятелност е спряно.

• ТД №91/2021 г. е образувано на 26.11.2021 г. с правно основание чл. 
365, ал. 1, т. 1 ГПК. С протоколно определение от съдебно заседание, проведено 
на 27.06.2022 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК съдът е спрял 
производството по делото, по съгласие на страните. С определение, постановено 
в закрито заседание на 19.12.2022 г. производството по делото е възобновено, 
предвид представено тристранно споразумение за приключване на делото чрез 
спогодба.

• ТД №96/2021 г. е образувано на 31.12.2021 г. с правно основание чл. 
432, ал. 1 и чл. 429, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 КЗ. С определение, постановено 
в закрито заседание на 07.06.2022 г., след приключване на размяната на 
съдебните книжа, съдът се е произнесъл по доказателствените искания на 
страните и е насрочил делото за разглежане в открито съдено заседание. 
Производството по делото е отлагано за събиране на доказателства: разпит на 
свидетели, вещи лица, назначаване на различни и допълнителни експертизи. В 
проведеното на 24.01.2023 г. о.с.з., делото е обявено за решаване.

Останали несвършени търговски дела със срок на разглеждане над 3 
до 5 години са 3 бр. дела:

• ТД №28/2019 г. е образувано на 19.04.2019 г. по иска за обезщетение за 
причинени неимуществени вреди от смърт на наследодател при пътно - 
транспортно произшествие като производството по делото е спряно до 
приключване с влязъл в сила съдебен акт по воденото в Наказателния съд в гр. 
Ксанти, Република Гърция наказателно производство, касаещо ПТП-то.

• ТД №49/2019 г. е образувано на 26.07.2019 г., производството по което 
е спряно поради наличие на хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, във връзка с 
чл. 624, ал. 1 КЗ, във връзка с чл. 220 от Закона на дружествата на Република
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Кипър, тъй като по отношение на ответника е открито производство по 
несъстоятелност в Р Кипър.

• ТД №82/2018 г. е образувано на 21.12.2018 г., производството по което 
е спряно поради наличие на хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, във връзка с 
чл. 624, ал. 1 КЗ, във връзка с чл. 220 от Закона на дружествата на Република 
Кипър, тъй като по отношение на ответника е открито производство по 
несъстоятелност в Р Кипър.

Останали несвършени в края на 2022 г. са 10 бр. първоинстанционни 
наказателни дела -  7 бр. наказателни дела от общ характер, 1 бр. 
административно-наказателно дело и 2 бр. частни наказателни дела.

От останалите несвършени в края на 2022 г. 10 бр. наказателни дела, 3 
бр. са със срок на разглеждане над 1 година:

• НОХД №1/2015 г. -  производството по делото е спряно, тъй като 
здравословното състояние на подсъдимата не позволява и е пречка същата да 
участва в наказателното производство -  налице са предпоставките на чл. 290, ал. 
1, във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1, предл. 2-ро НПК.

• НОХД №1/2021 г. -  делото е с фактическа сложност -  с дълги интервали 
между заседанията поради ангажираност на защитниците на подсъдимите по 
други дела в други съдилища в страната и срещане на трудности за избор на 
дати за насрочване на открити съдебни заседания.

• НОХД №193/2021 г. -  делото многократно е отлагано поради неявяване 
на подсъдимите и техните защитници по уважителни причини, отказ на единия 
от подсъдимите от защитата му и отправена от него молба за организиране на 
защита, за събиране на допуснати гласни и писмени доказателства. На
23.01.2023 г. делото е приключило с присъда.

Три броя първоинстанционни наказателни дела със срок на 
разглеждане от 6 месеца до 1 година

• НОХД №64/2022 г. е образувано на 07.03.2022 г. По делото е 
постановено общодържавно издирване на свидетел; изисквани са писмени данни 
дали свидетелят не е задържан в арестите или търпи наказание в някое от 
затворническите заведения в страната; изисквани са данни за влизания и 
излизания през границата на страната; неявяване на подсъдим по уважителни 
причини; допускане до разпит на нов свидител по делото; изискване на данни по 
отношение на допуснатия свидетел за влизания и излизания през границата на 
страната, дали не е задържан в някои от арестите с мярка за неотклонение 
„задържане под стража“, респ. дали не търпи наказание „лишаване от совобода“ 
в някое затворническо заведение в страната.

• НОХД №100/2022 г. е образувано на 11.05.2022 г. делото е отлагано за 
разпит на свидители, които не се явяват в с.з. без да посочат уважителна 
причина; за разпит на вещо лице. На етап провеждане на съдебно следствие 
единият от съдебните заседатели е починал (на 11.11.2022 г.) един от съдебните
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заседатели от ангажирания задължителен състав, което е наложило съдебното 
производство да започне отначало.

• ЧНД №90/2022 г. е образувано на 15.04.2022 г. по молба д правно 
основание чл. 12, ал. 1 и сл., във връзка с чл. 7, ал. 4 ЗПИМСАННЛСМВЛС. По 
делото три пъти са били изисквани документи и книжа от Република Гърция във 
връзка с отправено искане за трансфер, като до настоящия момент исканията на 
ОС-Кърджали не са изпълнени в цялост.

Останало несвършено със срок на разглеждане от 3 месеца до 6 месеца 
е 1 бр. наказателно дело от общ характер: НОХД №185/2022 г. -  образувано 
на 04.08.2022 г., отлагано неколкократно за назначаване на нова съдебно - 
медицинска експертиза, поради заболяване на подсъдимия, поради назначаване 
на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

Останалите несвършени 3 бр. наказателни дела: НОХД №233/2022 г., 
АНД №287/2022 г. и ЧНД №293/2022 г. са образувани в края на отчетния период
-  през м. декември 2022 г.

Причините за продължителността на срока на разглеждане на делата, са 
описани подробно, и са такива от обективен характер и независещи от съда.

5.5. Свършени по същество и прекратени първоинстанционни дела. 
Причини за прекратяване на производствата

През 2022 г. в Окръжен съд -  Кърджали с акт по същество са свършени 
общо 292 бр. първоинстанционни дела, които по видове се разпределят, както 
следва: граждански дела, в т.ч. частни граждански дела -  32 бр.; търговски дела
-  55 бр.; наказателни дела -  205 бр., в т.ч. наказателни дела от общ характер -  16 
бр.; частни наказателни дела -  188 бр. и административно-наказателно дело -  1 
бр.

През 2022 г. в Окръжен съд -  Кърджали са прекратени общо 54 бр. 
първоинстанционни дела, от които граждански дела -  17 бр.; търговски дела -  19 
бр.; наказателни дела от общ характер -  10 бр.; частни наказателни дела -  8 бр.

От прекратените 17 бр. граждански дела: 1 бр. дело е прекратено поради 
недопустимост на предявения иск; 4 бр. дела са прекратени и изпратени на други 
съдилища по подсъдност; 3 бр. дела са прекратени поради неотстраняване на 
допуснати в исковата молба нередовности, в дадения от съда срок; по 3 бр. дела 
производството е прекратено поради постигната спогодба между страните; по 1 
бр. дело производството е прекратено и делото е изпратено по компетентност на 
СГС; по 5 бр. дела всички съдии от ОС-Кърджали са се самоотстранили от 
разглеждане на делата на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, производствата по 
същите са прекратени и делата са изпратени на Апелативен съд -  Пловдив, за 
определяне на друг равен по степен съд, който да ги разгледа.

От прекратените 19 бр. търговски дела, по 5 бр. дела производството е 
прекратено, поради неотстранени нередовности на исковата молба в дадения от 
съда срок; по 1 бр. дело производството е прекратено и делото е изпратено по 
подсъдност на РС-Ардино; 3 бр. дела са прекратени поради недопустимост на
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предявените искове; 2 бр. дела са прекратени поради постигната спогодба между 
страните; 1 бр. дело е прекратено и изпратено по компетентност на ОС-Смолян; 
по 6 бр. дела е направен отказ от иск; по 1 бр. дело производството е прекратено 
и жалбата е изпратена на Агенция по вписванията за администриране и 
комплектоване на преписката.

Прекратени през 2022 г. са 18 бр. наказателни дела, от които 
наказателните дела от общ характер са 10 бр. и 8 бр. са частните наказателни 
дела (без разпити).

От прекратените 10 бр. наказателни дела от общ характер, 8 бр. са 
прекратени поради сключване на споразумения между защитника на 
обвиняемия/подсъдимия и прокурора за решаване на делото по реда на чл. 381 и 
сл. НПК, одобрени от съда, а 1 бр. дело е прекратено в открито съдебно 
заседание и върнато на ОП -  Кърджали за доразследване; по 1 бр. наказателно 
дело от общ характер производството е прекратено, тъй като не се установява по 
безспорен и категоричен начин, че лицето, посочено в молбата за трансфер на 
наказателното производство е идентично с посоченото като български 
гражданин лице.

От прекратените 8 бр. частни наказателни дела (без разпити) -  2 бр. дела 
са изпратени по компетентност в други съдилища, както следва: 1 бр. -  на ОС- 
Бургас и 1 бр. -  на СГС; 1 бр. дело е прекратено поради процесуална 
недопустимост на жалбата; 1 бр. дело е прекратено поради изплащане на сумата, 
предмет на решението за налагане на финансове санкция; 1 бр. дело е 
прекратено поради липса на страна по делото -  след направена справка в НБД 
„Население“ не е установено лице в Р България с посочените идентификационни 
данни, спрямо което е наложена финансова санкция; прекратени са и 2 бр. 
частни наказателни дела, тъй като европейските заповеди за арест не отговарят 
на изискванията на чл. 3 ЗЕЕЗА и същите са върнати на издаващите ги държави- 
членки; 1 бр. частно наказателно дело е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 
6 НПК -  не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, 
когато спрямо същото лице, за същото престъпление има влязла в сила присъда, 
постановление или влязло в сила определение/разпореждане за прекратяване на 
делото.

5.6. Обжалвани първоинстанционни съдебни актове
През 2022 г. са обжалвани постановените актове по общо 69 бр. 

първоинстанционни дела на Окръжен съд -  Кърджали.
По видове дела, същите се разпределят, както следва: обжалвани 

граждански дела, в т.ч. частни граждански дела -  17 бр.; търговски дела, в т.ч. 
частни търговски дела -  41 бр.; първоинстанционни наказателни дела -  общо 11 
бр., от които наказателни дела от общ характер -  9 бр. и частни наказателни дела 
-  2 бр.
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След приключване на инстанционна проверка на обжалваните решения по 
въззивен ред, резултатите от същите са следните:

Вид дело
Общ брой 
обжалван 

и дела

Потвърд
ени

Отменени
изцяло

Отменени
отчасти

(изменени)
Обезсилени

Производст
вото

прекратено
Граждански дела
(в т. Ч Г Д / без тъ рговски )

17 5 4 0 0 0

Търговски дела 41 7 5 1 0 0
Наказателни дела 
в т.ч. НОХ дела 11 4 1 0 0 0

Общо: 69 16 10 1 0 0

По 42 бр. обжалвани дела, т.е. по повече от половината от общия брой 
обжалвани дела, към момента на изготвяне на доклада няма резултати от 
инстанционния контрол, поради което не може да се изведе краен общ извод 
относно качеството на правораздавателната дейност на съдиите.

Преобладаваща причина за отмяна на съдебните актове по 
първоинстанционните граждански и търговските дела е неправилното 
приложение на материалния закон. Частичната отмяна на съдебни актове поради 
неправилно приложение на материалния закон по облигационните искове за 
вземания, произтичащи от застрахователни правоотношения най-често касае 
размера на присъденото обезщетение за вреди с оглед преценка на конкретните 
обстоятелства по всяко дело при приложение на общия принцип по чл. 52 ЗЗД.

5.7. Фирмени дела
С измененията на ЗТРРЮЛНЦ, освен търговците, към търговския 

регистър на Агенцията по вписванията бяха прехвърлени и юридическите лица с 
нестопанска цел. Законът не се прилага по отношение на политическите партии 
и вероизповеданията, както и за синдикалните и работодателските организации, 
производството по които за регистрация и вписване на промени в 
обстоятелствата е от компетентността на съответния окръжен съд.

Дейности, извършвани по фирмени дела и от фирмено деловодство:
Регистрация и промени в обстоятелствата на местните поделения на 

вероизповеданията, адвокатските дружества, сдруженията за напояване, 
синдикалните организации и организациите на работодателите.

Издаване на удостоверения по: §5г, ал. 1 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ; по §5г, 
ал. 2 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ; на основание чл.19, ал.1 и чл.20 от Закона за 
вероизповеданията; на основание чл.15 и сл. от Закона за сдруженията за 
напояване; по чл. 62 от Закона за адвокатурата, по §25, ал. 1 от ПЗР на 
ЗИДЗЮЛНЦ.

Удостоверения по § 25, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗЮЛНЦ, както и 
удостоверения по § 25, ал. 13 от ПЗР на ЗИДЗЮЛНЦ са издавани до 31.12.2022 
г.
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През 2022 г. няма постъпили молби за вписване на нови обстоятелства по 
фирмени дела, по които производствата се разглеждат от окръжния съд, като и 
няма новообразувани фирмени дела.

След окончателното изтичане на продължения срок за пререгистрация на 
юридическите лица с нестопанска цел на 31.12.2022 г., определен в §25, ал. 1 от 
ПЗР на ЗИДЗЮЛНЦ, в Окръжен съд -  Кърджали са останали непререгистрирани 
486 бр. ЮЛНЦ.

5.8. Първоинстанционни наказателни дела
Структура на наказателната престъпност
В Окръжен съд -  Кърджали през 2022 г. са били образувани и разгледани 

първоинстанционни наказателни от общ характер дела, по видове и по глави от 
НК, както следва:

Структура на наказаната престъпност

П рестъп лени я  
п о глав а  от  Н К

Дела за разглеждане Свършени дела

С ъдени
лиц а
(бр.)

О съ дени
л и ц а
(бр.)

Н есвърш ени  
от п редходен  

п ериод

Н овообра
зув ан и

Общ
брой

Р  е ш е ни  по  
съ щ ество

Прекратени
П о сп ор азум ен и е по  
р еда  на чл .381 и  сл. 

Н П К

П о др уги  
п р ич и ни

По Глава I 0 0 0 0 0 0 0 0
По Глава II 2 6 8 2 0 2 3 3
По Глава V 0 1 1 1 0 0 1 1
По Глава VI 1 3 4 3 1 0 6 6
По Глава VII 2 1 3 2 0 0 2 2
По Глава VIII 0 3 3 0 3 0 4 4
По Глава IX 0 0 0 0 0 0 0 0
По Глава IXA 0 0 0 0 0 0 0 0
По Глава X 0 0 0 0 0 0 0 0
По Глава XI 3 11 14 8 4 0 13 13
По Глава XII 0 0 0 0 0 0 0 0
По Глава XIV 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо: 8 25 33 16 8 2 29 29

Анализът на данните показва, че от общия брой новообразувани 
първоинстанционни наказателни от общ характер дела -  25 бр. най-голям е 
броят на делата по Глава Х1 „Общоопасни престъпления” от НК -  11 бр., от 
които транспортни престъпления -  2 бр. и 9 бр. дела за наркотични вещества, 
следвани от 6 бр. дела по Глава II „Престъпления против личността” -  4 бр. за 
причиняване на смърт при професионална непредпазливост, 1 бр. по чл. 116, ал. 
1 НК и 1 бр. по чл. 145, ал. 5 НК; 3 бр. дела за престъпления по Глава VI 
„Престъпления против стопанството”; 3 бр. дела са за престъпления по Глава 
VIII „Престъпления против дейността на държавните органи и обществените 
организации“; 1 бр. дело по Глава V „Престъпления против собствеността” -  
квалифицирани състави на грабеж по чл. 199, ал. 1 НК и 1 бр. дело е по Глава 
VII „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи”.
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Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове по видове престъпления

Относителният дял на осъдителните присъди (респ.споразумения по чл. 
381 и сл. НПК, имащи последиците на влезли в сила присъди) спрямо внесените 
прокурорски актове по видове престъпления през 2022 г. в Окръжен съд -  
Кърджали, е както следва:

Престъпления по глава от НК Брой %
По Глава I 0 00,00
По Глава II 4 50,00
По Глава V 1 100,00
По Глава VI 4 100,00
По Глава VII 2 66,67
По Глава VIII 3 100,00
По Глава XI 12 85,71

5.9. Наказана престъпност с влезли в сила присъди, в т.ч. 
споразумения и брой осъдени лица в края на отчетния период

Общо свършените първоинстанционни наказателни дела от общ характер 
в Окръжен съд -  Кърджали през 2022 г. са 26 бр., по които са влезли в сила 9 бр. 
присъди, 8 бр. споразумения и 1 бр. определение, с което производството е 
прекратено и делото е върнато на Окръжна прокуратура -  Кърджали за 
отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. 
По 1 бр. дело е постановено определение, с което е прекратено производството 
по делото, тъй като не е установено по безспорен начин, че лицето, посочено в 
молбата за трансфер на наказателното производство е идентично с лицето, 
посочено за български гражданин. Влязло е в сила 1 бр. определение по 
наказателно дело от общ характер, обжалвано пред Апелативен съд -  Пловдив и 
е върнато като потвърден съдебен акт, т.е. в сила са влезли постановените 
съдебни актове по 20 бр. дела.

По общо свършените наказателни дела от общ характер в Окръжен съд -  
Кърджали през 2022 г. 26 бр. дела, няма постановена изцяло оправдателна 
присъда.

Свършените (прекратени) със споразумение наказателни дела от общ 
характер през 2022 г. са 8 бр., което представлява 30,77% от общия брой 
свършени дела.

Свършените с присъда наказателни дела от общ характер са 16 бр., което 
представлява 61,54% от общия брой свършени дела от този вид.

Свършените наказателни дела от общ характер по реда на съкратеното 
съдебно следствие са 11 бр., което представлява 42,31% от общия брой 
свършени дела от този вид.

Прекратено и върнато на ОП -  Кърджали е 1 бр. първоинстанционно 
наказателно дело от общ характер, което представлява 3,85% от общия брой 
свършени дела от този вид. Прекратено по други причини е 1 бр.
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първоинстанционно наказателно дело от общ характер, което представлява 
3,85% от общия брой свършени дела от този вид.

Броят на осъдените лица в Окръжен съд -  Кърджали през 2022 г. е 29 бр., 
като няма оправдани лица.

5.10. Видове и брой дела по Единния каталог за корупционни 
престъпления, образувани в Окръжен съд -  Кърджали и в районните 
съдилища от съдебния район на окръжния съд

През 2022 г. има постановена една осъдителна присъда за извършено 
престъпление по чл. 311, ал. 2 НК по образувано НОХД № 293/2022 г. по описа 
на Районен съд -  Кърджали.

В Окръжен съд -  Кърджали и останалите районни съдилища от съдебния 
район няма образувани дела за корупционни престъпления.

6. Въззивни производства
6.1. Постъпили въззивни дела
Към 31.12.2022 г. са останали несвършени общо 106 бр. дела.
Постъпили са общо 296 бр. въззивни дела (285 бр. през 2021 г. и 321 бр. 

през 2020 г.).
От общия брой на постъпилите през 2022 г. въззивни дела, въззивните 

граждански дела са 223 бр., въззивните наказателни дела -  73 бр. (въззивни

граждански дела -  194 бр. и въззивни наказателни дела -  91 бр. през 2021 г.; 
въззивни граждански дела -  251 бр. и въззивни наказателни дела -  70 бр. през 
2020 г.). И през трите сравнявани години, превес имат въззивните граждански 
дела.

Увеличението в общото постъпление на въззивните дела през отчетния 
период в сравнение с 2021 г. се дължи на увеличението в постъплението на 
въззивните граждански дела с 29 бр. -  223 бр. през 2022 г. при 194 бр. -  2021 г. 
Същевременно е налице намаление в постъплението на въззивните наказателни 
дела с 18 бр.: 73 бр. през 2022 г. при 91 бр. -  2021 г. Отнесено към 2020 г. е 
налице намаление на общото постъпление на въззивни дела с 25 бр. -  296 бр. 
през 2022 г. при 321 бр. през 2020 г., което се дължи на намаление в 
постъплението на въззивните граждански дела -  223 бр. през 2022 г. при 251 бр.
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през 2020 г., докато при вззивните наказателни дела се наблюдава увеличение с 
3 бр. -  73 бр. през 2022 г. при 70 бр. през 2020 г.

6.2. Брой въззивни дела за разглеждане
Подлежащи на разглеждане въззивни дела в Окръжен съд -  Кърджали 

през 2022 г. са общо 402 бр., от които несвършените 106 бр. дела 
представляват 26,37 %; а новообразуваните дела са 296 бр., или 73,63 % от
делата за разглеждане.

Посочените дела се разпределят по видове, както следва:

Вид дело
Общо за 

разглеждане 
(бр.)

В. т.ч. несвършени от 
предходен период в.т.ч. новообразувани

Брой % от общия 
брой

Брой
% от 

общия 
брой

Граждански дела 316 93 29,43 223 70,57

Наказателни дела 86 13 15,12 73 84,88
Общо: 402 106 26,37 296 73,63

От общия брой въззивни дела за разглеждане (402 бр.), въззивните 
граждански дела са 316 бр., или 78,61%, а въззивните наказателни дела са 86 бр., 
или 21,39%. От общия брой новообразувани дела -  296 бр., новообразуваните 
въззивни граждански дела са 223 бр., или 75,34%, а новообразуваните въззивни 
наказателни дела -  73 бр., или 24,66%.

6.3. Брой свършени (решени) въззивни дела
От подлежащите на разглеждане дела в Окръжен съд -  Кърджали (402 бр.) 

през 2022 г. са свършени общо 369 бр. въззивни дела, от които 291 бр. въззивни 
граждански дела и 78 бр. въззивни наказателни дела. Относителният дял на 
свършените дела спрямо делата за разглеждане възлиза на 91,79%. В края на 
отчетния период са останали несвършени общо 33 бр. дела, което представлява 
8,21% от всички дела за разглеждане. От свършените дела, в 3-месечен срок е 
приключило разглеждането общо на 305 бр. дела (239 бр. въззивни граждански 
дела и 66 бр. въззивни наказателни дела), или средно 82,66%.

Посочените дела се разпределят по видове, както следва:

В и д дело

О бщ  брой  
св ъ р ш ени  дела

О т свър ш ени те - в  
тр им есеч ен  ср ок

О станал и  н есв ър ш ен и  в  к рая  
на отч етни я  п ериод

Б рой
% от  общ и я брой  

дел а  за  разглеж дане
Б рой

% от  свърш ените
дела

Б рой
% от общ и я брой  

дел а  за  разглеж дане

Граждански дела 29 1 92,09 239 82,13 25 7,91
Наказателни дела 78 90,70 66 84,62 8 9,30

Общо: 369 91,79 305 82,66 33 8,21
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6.4. Брой решени дела по същество, анализ по видове и структура
От свършените през отчетния период в Окръжен съд -  Кърджали въззивни 

дела от всички видове, решени по същество са общо 339 бр. (266 бр. въззивни 
граждански дела и 73 бр. въззивни наказателни дела), прекратени са общо 30 бр. 
(25 бр. въззивни граждански дела и 5 бр. въззивни наказателни дела).

Посочените дела се разпределят по видове, както следва:

Вид дело Общ брой 
свършени дела

Решени по 
същество Прекратени

Граждански дела 291 266 25
Наказателни дела 78 73 5

Общо: 369 339 30

Прекратени са 30 бр. дела, от които 25 бр. граждански дела, в т.ч. 20 бр. са 
въззивни граждански дела и 5 бр. са въззивни частни граждански дела; както и 5 
бр. наказателни дела, в т.ч. 1 бр. въззивно наказателно дело от общ характер и 4 
бр. въззивни частни наказателни дела.

Въззивните граждански дела са прекратени, както следва: 1 бр. -  поради 
оттегляне на въззивната жалба; 4 бр. -  поради недопустимост на жалбата; 3 бр. 
дела са прекратени и върнати на районните съдилища за администриране на 
въззивните жалби; 1 бр. дело е прекратено поради неотстранени нередовности 
във въззивната жалба; 1 бр. дело е прекратено поради постигната спогодба 
между страните; по 2 бр. дела съдиите от Окръжен съд -  Кърджали са се 
отстранили от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК и 
делата са изпратени на Апелативен съд -  Пловдив за определяне на друг равен 
по степен съд, който да ги разгледа; 1 бр. дело е прекратено и върнато на 
първоинстанционния съд за отстраняване на допуснати нередовности във 
въззивната жалба; 1 бр. дело е прекратено и е изпратено по компетентност на 
Административен съд -  Кърджали; по 6 бр. дела производствата са прекратени и 
делата са върнати на първоинстанционните съдилища за изпълнение на дадените 
от въззивната инстанция указания.

Прекратени са 5 бр. въззивни частни граждански дела, поради следните 
причини: 3 бр. дела са прекратени и върнати на районните съдилища за 
администриране на частните жалби; 1 бр. дело е прекратено поради 
недопустимост на частната жалба; 1 бр. дело е прекратено, тъй като частната 
жалба не е била подписана.

Прекратено е 1 бр. въззивно наказателно дело от общ характер и е върнато 
на районния съд за администриране на въззивната жалба.

Прекратени са 4 бр. въззивни частни наказателни дела: 1 бр. дело е 
прекратено и върнато на първоинстанционния съд за администриране на 
жалбата; 1 бр. дело е прекратено поради оттегляне на жалбата и 2 бр. дела са 
прекратени поради недопустимост на жалбите.
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6.5. Брой на върнатите дела на районните съдилища. Причини
През отчетния период от Окръжен съд -  Кърджали са върнати за ново 

разглеждане от районните съдилища 4 бр. въззивни наказателни дела от общ 
характер и 1 бр. въззивно наказателно дело от частен характер, поради 
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които не могат да 
бъдат отстранени в производството пред въззивната инстанция, но са 
отстраними в първоинстанционното производство, при ново разглеждане на 
делото. Отменени са съдебните актове на първоинстанционните съдилища по 6 
бр. въззивни частни наказателни дела, от които: 1 бр. дело е върнато на 
районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия; по 3 бр. дела 
са постановени нови решения и 2 бр. дела са върнати за ново разглеждане от 
друг състав, поради допуснати съществени процесуални нарушения.

Отменени са присъдите на първоинстанционните съдилища по 5 бр. 
въззивни наказателни дела по следните причини:

• ВНЧХД №68/2021 г. -  поради неправилно приложение на материалния
закон;

• ВНАХД №217/2022 г. -  решението е отменено и е постановено ново 
решение, тъй като не е доказано по несъмнен и безспорен начин 
осъществяването от подсъдимия на вмененото му престъпление от обективна и 
субективна страна, т.е. не е налице деяние, което представлява престъпление;

• ВНЧХД №241/2022 г. -  липса на извършено престъпление;
• ВНАХД №274/2022 г. -  присъдата на първоинстанционния съд е 

неправилно, необоснована и незокосъобразна, възприемайки липсата на 
категорични доказателства, от които да се достигне до извода за извършено от 
подсъдимия престъпление по чл. 343, ал. 1, б.“б“, предл. 2-ро, във връзка с чл. 
342, ал. 1 НК;

• ВНОХД №256/2021 г. -  не е доказано по несъмнен начин 
осъществяването от обективна и субективна страна на състава на 
престъплението по чл. 343б, ал. 3 НК от страна на подсъдимия.

Обезсилени са решенията на първоинстанционните съдилища и са 
прекратени производствата по 2 бр. въззивни граждански дела по следните 
причини: по 1 бр. дело решението е обезсилено като недопустимо -  постановено 
по нередовна искова молба, поради процесуалното бездействие на ищеца; по 1 
бр. дело решението е обезсилено поради неотстранена нередовност на исковата 
молба в дадения от съда срок на ищеца.

Отменени са съдебните актове по 29 бр. въззивни частни граждански дела, 
от които 6 бр. са отменени и делата са върнати на районните съдилища за ново 
разглеждане; по 16 бр. дела са постановени нови определения от окръжния съд; 
по 7 бр. дела съдебните актове са отменени и делата са върнати на районните 
съдилища за продължаване на съдопроизводствените действия.
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6.6. Брой потвърдителни, изменителни, отменителни въззивни 
решения

През 2022 г. са постановени общо 339 бр. решения по същество по 
въззивни наказателни и граждански дела, от които потвърдени съдебни актове 
на първоинстанционните съдилища -  общо 219 бр., изменителни (частична 
отмяна) -  общо 37 бр., отменени изцяло -  общо 83 бр., в т.ч. по 2 бр. въззивни 
граждански дела съдебните актове на първоинстанционните съдилища са били 
обезсилени.

Вид дело
Общ брой 

свършени по 
същество дела

От тях:

Потвърдени Изменени
(отм.частично)

Изцяло отменени 
(обезсилени)

Граждански дела 266 171 28 67
Наказателни дела 73 48 9 16

Общо: 339 219 37 83

Причините за отмяна изцяло на съдебните актове на първоинстанционните 
съдилища по гражданските дела се свеждат до: неправилно приложение на 
материалния закон; необоснованост на съдебните актове поради несъответствие 
между приетите за установени фактически обстоятелства фактическите и 
правните изводи; събиране на нови доказателства от въззивната инстанция 
поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила от 
първоинстанционния съд. Обезсилването на съдебни актове се дължи на 
произнасяне по непредявен или недопустим иск, както и на произнасяне плюс 
петитум. По наказателните дела причините за отменените изцяло съдебни актове 
могат да се обобщят така: поради допуснати съществени отстраними нарушения 
на процесуалните правила с връщане на делото на първоинстанционния съд за 
ново разглеждане от друг състав на същия съд; както и поради постановяване на 
нова присъда/определение по същество, поради неправилно приложение на 
материалния закон.

6.7. Брой обжалвани и протестирани въззивни производства, 
резултати от касационната проверка. Изводи.

През 2022 г. е обжалван съдебния акт по 1 бр. въззивно наказателно общ 
характер дело.

През отчетния период са обжалвани съдебните актове по общо 34 бр. 
въззивни граждански дела (в т.ч. 5 бр. въззивни частни граждански дела).

Резултатите от касационната проверка са следните:
Недопуснати до касационно обжалване съдебни актове са 7 бр., отменени 

изцяло -  1 бр.; изменени -  0 бр.; обезсилени -  0 бр., по 1 бр. въззивно 
наказателно от общ характер дело присъдата е потвърдена, а по останалите 26 
бр. дела няма резултат. На база брой недопуснати до касационно обжалване 
съдебни актове по делата, по които е приключил касационния контрол, може да

28



се направи извод, че правораздавателната дейност на съдиите от Окръжен съд -  
Кърджали по въззивните е на изключително добро ниво.

6.8. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди, 
постановени по въззивни дела

През 2022 г. от въззивния съд има постановено 1 бр. оправдателно 
решение по въззивно наказателно административен характер дело; 1 бр. 
оправдателна присъда по въззивно наказателно дело от общ характер и 1 бр. -  по 
въззивно наказателто дело от частен характер, както следва:

• ВНАХД №217/2022 г. - постановено оправдателно решение, тъй като 
не е доказано по несъмнен и безспорен начин осъществяването от подсъдимия 
на вмененото му престъпление от обективна и субективна страна -  т.е. не е 
налице деяние, което съставлява престъпление;

• ВНЧХД №241/2022 г. - постановена оправдателна присъда, поради 
липса на извършено престъпление -  от доказателствата по делото не може да се 
направи категоричен извод за извършено престъпление -  такова, каквото е 
описано в тъжбата;

• ВНОХД №256/2021 г. - постановена оправдателна присъда, тъй като 
не е доказано по несъмнен и категоричен начин от обективна и субективна 
страна състава на престъплението по чл. 343б, ал. 3 НК от страна на 
подсъдимия.

7. МОЛБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК ПРИ БАВНОСТ
През 2022 г. е постъпила една молба за определяне на срок при бавност по 

реда на чл. 255 ГПК от ищеца в производството по гр.д. № 186/2022 г. по описа 
на Окръжен съд -  Кърджали. С определение № 355/30.09.2022 г., постановено по
в.ч.г.д. № 457/2022 г. по описа на Апелативен съд -  Пловдив, молбата е 
отхвърлена поради констатирана липса на предпоставките на чл. 257 ГПК.

III. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
НА ОКРЪЖЕН СЪД -  КЪРДЖАЛИ

Динамиката в движението на делата в Окръжен съд -  Кърджали за 
отчетната 2022 г. и предходните три години по показателите: постъпили дела, 
дела за разглеждане и свършени дела, може да се проследи в следните
сравнителни таблици:

граждански дела
Година Постъпили За разглеждане Свършени

2019 392 454 349
2020 398 503 350
2021 323 476 330
2022 отчетна 340 486 414
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наказателни дела
Година Постъпили За разглеждане Свършени

2019 253 271 246
2020 291 316 303
2021 256 269 248
2022 отчетна 298 319 301

общо дела
Година Постъпили За разглеждане Свършени

2019 645 725 595
2020 689 819 653
2021 579 745 578
2022 отчетна 638 805 715

По отношение общото постъпление на дела за четиригодишен период е 
видно следното: броят на постъпилите през 2022 г. дела (638) е почти изравнен 
(само със 7 бр. дела по-малко) с броя на постъпилите през 2019 г. дела (645), 
чувствително е увеличен (с 59 бр. дела) спрямо постъпилите през 2021 г. дела 
(579 бр.), но спрямо 2020 г. (689) делата са с 51 бр. по-малко. През 2022 г. е 
налице увеличение в постъплението на наказателните дела (298 бр.) в сравнение 
с предходните 3 години - с 42 бр. дела повече от 2021 г. (256 бр.), почти е 
изравнен с 2020 г. (само със 7 бр. дела по-малко) и с 45 бр. дела повече спрямо 
постъпилите през 253 бр. дела 2019 г. При гражданските дела е налице 
несъществено увеличение в постъплението на делата през 2022 г. (340 бр.) само 
спрямо 2021 г. (323 бр.) - със 17 бр., като спрямо 2020 г. е налице чувствително 
намаление спрямо 2020 г. (398 бр.) - със 75 бр. дела, както и намаление спрямо 
2019 г. (392 бр.) - с 52 бр. дела. Изводът, който може да се направи е, че 
постъплението на делата в окръжния съд е устойчиво -  средно годишно за 
анализирания период постъпват 638 бр. дела, като не може да се направи извод 
за наличието на трайна тенденция към увеличаване или намаляване на броя на 
постъпилите за разглеждане дела. Включително през 2020 -  годината на 
пандемията от Ковид 19, броят на постъпилите дела е най-голям за сравнявания 
период, като единствено в Окръжен съд -  Кърджали е отчетено увеличение на 
делата в сравнение с останалите окръжни съдилища от Пловдивския апелативен 
район, които са отчели намаление на постъплението. Видно от таблиците, през 
2022 г. е налице увеличение както на общия брой свършени дела, така и на 
свършените както наказателни, така и граждански дела в сравнение с 
предходните 3 години.

Динамиката на правораздаването, в Окръжен съд -  Кърджали за отчетната 
2022 година и предходните три години, може да се илюстрира по следния начин:

Останали 
несвършени 
в началото 
на периода

Постъпили
дела

Дела за 
разглеждане

Свършени дела Останали 
несвършени 
дела в края 
на периода

общо По
същество

Прекра
тени

2019 г. 80 (11,03%) 645 (88,97%) 725 595 (71,59%) 486 109 130 (28,41%)
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2020 г. 130 (15,78%) 689 (84,13%) 819 653 (79,73%) 540 113 166 (20,27%)

2021 г. 166 (22,28%) 579 (77,72%) 745 578 (77,58%) 460 118 167 (22,42%)

2022 г. 167 (20,75%) 638 (79,25%) 805 715 (88,82%) 631 84 90 (11,18%)

Изводът, който може да се направи по отношение динамиката на 
правораздаването е, че през 2022 г. чувствително е увеличен процентът на 
свършените дела от общия брой на делата за разглеждане -  88,82% в сравнение с 
предходните три години (77,58% - 2021 г.; 79,73% - 2020 г. и 71,59% - 2019 г.), 
което е довело и до намаляване висящността на делата, като несвършените в 
края на отчетната година са само 11,18% от делата за разглеждане (22,42% - 
2021 г.; 20,27% - 2020 г. и 28,41% - 2019 г.). Основен фактор за подобряване на 
този показател безспорно е възстановяването на нормалния ритъм на работа по 
делата след 31.03.2022 г.

Показатели, по които може да се съди за работата на съда са 
съотношението на отложените наказателни и граждански (след първото по 
делото заседание) дела спрямо насрочените за разглеждане такива; сроковете за 
свършване разглеждането на делата; срокове за изготвяне на съдебните актове; 
както и от качеството на постановяваните от съдиите такива.

Общото съотношение на отложените наказателни и граждански (след 
първото по делото заседание) дела -  първоинстанционни и въззивни, по видове 
и общо, спрямо насрочените за разглеждане такива в открито съдебно заседание, 
процентно е, както следва:

Вид дела Насрочени дела за 
разглеждане

Отложени дела
% на отложените 

спрямо 
насрочените

Първоинстанционни граждански 
дела, вкл. търговски 201 112 55,72
Въззивни граждански дела 224 27 12,05
Граждански дела -  ОБЩО 425 139 32,71
Първоинстанционни наказателни 
дела (НОХД и ЧНД) 212 119 56,13
Въззивни наказателни дела 87 34 39,08
Наказателни дела -  ОБЩО 299 153 51,17

Забележка: В броя на насрочените и отложени дела в Окръжен съд -  Кърджали са включени 
първоинстанционните и второинстанционни производства, разглеждани в открито заседание, като в броя на 
отложените първоинстанционни граждански дела в Окръжен съд са включени и тези, отложени в първото по 
делото заседание за следващо съдебно заседание (а без тях процента на отложените спрямо насрочените 
първоинстанционни граждански дела е 30,85%). В насрочените и отложени наказателни дела са включени и 
частните наказателни дела по досъдебните производства, разглеждани в открито съдебно заседание.

И през 2022 г. продължителността на разглеждане на съдебните 
производства е обусловена от наличието на фактори, произтичащи от самите 
процесуални закони и външни на съда организационни причини, като: 
извършваната двойна размяна на книжа по търговските дела, при които при
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пълна такава текат три отделни 14-дневни срока, като всяко връчване на книжа 
на отделния етап от размяната има отношение към общия срок за размяна за 
разлика от първоинстанционните граждански дела, при които размяната е 
едностранна и приключва в едномесечен срок; месечен или по-голям срок, 
необходим за връчване на съдебни книжа и призовки от други окръжни 
съдилища, най-вече -  от СГС; несвоевременно връчване или неправилно 
оформяне на връчени съдебни книжа и призовки на участващите в процеса лица 
от кметове на населени места в областта, което налага повторното им изпращане 
за връчване; затруднения при призоваване и неявяване на редовно призовани 
свидетели по дела, поради силните миграционни процеси в областта и пътуване 
извън границите на страната. Върху продължителността на съдебното 
производство по граждански и търговски дела пряко влияние оказва редовността 
на постъпилата искова молба и непосредственото й изпращане за отговор, или 
оставянето й без движение за отстраняване на нередовности; обусловеността от 
провеждането на множество съпътстващи производства до етапа на същинското 
исково производство, като: произнасяне по искане на ищеца за освобождаване 
от внасяне на такси и разноски, каквото се прави по почти всички искове срещу 
застрахователи; произнасяне по искане за конституиране на трето лице помагач 
също по този вид дела, като и в двете производства постановяваните 
определения са обжалваеми при отхвърляне на молбата. До отлагане на 
откритите съдебни заседания по делата от всички видове се стига поради: 
внезапно заболяване на страни, техни защитници, вещи лица и свидетели, вкл. и 
невъзможността на упълномощени процесуални представители да участват в 
съдебното заседание поради служебна ангажираност по дела в други съдилища; 
неявяване на свидетели и вещи лица; отлагане на делата за събиране на 
доказателства. Остава актуален проблемът с назначаването на вещи лица по 
делата, като за целия съдебен район съдебният лекар е един; вещите лица, 
изготвящи автотехнически експертизи са две; липсват вещи лица по определени 
специалности и т.н., като намирането на вещо лице от друг съдебен район, което 
да се съгласи да изготви експертиза и да пътува до гр. Кърджали, е истинско 
предизвикателство за всеки съдия и неимоверно води до отлагане на съдебните 
заседания и до удължаване на процеса.

Независимо от наличието на множество причини от най-различен и 
специфичен характер, влияещи върху продължителността на всяко съдебно 
производство, показателят за свършени дела през 2022 г. е на много добро ниво 
и е най -  висок за предходните три години. Така, през 2022 г. са свършени 
88,82% от всички разгледани дела, при 77,58% през 2021 г.; 79,73% през 2020 г. 
и 71,59% през 2019 г. Много висок се запазва и показателят и по отношение на 
свършените дела от всички видове в инструктивния 3-месечен срок спрямо 
всички свършени дела в съда, който през 2022 г. е 84,06%, като в този срок са 
свършени 85,55% от свършените първоинстанционни дела и 82,66% от 
свършените въззивни дела.
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През 2022 г. съдебните актове на съдиите в Окръжен съд -  Кърджали са 
изготвяни и обявявани в преобладаващата си част в законоустановените срокове. 
В срок са изготвяни и мотивите към всички постановени присъди, с изключение 
на 4 бр. наказателни дела от общ характер, тъй като делата са били с фактическа 
и правна сложност. Забавено е изготвянето на съдебните актове по 12 бр. 
търговски дела и 5 бр. граждански дела -  от 3 до 34 дни. Най-голям брой 
забавени съдебни актове има при въззивни граждански дела -  46 бр., като 
забавянето е от 4 до 41 дни. Забавено е и изготвянето на съдебните актове по 1 
бр. въззивно наказателно дело с 15 дни и по 1 бр. въззивно наказателно от 
административен характер дело -  с 5 дни. По един брой дело: ВГД № 208/2021 г. 
по описа на Окръжен съд -  Кърджали забавянето е със 71 дни, но причините за 
това са изцяло от обективен характер. Делото е било върнато за ново 
разглеждане от въззивния съд и при образуването му под нов номер е било 
разпределено на съдия докладчик със специализация по наказателни дела, 
разглеждащ по изключение граждански дела, в случая - поради процесуална 
пречка съдиите със специализация по граждански дела да участват при новото 
разглеждане на делото поради предходно участие. Делото е било с фактическа и 
правна сложност, като предмет на въззивния контрол е било обжалвано решение 
на първоинстанционен съд с произнасяне по предявени няколко на брой 
съединени помежду си облигационни и искове за собственост. Обстоятелството, 
че съдията докладчик разглежда предимно наказателни дела, безспорно изисква 
повече от обичайното време за подготовка, допълнително проучване на теорията 
и съдебната практика за постановяване на съдебно решение по предявените 
искове. В същото време, в периода от приемане на делото за решаване до 
обявяване на решението по същото, съдията докладчик е продължил да 
разглежда възложените му наказателни дела от всякакъв вид, да дава дежурства 
по определения график, което също е допълнителна ангажираност с дела, 
изискващи време за разглеждане и постановяване на следващите се съдебни 
актове. Извън посоченото, което е единичен случай, обобщените причини за 
забавяне изготвянето на съдебните актове от съдиите се свеждат до следното: 
преобладават делата с фактическа и правна сложност, ангажиращи 
допълнително време и усилия за проучване на необходимата съдебна практика и 
за изготвяне на обосновани мотиви, с които да се даде изчерпателен отговор на 
всички доводи и възражения на страните в производството по съществото на 
спора; при необходимост съдиите от окръжния съд разглеждат дела без значение 
на специализацията им по материя, на фактическата и правна сложност на 
делото и вида на производството -  първоинстанционно или въззивно, 
гражданско или наказателно и обратно, което налага справянето с всяка 
материално и процесуалноправна материя; съдиите са ангажирани с 
извършването на допълнителни дейности, като участие в множество комисии, 
изготвяне на становища по тълкувателни дела на ВКС, извършване проверка на 
дейността на районните съдилища и др. Все още съществен фактор, който 
ангажира допълнително време и усилия от страна на съдиите е ЕИСС, макар
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въведените множество надграждания и подобрения при работа със същата. 
Неточност на ЕИСС, констатирана във връзка с датирането на обявяваните 
съдебни актове е тази, че сроковете, изтичащи в неприсъствени дни, не се 
изчисляват от системата в съответствие с правилата на ГПК и НПК. Немалко са 
и делата, по които страните извършват нередовни процесуални действия по 
смисъла на чл. 101 ГПК, за което съдията докладчик следи служебно и е длъжен 
да даде указания за поправянето им. От значение за преценка на реалното време, 
влагано от съдиите за работа по делата е това, че в голямата си част 
постъпващите искови молби, които се образуват в първоинстанционни дела са 
нередовни, а подаването на редовна въззивна или касационна жалба срещу 
постановените съдебни актове про приключили съдебни производства, е 
изключение. Независимо от всичко описано, съдиите от окръжния съд се 
справят отлично с разпределените им за разглеждане дела и с допълнително 
възложените им задачи, което се дължи на професионализма, значителния 
практически опит и отговорното им отношение към работата.

За качеството и ефективността на правораздавателната дейност на съда 
може да се съди и от резултатите от инстанционния контрол по делата, 
упражняван от Апелативен съд -  Пловдив и ВКС. Така, през 2022 г. са били 
обжалвани по въззивен и касационен ред общо 104 бр. съдебни актове по 
граждански (вкл. търговски) и наказателни дела, от които са свършени и върнати 
от въззивната и касационната инстанция към момента на изготвяне на 
настоящия доклад общо 36 бр. дела, по 24 бр. от които актовете са потвърдени 
или не е допуснато касационно обжалване -  66,67%; по 11 бр. дела съдебните 
актове са били отменени изцяло, с постановяване на ново решение (респ. 
присъда) или върнати за ново разглеждане -  30,56%; дела, по които съдебните 
актове са били изменени -  1 бр. -  (2,78%); по 4 бр. дела въззивните жалби са 
оставени без разглеждане като недопустими, а по 2 бр. дела въззивните жалби са 
оттеглени и производството е било прекратено. По останалите 62 бр. обжалвани 
дела няма резултат от въззивната и касационната инстанция до момента. По 
показателите потвърдени, отменени и изменени актове е налице подобряване на 
работата на съдиите в сравнение с 2021 г., когато посоченото съотношение е 
било съответно: потвърдени -  59,68%, отменени -  37,10% и изменени -  3,22%.

Индивидуалната правораздавателна дейност на всеки съдия през 2022 г. 
може да се проследи в следната таблица:

С ъдия

Брой дела за С в ър ш ени  дела О бж ал в ани  дела

от
м

ен
ен

и

и
зм

ен
ен

и

О
ст

ав
ен

и
 в

 с
ил

а

ра
(Г

зглеждане
Д/НД/ФД)________

г д Н Д
Ф Д О Б

Щ О
г д Н Д О Б

Щ О
Остан
али
несвъ
ршен
и

новоо
бразу
вани

Общо I
и нст

II
инст

I
инст

II
инст

В. Кашикова 22 80 102 20 43 2 9 0 0 92 13 0 13 2 1 1
Д. Събев 6 103 109 3 0 76 2 2 0 101 0 5 5 1 0 3
Пл. Александров 30 67 97 21 59 1 0 0 81 21 0 21 1 0 4
М . Дановска 35 75 110 2 4 58 10 0 0 92 21 0 21 1 0 6
В. Халачева 27 65 92 2 2 58 0 0 0 80 15 0 15 2 0 3
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К. Димов 31 64 95 24 53 2 1 0 80 20 1 21 3 0 6
Й. Янкова 10 72 82 2 1 48 28 0 79 2 5 7 1 0 1
Г. М илуш ев 6 85 91 2 0 57 26 0 85 0 1 1 0 0 0
Н. Калинова 0 12 12 5 4 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0
Г. Русев 0 15 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

ОБЩО: 167 638 805 123 291 223 78 0 715 92 12 104 11 1 24

IV. НАТОВАРЕНОСТ
Персоналната натовареност на всеки съдия от Окръжен съд -  Кърджали 

през 2022 г., е показана в таблицата, както следва:

С ъдия
Б рой  дел а  за  р азглеж дане

Б р ой  св ъ р ш ени  дел а
Отработени
човекомесеца

Д ей ств и тел н а н атоварен ост

О станали
несварш ен
и

Н овообраз
ув ан и

О бщ о О бщ о дела г д Н Д Към делата за 
разглеждане

Към свърш ените дела

В. К аш ик ова 22 80 102 92 63 29 12 8,50 7,67
Д . С ъбев 6 103 109 101 3 98 12 9,08 8,42
П л. А л ександров 30 67 97 81 80 1 12 8,08 6,75
М . Д ан ов ск а 35 75 110 92 82 10 12 9,17 6,83
В. Х ал ач ева 27 65 92 80 80 0 12 7,67 6,67
К. Д и м ов 31 64 95 80 77 3 12 7,92 6,67
Й. Я н кова 10 72 82 79 3 76 12 6,83 6,58
Г. М илуш ев 6 85 91 85 2 83 12 7,58 7,08
Н. К алинова 0 12 12 10 9 1 2,5 4,80 4,00
Г. Р усев 0 15 15 15 15 0 3,5 4,29 4,29

О БЩ О : 167 638 805 715 414 301 102 7,89 7,01

През 2022 г. средната натовареност на съдиите от Окръжен съд -  
Кърджали е следната:

Натовареност по щат (10 бр. щата)

Показател Окръжен съд -  Кърджали

Дела за разглеждане (805 бр.) 6,71

Свършени дела (715 бр.) 5,96

Действителна натовареност (102 отработени човекомесеца)
Показател Окръжен съд -  Кърджали

Дела за разглеждане (805 бр.) 7,89

Свършени дела (715 бр.) 7,01

За сравнение средната натовареност на окръжните съдилища (вкл. СГС и 
СНС) в страната през 2021 г., за която има официално изнесени данни от ВСС по 
брой дела е, както следва: по щат към дела за разглеждане -  11,74 и към 
свършени дела -  8,43. Действителна натовареност към делата за разглеждане -  
14,60 и към свършените дела -  10,49.

Натовареност по щат за 4-годишен период
Година Постъпили За разглеждане Свършени

2019 5,38 6,04 4,96
2020 5,74 6,83 5,44
2021 4,86 6,21 4,82
2022 отчетна 5,32 6,71 5,96
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Действителна натовареност за 4-годишен период
Година Постъпили За разглеждане Свършени

2019 6,26 7,04 5,78
2020 6,76 8,03 6,40
2021 5,68 7,30 5,67
2022 отчетна 6,26 7,89 7,01

Натовареност - извън и в дело за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. в ЕИСС
Име Натоварване в дела Натоварване извън дела Общо
Васка Халачева 70,12 12,50 82,62
Веселина Кашикова 55,21 43,75 98,96
Габриел Русев 12,61 12,50 25,11
Георги Милушев 67,46 12,5 79,96
Деян Събев 61,80 25,00 86,80
Йорданка Янкова 72,09 12,5 84,59
Кирил Димов 55,45 15,00 70,45
Мария Дановска 71,42 12,50 83,92
Невена Калинова 6,86 2,75 9,61
Пламен Александров 61,06 25,00 86,06

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Сграден фонд -  общи положения
Административна сграда Съдебна палата -  град Кърджали е публична 

държавна собственост съгласно АДС №2238/30.03.2009 г. на Областния 
управител на Област Кърджали, с предоставени към датата на съставянето му 
права за управление на Министерство на правосъдието. В същия е направено 
отбелязване като забележка от 09.12.2016 г., съгласно което, на основание §83, 
ал. 1 ПЗРЗИДЗСВ (ДВ, бр. 28/2016 г.), правото на управление на имота 
преминава към ВСС. Съгласно решение II.2 по протокол от заседание на 
Пленума на ВСС, проведено на 09.03.2017 г., стопанисването на имота е 
предоставено на административния ръководител -  председател на Окръжен съд 
-  Кърджали.

Сградата е масивна, четириетажна. Първият и вторият етажи се ползват от 
Районен съд -  Кърджали, а третият и четвъртият етажи -  от Окръжен съд -  
Кърджали.

В съдебната палата са настанени още и: Областно звено „Охрана” -  
Кърджали (в помещения на четвъртия и партерния етажи), „Информационно 
обслужване” АД, което ползва едно помещение на четвъртия етаж; регистър 
БУЛСТАТ (едно помещение на четвъртия етаж) и търговски регистър (едно 
помещение, обособено като такова от преграждане на стълбищната клетка на 
четвъртия етаж); Служба по вписванията и архив на службата (две помещения
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на първия етаж). В Съдебната палата има банков офис за обслужване на 
граждани, разположен на първия етаж. С това разпределение на ползването на 
помещенията, вътрешният пространствен капацитет на сградата е изчерпан.

Всички съдии при Окръжен съд -  Кърджали работят в самостоятелни стаи. 
Част от съдебните служители работят по двама в стая, а в две помещения -  по 
трима.

В сградата, поради недостиг на помещения, няма стаи за адвокати и за 
арестанти както в окръжния, така и в районния съд.

С цел осигуряване на допълнителни работни помещения за нуждите на 
съда и премахване на преградена част от стълбището на IV етаж, обособена в 
архив на търговския регистър, за което РСПАБ -  Кърджали дава ежегодно 
препоръки, усилията на административния ръководител са насочени с 
регионалния директор на Агенцията по вписванията в гр. Пловдив с оглед 
предприемане на съвместни действия за преместване на търговския регистър и 
Службата по вписванията, ползваща помещения на първия етаж на Районен съд 
-  Кърджали, който даде уверение, че е предприел действия в тази насока, като 
Областна администрация -  Кърджали е предложила подходяща сграда за 
нуждите на Агенцията по вписванията в гр. Кърджали и предстои процедурата 
по предоставянето й за ползване от службите на агенцията. Понастоящем 
въпросът остава неразрешен с неясна перспектива за развитието му.

Административна сграда -  извършени ремонтни дейности
В изпълнение на разпоредбата на чл. 5 от Правилата за планирането, 

осигуряването на средства за извършването на текущ ремонт на сградния фонд 
на съдебната власт са заявени пред Дирекция „Управление на собствеността“, 
Отдел „Инвестиции и строителство“ към Висшия съдебен съвет, необходимите 
ремонтни дейности за 2022 година, а именно: при планирането на инвестициите 
за строителство през 2022 г. по отношение на административната сграда 
„Съдебна палата“ -  град Кърджали, да се заложи сумата, представляваща цената 
на договор за изработване на технически проект и авторски надзор, за да е 
възможно сключването на такъв с възложител Окръжен съд -  Кърджали, 
съответно -  изработване на инвестиционен проект -  фаза технически, въз основа 
на който да планираме и пристъпим към фактическо изпълнение на 
задължителните мерки в Техническия паспорт.

От извършените обследвания на административната сграда „Съдебна 
палата“ -  град Кърджали през периода м. юни 2021 г. -  м. септември 2021 г., а 
именно: архитектурно заснемане, конструктивно обследване и изготвяне на 
технически паспорт, също така и обследване за енергийна ефективност и с оглед 
изготвените доклади по всяка една от заложените дейности и техническия 
паспорт, се даде ясна представа за актуалното и действително състояние на 
сградата, обосноваващо необходимостта от извършване на текущи и основни 
ремонтни дейности.

Съгласно издадения Технически паспорт (ТП), в т.2 „Необходими мерки за 
поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на
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неотложните мерки (в съответствие със съществените изисквания по чл.169 от 
ЗУТ), са отразени необходимите за извършване дейности за изпълнение на 
описаните задължителни мерки, ведно с посочени основни видове строително- 
ремонтни дейности и прогнозни цени. Част от тях (по т. 2.1. Част архитектурна) 
бяха заложени в проектобюджета за 2022 г. по параграф 51 -00 „Основен ремонт 
на ДМА”, като сме извършили планирането на тези дейности като 
първостепенни по важност и по време на изпълнение, а именно през следващата 
календарна година, а именно: Основен ремонт на Сутерен 1 и Сутерен 2, 
основен ремонт на балкони и парапети, ремонт на стълбище, преградни зидове и 
пукнатини по конструкцията на сградата. Прогнозната стойност за извършване 
на тези дейности е заложена в размер на 125 000,00 лв.

Във връзка с искането ни до ВСС за финансово обезпечаване на 
извършването на планираните ремонти през 2022 г., последното, в частта за 
осигуряване на средства за изпълнение на СМР, свързани с прилагане на първата 
част от мерките, предписани в техническия паспорт на сградата, може да бъде 
разгледано след представянето на становище от Главния архитект на Община 
Кърджали по отношение на това дали изпълнението им представлява основен 
или текущ ремонт по смисъла на ЗУТ, както и дали е необходимо одобряване на 
инвестиционен проект за тях и издаване на разрешение за строеж. За целта е 
необходимо на първо място да бъде изработен подробен технически проект, 
който да бъде представен на Г лавния архитект на Община Кърджали, въз основа 
на който ще бъде дадено становище от същия дали строително-ремонтните 
дейности представляват основен или текущ ремонт по смисъла на ЗУТ, както и 
дали е необходимо одобряване на инвестиционен проект за тях и издаване на 
разрешение за строеж. Така, през второто полугодие на 2022 г., след 
актуализиране на офертите от поканените фирми и осигуряване на средствата от 
ВСС, с „Екоинженеринг“ ЕООД, гр. Кърджали като изпълнител беше сключен 
договор за изработване на подробен технически проект по предписаните в 
различните части мерки за изпълнение, ведно с посочени основни видове 
строително-ремонтни дейности и прогнозни цени. С оглед големия обем работа, 
с анекс беше удължен срока на работа и в началото на м. ноември 2022 г. 
заданието беше изпълнено.

През м. октомври 2021 г. беше извършена проверка от РС ПБЗН -  
Кърджали на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР в административната сграда 
„Съдебна палата“ -  гр. Кърджали. При проверката бяха направени констатации 
и дадени предписания в Разпореждане №ПР-ПБЗН-КЖ 1-4-64 от 15.10.2021 г. и 
съответен срок за изпълнението им. Дадени бяха за изпълнение 5 бр. мерки, като 
2 бр. остават неизпълнени до момента на проверката, поради липса на бюджет 
на съдебната власт, респ. сроковете за изпълнението им са просрочени, а 
именно: да се монтират стандратни предпазители, оразмерени за съответния 
токов кръг в разпределителното ел. табло, намиращо се в котелното помещение, 
съгласно изискването на чл. 37, т. 1 от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за 
правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите -
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срок за изпълнение 30.01.2022 г. и да се защити въздухопровода, който 
преминава през котелното помещение с материали, достигащи минимална 
огнеустойчивост Е1 60 или постави пожарна клапа при преминаване през 
пожарозащитната преграда с огнеустойчивост Е1 60, съгласно чл. 31 от Наредба 
№8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите -  срок за изпълнение 30.03.2022 г. Посочените мерки, 
дадени като предписание от РС ПБЗВ са изпълнени, както и беше извършена 
подмяна на предпазителите в ел. таблата, намиращи се в котелното с цел 
безопасност, поради остарялата електрическа инсталация и непрекъснато 
увеличаващите се мощности на потребление от страна на работещите в сградата.

През изминалата 2022 г. бяха осигурени средства от ВСС за оборудване на 
работно място на един съдия.

В края на 2022 г. приключи тръжната процедура по проведен от Окръжен 
съд -  Кърджали търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот 
публична държавна собственост, с обект: помещение, находящо се в 
Административна сграда „Съдебна палата” -  гр. Кърджали, на партерен етаж, с 
площ от 6,92 кв. м., с предназначение банков офис за комплексно обслужване на 
физически и юридически лица -  посетители на сградата, с цел внасяне на 
дължими такси, депозити, гаранции и др., по сметки на органите на съдебната 
власт, както и по сметки на други съдилища, прокуратури, следствени отдели и 
институции. Новият договор е в сила от 01.01.2023 г.

2. Техническо осигуряване
През 2022 г. информационното осигуряване на Окръжния съд беше на 

добро ниво. Към края на отчетния период съдът разполага с общо 49 бр. 
компютърни конфигурации (16 бр. извън експлоатация), 3 бр. сървъри (един 
извън експлоатация), 6 бр. преносими компютри (3 бр. извън експлоатация), 28 
бр. принтери (2 бр. извън експлоатация), 14 бр. скенери, 31 бр. UPS, 3 бр. 
копирни машини и 2 бр. цялостно аудио оборудване за звукозапис на съдебни 
заседания за съдебна зала, а именно:

СЪДИИ
М Л АДШ И

СЪДИЯ
СЪДЕБН И

СЛУЖ ИТЕЛИ СЪ ДЕБН И  ЗАЛИ
СЕКРЕТНО

ДЕЛОВО ДСТВО П РИЗО ВКАРИ
т ъ р г .

р е г и с т ъ р

9 1 16 2 1 1 1

КОМПЮТРИ

КОМПЮТРИ - ОБЩО ПОЛЗВАНЕ (Firewall и EISPP сървъри)
2

СЪРВЪРИ
2

ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ
3

ПРИНТЕРИ
13 2

СКЕНЕРИ
14

UPS-И
14 2

КОПИРНИ МАШИНИ -  3 бр.
АУДИО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗВУКОЗАПИС ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ -  2 бр.

UPS-И ЗА СЪРВЪРИ И КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ И ДР. -  3 бр.

8 1 1 1

9 1 1 1
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Окръжен съд -  Кърджали има изградена локална компютърна мрежа, като 
е осигурен достъп до мрежата на всички работни места в съда, вкл. и в 
съдебните зали. Всички съдии от съда ползват правно-информационна система 
"Апис 7", а главният счетоводител на съда ползва счетоводна програма “Бизнес 
процесор WEB-Конто”, както и програма за работни заплати „Омекс-2000”. През 
отчетния период своевременно се актуализира информацията в интернет 
страницата на съда по отношение банкови сметки, персонален състав на 
съдиите, имената на вписаните в Адвокатската колегия -  гр. Кърджали, 
регистрираните нотариуси, списъците на вещите лица и съдебните преводачи, 
календар на делата за разглеждане за съответната седмица, постановените 
съдебни актове, всички актуални заповеди, свързани с организацията на работа 
на службите, както и друга полезна за гражданите и адвокатите информация.

През отчетната 2022 г. бяха изпълнени следните предвидени през годината 
технологични нововъведения в ИТ обслужването на съда:

• Интернет -  през 2022 г. в Окръжен съд -  Кърджали продължава да се 
използва високоскоростна интернет услуга по оптичен кабел.

• Софтуерни лицензи -  антивирусната защита в съда се извършва с 
получените лицензи от ВСС за антивирусната програма ESET Endpoint Antivirus, 
която е инсталирана на компютрите на съдии и служители.

• Сървъри -  през отчетния период на новозакупения през 2021 година 
сървър успешно бе инсталирана операционна система Server 2019, като същия бе 
конфигуриран като домейн контролер.

• Печатащи устройства -  през 2022 г. бяха закупени три нови принтера с 
които се дооборудваха работните места.

• Сканиращи устройства -  през 2022 г. продължихме да използваме 
наличните скенери.

• Непрекъсваеми токозахранващи устройства -продължихме да 
използваме наличните UPS-и и през 2022 г.

• Персонални компютри и монитори -  през 2022 г. бяха подменени 11 
бр. от морално остарелите компютърни конфигурации.

• Преносими компютри -  през 2022 г. в ОС-Кърджали бяха закупени три 
нови лаптопа, които ще бъдат използвани при необходимост в съдебните зали за 
видеоконферентни връзки.

• Звукозаписни системи за съдебните зали -  през 2022 г. продължихме 
да използваме наличните звукозаписни системи.

• Видеоконферентни връзки -  през отчетния период почти не се наложи 
провеждането на съдебни заседания онлайн. Все още на този етап се справяме с 
два лаптопа с инсталиран скайп. Належащо е да бъде закупено цялостно видео 
оборудване на съдебните зали.

В изпълнение на чл. 7г, ал. 4 и чл. 7, ал. 3 ЗЕУ, със заповед на 
Председателя на Окръжен съд -  Кърджали са оправомощени лицата, които
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вписват данните в модулите на ИСБК -  Информационна система за извършване 
на предварителен, текущ и последващ конторол по целесъобразност в областта 
на електронното управление и използването на информационните технологии.

Утвърдени са вътрешни правила за използване на Информационно- 
комуникационните ресурси -  ИКР (компютърната техника, компютърната 
мрежа, интернет достъпа, архивирането на данни и политиките за сигурност) в 
Окръжен съд -  Кърджали, с цел да се защитят дейностите и репутацията на ОС -  
Кърджали и на неговия състав (съдии и съдебни служители) срещу неправилната 
употреба или злоупотребата с хардуерни, софтуерни и помощни средства.

По делата се извършват справки чрез отдалечен достъп до НБД 
„Население” към ГД „ГРАО”, което допринася за бързината на съдебните 
производства. През 2021 г. бяха актуализирани Вътрешните правила за достъп 
до ТБД „Население“, поради наличието на функционалността за извършване на 
справка чрез ЕИСС по делата, образувани в системата.

Чрез отдалечен достъп се извършват също и справки за местоработата на 
ответници по граждански и търговски дела чрез електронната услуга на 
Национална агенция по приходите.

Оправомощени служители от специализираната съдебна администрация 
обявяват съдебни актове в търговския регистър по партидата на търговци, по 
отношение на които има образувани дела по търговска несъстоятелност.

През 2022 година са постъпили 115 бр. заявления за достъп до 97 бр. 
електронни дела в ЕПЕП, от които: 108 бр. заявления за дела, образувани в 
ЕИСС и 7 бр. за дела, образувани в АСУД. Разрешен е достъп по 111 бр. 
заявления и е отказан достъп по 1 бр. заявление от един подател, поради 
дублирането му с още 4 бр. Заявления, подадени от същото лице. Неуспешен е 
достъпът до дела, образувани в АСУД поради наличието на обективни причини: 
по подадени 6 бр. заявления, поради невъзможност за достъп от физически лица, 
и невъзможна смяна на вече разрешен достъп за участник по делото; както и по 
подадено 1 бр. заявление за дело, образувано в ЕИСС, поради липсваща задача.

Постъпили през 2022 г. са само 3 бр. заявления за създаване на личен 
потребителски профил в ЕПЕП. От тях: 2 бр. са успешно създадени, а 1 бр. -  
неуспешен, тъй като в ЕПЕП вече е имало създаден профил със същите имена и 
електронна поща на физическото лице. За отказ от достъп до дела в ЕПЕП има 
подадени 2 бр. заявления, от които: 1 бр. е успешен (по дело, образувано в 
ЕИСС) и 1 бр. -  неуспешен (по дело, образувано в АСУД), поради липса на 
такава функционалност.

Със заповед на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали от 30.06.2021 г. 
съдът е присъединен към Системата за сигурно електронно връчване на 
Държавна агенция „Електронно управление“ (ССЕВ към ДАЕУ), а системният 
администратор е определен за администратор на профила на Окръжен съд -  
Кърджали в ССЕВ към ДАЕУ.
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VI. БРОЙ ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРС И 
ИЗГОТВЕНИ ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

През 2022 г. са образувани 59 бр. частни наказателни дела по искания за 
даване на разрешения за използване на СРС, разгледани от председателя или 
оправомощен от него заместник -  председател. Издадени са 57 бр. разрешения 
за използване на специални разузнавателни средства и са получени изготвени 9 
бр. веществени доказателствени средства. Постановени са 2 бр. откази за 
използване на СРС.

VII. БЮДЖЕТ НА ОКРЪЖЕН СЪД -  КЪРДЖАЛИ
Утвърденият бюджет на съда, приет с решение на Пленума на ВСС по 

протокол №11/31.03.2022 г. и актуализиран с решение на Пленума на ВСС по 
протокол №1/19.01.2023 г. е в размер на 1 941 245 лв.

1. Разходи
Общият размер на усвоените разходи по бюджета на Окръжен съд -  

Кърджали за 2022 г. са 1 925 603 лв., разпределени по параграфи са, както 
следва:

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала 1 343 578 лв.
§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 136 380 лв.
§ 05 00 Осигурителни вноски 307 464 лв.
§ 10 00 Издръжка и § 19 00 Платени данъци, такси и адм.санкции 80 022 лв.
§ 51 00 Основен ремонт на ДМА 27 480 лв.
§ 52 00 Придобиване на ДМА 30 679 лв.

В сравнителен план разходната част на бюджета през последните 5 години 
има следните показатели:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
4% 1% 2%

■  Заплати и възнаграждения

■  Други възнаграждения

■  Осигурителни вноски

■  Издръжка и данъци

■  Основен ремонт

■  Придобиване на ДМА
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Година Разход по бюджета в лева Изменение спрямо предходната година в лева
2022 1 925 603 295 482 лв.
2021 1 630 121 172 386 лв.
2020 1 457 735 74 221 лв.
2019 1 383 514 252 059 лв.
2018 1 131 455 57 007 лв.
2017 1 074 448 Х

В частност разходите за издръжка на съда през 2022 г. са завишени със 
295 482 лв., което се дължи основно на усвоени средства за изготвен Технически 
проект за изпълнение на мерките предвидени в Техническия паспорт на 
административна сграда „Съдебна палата“ -  град Кърджали, чиято стойност е 27 
480 лв. Също така за придобиване на ДМА са усвоени 30 679 лв., с които са 
закупени на 11 бр. компютърни конфигурации, 3 бр. лаптопа и 1 бр. ксерокс 
машина. През годината са придобити ДМА под прага на същественост. 
Обзаведен е един съдийски кабинет и са подменени част от инвентара, като 
бюра, столове и шкафове. Разходите за комунални услуги, телефони, материали, 
външни услуги и абонаменти през 2022 г. са запазили нивото си от предходната 
година, независимо от индекса на инфлация, което се дължи на икономично и 
ефективно планиране и разходване на средствата. В годишен аспект се 
наблюдава завишение на средствата в подпараграф 102007 „Възнаграждения за 
вещи лица“, което се дължи на повишения брой търговски дела, по които има 
основание за освобождаване на ищеца от разноски, поради което 
възнагражденията на вещите лица се поемат от бюджета на съда.

Сравнителен план на разходите по параграфи през последните две години:

2. Приходи
Прогнозираните приходи на Окръжен съд -  Кърджали за 2022 г., отразени 

в проектобюджета за 2021 г. са в размер на 185 100 лв. През отчетния период
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реализираните приходи на Окръжен съд -  Кърджали са в размер на 264 261 лв., 
от които приходите от такси към 31.12.2022 г. са в размер на 224 266 лв.; 19 900 
лв. от глоби; 19 807 лв. от съдебни разноски и конфискувани суми, от 
застрахователни обезщетения -  252 лв. и 36 лв. от лихви по банкови сметки.

В сравнителен план с предходните 5 години приходите имат следните 
стойности:

Година Общо приходи Изменение спрямо предходната година в лева
2022 264 261 лв. 53 753 лв.
2021 210 508 лв. 48 592 лв.
2020 161 916 лв. -145 460 лв.
2019 307 376 лв. 195 403 лв.
2018 111 973 лв. - 46 688 лв.

През 2022 г., въпреки тежката икономическа обстановка, съдебните дела и 
постъпленията на държавни такси са запазили стандартното равнище, дори леко 
са се завишили.

През 2019 г. е отчетен значителен ръст на приходите от такси, което се 
дължи на постъпили държавни такси по 3 бр. търговски дела със значителен 
материален интерес и поради това не може да се вземе за база при сравнение на 
приходите.

През 2022 г. сумата на постъпилите приходи, събрани чрез възлагане на 
ЧСИ и ДСИ - такси, глоби и разноски, са в размер на 39 652 лв., което е с 15% 
по-малко от предходната 2021 г.

VIII. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
През 2022 г. в Окръжен съд -  Кърджали в Регистъра на постъпилите 

писмени заявления по чл. 24 ЗДОИ има вписани 3 бр. заявления за достъп до 
обществена информация.

ЗА Я В Л Е Н И Я  ЗА Д О С Т Ъ П  Д О  О Б Щ Е С Т В Е Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я

2022 годи н а
П остъп и ли
заявлен и я

Р азр еш ен
достъп

О тказ за  
д остъ п О сн ован и е

брой брой брой Н ор м ати вн а ур едба
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О т граж дан и  н а  РБ 2 2 0
чл. 11, чл . 13, чл. 24 , ал. 1, чл . 34 , чл . 41е, ал. 

2 ЗД О И

О т ж урн ал исти 0 0 0

О т ю р и ди ч еск и  лиц а 0 0 0
О т чуж ден ц и  и  л и ц а без  

граж данство 0 0 0
О т н епр ави телствени  

орган и зац ии 1 1 0
чл. 11, чл . 13, чл. 24 , ал. 1, чл . 34 , чл . 41е, ал. 

2 ЗД О И

О Б Щ О 3 3 0

IX. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ
През 2022 година Окръжен съд -  Кърджали продължи да прилага 

утвърдените комуникационни техники и канали за предоставяне на информация 
на различни целеви общности, за планиране и провеждане на дейности, свързани 
с откритост, достъпност и прозрачност в работата на съда, в т.ч. и за изготвяне 
на информационни и медийни продукти с образователен характер, с цел 
подпомагане на информационната политика на съда.

В изпълнението на заложените в Комуникационната стратегия цели през 
цялата отчетна година са изпълнявани дейности, насочени към информиране на 
гражданите и обществото за работата на съда, както и за подобряване на 
взаимодействията и комуникацията с медиите.

Със Заповед №348/27.09.2022 г. на Председателя на Окръжен съд -  
Кърджали са утвърдени Правила за взаимодействие с медиите, които 
своевременно са поместени на интернет страницата на съда от служителя 
„Връзки с обществеността“. През цялата отчетна година от същия служител е 
извършван ежедневно преглед на електронния печат в медиите, с оглед 
евентуален интерес от страна на медиите за присъствие в съдебно заседание по 
конкретно дело.

През отчетната 2022 година не са осъществявани срещи, брифинги или 
пресконференции на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали с представители 
на медии.

На интернет страницата на Окръжен съд -  Кърджали своевременно се 
публикува актуална информация за издавани заповеди на Председателя на 
Окръжен съд -  Кърджали, свързани с пропускателния режим в 
административната сграда, организацията на работата в условията на пандемия, 
респ. след отпадане на извънредната епидемична обстановка в страната, 
седмичен бюлетин за разглежданите от съда наказателни дела, постановените 
съдебни актове по всички дела, подлежащи на публикуване, както и график на 
провежданите открити съдебни заседания, движението и резултатите по дела, 
представляващи интерес за медиите и обществеността, разглеждани в Окръжен 
съд -  Кърджали, административни, организационни и процедурни промени в 
работата на съда, кадрови промени в състава на съда.

За прецизност и бързо намиране на търсената информация, в раздел 
„Пресцентър“ на интернет страницата на съда, е създаден подраздел 
„Прессъобщения“, в който своевременно са публикувани прессъобщения за
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движенето и резултатите по дела със значителен медиен интерес. В раздел 
„Пресцентър“, подраздел „Инициативи и събития“ са обособени три подраздела: 
„Образователна програма“, „Дни на отворените врати“, и „Събития“, в които 
служителят „Връзки с обществеността“ своевременно помества актуална 
информация, свързана с дейността и работата на съда по повод различни 
инициативи и кампании (Образователната програма на ВСС и МОН  
“Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“, инициативата „Ден на отворените врати), с 
участието на Окръжен съд -  Кърджали, както и събития на съда, несвързани 
пряко с работата по дела.

През отчетната 2022 г. прессъобщения с резултатите по голяма част от 
всички приключили наказателни дела от общ характер, разгледани от Окръжен 
съд -  Кърджали, са публикувани на интернет страницата на съда. Идентична 
информацията е изпращана до регионалните електронни медии, които се 
отразяваха във статии и репортажи. С тези дейности се допринася за 
навременното и обективно информационно отразяване на работата на Окръжен 
съд -  Кърджали по отношение на правораздаването, както и за постоянното и 
коректно взаимодействие с представителите на средствата за масова 
информация в региона.

През 2022 г. на интернет страницата на съда, в местни вестници и 
електронни медии не е имало изразени мнения от граждани -  позитивни или 
негативн относно работата на Окръжен съд -  Кърджали.

Продължи осъществяването на дейности, свързани с обучително- 
образователен характер за повишаване на правната култура сред учениците, като 
на интернет страницата на съда бе поместен календар с включени предстоящи 
събития през годината.

През месец април 2022 г. е проведен Ден на отворените врати в Окръжен 
съд -  Кърджали, като ученици от шести клас на СУ „Владимир Димитров -  
Майстора“ гр. Кърджали, заедно с класния им ръководител и преподавател, 
посетиха съдебна зала на Окръжен съд -  Кърджали, където им е представена 
мултимедийна презентация на тема „Аз отивам за първи път в съда“.

През тази отчетна година дейностите по Образователната програма 
„Съдебната власт -  информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“ са осъществени съвместно между три органа на 
съдебната власт: Окръжен съд -  Кърджали, Окръжна прокуратура -  Кърджали и 
Районна прокуратура -  Кърджали. Училището -  партньор беше СУ „Йордан 
Йовков“ -  Кърджали -  два XV-ти класа с участието на общо 52-ма ученика. 
Проведени са седем присъствени срещи в часовете по „Гражданско 
образование“, а в средата на месец юни по предварително подготвен сценарий, 
по реален казус от съдебната зала, се разигра симулиран наказателен процес с 
участие на ученици от двата класа.

Темите -  част от образователната програма, които са представени на 
учениците през 2022 г., са следните:
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• Веселина Кашикова -  Председател на Окръжен съд -  Кърджали: 
„Структурата на органите на съдебната система. Достъп до правосъдие“;

• Йорданка Янкова -  съдия от Окръжен съд -  Кърджали и Димитрина 
Делчева -  зам.прокурор на Окръжна прокуратура -  Кърджали: „Професията 
„съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запознаване със статута на магистратите“;

• Димитрина Делчева -  зам. прокурор на Окръжна прокуратура -  
Кърджали, съвместно с представители на Общински съвет по наркотични 
вещества -  Кърджали: „Наркотиците и алкохолът -  невидимия враг за младежта. 
Как употребата им може да доведе до извършване на престъпление. Алкохол и 
управление на МПС“;

• Росица Георгиева -  прокурор в Окръжна прокуратура -  Кърджали: 
„Хулиганските прояви на непълнолетни деца и последици. Възпитателни мерки 
за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“;

• Екатерина Стратиева -  мл. прокурор в Районна прокуратура -  Кърджали: 
„Домашното насилие над малолетни и непълнолетни, и мерките за защита на 
правата на жертвите“;

• Васка Халачева -  съдия в Окръжен съд -  Кърджали: „Съдебни процедури 
с участието на деца, правата на децата в тези процедури, органи, които могат да 
им предложат подкрепа и защита. Как в съдебното производство се определя 
размерът на издръжката на малолетни и непълнолетни деца, при развод на 
родители или родени от фактическо съжителство на родителите. Какво е 
производство по чл. 127а от Семейния кодекс -  спор при разногласие между 
родители за пътуване на дете в чужбина“;

• Мейрем Алиева -  прокурор в Районна прокуратура -  Кърджали: 
„Непълнолетните лица и правосъдието -  жертви и извършители на 
престъпление. Трафик на хора“.

Като част от заключителния етап по Образователната програма и за 
обобщаване на придобитите знания и впечатления от откритите уроци, е обявен 
конкурс за есе с участие на ученици от Образователната програма, на тема: 
„Кърджали -  подрастващите и наркотиците“. Представените есета са оценени от 
магистратите, а авторите на отличените есета -  наградени.

Х. ПРОВЕРКИ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД -  КЪРДЖАЛИ НА ДЕЙНОСТТА 
НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

Със Заповед №440/14.11.2022 г. на Председателя на Окръжен съд -  
Кърджали е възложено на съдиите от окръжния съд да извършат проверки на 
организацията на дейността на съдиите, държавните съдебни изпълнители и 
съдиите по вписванията за 2021 г. при районните съдилища от съдебния район, 
като са назначени различни по състав комисии за всеки един от тях. Изготвени 
са актове за резултатите от проверките с констатации по поставените в 
заповедта задачи и са дадени препоръки за изпълнение.
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Районен съд -  Кърджали:
Периодът 28.11.2022 г. -  02.12.2022 г. е определен за извършване на 

проверка на организацията на дейността на съдиите, държавните съдебни 
изпълнители и съдиите по вписванията за 2021 г. в Районен съд -  Кърджали, 
която към момента на изготвяне на настоящия доклад е приключила с Акт на 
комисията от 09.01.2023 г. Предвид констатациите се дават препоръки: да бъдат 
създадени и утвърдени правила за разпределение на образуваните в ЕИСС дела 
на принципа на случайния подбор, в които изрично се регламентират хипотезите 
на разпределение на делата чрез опциите „Ръчно“ и „По дежурство“; да не се 
нарушава регламентирания в чл. 9 от Закона за съдебната власт принцип на 
случайния подбор на разпределението на делата чрез равномерно електронно 
разпределение, съобразно поредността на постъпването им; да бъдат преодолени 
допуснатите противоречия между съществуващите вътрешни правила и 
издаваните заповеди; да не се допускат несъответствия между образуваното на 
хартиен носител дело и съдържанието на електронната папка на същото в ЕИСС; 
да се въведат по-кратки срокове за преглед от съдебните деловодители на 
спрените дела и докладване на съдията-докладчик, който да преценява 
наличието на предпоставки за тяхното възобновяване и наличието на основания 
за прилагане на чл.109 от ПАС, както и да се регламентира писмено дейността 
на съдиите по оставени без движение дела, респ. да се въведат мерки за 
предотвратяване на забавяния при администриране на спрени или оставени без 
движение дела; всички съдебни протоколи и съдебни актове по делата да се 
разпечатват на хартия и да се прилагат към съответното дело на хартиен носител 
от съществуващите в ЕИСС образци на такива; да се предприемат мерки от 
административния ръководител на Районен съд -  Кърджали за изравняване на 
натовареността на съдиите при Районен съд -  Кърджали, разглеждащи 
наказателни дела.

Констатирано е, че изпълнителните дела се образуват своевременно с 
изрично мотивирано разпореждане на съдебния изпълнител, в което се посочват 
и действията, в това число изпълнителните, които се предприемат. По 
изпълнителните дела се изпращат покани за доброволно изпълнение и 
своевременно се предприемат необходимите действия за събиране на дължимите 
суми, като се постановяват съответните актове.

Районен съд -  Момчилград:
На 22.11.2022 г. е извършена проверка на организацията на дейността на 

съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията за 2021 г. в 
Районен съд -  Момчилград, като същата е приключила с Акт от 20.12.2022 г. 
направени са изводи за създадена много добра организация по образуването и 
движението на гражданските и наказателните дела, при спазване на законовите 
изисквания и срокове, както и се спазват сроковете за насрочване на о.с.з., 
отлагане на делата, постановяване на съдебни актове, както и се спазват 
сроковете и по други последващи процесуални действия. Дадени са препоръки 
за изготвяне на актуални вътрешни правила за определяне натовареността на
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адм. ръководител и съдиите поотделно, както и за изключване на определени 
съдии, съответно за промяна в процента натовареност; вътрешни правила за 
провеждане на общи събрания на съдиите на аснование чл. 79, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 
анализиране и обобщаване практиката на съда във връзка с отменени съдебни 
актове и върнати за администриране дела. Констатирано е, че липсва установена 
организация за аботата по спрените и оставени без движение дела, респ. няма 
контрол от страна на адм.ръководител по същите; не е уредено със заповед или 
по друг начин съдържанието на ел.папка на образувано в ЕИСС дело. Направен 
е и извод по отношение на изпълнителните дела, че се образуван своевременно, 
изпращат се покани за доброволно изпълнение и се предприемат действия за 
събиране на дължимите суми. Дадени са препоръки: актовете на ДСИ да се 
изготвят в печатна, а не в ръкописна форма; да се преустанови практиката за 
изготвяне и изпращане на т.нар. ППИ с указания за явяване в ССИ; да се 
извършват периодични проверки на ИД, по които не се извършват изпълнителни 
действия като се анализират причините за това.

Районен съд -  Ардино:
На 30.11.2022 г. е извършена проверка на организацията на дейността на 

съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията за 2021 г. в 
Районен съд -  Ардино, като същата е приключила с акт от 17.01.2023 г. 
Предвид направените констатации са дадени препоръки: да се преразгледат и 
актуализират Вътрешните правила за случайно разпределение на делата при 
Районен съд -  Ардино и издадените заповеди за изменението и допълването им, 
за съдържащи се взаимнопротиворечащи си разпоредби; неприложими и 
изгубили действието си, както и такива, които следва да бъдат съобразени с 
функционалностите на ЕИСС; Заповед № 121/29.09.2021 г. на
И.ф.административен ръководител -  председател на Районен съд -  Ардино да се 
допълни с мотиви съгласно разпоредбата на чл. 35 ал. 5 ПАС, като възможността 
съдебен служител да извършва възложената със заповедта дейност изрично се 
предвиди като хипотеза във ВПСРД; да се регламентира реда за докладване на 
дело, постъпили съдебни книжа, молби и др. подобни извън процесуалните 
срокове поради отсъствие на съдията докладчик при ползване на годишен 
отпуск, отпуск по болест или отсъствие поради наличието на друга уважителна 
причина, напр.: чрез отбелязване на датата и причината за по-късното 
докладване на подходящо място по делото чрез резолюция или нарочен печат; 
да се регламентира реда за работа по оставените без движение дела. При 
работата по спрените дела, делата да се докладват на съдията докладчик 
периодично, който в зависимост от основанието за спирането, да разпорежда 
извършване на съответните проверки и справки за отпадане на основанието за 
спиране; всички съдебни актове да се създават в печатна форма в ЕИСС, след 
което да се разпечатват, подписват от съдията докладчик и прилагат в 
хартиената папка по делото; печатите за образуване на делата да се подписват 
без изключение.
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Районен съд -  Крумовград:
На 01.12.2022 г. е извършена проверка на организацията на дейността на 

съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията за 2021 г. в 
Районен съд -  Момчилград, като същата е приключила с акт на комисията от 
17.01.2023 г. Предвид направените констатации са дадени следните препоръки: 
да се допълнят вътрешните правила за случайно разпределение на делата, в 
които изрично да се регламентират хипотезите на разпределение на делата чрез 
опцията „Ръчно“; да не се допускат несъответствия между образуваното на 
хартиен носител дело и съдържанието на електронното такова в ЕИСС; да се 
уредят със заповед срокове за проверка от съдебния деловодител на спрените 
дела и докладването им на съдията-докладчик, който да преценява наличието на 
предпоставки за тяхното възобновяване; да бъде създаден регистър на спрените 
дела, в който в съответствие с чл.38 т.10 от ПАС да се удостоверява, че 
съдебният служител в служба „Съдебно деловодство“ проверява ежемесечно 
делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията-докладчик, в 
който да се вписват: номер на дело, предмет на дело, съдия докладчик, дата на 
спиране на производството по делото и съдебен акт, с който е постановено, дата 
на извършена проверка и подпис на деловодителя по спряното дело, подпис на 
съдията докладчик, на който съответният деловоди тел е докладвал извършената 
проверка; всички актове по делата да се разпечатват от създадените такива в 
ЕИСС, а не от текстови Word файл; да се преустанови практиката НАХД да се 
насрочват посредством поставяне на разпореждане под формата на печат върху 
жалбата, а следва да се изготвя акт за насрочване в ЕИСС.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ
НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД -  КЪРДЖАЛИ

Т. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Съдии и съдебни служители
През 2022 г. в Районен съд -  Кърджали са заети 7 (седем) магистратски 

длъжности, от които административен ръководител -  председател, заместник на 
административния ръководител -  заместник-председател и 5 съдийски 
длъжности.

Съдия Невена Калинова на 12.10.2022 г. е заела длъжността „съдия“ в 
Окръжен съд- Кърджали, съгласно решение по Протокол №33, т. 13.6. от 
заседанието на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 20.09.2022 г.;

Съдия Дарина Байданова е командирована в Районен съд -  Ардино, 
считано от 20.09.2021 г.

Със заповед №368/ 12.10.2022 г. на Председателя на Окръжен съд- 
Кърджали, Габриел Русев -  младши съдия е командирован да изпълнява 
длъжността „съдия“ в Районен съд- Кърджали със срок на командироването от
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17.10.2022 г. до устройването му като младши магистрат с продължен срок по 
чл. 240, ал. 2 ЗСВ с решение на СК на ВСС, като заповедта е изменена със 
заповед №469/29.11.2022 г. в частта относно срока на командироването, а 
именно: от 17.10.2022 г. до встъпването му в длъжност „съдия“ в Районен съд -  
Пловдив.

Със заповед №ЛС601/07.12.2022 г. на Председателя на Апелативен съд- 
Пловдив съдия Габриел Русев е командирован на свободната щатна бройка 
„съдия“ в Районен съд- Кърджали, считано от 08.12.2022 г. до заемане на 
мястото чрез конкурс по ЗСВ.

С решение по протокол №36, т.1.23 от 15.12.2022 г. на Пленума на ВСС, е 
разкрита на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в 
Районен съд -  Кърджали, считано от датата на вземане на решението. Така 
съдийските щатове от 15.12.2022 г. са осем.

С решение по протокол №48, т. 3.1 от заседанието на СК на ВСС, 
проведено на 20.12.2022 г., на основание чл. 189, ал. 1, във връзка с чл. 190 и чл. 
178, ал. 3 ЗСВ, са определени две свободни длъжности „съдия“ в Районен съд -  
Кърджали, които на основание чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ да се заемат чрез 
конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните 
съдилища.

Към 31.12.2022 година в Районен съд -  Кърджали фактически работят 
следните съдийски състави по материи и натовареност:

• Здравка Запрянова -  наказателен състав при 100 % натовареност;
• Валентин Спасов -  наказателен състав при 100 % натовареност;
• Вергиния Еланчева -  наказателен състав при 100 % натовареност;
• Мариана Гунчева -  граждански състав при 100 % натовареност;
• Грета Денчева -  граждански състав при 100% натовареност;
• Габриел Русев -  командирован съдия -  граждански състав при 100% 

натовареност.
В графиците за дежурства по наказателни дела са включени съдия 

Валентин Спасов и съдия Вергиния Еланчева, като в празничните и почивни дни 
се включват и гражданските съдии без съдия Габриел Русев. С решение на 
общото събрание на съдиите от 17.06.2022 г. и административният ръководител, 
по негово предложение, беше включен в наказателните дежурства през 
съдебната ваканция, както през работните, така и през почивните дни през 
първите три седмици на август.

Всички магистрати, с изключение на съдия Грета Денчева, са с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“.

През отчетния период не са образувани наказателни производства срещу 
съдии и няма наложени наказания по реда на ЗСВ, нито такива, спрямо които е 
приложен чл. 327 от ЗСВ.В Районен съд -  Кърджали има три щатни бройки за 
държавен съдебен изпълнител и две щатни бройки за съдия по вписванията, 
които са били заети през цялата отчетна година.
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През отчетния период не са образувани наказателни производства срещу 
съдии и няма наложени наказания по реда на ЗСВ, нито такива, спрямо които е 
приложен чл. 327 от ЗСВ.

През отчетната 2022 г. в Районен съд -  Кърджали са настъпили промени в 
състава на съдебните служители.

От 24.11.2020 г. съдебен служител на длъжността „съдебен секретар“ 
ползва отпуск поради бременност и раждане, като на негово място е назначено 
друго лице, считано от 02.03.2022 г. до завръщане на титуляра.

От 11.09.2022 г. съдебен служител на длъжността „съдебен секретар“ 
ползва отпуск поради бременност и раждане, като на негово място е назначено 
друго лице, считано от 10.10.2022 г. до завръщане на титуляра.

С решение по протокол №42 от 23.11.2021 г., т.13.1.4. на СК на ВСС е 
разкрита една щатна бройка за съдебен помощник и след проведен конкурс за 
заемане на длъжността беше назначен такъв, считано от 12.10.2022 г.

Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на 
съдилищата, към 31.12.2022 г. администрацията на Районен съд -  Кърджали е 
следната:

Ръководни длъжности:
• съдебен администратор, който изпълнява и функциите на служител по 

сигурността на информацията, длъжностно лице по защита на личните данни и 
длъжностно лице по безопасност и здраве;

• главен счетоводител, който заедно със съдебния администратор 
съвместява функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве;

• административен секретар, който изпълнява функциите на статистик, 
човешки ресурси, касиер и домакин.

Специализирана администрация, организирана в следните служби:
• един съдебен помощник;
• един съдебен деловодител в служба „Регистратура”;
• един съдебен деловодител в бюро „Съдимост”;
• трима съдебни деловодители в служба „Наказателно деловодство”;
• трима съдебни деловодители в служба „Г ражданско деловодство”;
• седем съдебни секретари в служба „Съдебни секретари“;
• един съдебен архивар в служба „Архив“;
• двама съдебни деловодители в „Съдебно-изпълнителна служба”;
• трима призовкари в служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, 

единият от които изпълнява и функциите на „шофьор“.
Обща администрация:
• експертни длъжности - един системен администратор;
• технически длъжности - един чистач.
Или, към 31.12.2022 г. са заети 27 щ. бр. за съдебни служители.
При атестирането, 16 съдебни служители са получили крайна оценка „1 - 

отличен“, 8 съдебни служители - оценка „2-много добър“ и 1 съдебен служител -
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оценка „3-добър“. В резултат на атестирането един съдебен служител е повишен 
предсрочно от четвърти в трети ранг.

Съотношението на броя на служителите към броя на магистратите по щат 
е следното: 27 служители/8 магистрати - 3,37; 27 служители/8 магистрати, 3 
ДСИ и 2 съдии по вписванията, или общо 13 съдии - 2,08.

В Районен съд -  Момчилград щатните длъжности на съдиите, ДСИ и 
съдиите по вписвания са, както следва: административен ръководител -  
председател -  1 щ.бр., съдия -  1 щ.бр., ДСИ -  1 щ.бр. и съдия по вписванията -  1 
щ.бр., всички от които са заети.

Двамата съдии Сунай Осман -  административен ръководител -  
председател и Йордан Геров разглеждат граждански и наказателни дела и дават 
дежурства по график, съобразно заповед на административния ръководител.

ДСИ в Районен съд -  Момчилград е Здравко Каменов, а съдия по 
вписванията Ваня Черноокова.

През 2022 г. Районен съд -  Момчилград разполага с 14 щ. бр. за съдебни 
служители: административен секретар; главен счетоводител; системен 
администратор; съдебен секретар -  2; съдебен деловодител -  2; секретар в 
Съдебно-изпълнителна служба; съдебен деловодител в „Бюро съдимост“; 
деловодител в Съдебно-изпълнителна служба; съдебен архивар; призовкар; 
работник, поддръжка сгради -  огняр и чистач.

При атестирането през отчетната година съдебните служители са 
получили много добри оценки за своята дейност.

В Районен съд -  Крумовград съдийските длъжности са 2: 
административен ръководител -  председател -  1 щ.бр., заета от Марин 
Чорбаджийски, съдия -  1 щ.бр., заета от Иван Йорданов, както и държавен 
съдебен изпълнител -  1 щ.бр., заета от Фикрет Хабиб и съдия по вписванията -  1 
щ.бр., заета до 01.08.2022 г. от Ася Ангелова, като считано от 01.09.2022 г. със 
заповед на Министъра на правосъдието за съдия по вписванията е назначен 
Г еорги Йорданов.

Съдиите в Районен съд -  Крумовград разглеждат граждански и 
наказателни дела и дават дежурства по график.

Съгласно заповеди на Министъра на правосъдието, задълженията на 
съдията по вписванията при негово отсъствие се поемат от държавния съдебен 
изпълнител и обратно. При отсъствие на държавния съдебен изпълнител и 
съдията по вписванията, функциите им са изпълнявани от съдията или 
председателя на съда.

През 2022 г. Районен съд -  Крумовград е бил обезпечен с 10 щ.бр. за 
съдебни служители в рамките на утвърденото щатно разписание. Същите са 
структурирани в следните длъжности: административен секретар -  1 щ.бр.; 
главен счетоводител -  1 щ.бр.; системен администратор -  1 щ.бр.; съдебни 
секретари -  2 щ.бр.; съдебни деловодители -  2 щ.бр.; съдебен архивар -  1 щ.бр.; 
призовкар и чистач -  1 щ.бр.; шофьор, който изпълнява функциите на огняр, 
работник по поддръжката и снабдител -  1 щ.бр. Пенсионирани са трима
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служители -  съдебен деловодител, главен счетоводител и административен 
секретар. След проведени два конкурса за съдебен деловодител и главен 
счетоводител са назначени две служителки. На длъжността административен 
секретар след направено искане до Комисия „Съдебна администрация“ и 
получено разрешение е преместен служителят, изпълняващ длъжността 
„Съдебен архивар“. Щатът за длъжността „Съдебен архивар“ е закрит с решение 
на Съдийската колегия на ВСС, а изпълнението на тези функции е възложено на 
административния секретар. Към 31.12.2021 г. в РС -  Крумовград няма незаета 
щатна длъжност за съдебен служител, като към посочената дата служителите са 
девет.

В Районен съд -  Ардино съдийските длъжности са: 2 щ. бр. за районни 
съдии, едната от които е за „административен ръководител -  председател“, 1 щ. 
бр. за съдия по вписванията и 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител.

Изпълняващ функциите „административен ръководител -  председател“ на 
РС -  Ардино, считано от 21.09.2021 г. съгласно решение по протокол №32 от 
дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийска колегия на 
Висшия съдебен съвет, проведено на 21.09.2021 г., включително и през цялата 
2022 г., е Дарина Байданова -  съдия в Районен съд -  Кърджали, с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС“, командирована със Заповед №233/29.06.2022 г. на 
Председателя на Окръжен съд -  Кърджали, до приключване на откритата 
процедура за избор на административен ръководител -  председател на Районен 
съд -  Ардино с решение по протокол №09/08.03.2022 г. за избор на 
административни ръководители в органите на съдебната власт, обн. в ДВ, 
бр.22/18.03.2022 г.

Считано от 30.06.2022 г., поради ползване на продължителен непрекъснат 
отпуск за временна неработоспособност и платен годишен отпуск от 
единствения титуляр на щат съдия Валентин Петров, командированата със 
Заповед №233/29.06.2022 г. на Председателя на Окръжен съд -  Кърджали съдия 
Дарина Байданова е разглеждала всички постъпили дела в Районен съд - 
Ардино.

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 
№2/24.01.2023г., обн. в ДВ, бр.9/27.01.2023 г., е обявен конкурс за първоначално 
назначаване и заемане на 45 длъжности "съдия" в районните съдилища, 
включително и в Районен съд -  Ардино -  1 длъжност. През 2022 г. длъжността 
„административен ръководител -  председател“ на РС е била вакантна.

Функциите на съдия по вписванията при РС-Ардино се изпълняват от Таня 
Толева, а длъжността ДСИ се изпълнява от Сузан Хайрула. Или, към 31.12.2022
г. щатната обезпеченост на съдиите, съдията по вписванията и държавния 
съдебен изпълнител при РС-Ардино е следната:

• административен ръководител -  председател на Районен съд -  
Ардино - вакантна;

• съдия в Районен съд -  Ардино - вакантна;
• съдия по вписванията - Таня Толева;
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• държавен съдебен изпълнител - Сузан Хайрула.
През отчетната 2022 година на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с 

чл. 197, ал. 5, т. 2 ЗСВ е проведено извънредно атестиране на съдия Дарина 
Байданова -  и.ф. „административен ръководител -  председател“ на Районен съд 
-  Ардино, за която с решение по протокол №1, т.25 от заседание на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 17.01.2023 г. е приета 
положителна комплексна оценка „много добра“.

През 2022 г. няма присъждани поощрения и налагани наказания.
Поради предвидената щатна численост и заетост на съдиите в Районен 

съд -  Ардино липсва специализация по материя, като са разглеждани 
граждански и наказателни дела при 100 % натовареност.

През цялата 2022 г., поради ползване на дълготраен отпуск за временна 
неработоспособност за общо заболяване и платен годишен отпуск от 
единствения съдия Валентин Петров, съгласно Заповед №233/29.06.2022 г. на 
Председателя на Окръжен съд -  Кърджали, съдия Дарина Байданова е 
разглеждала всички постъпили дела в Районен съд -  Ардино.

Съдебната администрация на Районен съд -  Ардино през 2021 г. е била 9 
щ. бр., както следва; административен секретар -  1 щ.бр.; главен счетоводител -  
1 щ.бр.; системен администратор -  1 щ.бр.; съдебни секретари -  3 бр.; съдебен 
деловодител -  1 щ.бр.; призовкар -  1 щ.бр. и чистач -  1 щ.бр.

През отчетната 2022 г. са извършени кадрови промени, както следва:
Със Заповед №123/04.10.2021 г. на и.ф. председателя на РС-Ардино на 

Катя Николова, изпълняваща длъжността „чистач“, е възложено изпълнението и 
на функциите на призовкар, като същата е изпълнявала тази длъжност до 
05.08.2022 г. Със Заповед №59/14.06.2022 г. на и.ф. председател на РС-Ардино е 
обявен конкурс за заемане на длъжността „призовкар“ и на 29.07.2022 г. като със 
Заповед №81/29.07.2022 г. е определен кандидатът, класиран на първо място в 
конкурса - Хакиме Дурмушева за спечелила конкурса за длъжността 
„призовкар“. Същата е назначена на работа на 05.08.2022 г.

Към края на периода в РС-Ардино са заети 9 щ. бр. за съдебни служители. 
Съотношението служители/съдии е 4,50; специализирана администрация/съдии 
е 2,50; обща администрация/щатна численост на съда -  3,25.

През 2022 г. всички съдии и съдебни служители от районните съдилища са 
взели активно участие в присъствени и в дистанционна форма обучения от 
семинари за повишаване на професионалната си квалификация, организирани от 
НИП и Апелативен съд - Пловдив.

Изразеното в докладите становище от председателите на районните 
съдилища е, че съдебните служители притежават необходимите опит и 
професионална квалификация за точно и ефективно изпълнение на служебните 
им задължения, съвместяват изпълнението и на допълнителни функции и задачи, 
възложени им с акт на административния ръководител и в длъжностните 
характеристики, както и при необходимост работят при условията на 
взаимозаменяемост. Като цяло през отчетната година няма констатирани
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съществени слабости и пропуски в работата на отделните служби, нито са 
постъпвали оплаквания и сигнали на граждани за проявени бюрократизъм и 
слабости при изпълнение на служебните задължения или корупционни практики 
от съдебните служители.

В годишния доклад за дейността Районен съд -  Кърджали е изразено 
становище, че няма нужда от промени в щатното разписание по отношение на 
магистратските длъжности, съдиите по вписванията, държавните съдебни 
изпълнители и съдебните служители, тъй като това разпределение е оптимално и 
дава възможност нормалното осъществяване на функция на този орган на 
съдебната власт. В доклада се изтъква, че предвид измененията в ГПК, е 
нараснал обемът в работата на съдебните деловодители в гражданско 
деловодство, което налагало командироване на други служители там. Посочва се 
като съществен проблем, който и досега не е намерил решение, че пета поредна 
година съдиите работят в намален състав, което до 28.05.2021 г. е било с 
причина: провеждане на външен конкурс за заемане на свободната магистратска 
длъжност, а от 20.09.2021 г., поради командироване на съдия от районния съд в 
друг орган на съдебната власт. Сочи се, че товаобстоятелство води до 
изключителното натоварване на магистратите, тъй като, за да спазят 
процесуалните срокове за изготвяне на своите актове, са принудени да работят и 
в почивните дни.

Становището на председателите на Районен съд -  Момчиград и на 
Районен съд -  Крумовград е, че по отношение на съдийските длъжности и броя 
на съдебните служители, промени в щата не са необходими с оглед обема на 
работа и средномесечната натовареност на съдиите.

В доклада на Районен съд -  Ардино се сочи, че въпреки изпълнението на 
допълнителни функции от съдебните служители, не се налага промяна на 
щатната численост на съда. В тази връзка се сочи, че цялостното преминаване 
към работа с ЕИСС и известното затруднение, което изпитват служителите при 
работа с тази програма, поради функционалностите на същата и 
продължаващото надграждане и усъвършенстване на системата, както и 
въвеждането на различни нови технологии и програмни продукти за електронно 
правосъдие, води до извод, че не следва да се предприема намаление на щатната 
численост на администрацията, тъй като това би довело до нарушаване ритъма и 
понижаване качеството на работа, както и до извънредно натоварване. Поради 
липса на трайно увеличение на броя на новообразуваните дела, не се очертава 
необходимост от увеличение броя на съдиите, а настоящият числен състав е 
оптимален за функционирането на съда.

П. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2022 г.
1. Брой дела за разглеждане в районните съдилища

Общият брой дела за разглеждане от районните съдилища в съдебния 
район на Окръжен съд -  Кърджали през 2022 г. е 4 605 бр., от които несвършени
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от предходен период -  478 бр. (10,38%) и новообразувани дела -  4 127 бр. 
(89,62%).

Посочените дела се разпределят по видове, както следва:

Вид дело
Общо за 

разглеждане 
(бр.)

в. т.ч. несвършени от предходен 
период в.т.ч. новообразувани

Брой % от общия брой Брой % от общия брой
Граждански дела 2 944 349 11,85 2 595 88,15
Наказателни дела 1 661 129 7,77 1 532 92,23

Общо: 4 605 478 10,38 4 127 89,62

Общото постъпление на делата във всички районни съдилища -  
наказателни и граждански (без нотариалните дела), през отчетния период се 
разкрива от таблица “Годишен отчет за работата на Районен съд -  всички от 
Кърджалийския съдебен окръг за 12 месеца на 2022 г.” -  Приложение №3 към 
настоящият доклад, представляваща неразделна част от него.

Общото постъпление и динамиката на делата от всички видове в 
районните съдилища от Кърджалийския съдебен район за последните три 
години (вкл. 2020 г. и 2021 г.), може да се проследи по диаграмата:

През 2022 г. в районните съдилища е налице намаление в общото 
постъпление на делата (4 127 бр. новообразувани дела) в сравнение с 2021 г., 
през която новообразуваните дела са 4 756 бр. дела, т.е. намалението е с 629 бр. 
дела и с 2020 г., през която новообразуваните дела са 4 412 бр. дела и 
намалението е с 285 бр. дела.

Постъплението на делата по видове -  граждански и наказателни, вкл. и 
разпитите, общо за съдебния район и в отделните районни съдилища през
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последните три години, в т.ч. и през отчетния период, е видно от следните 
диаграми:

Намалението на общото постъпление на делата се дължи на намаление с 
372 бр. в постъплението на гражданските дела -  2 595 бр. през 2022 г. при 2 967 
бр. през 2021 г. В сравнение с 2020 г. е налице увеличение със 175 бр., когато 
техният брой е бил 2 420.

От този вид дела най-голямо е намалението при делата по чл. 410 и чл. 417 
ГПК -  1 097 бр. през 2022 г. при 1 495 бр. през 2021 г., или с 398 бр. дела, като 
спрямо 2020 г., когато техния брой е бил 990, е налице увеличение със 107 бр. 
Или налице е реално намаление на делата с 291 броя. Намаление има и в 
постъплението на другите граждански дела: 3 бр. през 2022 г. при 37 бр. през 
2021 г. и 242 бр. през 2020 г. Същевременно обаче е налице увеличение в 
постъплението на гражданските дела по общия ред с 47 бр. -  1 052 бр. през 2022
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г. при 1 005 бр. през 2021 г. и с 240 бр. дела повече, отнесено към 2020 г., когато 
техният брой е бил 812 бр. Налице е увеличение и при частните граждански 
дела: с 4 бр. повече -  384 бр. през 2022 г., при 380 бр. през 2021 г. и с 60 бр. 
повече, отнесено към 2020 г., когато техния брой е бил 324.

През отчетния период е налице намаление на общото постъпление на 
наказателни дела -  1 532 бр. през 2022 г., при 1 789 бр. през 2021 г. (т.е. с 257 бр. 
по-малко) и 1 992 бр. през 2020 г. (с 460 бр. по-малко). Това намаление в 
общото постъпление на наказателните дела се дължи най-вече на намаленото 
постъпление на дела от административно-наказателен характер -  331 бр. през 
2022 г. при 463 бр. през 2021 г. (със 132 бр. по-малко) и 628 бр. през 2020 г. (с 
297 бр. по-малко). Частните наказателни дела през 2022 г. са 587 бр. при 677 бр. 
през 2021 г. (с 90 бр. по-малко) и 742 бр. през 2020 г. (със 155 бр. по-малко). 
Делата по чл. 78а НК през 2022 г. са били 71 бр. при 80 бр. за 2021 г. (с 9 бр. по- 
малко) и 92 бр. през 2020 г. (с 21 бр. по-малко). Наказателните дела от общ 
характер през 2022 г. са били 364 бр. при 398 бр. през 2021 г. (с 34 бр. по-малко), 
но в сравнение с 2020 г. когато техния брой е бил 329, е налице увеличение с 35 
бр.

Налице е увеличение в постъпленията на наказателните дела от частен 
характер -  51 бр. са образувани през 2022 г. при 45 през 2021 г., но ако бъде 
направено сравнение с новообразуваните такива дела през 2020 г., когато техния 
брой е 52, е налице незначително намаление (с 1 бр.). Налице е незначително 
увеличение при постъплението на частните наказателни дела (разпити): през 
2022 г. те са 128 бр. при 126 бр. през 2021 г., но отнесено към 2020 г., когато 
техния брой е 149, се забелязва намаление (с 21 бр.).

В отделните районни съдилища от съдебния район посочените тенденции 
се проявяват по следния начин:

Районен съд -  Кърджали
През отчетния период са постъпили 1 560 бр. граждански дела, при 1 805 

бр. през 2021 г. (намаление с 245 бр.), 1 400 бр. през 2020 г. (увеличение с 160 
бр.) и 1 838 бр. през 2019 г. (намаление с 278 бр.).

Анализът на видовете образувани съдебни производства показва, че 
намаленият брой на гражданските дела се дължи най-вече на намалението на 
постъпилите заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК, с изключение на 2020 г. -  697 
бр. за 2022 г., спрямо 974 бр. за 2021 г., 644 бр. през 2020 г. и 876 бр. през 2019 г. 
Забелязва се трайна тенденция към увеличение броя на постъпилите граждански 
дела по общия ред: 570 бр. за 2022 г., спрямо 478 бр. за 2021 г., 360 бр. за 2020 г. 
и през 2019 г. -  484 бр. При бързите производства е налице леко, но устойчиво 
увеличение спрямо предходните три години -  42 бр. за 2022 г., спрямо 34 бр. за 
2021 г., 37 броя за 2020 г. и 36 бр. за 2019 г. При административните 
производства се забелязва намаление в постъплението на делата -  2 бр. за 2022 
г., спрямо 6 бр. за 2021 г., 3 бр. за 2020 г. и 3 бр. за 2019 г. При частните 
граждански дела, с изключение на 2020 г., се забелязва намаление в 
постъплението -  246 бр. за 2022 г., спрямо 276 бр. за 2021 г., 232 бр. за 2020 г. и

59



291 бр. за 2019 г. При другите граждански дела е налице продължаващо трайно 
намаление в постъплението -  3 бр. за 2022 г., спрямо 37 бр. за 2021 г., 124 бр. за 
2020 г. и 150 бр. за 2019 г.

През отчетния период са постъпили 1 155 бр. наказателни дела, при 1322 
бр. през 2021 г., 1 462 бр. през 2020 г. и 1 391 бр. през 2019 г., или налице е 
намаление с 833 бр. дела през 2021 г., с 693 бр. дела през 2020 г. и със 764 бр. 
дела през 2019 г. Намалението в постъплението на делата се дължи на 
продължаващото намаление на постъпили АНД -  213 бр. през 2022 г., спрямо 
287 бр. за 2021 г., 409 бр. за 2020 г. и 365 бр. за 2019 г. Забелязва се тенденция 
към намаление и на наказателните дела от общ характер -  218 бр. през 2022 г. 
при 270 бр. през 2021 г., 221 бр. през 2020 г. и 244 бр. през 2019 г. При частните 
наказателни дела също има намаление на постъпленията спрямо предходния 
тригодишен период -  532 бр. дела за 2022 г., при 591 бр. за 2021 г., 638 бр. за 
2020 г. и 591 бр. дела за 2019 г.

Районен съд -  Момчилград
Общият брой на постъпилите дела (граждански и наказателни) през 

отчетната 2022 г. -  877 бр. показва намаление в сравнение с предходните три 
години -  спрямо 2021 г. е намален броя на постъпилите дела със 100 бр., спрямо 
2020 г. общото намаление е с 23 броя, а спрямо 2019 год. броя на постъпилите 
дела е намален със 145 броя.

През 2022 г. в Районен съд -  Момчилград са постъпили общо 247 бр. 
наказателни дела от всички видове, при 296 бр. през 2021 г., 343 бр. през 2020 г. 
и 337 бр. през 2019 г., или намаление с 49 бр. дела през 2021 г., с 96 бр. дела през
2020 г. и с 90 бр. дела през 2019 г. Най-голямо е намалението в постъплението 
на делата от административно-наказателен характер - 80 бр. през 2022 г. при 
128 бр. през 2021 г.(с 48 бр. по-малко дела), 155 бр. през 2020 г. (с 75 бр. по- 
малко дела); при частните наказателни дела: 41 бр. през 2022 г. при 66 бр. през
2021 г. (с 25 бр. по-малко дела), 68 бр. през 2020 г. (с 27 бр. по-малко дела); при 
делата по чл. 78а НК: 9 бр. през 2022 г. при 14 бр. през 2021 г. (с 5 бр. по -малко 
дела), 34 бр. през 2020 г. (с 25 бр. по-малко дела). Същевременно е налице 
увеличение в постъплението на наказателните дела от общ характер: 96 бр. през
2022 г. при 77 бр. през 2021 г. (с 19 бр. повече дела), 68 бр. през 2020 г. (с 28 бр. 
повече дела), както и при наказателните дела от частен характер: 21 бр. през 
2022 г. при 11 бр. през 2021 г. (с 10 бр. повече дела), 18 бр. през 2020 г. (с 3 бр. 
повече дела).

През 2022 г. в Районен съд -  Момчилград са постъпили общо 630 бр. 
граждански дела от всички видове. Наблюдава се леко намаление на 
постъплението на гражданските дела с 51 бр., отнесено към 2021 г., когато са 
постъпили 681 бр. дела. Сравнено обаче с 2020 г. -  557 бр., е налице увеличение 
със 73 бр. Най-голямо е намалението на постъпилите заявления по чл. 410 и чл. 
417 ГПК - 233 бр. през 2022 г. при 298 бр. през 2021 г. (със 65 бр. по -малко 
дела), докато отнесено към 2020 г. -  200 бр. , е налице увеличение (с 33 бр. 
повече дела). Налице е намаление в постъплението на бързите производство по
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гражданските дела - 9 бр. през 2022 г. при 11 бр. през 2021 г. (с 2 бр. по -малко 
дела) и 12 бр. през 2020 г. (с 3 бр. по-малко дела). Същевременно е налице 
увеличение в постъплението на делата по общия ред -  309 бр. през 2022 г. при 
299 бр. през 2021 г. (с 10 бр. повече дела) и 288 бр. през 2020 г. -  (с 21 бр. повече 
дела), както и при частните граждански дела - 78 бр. през 2022 г. при 73 бр. през 
2021 г. (с 5 бр. повече дела) и 57 бр. през 2020 г. -  (с 21 бр. повече дела).

Районен съд -  Крумовград
През отчетния период са постъпили 246 бр. граждански дела и 69 бр. 

наказателни дела, или общото постъпление на дела през 2022 г. е 315 бр. 
Налице е намаление в общото постъпление на делата, отнесено към 2021 г. - 377 
бр. (със 62 бр. дела по-малко) и към 2020 г. -  371 бр. (с 56 бр. дела по-малко). 
Налице е намаление в постъплението на гражданските дела с 43 бр. отнесено 
към 2021 г. -  289 бр., но отнесено към 2020 г. - 238 бр. е налице несъществено 
увеличение (с 8 бр. повече дела). Трайна тенденция е намалението в 
постъплението на наказателните дела -  69 бр. през 2022 г. при 88 бр. през 2021 г. 
(с 19 бр. дела по-малко) и 133 бр. през 2020 г. (със 64 бр. по-малко дела).

Районен съд -  Ардино
През 2022 г. са постъпили общо 220 бр. дела, от които наказателни дела -  

61 бр. и граждански дела - 159 бр. Отнесено към предходните две години, 
налице е намаление в общото постъпление на делата - 275 бр. през 2021 г. (с 55 
бр. дела по-малко) и 279 бр. през 2020 г. (с 59 бр. дела по-малко). Намалението в 
общото постъпление на делата се дължи на значително намаление в 
постъплението на гражданските дела -  159 бр. през 2022 г. при 192 бр. през 
2021 г. (с 33 бр. дела по-малко) и 225 бр. през 2020 г. (със 66 бр. дела по-малко). 
Налице е намаление и в постъплението на наказателните дела -  61 бр. през 2022 
г. при 83 бр. през 2021 г. (с 22 бр. дела по-малко), но отнесено към 2020 г. -  54 
бр. е налице увеличение (със 7 бр. дела повече).

Изводът, който може да се направи е, че през тригодишния сравняван 
период 2019 г. -  2021 г. в районните съдилища се наблюдава намаление в 
общото постъпление на делата.

2. Свършени дела
През отчетната 2022 г. от районните съдилища в Кърджалийския съдебен 

район са свършени общо 4 112 бр. дела от всички видове, като относителният 
дял на свършените дела спрямо делата за разглеждане възлиза на 89,29%. В края 
на отчетния период са останали несвършени общо 493 бр. дела, което 
представлява 10,71% от всички налични дела за разглеждане в съдилищата. От 
свършените дела (4 112 бр.), в 3-месечен срок е приключило разглеждането 
общо на 3 715 бр. дела, или средно 90,35%.
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Посочените дела се разпределят по видове, както следва:

Вид дела

Общ брой свършени дела От свършените -  в 
тримесечен срок

Останали
несвършени в края 
на отчетния период

Брой % от общия брой 
дела за разгл. Брой

% от
свършените

дела
Брой

% от общия 
брой дела за 

разгл.

Граждански дела 2 589 87,94 2 307 89,11 355 12,06
Наказателни дела 1 523 91,69 1 408 92,45 138 8,31
Общо: 4 112 89,29 3 715 90,35 493 10,71

Тези данни сочат, че през 2022 г. броят на свършените дела от всички 
видове (4 112 бр.) надвишава този на останалите несвършени дела към 
31.12.2022 г. (493 бр.), като свършените дела представляват 89,29% от общия 
брой дела за разглеждане, а останалите несвършени дела са само 10,71% от 
общия брой дела за разглеждане. Това процентно изражение на останалите 
несвършени дела в края на отчетния период спрямо общия брой дела за 
разглеждане през същия този период, сравнен с данните от 2021 г. -  8,94% 
показва, че въпреки намаленото постъпление на делата през 2022 г., в края на 
отчетния период е увеличена висящността на делата. Налице е също така 
незначително намаление на процентното съотношение на свършените в 3- 
месечен срок дела -  90,35% в края на 2022 г. при 91,02% в края на 2021 г.

Въз основа на посочените данни може да се направи извод, че е налице 
много добра работа на районните съдии по показателя срочност при разглеждане 
на делата.

От останалите несвършени граждански дела в районните съдилища, общо 
21 бр. са със срок на разглеждане повече от 1 година, от които: 17 бр. -  от 1 до 3 
години, 3 бр. -  от 3 до 5 години и 1 бр. -  над 5 години. Изложеното показва, че е 
налице значително намаление (с 42 бр.) през 2022 г. на броя на несвършените 
граждански дела, чието разглеждане продължава повече от 1 година, в 
сравнение с 2021 г., когато същите са били общо 63 бр. По отношение на 
несвършените наказателни дела от всички видове -  общо 136 бр., със срок на 
разглеждане до 3 месеца от образуване на делото са 109 бр.; от 3 до 6 месеца -  
16 бр.; от 6 месеца до 1 година -  8 бр.; и над 1 година -  3 бр. Изложеното 
показва, че е увеличен през отчетния период броя на несвършените наказателни 
дела от всички видове, разглеждането на които е продължило над 3 месеца -  27 
бр. през 2022 г. при 16 бр. през 2021 г.

В Районен съд -  Кърджали в края на отчетния период са останали 
несвършени общо 313 бр. дела, от които наказателни -  77 бр. и граждански -  236 
бр. Като причини за неприключване на делата, в отчетния доклад на този съд са 
посочени: направени допълнителни доказателствени искания от страните; 
оспорване на съдебни експертизи; неизготвени в срок експертни заключения, 
липса или ограничен брой вещи лица в определени области -  медицина,
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геодезия и картография, архитектура, компютърни специалисти; неявяване на 
свидетели по делата; представяне на болнични листове от страни по делата.

В Районен съд -  Момчилград са останалите общо несвършени 130 бр. 
дела (81 бр. граждански и 49 бр. наказателни). В отчетния доклад на този съд са 
посочени следните причини за неприключване на делата в края на 2022 г.: 
голяма част от делата са постъпили и образувани в края на годината, а 
останалите несвършени дела представляват такива с фактическа и правна 
сложност, както и са налице такива дела, които са отложени за събиране на 
доказателства. Посочени са и други причини за отлагането на делата, 
определени като такива от обективен характер: затруднения в призоваването на 
страните, вещите лица и свидетелите по делата, както и при връчването на 
съдебни книжа, дължащи се на силно изразените миграционни процеси в 
региона; заболяване на страни и участници по дела и техните защитници, вкл. и 
невъзможността на упълномощени процесуални представители да участват в 
съдебно заседание, поради служебна ангажираност по дела в други съдилища; 
работа в условията на извънредно положение; заболяване от коронавирусна 
инфекция на страни и участници по дела.

В Районен съд -  Крумовград в края на отчетния период са останали 
несвършени общо 19 бр. дела, от които наказателни -  2 бр. и граждански -  17 
бр. Посочените причини за това са изцяло аналогични с тези, описани в доклада 
на Районен съд -  Момчилград.

В Районен съд -  Ардино в края на 2022 г. са останали общо 31 бр. 
несвършени дела, от които: 10 бр. наказателни дела и 21 бр. граждански дела, 
част от тях образувани в края на годината, което е посочено като пречка да 
бъдат насрочени, разгледани и решени в годината на образуването им. Като 
причина за удължаване срока при размяна на книжата се сочи отдалечеността на 
населените места от седалището на районния съд и затрудненото връчване на 
книжата през зимния период с оглед географските условия на общината, 
затруднено връчване на книжа и призовки в гр. София, миграционните процеси, 
характерни за региона и страната и извършените допълнителни процесуални 
действия по чл.47, ал.1 от ГПК, установяване адресната регистрация на 
ответниците, даване указания за отстраняване недостатъци по искови молби и 
заявления за издаване на заповед за изпълнение, произнасяне по направени 
искания за удължаване на срокове за изправяне на такива недостатъци и 
представяне на доказателства в тази насока, за внасяне на депозити за особен 
представител, за искания до АК-Кърджали за определяне и назначаване на 
такъв, връчване на книжата на особения представител и изчакване изтичането на 
срока по чл. 131 ГПК, множество лица на страната на ответника, живущи в 
различни съдебни райони. На следващо място, причините за отлагане на делата 
са обективни и се дължат на искания за постигане на спогодба от страните, или 
искане за определяне на допълнителен срок за представяне на допуснати 
доказателствата, за изготвяне на експертизи, за представяне на експертизи в срок 
- поради заболяване и ангажираност на вещи лица или страни в процеса, водещо
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до по-късно внесен депозит или усложнения при изпълнение на задачата, 
затруднение при намиране на вещи лица, неявяване на свидетели, представяне 
на болнични листове или други документи, обосноваващи уважителни причини 
за неявяване на страните или/и техните процесуалните представители по делата, 
служебен или редовен отпуск. В случаите, когато делото е отложено 
неоснователно по вина на страна, са налагани глоби по чл. 82а ГПК.

2.1. Свършени по същество дела. Брой прекратени дела
През 2022 г. в районните съдилища от съдебния район на ОС-Кърджали по 

същество са свършени общо 3 317 бр. дела, които по видове се разпределят, 
както следва: граждански дела -  2 136 бр.; наказателни дела -  1181 бр.

Прекратени през 2022 г. са общо 795 бр. дела, от които: 453 бр. 
граждански дела и 342 бр. наказателни дела.

Сочените в отчетните доклади причини за прекратяване на гражданските 
дела се свеждат най-често до: оттегляне или отказ от иска; неотстраняване 
нередовносте на исковата молба; постигане на съдебна спогодба между 
страните; прекратени брачни дела по чл. 50 СК -  поради неявяване на 
молителите в съдебно заседание; при развод по исков ред по чл. 49 СК -  поради 
неявяване на ищеца без уважителна причина; непоискано възобновяване в 6- 
месечния срок от спиране на производството по общо съгласие на страните; 
недопустимост на иска и изпращане за разглеждане на компетентен съд; 
изпратени дела по подсъдност на друг съд.

От прекратените общо 342 бр. наказателни дела, 222 бр. наказателни дела 
от общ характер са прекратени поради сключване на споразумения между 
защитника на обвиняемия/подсъдимия и прокурора по реда на чл. 381 -  чл. 384 
НПК, одобрени от съда; 17 бр. дела са прекратени и върнати за доразследване на 
съответния отдел при РП-Кърджали и 11 бр. наказателни дела от общ характер 
са прекратени по други причини; 29 бр. наказателни дела от частен характер са 
прекратени поради оттегляне на тъжбата; неявяване на тъжителя; постигане на 
споразумение; неизправяне на нередовност в тъжбата. През отчетния период са 
прекратени 6 бр. дела по чл. 78а НК, от които: 5 бр. поради допуснати на 
досъдебното производство съществени процесуални нарушения и върнати на 
РП-Кърджали и 1 бр. по други причини. Останалите 37 бр. (ЧНД, вкл. разпити) 
са прекратени: поради изпращане на дела по подсъдност; поради изпълнени 
съдебни поръчки; неявяване на свидетел или обвиняем при насрочени разпити; 
кумулации и реабилитации -  поради недопустимост на молбите и 
недопустимост или оттегляне на жалбите. Прекратени са и 20 бр. дела от 
административно-наказателен характер, поради просрочване, недопустимост 
или оттегляне на жалбите, както и изпратени по подсъдност; поради допуснати 
на досъдебното производство съществени процесуални нарушения и върнати на 
отделенията в РП-Кърджали; поради отвод на всички съдии от РС-Кърджали и 
изпращане на делото на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който 
да го разгледа.
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2.2. Обжалвани дела
През 2022 г. са били обжалвани постановените от районните съдилища 

съдебни актове по общо 323 бр. дела, от които по граждански дела -  126 бр. и 
по наказателни дела -  197 бр.

Резултатите от инстанционната проверка по посочените дела (обжалвани 
пред Окръжен съд -  Кърджали и Административен съд -  Кърджали), отразени в 
годишните доклади, са следните:______________________________________

Вид дело Общ брой 
обжалвани дела Потвърдени Отменени

изцяло

Отменени
отчасти

(изменени)

Граждански дела 126 70 40 14
Наказателни дела 197 156 38 15
Общо: 323 226 78 29

Причините за цялостна отмяна на съдебни актове по първоинстанционни 
наказателни и граждански дела в съдилищата от Кърджалийския съдебен район 
(по 78 бр. дела), и постановяване на нови съдебни актове по същество от по- 
горната инстанция, респ. връщане на делата за ново разглеждане от друг състав 
на съда, се свеждат до: нарушение на материалния закон или допуснати 
съществени отстраними процесуални нарушения при постановяване на актовете 
и при разглеждане на делата.

2.3. Структура на наказаната престъпност
Наказателните дела от общ характер, подлежащи на разглеждане от 

районните съдилища в Кърджалийския съдебен район -  видове и брой по глави 
от НК, през отчетния период са общо, както следва:

Районни съдилища - Структура на наказаната престъпност

Престъпления 
по глава от НК

Дела за разглеждане Свършени дела

Съдени
лица
(бр.)

Осъдени
лица
(бр)

Несвършени
от

предходен
период

Новообразувани Общ
брой

Решени
по

същество

Прекратени

Споразумение 
по реда на 

чл.381 НПК

По
други

причини

По Глава II 6 14 20 5 4 4 23 12
По Глава III 0 3 3 1 2 0 3 3
По Глава IV 3 15 18 13 1 2 18 16
По Глава V 6 46 52 14 15 10 52 38
По Глава VI 0 1 1 0 1 0 1 1
По Глава VII 0 0 0 0 0 0 0 0
По Глава VIII 1 19 20 3 13 4 26 19
По Глава IX 3 29 32 5 24 1 31 30
По Глава X 2 2 4 1 3 0 7 6
По Глава XI 13 235 248 71 159 7 240 227
По Глава XII 0 0 0 0 0 0 0 0
По Глава XIII 0 0 0 0 0 0 0 0
По Глава XIV 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо: 34 364 398 113 222 28 401 352
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Данните показват, че е най-голям броят на новообразуваните дела по 
Глава XI „Общоопасни престъпления” -  235 бр.; следвани от делата по Глава V 
„Престъпления против собствеността” -  46 бр.; по Глава IX „Документи 
престъпления” -  29; по Глава VIII „Престъпления против дейността на 
държавните органи и обществените организации” -  19 бр.; по Глава IV 
„Престъпления против брака, семейството и младежта” -  15 бр.; по Глава II 
„Престъпления против личността” -  14 бр.; по Глава III „Престъпления против 
правата на гражданите” -  3 бр.; по Глава X „Престъпления против реда и 
общественото спокойствие” -  2 бр.; и по Глава VI „Престъпления против 
стопанството“ -  1 бр.

Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове по видове престъпления

Относителният дял на осъдителните присъди (респ. споразумения по чл. 
381 и сл. НПК, имащи последиците на влезли в сила присъди) спрямо внесените 
прокурорски актове по видове престъпления в районните съдилища от 
Кърджалийския съдебен район през 2022 г. е, както следва:

Престъпления по глава от НК Брой %
По Глава II 9 45,00
По Глава III 3 100,00
По Глава IV 14 77,78
По Глава V 29 55,77
По Глава VI 1 100,00
По Глава VII 0 00,00
По Глава VIII 16 80,00
По Глава IX 29 90,63
По Глава X 4 100,00
По Глава XI 230 92,74

Така, по Глава VI „Престъпления против стопанството“ -  1 бр. са налице 
100% осъдителни присъди, както и по Глава III „Престъпления против правата 
на гражданите” -  3 бр. са налице 100 осъдителни присъди, а по останалите глави 
от НК процентът на осъдителните присъди е от 45,00% до 92,74%.

2.4. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди
От районните съдилища през 2022 г. са постановени общо 335 бр. 

осъдителни присъди и споразумения по чл. 381 и сл. НПК по наказателни дела 
от общ характер, от които 318 бр. са влезли в сила. Със същите са осъдени 352 
бр. лица.

През 2022 г. са постановени: 1 бр. оправдателна присъда по 1 бр. 
наказателно дело от общ характер; 2 бр. оправдателни решения по 
постановления за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а НК; и по 
4 бр. наказателни дела от частен характер по описа на Районен съд -
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Момчилград и на Районен съд -  Кърджали. В годишния отчетен доклад на 
Районен съд -  Момчилград не са посочени причините за постановяването на 
оправдателни присъди/решения по: 2 бр. наказателни дела от частен характер и 
1 бр. административно наказателно дело. В годишния отчетен доклад на 
Районен съд -  Кърджали се сочи, че по 1 бр. административно-наказателно дело 
е постановено оправдателно решение; по 1 бр. наказателно дело от общ харктер 
дело е постановена оправдателна присъда и по 2 бр. наказателни дела от частен 
характер са постановени оправдателни присъди, поради недоказаност на 
обвиненията по несъмнен и категоричен начин.

III. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН 
СЪД -  КЪРДЖАЛИ

Данните, съдържащи се в годишните доклади за дейността на районните 
съдилища от съдебния район сочат на много добро ниво на осъществяване на 
дейността им що се касае срочността на разглеждане и свършване на делата. 
Средно районните съдилища са свършили в 3-месечен срок 92% от общо 
свършените през 2022 г. наказателни дела от всички видове, както и 89% от 
свършените граждански дела от всички видове, което е значително над средния 
процент за страната за 2021 г. (79% по наказателните дела и 81% по 
гражданските дела). Следва да се отбележи, че традиционно по посочения 
показател районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд -  Кърджали 
се нареждат на едно от първите места измежду районните съдилища в страната. 
По същия начин в 3-месечен срок са свършени 90% от свършените дела от 
всички видове, което също е трайно отличен показател и е над средния процент 
за страната за 2021 г. -  81%. Влошен е през този отчетен период показателят на 
районните съдилища по отношение на процента на отложените към насрочените 
граждански дела, разглеждани в открито съдебно заседание: средно 36,22% през 
2022 г. при 34,64 през 2021 г., а съотношението на отложените към насрочените 
дела, без I-во и помирително заседание е 28,57% през 2022 г. при 25,85% през 
2021 г. Но по отношение на общо наказателните дела -  36,79% през 2022 г. при 
средно 56,05% през 2021 г., този показател е значително подобрен.

Що се отнася до качеството на правораздавателната дейност на съдиите от 
районите съдилища, въз основа на резултатите от инстанционния контрол, 
упражнен от Окръжен съд -  Кърджали през 2022 г., в сравнение с 2021 г. е 
налице известно влошаване на показателя по отношение на потвърдените 
присъди, както и по отношение на присъдите, които са отменени изцяло и е 
постановена нова присъда или делото е върнато за ново разглеждане от друг 
състав на съда или на прокурора, а по отношение на показателя изменени 
присъди, е налице подобряване. По отношение на гражданските дела е влошен 
показателя по отношение потвърдени съдебни актове, както и показателят по 
отношение на изменението (частичната отмяна) на съдебните актове. Влошен е и 
показателят по отношение на цялостната отмяна на решението с постановяване

67



на ново решение и обезсилването на съдебните актове на районните съдилища 
по този вид дела.

Така, по отношение на свършените по същество от Окръжен съд -  
Кърджали обжалвани наказателни дела на районните съдилища от всички 
видове през 2022 г. -  73 бр. (през 2021 г. дела -  79 бр.), са потвърдени съдебните 
актове по 48 бр. дела -  65,75% (54 бр. или 68,35% през 2021 г.), изменени са 
присъдите по 9 бр. дела -  12,33% (11 бр. -  13,92% през 2021 г.) и са отмени 
изцяло съдебните актове с постановяване на нова присъда или дело е върнато за 
ново разглеждане по 16 бр. дела, или 21,92% (14 бр., или 17,72% през 2021 г.).

От разгледаните и свършените през 2022 г. от Окръжен съд -  Кърджали 
въззивни граждански дела -  266 бр. (150 бр. през 2021 г.), са били потвърдени 
съдебните актове по 171 бр., или 64,29% от делата (109 бр., или 72,67% през 
2021 г.), изменени или отменени отчасти по 28 бр. дела -  10,53% (14 бр., или 
9,33% през 2021 г.) и са отменени изцяло с постановяване на ново решение или 
обезсилени -  67 бр. дела, или 25,19% (27 бр., или 18,00% -  през 2021 г.).

По отношение качеството и бързината на осъществяваната 
правораздавателна дейност от съдиите в районните съдилища следва да се 
отчетат следните фактори: съдиите с изключение на тези от Районен съд -  
Кърджали разглеждат дела от всички видове без специализация по материя; по 
отношение на постъпващите дела за разглеждане в районните съдилища следва 
да се отчете, че се увеличават делата с фактическа и правна сложност, което 
изисква сериозна подготовка и ангажира допълнително време а решаваенто им; 
съществуват немалко и почти ежедневни трудности при работата с ЕИСС.

IV. ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА 
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

През 2022 г. от Окръжен съд -  Кърджали са били върнати на районните 
съдилища за администриране общо 14 бр. жалби, образувани във въззивни дела, 
от които: на Районен съд -  Кърджали общо 4 бр.: 2 бр. въззивни жалби и 1 бр. 
въззивна частна жалба по граждански дела, както и 1 бр. въззивна жалба по 
наказателно дело от общ характер; на Районен съд -  Момчиград общо 10 бр.: 6 
бр. въззивни жалби по граждански дела; 3 бр. частни жалби по ВЧГД; и 1 бр. 
въззивна частна жалба по ВЧНД.

През 2022 г. не са връщани дела за администриране на Районен съд -  
Крумовград и Районен съд -  Ардино.

Причините за връщане на делата за администриране се свеждат до 
следното: по гражданските дела -  не е подписана жалбата; не е изпратен препис 
от жалбата на насрещната страна или на всички насрещни страни, за отговор; не 
е изтекъл срокът за отговор на жалбата; не са определени правилно и не са 
събрани в пълен размер дължимите държавни такси за обжалването; нередовни 
адвокатски пълномощни за подаване на въззивна жалба; по наказателните дела -  
за изпращане на преписи и отговор на жалбата на всички заинтересовани страни.
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V. НАТОВАРЕНОСТ
Натовареността на съдиите от районните съдилища през 2022 г. е 

показаната в следната таблица:

Районни съдилища -  Натовареност

Районен съд

Натовареност по щат Действителна натовареност

Спрямо общ 
брой дела за 
разглеждане

Спрямо
свършени

дела

Спрямо общ 
брой дела за 
разглеждане

Спрямо 
свършени дела

Районен съд -  Кърджали 31,06 27,80 41,42 37,07
Районен съд -  Момчилград 42,21 36,79 42,21 36,79
Районен съд -  Крумовград 14,92 14,13 14,92 14,13
Районен съд -  Ардино 10,50 9,21 21,00 18,42

През 2022 г. с най-голяма натовареност по щат спрямо делата за 
разглеждане и спрямо свършените дела са съдиите от Районен съд -  
Момчилград- 42,21 бр. месечно дела за разглеждане и 36,79 бр. месечно 
свършени дела, следвани от съдиите от Районен съд -  Кърджали -  31,06 бр. 
месечно дела за разглеждане и 27,80 бр. месечно свършени дела; Районен съд -  
Крумовград -  14,92 бр. месечно дела за разглеждане и 14,13 бр. месечно 
свършени дела и Районен съд -  Ардино -  10,50 бр. месечно дела за разглеждане 
и 9,21 бр. месечно свършени дела. С най-голяма действителна натовареност 
спрямо делата за разглеждане са съдиите от Районен съд -  Момчилград -  42,21 
бр. дела месечно, следвани от съдиите от Районен съд -  Кърджали -  41,42 бр. 
дела месечно, Районен съд -  Ардино -  21,00 бр. дела месечно и Районен съд -  
Крумовград -  14,92 бр. дела месечно. Спрямо свършените дела с най-голяма 
действителна натовареност е Районен съд -  Кърджали -  37,07 бр. дела месечно, 
Районен съд -  Момчилград -  36,79 бр. дела месечно, Районен съд -  Ардино -  
18,42 бр. дела месечно и Районен съд -  Крумовград -  14,13 бр. дела месечно.

За сравнение на натовареността с тази през 2021 г., по изнесени 
официални данни от ВСС, средната натовареност на районните съдилища в 
областните градове в страната по щат към делата за разглеждане е 43,31, към 
свършените дела -  35,17. Действителната натовареност към делата за 
разглеждане е 53,89, към свършените дела -  43,76. За районните съдилища извън 
областните центрове в страната, през 2021 г. средната натовареност по щат към: 
делата за разглеждане е 37,72, към свършените дела -  32,57. Действителната 
натовареност към: делата за разглеждане е 45,68, а към свършените дела -  39,44.

VI. ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2022 г. е налице увеличение на общото постъпление на 

изпълнителните дела. Постъпили са общо 594 бр. изпълнителни дела, при 565 
бр. постъпили такива през 2021 г. Налице е увеличение (с 26 бр.) в общия брой

69



на свършените изпълнителни дела в съдилищата -  общо 409 бр. през 2022 г. при 
383 бр. изпълнителни дела през 2021 г. Събраните през отчетния период суми са 
намалели, спрямо предходния период, а именно: през 2022 г. са събрани от ДСИ 
общо 554 404 лв. спрямо събраните през 2021 г. общо 557 390 лв. Увеличена е 
подлежащата на събиране сума по постъпилите изпълнителни дела през 
отчетния период, в сравнение с тази от предходния такъв -  893 451 лв. през 2022 
г. при 452 082 лв. през 2021 г. Налице е намаление на останалата за събиране 
общо сума в края на отчетния период по несвършените изпълнителни дела в 
районните съдилища, като същата възлиза на 11 810 472 лв. през 2022 г. при 11 
642 770 лв. през 2021 г.

Обща за всички СИС при районние съдилища е, че приоритетно при ДСИ 
се образуват изпълнителни дела с нисък материален интерес, дела за изплащане 
на издръжки, дела срещу длъжници с неизвестен адрес и такива, които не 
разполагат с имущество, върху което да се насочи изпълнението, което води до 
трудности по събираемостта и до ниска събираемост на вземането.

Председателят на Районен съд - Кърджали сочи в доклада си, че 
извършените законодателни промени и възлагането на събирането на 
присъдените вземания на органите на съдебната власт на държавните съдебни 
изпълнители, даде възможност да се използва в пълна степен съществуващият 
капацитет, респ. човешкият ресурс и наложените добри практики в държавното 
съдебно изпълнение. Това е довело до значителна събираемост на присъдените в 
полза на съдебната власт суми, произтичащи от такси, глоби и разноски.

Сравнителните данни за общото постъпление и свършване на 
изпълнителните дела в Кърджалийския съдебен район, вкл. и останалите 
несвършени изпълнителни дела, ведно с постъпилите за събиране, събрани и 
останали за събиране суми в края на съответния отчетен период, за 2022 г. и за 
предходните три години, могат да се проследят в таблицата:

Районни съдилища -  Изпълнителни дела

Г одина
Брой
постъпили
дела

Сума за 
събиране по 
постъпилите 
дела през 
отчетния 
период

Свършени
дела

Събрана 
сума през 
отчетния 
период

Останали
несвършени
дела

Останала сума 
за
Събиране

2018 649 653 843 604 577 705 2 241 12 883 962
2019 591 855 735 449 589 803 2 183 12 973 601
2020 492 383 503 366 513 046 2 241 11 876 949
2021 565 452 082 383 557 390 2 238 11 642 770
2022 594 893 451 409 554 404 2 237 11 810 472

VII. ДЕЙНОСТ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
Дейността по вписванията в районните съдилища през отчетния период 

бележи увеличение в сравнение с предходния такъв -  общо 11 496 бр. 
извършени вписвания през 2022 г. при 11 456 бр. през 2021 г.
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За сведение: Районен съд -  Кърджали -  6 365 бр. извършени вписвания 
през 2022 г. при 6 099 бр. през 2021 г.; Районен съд -  Момчилград -  3 288 бр. 
извършени вписвания през 2022 г. при 2 830 бр. през 2021 г.; Районен съд -  
Крумовград -  1 347 бр. извършени вписвания през 2022 г. при 1 757 бр. през 
2021 г. и Районен съд -  Ардино -  496 бр. извършени вписвания през 2022 г. при 
770 бр. през 2021 г.

VTTT- СГРАДЕН ФОНД
Районен съд -  Кърджали ползва първи и втори етаж от сградата на 

съдебната палата, намираща се на бул.”Беломорски” №48 в гр. Кърджали.
В южното крило на първия етаж от сградата се намират: офис на банка, 

служба „Гражданско деловодство”, служба „Наказателно деловодство“, съдебна 
зала №2, две помещения за Агенцията по вписванията, регистратура „Секретно 
деловодство”, служба „Призовки и връчване на съдебни книжа“, системният 
администратор, стая за съхранение на веществени доказателства. Сочи се в 
годишния доклад, че въпреки съществуващото разделение на двете деловодства 
-  гражданско и наказателно в две отделни помещения, което осигурява 
възможност за по-благоприятна работна среда за съдебните деловодители и по- 
доброто административно обслужване на лицата, ползващи услугите на съда, 
улеснявайки страните при запознаването им с делата и изготвянето на 
поисканите справки по тях, то това не може да замести нуждата от адвокатска 
стая. Сочи се, че отредената стая за „наказателно деловодство“ се явява тясна да 
побере висящите дела, нужната техника и оборудване, тримата служители със 
съответното офис обзавеждане, както и да остане място за обслужване на 
гражданите.

В северното крило на първия етаж се намират: съдебна зала №1, служба 
„Регистратура“, бюро „Съдимост“, съдебно-изпълнителна служба, държавните 
съдебни изпълнители, едно помещение за съхранение на веществени 
доказателства и едно помещение, ползвано от Агенцията по вписванията за 
архив.

На втория етаж се помещават: административният ръководител, 
заместникът на административния ръководител, районните съдии, съдебният 
администратор, служба „Счетоводство“, административният секретар, служба 
„Архив”, служба „Съдебни секретари“, съдебна зала №3 и съвещателната стая.

Всички работни места на съдиите и съдебните служители са оборудвани с 
офис-обзавеждане, което при наличие на финансов ресурс се обновява.

Във връзка с направено искане от административния ръководител, с 
решение по протокол №16/28.04.2022 г. от заседание на Пленума на ВСС, беше 
увеличен §10-00 „Издръжка“ с 23 106 лв. за ремонт на санитарен възел. През 
месец май-юни е извършен цялостен ремонт на тоалетната на втория етаж, 
включително помещението, ползвано от чистача.

Във връзка с направено предложение от административния ръководител за 
частично преоборудване на помещението за магистрат и обособяване на ново
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работно място в него за съдебен служител на длъжност „съдебен помощник“, с 
решение по протокол №24 от 14.07.2022 г. от заседание на Пленума на ВСС е 
увеличен §10-00 „Издръжка“ с 1 127 лв. с цел осигуряване на средства за 
обзавеждане на работно място на новоназначен съдебен служител, като беше 
препоръчано при реализиране на икономии по бюджета на съда в края на 
финансовата година да бъде извършен разход за частично преоборудване на 
кабинет на магистрат.

В Районен съд -  Момчилград, както и в предишни години, от реализирани 
икономии на бюджетните средства, са извършени частични ремонтни дейности: 
подмяна на подовата настилка (ламинат) на три работни помещения. Отново с 
икономии е осигурена подмяна на канализационна система за обратни води, с 
което са отстранени възникващи проблеми с наводнявания на приземният етаж, 
дължащи се на некачествено изпълнение на ремонтни дейности по изграждане 
на т.н. “воден цикъл“ на градската ВиК система в района на сградата на съда. 
Закупени са и съответни офис мебели в стаята на главния счетоводител, 
административния секретар, гражданско деловодство и Бюро съдимост, като 
всички тези ремонтни дейности и допълнително закупени офис мебели, са от 
реализирани икономии по бюджетната сметка на съда. Самите икономии се 
дължат на въведените в тази насока правила за разумно управление на 
бюджетните средства.

Районен съд -  Крумовград е настанен в сградата на Съдебната палата, 
публична държавна собственост. Същата е масивна, двуетажна с едноетажна 
пристройка към нея, представляваща съдебна зала и е разположена в 
централната част на гр. Крумовград, пл. ”България” №17. Районен съд -  
Крумовград ползва и две помещения от втори етаж на двуетажна 
административна сграда, прилепена на калкан към сградата на Съдебната палата 
и свързана с нея чрез вътрешно стълбище и коридор, представляващи част от 
предоставените със заповед № РД-09-159/19 .05. 2004 г. на Областния управител 
на Област Кърджали, за нуждите на Районен съд -  Крумовград помещения, в 
което се помещават съдията по вписванията и служителката на Агенция по 
вписванията. През 2017 г. са актуализирани актовете за публична държавна 
собственост, с отразена забележка, касаеща правата на управление на 
недвижимия имот.

В отчетния доклад на този съд не е поставян въпрос за необходимостта от 
ремонтни дейности или недостига на помещения.

Районен съд -  Ардино ползва всички помещения от третия и половината 
от помещенията на втори етажи от съдебната сграда. На втория етаж на същата 
се помещава и Териториално отделение -  Ардино към Районна прокуратура -  
Кърджали.

През 2019 г. сградата на Районен - Ардино е включена в проект „Красива 
България“ към МТСП, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в 
населените места“, възлизащ на обща стойност 78286 лв. с ДДС и изцяло 
ремонтирана по инициатива приживе на и.ф. административен ръководител -

72



председател Валентин Петров. Работните помещения са обзаведени с 
необходимите периферна техника и мебели. Сериозен проблем е недостатъчният 
брой на работни помещения, предназначени за различните служби в съдебната 
сграда и липсата на възможност за обособяване на стая за разпит на 
непълнолетни и медиация. Електрическата инсталацията и централната ВиК 
инсталация са стари и е необходимо в по-дългосрочен план да се осигурят 
средства за изграждането на независимо три - проводно захранване със защитна 
земя, което щеподобри надеждността на компютърното оборудване и ще 
повиши безопасността на работните места. Налице са табели и надписи, 
указващи по ясен начин предназначението на сградата и институциите в нея, 
посоките на евакуация, задълженията на гражданите и служителите в съда във 
връзка с въведените извънредни изисквания за работа в затворени пространства 
в ситуация на епидемична обстановка, изградени са предпазни прегради в 
съдебната зала, в кабинет на административен секретар, където беше обособено 
дистанционно обслужване на гише, също така и в кабинетите „Съдебно 
деловодство“, „Съдебни секретари“ и „Бюро съдимост“, които да ограничават 
свободния контакт на страни, техни процесуални представители или граждани 
със съдебните служители, налични са и 12 бр. антибактерицидни UV-C лампи 
във всички кабинети, съдебна зала и общи пространства, дезинфектанти и др., с 
цел стриктно спазване на всички въведени хигиенни мерки от Министъра на 
здравеопазването във връзка с ограничаването и неразпространението на 
заразата от COVID- 19.

ТХ. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
В Районен съд -  Кърджали съществува изцяло изградена локална 

компютърна мрежа, която позволява обмен на информация между съдиите и 
служителите, в това число и уведомяване на целия състав на съда за промени в 
нормативната уредба, промени в съществуващите вътрешни правила, заповеди, 
задължителни указания и др. Всяко едно работно място е оборудвано с 
компютърна конфигурация, като са предвидени нуждите от поддръжка на 
хардуера и софтуера.

През 2022 година е закупена следната техника: 18 бр. компютри; 15 бр. 
монитори; 12 бр. UPS; 5 бр. персонални принтери; 2 бр. професионални 
скенери; 2 бр. мултифункционални устройства.

Освен тях са предоставени: от „А1 БЪЛГАРИЯ“ -  1 бр. рутер във връзка 
със свързаността на ЕИСС; от Министерство на правосъдието -  2 бр. компютри 
за бюро „Съдимост“ във връзка с реализиране на централизираната 
автоматизирана информационна система „Съдебен статус“; от ВСС -  3 бр. 
компютри и 6 монитори във връзка с проект за обновяване на съдебните зали.

Закупени са и 15 бр. програмен продукт „Windows 10Рго“ и програмен 
продукт „JES“ към ИССИ.
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Подменена е остарялата техника на съдии и съдебни служители, с което 
значително се ускорява и подобрява работата, предвид обема на едновременно 
използваните програмни продукти през деня.

В Районен съд -  Кърджали действа програмен продукт-модул „Съдебен 
призовкар“ към САС „Съдебно деловодство” на „Информационно 
обслужване“АД - Варна.

От 2019 година Районен съд- Кърджали, с прекъсване за няколко месеца, е 
свързан с Единния портал за електронно правосъдие. На 01.04.2021 година 
окончателно е въведена в експлоатация Единната информационна система на 
съдилищата, като продължава да се ползва и САС „Съдебно деловодство“. 
Действащата деловодна програма осигурява в пълна степен ефикасност и 
бързина при обработката на делата. Позволява създаване и водене на електронни 
досиета на делата, в които да се съхраняват сканирани всички постъпващи 
документи, във връзка с което още от 2015 г. се извършва цялостно сканиране на 
съдържащите се във всяко едно дело документи, респ. създаването на т.нар. 
„електронно дело” с оглед последващ електронен обмен на данни с други 
съдилища при обжалване пред по-горна инстанция, повдигане на спор за 
подсъдност и др.

Утвърдени са вътрешни правила за достъп до електронните съдебни дела на 
Районен съд -  Кърджали в Единния портал за електронно правосъдие, ведно с 
образци на заявления.

В съдебно-изпълнителна служба функционира деловодна програма „JES”, 
разработена и поддържана от ЕТ „Темида-2000-Еди Чакъров”, която към 
настоящия момент обезпечава нуждите на службата. От 2017 г. е инсталиран и 
програмен модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и 
сейфове“ към програмна система „JES”.

Считано от 01.11.2022 г. функционира и Информационната система на 
съдебното изпълнение (ИССИ), която осигурява централизиран информационен 
достъп до данни по образуването, движението и приключването на 
изпълнителните дела.

От 2019 година съдебен деловодител в „Съдебно-изпълнителна служба" е 
определен за служител, който да извършва справки само за нуждите на службата 
след разпореждане от съответния ДСИ, чрез отдалечен достъп до Регистъра на 
населението -  Национална база данни „Население“.

Към настоящия момент в Районен съд -  Кърджали се използва правно- 
информационна система „АПИС”, която е достъпна за всички съдии, ДСИ, 
съдиите по вписванията, съдебния администратор, главния счетоводител и 
административния секретар.

При необходимост във връзка с правораздаването се извършват справки от 
системния администратор чрез отдалечен достъп до НБД „Население”, както и 
от съдебните секретари по дела, образувани в ЕИСС, което допринася за 
бързината на съдебното производство.
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На интернет страницата на Районен съд -  Кърджали ежедневно се 
публикуват съдебните актове, справки за насрочени дела, справки за свършени 
дела и регистър по чл. 235, ал. 5 ГПК. Налична е информация за имената и 
длъжностите на съдиите, както и за съществуващите в съда вътрешни правила. 
На сайта са публикувани всички използвани образци и бланки за изтегляне, 
между които и Заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК, декларации и молби по 
Закона за правната помощ, молби по изпълнителни дела и други. Публикувани 
са Минималните стандарти за предоставяне, отчетност и контрол на правната 
помощ в съдебна фаза, Унифицираните процедури за предоставяне на правна 
помощ, както и Декларацията и молбите за предоставен на правна помощ. 
Своевременно се публикуват съобщения и заповеди, касаещи работата на съда, 
както обяви и конкурси.

Служителят „Връзки с обществеността“ при Окръжен съд -  Кърджали 
подпомага административния ръководител при изготвяне на прессъобщения по 
отношение на постановени актове по дела с обществен интерес, осъществявани 
инициативи от органа на съдебната власт, във връзка с настъпили промени в 
организацията на дейността на съда и други.

В Районен съд -  Момчилград през отчетната 2022 г. продължава 
използването на вече внедрените софтуерни продукти за управление движението 
на съдебните дела, както и регулярното обновяване на приложния софтуер от 
системният администратор.

Районен съд -  Момчилград е интегриран към „Единен портал за 
електронно правосъдие“ (ЕПЕП) -  в изпълнение на проект „Централизиране на 
информацията от система за управление на съдебните дела (САС) в единния 
портал за електронно правосъдие“. В Районен съд -  Момчилград е внедрена 
Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), по която съдът 
работи ведно със САС-Варна, до приключване на вече образуваните дела в 
системата. ЕИСС се достъпва посредством аутентикация с електронен подпис и 
оптична свързаност посредством мрежата на Държавна агенция „Електронно 
управление“(ДАЕУ).

В „Съдебно-изпълнителна служба“ функционира деловодна програма 
„JES”, разработена и поддържана от ЕТ „Темида -  2000 -  Еди Чакъров”, която 
към настоящия момент обезпечава нуждите на Районен съд Момчилград.

От 19.09.2022 г. ВСС предостави и внедри нова програма ЦАИС „Съдебен 
статус“ на национална информационна система “Бюра съдимост”, която 
позволява ускорен информационен обмен между районните съдилища, относно 
искания за издаване на свидетелства и справки за съдимост за лица, родени на 
територията на други районни и съдилища. Справки и уточняване на ЕГН на 
лица по делата чрез осигурен директен достъп на деловодителите от „Бюро 
Съдимост”, защитен с електронен подпис.

Монтираното в съда ПОС-терминално устройство осигурява възможност 
на гражданите, адвокати и други, ползващи услугите на съда, да заплащат
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дължимите държавни такси, глоби и др., без да им се удържа такса за обработка 
на плащанията.

В съдебната зала на Районен съд -  Момчилград работи система за аудио 
запис, с който се извършва звукозапис на съдебните заседания.

Към настоящия момент в Районен съд -  Момчилград се използва правно 
информационна система „АПИС” с абонамент, която е достъпна за всички 
съдии, административния секретар и съдебните служители на Районен съд 
Момчилград. Налице е и Dware-Конто -  онлайн програмен продукт, 
предназначен за автоматизиране на счетоводните процеси.

В изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“ с 
наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор 
„Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ 
се реализира унифициран шаблон за съдържанието на интернет страниците на 
съдилищата.

Интернет страницата на Районен съд -  Момчилград се актуализира 
ежедневно. Съгласно чл. 64 ЗСВ и утвърдени "Вътрешни правила за 
организацията на публикуване на съдебни актове" в Районен съд -  Момчилград, 
се извършва незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени 
дела, както и всички влезли в законна сила съдебни актове при спазване 
изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Извършва се публикуване и на друга актуална 
информация, свързана с работата на съда -  съобщения и обяви, графици на 
насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността на Районен съд -  
Момчилград, Декларации на служителите в Районен съд -  Момчилград по чл. 
12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закон за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси и друга полезна информация за дейността на съда.

През отчетната 2022 година за нуждите на Районен съд -  Момчилград са 
закупени от бюджетната сметка на съда 1 бр. скенер-Brother и 1 бр. МФУ -  
Brother, като от ВСС бяха получени два броя компютърни конфигурации за 
съдебната зала и бюро съдимост.

В Районен съд -  Момчилград съществува изцяло изградена локална 
компютърна мрежа, която позволява обмен на информация между съдиите и 
служителите, в това число и уведомяване на целия състав на съда за промени в 
нормативната уредба, промени в съществуващите вътрешни правила, 
задължителни указания и др. Всяко едно работно място е оборудвано с 
компютърна конфигурация, като са предвидени нуждите от поддръжка на 
хардуер и софтуер. Продължава използването на вече внедрените софтуерни 
продукти за управление движението на съдебните дела, както и регулярното 
обновяване на приложния софтуер от системният администратор.

В „Съдебно-изпълнителна служба“ функционира деловодна програма 
„JES”, разработена и поддържана от ЕТ „Темида -  2000 -  Еди Чакъров”, която 
към настоящия момент обезпечава нуждите на Районен съд Момчилград.

В Районен съд -  Ардино функционира локална компютърна мрежа с 
осигурен достъп до интернет. Всички компютри от мрежата на съда имат достъп
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до справочно - информационна система “АПИС”, “Съдебно-административна 
система” (САС) и ЕИСС. Редовно са извършвани всички дейности по 
актуализацията и архивирането на базите с данни за „САС” и „Бюро съдимост”, 
като и дейностите по актуализацията интернет страницата на съда и 
публикуването в срок на постановените съдебни актове.

През 2022 г. в Районен съд -  Ардино се използва Системата за сигурно 
електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление", 
улесняваща предоставяне на електронни административни услуги, към която се 
присъедини през 2021 г. Документи по електронен път, подписани с 
квалифициран електронен подпис, се приемат на посочени в сайта на съда имейл 
адреси, включително в съдебно-изпълнителна служба, в която се актуализира и 
използва и внедрения модул за автоматизирани справки за наличието на банкови 
сметки и сейфове в РБСС с цифров подпис. В служба СИС е осигурена 
възможност за достъп до е-услуги с квалифициран електронен подпис с 
контролиран достъп, позволяващо извършването на онлайн справки за актуални 
трудови договори и осигуряване на лицата, а през ноември 2022 г. в JES е 
добавен модул за трансфер на данни към ИССИ.

През месец декември 2022 г. комисия, назначена със заповед на 
административния ръководител на съда, е извършила инвентаризация и 
преоценка на ДМА в РС-Ардино, въз основа на която са бракувани 
амортизираните и повредени през годината ДМА, за което са съставени 
съответни протоколи.

На 28.06.2022 г. от ВСС са получени един брой слушалки във връзка със 
записване на аудио файлове за разработването на софтуер „voice to text”; на
29.07.2022 г. са получени 1 бр. компютърна конфигурация с два монитора от 
ВСС, предвидени за съдебната зала; на 02.08.2022 г. за обезпечаване нормалната 
работа на съда са закупени един компютър, един мрежов сторидж и два броя 
твърди дискове; и на 13.12.2022 г. е получена една компютърна конфигурация 
„All in one” от Министерство на правосъдието по проект „Реализиране на 
Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.

В доклада си Председателят на Районен съд -  Крумовград не посочва 
данни относно техническото и информационно осигуряване на съда през 
отчетната 2022 г.

Х. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ
През 2022 година Районен съд -  Кърджали продължава да извършва 

дейност за активна информираност на широката общественост за дейността на 
съда. През годината не е спирала практиката медиите да бъдат информирани за 
дела с голям медиен интерес, както и за събития и инициативи насочени към 
гражданите и информационни кампании, насочени към повишаване на 
осведомеността и правната култура, като същите се публикуват и на интернет- 
страницата на съда.
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В началото на 2022 г., въпреки извънредната обстановка, в която се 
намираше страната и въпреки по-малко проведените срещи от желаните, 
Районен съд -  Кърджали успява да продължи добрите си практики за работа с 
млади хора. На 28.03.2022 г. председателят на съда Здравка Запрянова и 
съдебният администратор Таня Цинова, посещават училището-партньор като 
изнасят лекции на теми „Прояви на непълнолетни лица и последици. Детското 
насилие.“ и „Запознаване с професията съдебен служител. Права и задължения 
на съдебния служител.“ До края на отчетната година срещите между магистрати 
и ученици са продължили, като с настъпване на новата учебна година, на
08.11.2022 г., с открит урок на правна тематика пред десетокласници от 
традиционния партньор СУ „Петко Р.Славейков“ -  Кърджали, Районен съд -  
Кърджали стартира Образователната програма „Съдебната власт -  информиран 
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 
2022/2023 година. Съдия Мариана Гунчева представи пред учениците темата: 
„Разделение на властите според Конституцията на Република България. 
Независимост на съдебната власт“, като в края на учебния час им раздаде 
екземпляр от Конституцията на България. Срещите между магистрати и ученици 
продължават, като на 07.12.2022 г. съдия Вергиния Еланчева запозна 
десетокласниците с темата: „Наказателно правосъдие. Престъпления (против 
личността и против собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателно 
отговорни лица. Наказание -  понятие, цел, видове. Престъпления.“ В рамките на 
учебната година предстоят още открити уроци по Образователната програма, 
реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на 
образованието и науката.

На 25.03.2022 г. в Районен съд -  Кърджали е проведен „Ден на отворените 
врати“. На 01.12.2022 г., по покана на фондация „П.У.Л.С.“, съдия Мариана 
Гунчева е взела участие в кръгла маса на тема „КЛУБ „ДОВЕРИЕ“ в защита и 
подкрепа на жени и момичета, пострадали или в риск от насилие в регион 
Кърджали.

С цел улесняване на вътрешната комуникация между съдии и съдебни 
служители, всеки съдия и съдебен служител разполага с вътрешна електронна 
папка. Служебна информация достига до тях и чрез споделена папка, която се 
съхранява на сървъра на Районен съд -  Кърджали.

Информацията на сайта на съда винаги е актуална, тя се обновява 
периодично или при необходимост. Информацията за постановените съдебни 
актове и насрочени дела се обновява ежедневно.

През 2022 г. на интернет-страницата на съда, не е имало изразени 
позитивни или негативни мнения от граждани, относно работата на Районен съд 
-  Кърджали, няма и проведени анкети. През годината в Районен съд -  Кърджали 
са постъпили три броя заявления за достъп до обществена информация, като по 
едно от тях е предоставен достъп, по друго е отказан, а по трето е даден 
частичен такъв.
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През изминалата 2022 година не са се провеждали срещи и 
пресконференции на председателя на съда или други съдии от съда с различни 
медии.

Всички проведени мероприятия и инициативи са публикувани в рубриките 
„Инициативи и събития“ или „Прессъобщения“ на интернет-страницата на 
Районен съд -  Кърджали.

През 2022 г. в Районен съд -  Ардино са проведени следните дейности: 
активни занимания с ученици от СУ „Васил Левски“ -  гр.Ардино по 
Образователна програма "Съдебната власт-информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури"; полагането на клетва на 
новоизбраните съдебни заседатели с мандат 2021-2025 г.; Ден на отворените 
врати и работната среща на магистрати, съдии и съдебни служители от Районен 
съд -  Ардино и Районен съд -  Златоград, като всички те са медийно отразени, 
както на сайта на РС-Ардино, така и в регионалните медии, и във фейсбук- 
страницата на Висшия съдебен съвет.

Актуалните и предстоящи събития се отразяват на интернет-сайта на съда 
чрез прессъобщения.

В Районен съд -  Момчилград е проведен Ден на отворените врати на 15- 
ти април 2022 г.

В Районен съд -  Крумовград на 16.04.2022 г. е проведен „Ден на 
отворените врати“, а на 08.11.2022 г. е проведено събеседване на ученици от 8а и 
8б клас на ПГТ „Христо Смирненски“ -  гр. Крумовград, с цел повишаване на 
правната култура, запознаване с организацията на работа на съдиите и 
съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на 
съдебните служби. Инициативата е даола възможност на присъстващите да се 
запознаят отблизо с всекидневието на магистратите и съдебните служители. 
Разказана е била историята на съда, с цел популяризиране дейността и постигане 
на по-добра информираност за работата съдебната система; проведени са 
разисквания относно провеждането на граждански и наказателен процес.

XI. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
ЗАКОНИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

1. По делата, образувани по Закона за признаване, изпълнение и 
изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на 
финансови санкции, транспониращ Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, 
относно регламентираните в чл. 16, ал. 1 от Закона незабавен срок за образуване 
на делото, насрочването му за разглеждане в 7-дневен срок от получаването на 
решението за конфискация или отнемане и удостоверението и разглеждането 
му в състав от трима съдии: обществените отношения, които се регулират със 
закона, макар и транспониращ Рамково решение на Съвета Европа, не налагат 
незабавното образуване и разглеждането на този вид дела в предвидените 
изключително кратки процесуални срокове, но същевременно значително 
натоварват съдиите, които са длъжни да се запознаят с делото в деня на
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образуването му и да го насрочат за разглеждане в открито съдебно заседание в 
7-дневен срок. Получава се така, че се ангажира състав от трима съдии, за да 
извърши формална проверка за наличие на изискуемите предпоставки на закона 
за признаване и изпълнение на решение, влязло в сила, без извършването на 
същинска правораздавателна дейност. Така, целеният от закона краен резултат е 
несъответен на времевия и човешки ресурс, който по закон следва да се 
ангажира за постигането му. Заради кратките процесуални срокове, този вид 
дела се разглеждат включително и през периода на съдебна ваканция, което 
налага задължителното осигуряване на трима съдии на работа през целия 
период и създава допълнителни организационни затруднения. Всичко изложено 
налага законодателна промяна относно сроковете за насрочване на делатаи и 
съставът на съда, който ги разглежда по Закона за признаване, изпълнение и 
изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на 
финансови санкции.

2. По търговските дела по несъстоятелност, при молба по чл. 625 ТЗ, 
подадена от длъжник, съдът е длъжен да я разгледа незабавно в закрито 
заседание съгласно чл. 629 ТЗ. Този законов срок е нереален и може бъде 
спазен само, ако делата по несъстоятелност се разглеждат от специализиран съд 
по несъстоятелност, какъвто в българската съдебна система не съществува или 
се разглеждат от съдии от отделения, които преимуществено се занимават с 
такъв вид дела. В останалите случаи, откриването на производството по 
несъстоятелност е почти невъзможно без назначаване на вещо лице със 
специални знания, което да извърши необходимото икономическо и финансово 
обследване на длъжника, заявил несъстоятелност, което изначално води до 
обективна невъзможност за спазване на незабавния срок за произнасяне. Липсва 
освен това баланс между процесуалното задължение на съда за незабавно 
произнасяне по молба на длъжник и фактически реалното и най - срещано 
положение, при което длъжникът, далеч преди подаване на молбата е изпаднал 
в несъстоятелност. В същото време незабавното произнасяне е и обективно 
невъзможно при назначаване на вещо лице, което се нуждае от време за 
изготвяне на заключение, както е необходимо и такова за насрочване на 
открито съдебно заседание по изслушване на експертизата и призоваване на 
длъжника. Ето защо незабавният срок за произнасяне по молба на длъжник по 
чл. 625 ТЗ на практика е трудно изпълним. Неадекватна на развитието на 
производството по несъстоятелност е и разпоредбата на чл. 679, ал. 3 ТЗ, според 
която в производство по отмяна на решение на събрание на кредиторите, 
последните се призовават чрез “Държавен вестник”, а същевременно според ал. 
2 на разпоредбата, съдебното заседание се провежда не по-късно от 14 дни от 
постъпване на искане, което е непостижимо в случай, че длъжникът или 
кредиторът, направил искането, не е внесъл таксата за обнародване на 
призоваването, нито в такъв срок е реално ДВ да извърши призоваването. Наред 
с това призоваването чрез ДВ е в абсолютен дисонанс с всички останали 
хипотези на призоваване или уведомяване на страни в производството по
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несъстоятелност, за редовността на които процесуални действия е достатъчно 
обявяването в търговския регистър.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следва да отбележа, че за поредна година всички съдии, 
съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители от 
Кърджалийския съдебен район с дължимия професионализъм и отговорност 
осъществяваха високите обществени очаквания за ефективно, прозрачно и 
справедливо правораздаване. Отчетените и анализирани в доклада данни са 
показателни за трайната и безусловна тенденция в постигане на тези очаквания. 
Безспорно добрите резултати са плод на екипната работа и на непрекъснатите 
усилия на всички. Работата ни занапред следва да бъде насочена към запазване 
на достигнатите високи стандарти при осъществяване на правораздавателна 
дейност и към непрекъснато повишаване на нейното качество и недопускане на 
необосновано забавяне на съдопроизводството.

Пожелавам на всички Ви здраве и успех!
Колеги, ще завърша с това, че заглавната страница на Годишния доклад за 

2022 г. представлява снимка на сграда. Тази снимка на сграда е все още проект 
на Съдебната палата на гр. Кърджали такава, каквато би изглеждала след 
реконструкцията й. Силно искаме и вярваме, че тази снимка ще стане реалност, 
защото Съдът в гр. Кърджали заслужава такава сграда, а град Кърджали 
заслужава такава Съдебна палата!

град Кърджали
28.02.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОКРЪЖЕН СЪД -  КЪРДЖАЛИ:

(В. КАШИКОВА)
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П РИ Л О Ж Е Н И Я :

1. П р и л о ж е н и е  № 1  -  “  О т ч е т  з а  р а б о т а т а  н а  О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  п р е з  2 0 2 2  г . ”  -  3 е к з . ;

2 .  П р и л о ж е н и е  № 2  -  С п р а в к а  з а  р е з у л т а т и т е  о т  р а б о т а т а  н а  в с е к и  с ъ д и я  о т  О к р ъ ж н и я  с ъ д  п р е з  2 0 2 2  г . ;

3 . П р и л о ж е н и е  № 3  -  “ О т ч е т  з а  р а б о т а т а  н а  Р а й о н е н  с ъ д  -  О б о б щ е н  з а  в с и ч к и  р а й о н н и  с ъ д и л и щ а  о т  

К ъ р д ж а л и й с к и я  с ъ д е б е н  р а й о н  п р е з  2 0 2 1 2  г . ” , в е д н о  с  п р и л о ж е н и т е  к ъ м  н е г о  к о п и я  н а  о т ч е т и  з а  р а б о т а т а  н а  Р С  -  

К ъ р д ж а л и ,  Р С  -  М о м ч и л г р а д ,  Р С  -  К р у м о в г р а д  и  Р С  -  А р д и н о  п р е з  2 0 2 2  г . ;

4 .  „ О т ч е т  п о  н а к а з а т е л н и  д е л а  I - в а  и н с т а н ц и я  н а  О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  з а  2 0 2 2  г . ” ;

5 . „ О т ч е т  п о  н а к а з а т е л н и  д е л а  I I - р а  и н с т а н ц и я  н а  О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  з а  2 0 2 2  г . ” ;

6 .  „ О т ч е т  п о  г р а ж д а н с к и  и  т ъ р г о в с к и  д е л а  I - в а  и н с т а н ц и я  н а  О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  з а  2 0 2 2  г . ” ;

7 .  „ О т ч е т  п о  г р а ж д а н с к и т е  д е л а  I I - р а  и н с т а н ц и я  н а  О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  з а  2 0 2 2  г . ” ;

8 . „ С п р а в к а  з а  д е й н о с т т а  н а  с ъ д и и т е  в  О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  з а  2 0 2 2  г .  ( г р а ж д а н с к и  и  т ъ р г о в с к и  д е л а ) ” ;

9 . „ С п р а в к а  з а  д е й н о с т т а  н а  с ъ д и и т е  в  О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  з а  2 0 2 2  г .  ( н а к а з а т е л н и  д е л а ) ” ;

1 0 . „ С п р а в к а  з а  р е з у л т а т и т е  о т  в ъ р н а т и ,  о б ж а л в а н и  и  п р о т е с т и р а н и  н а к а з а т е л н и  д е л а  н а  с ъ д и и т е  о т  

О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  з а  1 2 - т е  м е с е ц а  н а  2 0 2 2  г . ”

1 1 . „ С п р а в к а  з а  р е з у л т а т и т е  о т  в ъ р н а т и ,  о б ж а л в а н и  и  п р о т е с т и р а н и  г р а ж д а н с к и  д е л а  н а  с ъ д и и т е  о т  

О к р ъ ж е н  с ъ д  -  К ъ р д ж а л и  з а  1 2 - т е  м е с е ц а  н а  2 0 2 2  г . ”
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