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Като орган на съдебната власт, Районен съд гр. Златоград 

осъществява правораздаване в съдебния район, включващ общините 

Златоград и Неделино. Община Златоград обхваща територия с площ 
175.8 кв.км и включва още осем населени места - селата Старцево, 

Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци, Страшимир, Пресока и Кушла. 
Община Неделино обхваща територия от 102,3 кв.км и включва общо 16 

населени места - гр. Неделино и селата Бурево, Долен и Горен Върли 
дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, 

Кундево, Еленка, Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара. 
И през отчетния период дейността на съда е съобразена с 

постигане на целите за повишаване доверието в съдебната система, 
максимална прозрачност в работата на съда, бързо и качествено 

правораздаване и гарантиран достъп до правосъдие. За постигане на 
тези цели, съдът е реализирал качествено и своевременно съдебно-

административно обслужване на гражданите, стриктно съблюдаване на 
установения вътрешен ред, повишаване квалификацията и 

професионализма на съдиите и служителите, осигуряване на отдалечен 

електронен достъп до делата. Дейността на съда е съобразена с 
произтичащите, от Конституцията и законите, принципи и задължения и 

е насочена към защита на правата и законните интереси на гражданите, 
юридическите лица и държавата, към точното и еднакво прилагане на 

законите спрямо всички.  
На 22.11.2013г. тържествено беше отбелязана 100-

годишнината от откриването на съда, станало с Указ №24/17.10.1913 г., 
когато са създадени десет мирови съдилища, едното от тях в Даръ 

дере(днешен Златоград). С подготвената изложба от архивни материали 
и Юбилейна хроника, обществеността беше запозната с историята на 

съдебното дело в Златоград, функциите и задачите на съдебната 
институция. По повод юбилея Общински съвет гр. Златоград с Решение 

№Е558/21.11.2013г. удостои Районен съд Златоград с „Почетен знак на 
Златоград” за съхраняване и развитие на ценностите на демократичното 

общество и за повишаване доверието в съдебната система в община 

Златоград”. 
В изпълнение на Решение на ВСС на 25.04.2013 г., при голям 

интерес от учащите се,  в районния съд бе проведен „Ден на отворените 
врати”, като основната насоченост бе към повишаване правната култура 

на подрастващите.  
Районен съд гр. Златоград бе избран да участва в 

изпълнението на проект „Правосъдие – приятел на детето”, 
осъществяван от фондация „Международна социална служба – България” 

и фондация „Детски правен център – България”, със срок на изпълнение  
месец септември 2012 г. – месец август 2015 г. Основната цел  е 

осигуряване спазването правата на детето преди, по време и след 
приключване на съдебното производство, в областта на гражданското 

правораздаване, чрез въвеждане на Минимални стандарти. В рамките на 
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проекта ще бъде адаптирана една съдебна зала за изслушване на 

децата. 
 

 

І. КАДРОВА ОБEЗПЕЧЕНОСТ 

 
Щатната численост на съда е следната: 2 съдии, 1 държавен 

съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 14 съдебни служители. 
Тази численост е напълно адекватна на натоварването на съда, като 

няма основание за увеличаване на щата.  
 

1. Съдии 
 

По щат съдиите са двама, единият от които е 
административен ръководител.  

С Решение на ВСС от 19.09.2013 г., по протокол 
№36/19.09.2013 г., е назначена Гюлфие Яхова – младши съдия в ОС 

Смолян, на длъжността „съдия” в РС Златоград, считано от 21.10.2013 г. 
Благодарение на това решение  бе разрешен проблема с дългогодишната 

вакантност –от 14.07.2011г. на  този щат.  

До встъпването в длъжност на съдия Яхова, през 2013 год. в 
ЗРС са били командировани за разглеждане на граждански дела и НАХД, 

съдиите от Окръжен съд Смолян: Тоничка Кисьова - от 11.12.2012 г. до 
11.03.2013 г.; Зоя Шопова - от 11.03.2013 г. до 11.06.2013 г.;  Петранка 

Прахова - от 12.06.2013 г. до 12.07.2013 г. и от 02.09.2013 г. до 
01.11.2013 г.; Меденка Недкова – на 27.09.2013 г., както  и от РС Мадан 

съдия Динко Хаджиев – на 29.01.2013 г., 12.06.2013 г. и 19.06.2013 г.; 
съдия Ангел Павлов - на 03.01.2013 г., 09.01.2013 г., 08.02.2013 г., 

08.03.2013 г.  
До месец ноември 2013 г. дежурствата са осъществявани от 

административен ръководител, а след това и от новоназначения съдия. 
Държавен съдебен изпълнител е Илия Карамфилов, а Съдия 

по вписванията е Елица Личева. И двамата са с дългогодишен опит  и 
притежават необходимите знания и квалификация. 

При отсъствие на съдията по вписвания, същия се замества от 

държавния съдебен изпълнител със заповед на министъра на 
правосъдието. По-сложен е проблема при отсъствие на съдебния 

изпълнител, за  който няма законова възможност да бъде заместван от 
съдията по вписвания и през времето на ползване на отпуска се налага 

прекъсване, за да може да предприема действия по изпълнителните 
дела. Необходима е законодателна промяна в тази насока, като бъде 

предвидена възможност съдията по вписвания да може да замества 
съдебния изпълнител. 

През 2013 г. е извършено периодично атестиране на съдия 
Ирина Кюртева-административен ръководител, като с решение на ВСС от 

21.11.2013 г. е приета  оценка за изпълнение на работата – много добра. 
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2.Съдебни служители 

 
Служителите по щат са 14 бр., от които ръководни длъжности 

са  2 бр. – главен счетоводител и административен секретар, а 

останалите 12 бр. са експертни и технически длъжности съгласно 
Класификатора за длъжностите в администрацията по чл. 340 от ЗСВ. 

Тази численост е напълно адекватна на натоварването на съда и в 
близко бъдеще няма основание за промяна на щата.  

В съотношението съдии/служители  би трябвало да се вземат 
предвид само тези служители, които имат пряко отношение към 

правораздавателната дейност, осъществявана от съдиите – напр. 
деловодители и съдебни секретари. Ръководните длъжности изпълняват 

функции на административно ръководство на служителите, а 
техническите – поддръжка сграда и чистач, вкл. и системния 

администратор, обезпечават технически работата на съда. Служителите в 
съдебното изпълнение  са пряко ангажирани с тази дейност. 

При осъществяването на своята дейност служителите на съда 
се ръководят от Правилника за администрацията в районните, 

окръжните, административните, военните и апелативните съдилища и 

въведените вътрешни правила по изискванията на Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор, като изпълняват 

служебните си задължения според длъжностните си характеристики. 
Между тях има пълна взаимна заменяемост в рамките на една служба. 

Справят се много добре с работата си, тъй като са с богат опит и отлична 
координация помежду си, работят добре в екип. 

През 2013 г. е извършена атестация на всички служители  
съгласно ПАРОАВАС от комисия, назначена със Заповед на 

административния ръководител. 
 

3.Квалификация на магистрати и служители, 
Дисциплинарни наказания, поощрения. 

 
Необходимо условие за подобряване качеството на съдебните 

дейности е поддържане и усъвършенстване на професионалната 

квалификация. Нивото на работа е много добро, но  е необходимо да се 
надгражда, за да може да отговори на повишените изисквания към 

съдебната система като цяло, в съвременните условия на хармонизация с 
Европейското законодателство. 

През 2013 год. съдия Кюртева е участвала в следните 
обучения, проведени от НИП: „Индивидуални административни актове по 

Закон за закрила на детето и Кодекса на труда”; „Активен подкуп в 
публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в съдебната система”; 

„Администриране на въззивни и касационни жалби”.  
Съдия Яхова е участвала в обучение, в рамките на проект 

„Правосъдие – приятел на детето”, относно участие на детето в съдебни 
производства и положението му след раздяла на родителите. 

Съдиите участват редовно  в организираните от Председателя 
на ОС Смолян ежемесечни работни срещи и общи събрания на съдиите от 
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съдебния окръг, които са особено важни за разрешаване на текущи 

въпроси, свързани както с административната, така и с 
правораздавателната дейност.  

Административният секретар В. Шопова, която изпълнява и 

функциите на служител по сигурността на информацията е била на 
обучение на тема „Защита на класифицираната информация в съдебната 

система”. 
Съдебните служители съзнават отговорността на 

изпълняваната работа, мотивирани са да работят с чувство за 
ангажираност и отговорност към задачите, които им се поставят. 

Предоставена им е възможност да правят предложения за подобряване 
работата на администрацията и за повишаване на собствената им 

квалификация. Всички служители членуват в Националното сдружение 
на съдебните служители.  

През отчетния период не са налагани наказания на съдии и 
служители.  

 
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Върху броя и характера на образуваните в съда дела влияние 
оказват спецификата на социално-икономическите условия и 

демографски процеси в съдебния район и страната. Макар и не особено 
благоприятните условия през 2013 г. е налице леко завишение в броя на 

новообразуваните дела, в сравнение с предходните отчетни периоди. 
 

1. Брой дела за разглеждане: 
 

Разгледаните през отчетния период дела са 667 бр. 
граждански и наказателни, от които:  

 Граждански-  485 бр. – 73% от общия брой; 
 Наказателни- 182 бр. - 27% от общия брой. 

 

ВИДОВЕ ДЕЛА 2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

ГРАЖДАНСКИ 524 471 485 

НАКАЗАТЕЛНИ 242 164 182 

ОБЩО 776 635 667 

 

Налице е леко увеличение в броя на гражданските дела – с 
14 бр. и   наказателните дела – с 18 бр. 

Новообразувани през отчетния период са 615 броя дела, от 

които:  
 Граждански-449 бр.(от тях 5 бр. по подсъдност)-73% 

 Наказателни-166 бр.-27% 
 

 



 6 

ВИДОВЕ ДЕЛА 2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

ГРАЖДАНСКИ 474 425 449 

НАКАЗАТЕЛНИ 202 147 166 

ОБЩО 676 572 615 

 

Запазена е тенденцията на увеличаване на делът на 
новообразуваните спрямо всички дела за разглеждане, като процентното 

им съотношение е 92 %. 
 

2. Свършени дела 

 
В края на 2013г. са решени 600 бр. граждански и 

наказателни дела, което спрямо общия брой за разглеждане се явява 
близо 90%.  

 

ВИДОВЕ ДЕЛА 2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

ГРАЖДАНСКИ 478 435 434 

НАКАЗАТЕЛНИ 225 148 166 

ОБЩО 703 583 600 

 
 

Процентно изразена, срочността  на разглеждане на делата за 
трите години, е както следва: 

 

СРОК 2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

ДО 3 МЕСЕЦА 91% 94% 96% 

НАД 3 МЕСЕЦА 9% 6% 4% 

 

Изводът е, че е увеличен процента на разгледаните дела в 

инструктивния тримесечен срок, с което е подобрена срочността на 
разглеждане и решаване на делата. 

 
Граждански дела:  

 
В  края на годината са свършени 434  граждански дела, което 

е 90% от общия брой за разглеждане граждански дела.  За 2011 год. 
този процент е 91%, а за 2012год. – 92%.  

От тях, 411 са решени в тримесечния срок, което е 95 % 
спрямо решените граждански дела. За 2011 год. този процент е 90%, а 

за 2012 год. е 93%.  
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Наказателни дела: 

 
В края на годината са свършени 166  наказателни дела, което 

е 91 % спрямо разглежданите наказателни дела(2012 год. – 90%, 2011 

год. – 92%,). 
В тримесечния срок са решени 164 дела, което  е 99.00 % 

спрямо свършените наказателни дела (2011 год. – 95 %, 2012 год. – 
97%).  

 
  Несвършени дела в края на отчетния период: 

 

 

ДЕЛА 

 

ОБЩО 

 

ВИСЯЩИ 

СЪОТНОШЕНИЕ 

СПРЯМО 

СВЪРШЕНИТЕ 

ГРАЖДАНСКИ 434 51 12% 

НАКАЗАТЕЛНИ 166 16 10 %  

ОБЩО 600 67 11 % 

 
Наказателни дела: 

Несвършени в края на отчетния период са общо 16 
наказателни дела, от които 5 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД и 9 бр. НАХД. 

Всичките са образувани в края на месец ноември и месец декември 2013 
г., поради което спазвайки процесуалните срокове са насрочени за м. 

януари 2014 г. 
Граждански дела: 

Несвършени в края на отчетния период са 51 граждански 
дела – предимно вещни искове и делби. При извършения анализ се 

установи, че 14 бр. дела са образувани в периода края на месец 
октомври – месец декември, поради което с оглед необходимото време за 

призоваване и представяне на писмен отговор от ответната страна, не е 

било възможно да приключат до края на 2013 г. Спрени са 9 броя от 
висящите граждански дела. По 2 бр. от делата са предявени насрещни 

искови молби, а по 4 бр. гр. дела са конституирани нови ответници, на 
които са връчвани разпореждания по чл. 131 ГПК. Поради неизготвяне 

на експертизи и възлагане на допълнителни задачи са отложени 7 бр. 
дела. Във връзка с обжалване пред по-горната инстанция на 

прекратителни определения и за обезпечение по 3 бр. гр. дела, същите 
не са приключили до края на 2013 г. Останалите 9 бр. гр. дела не са 

били свършени поради нередовност на исковите молби, обжалване на 
разпореждане за връщане на исковата молба и проблеми с 

призоваването ответниците,  които са с неточен адрес за призоваване.   
              От изложеното следва да се направи извода, че в Районен съд 

гр. Златоград не се констатира затруднение в движението на 
наказателните и гражданските дела. Делата се образуват в деня на 

постъпване и се насрочват в месечен срок. Същите се насрочват 

ритмично с разумни интервали между заседанията. Разпределението на 
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делата е равномерно, няма разлики в натовареността на съдиите. 

Същите са заложени в системата за разпределение при 100 % 
натовареност за двамата съдии. Случайният подбор чрез електронно 

разпределение на делата се извършва съобразно поредността на 

постъпването им и шифрите на делата. Организацията на работата на 
съда е много добра. Не се констатира безпричинно отлагане и забавяне 

на производствата. Въведените    времеви стандарти за разглеждане на 
делата и механизми за намаляване на забавянето им, както при 

администрирането им, така и при разглеждането и изписването на 
съдебните актове, очевидно дават добри резултати.  Изготвянето на 

ежемесечни справки от съдебното деловодство също спомага за 
контролирането на различните процесуални срокове. Тези механизми 

касаят както съдиите, така и служителите, тъй като засягат образуването 
на делата, администрирането им, насрочването им, отлагане и т.н. Това 

води до по-добра организация на работата  и допринася за общите 
резултати на съда, което от своя страна отговаря на изискванията на 

обществото за бърз, справедлив и ефикасен съдебен процес. 
С цел процесуална икономия и бързина в съда успешно се 

използва възможността за  служебни справки за адресната регистрация 

на страните по делата, на основание Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за 
реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

Национална база данни ”Население”. 
 Със заповед на административния ръководител на РС Златоград 

са утвърдени Вътрешни правила, с които е създадена организация за 
изпращане на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес 

по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК, който ред все още не се използва 
активно от страните, тъй като няма задължителен характер.  

Все по-често се използва предоставената възможност на 
адвокатите за отдалечен достъп до делата, осъществяван по електронен 

път. За всяко дело се създава електронна папка, като се сканират 
документите по делата. 

Съгласно сключения договор с обслужващата съда банка, не се 
събират банкови такси при парични вноски по сметката на съда от трети 

лица. Поставен е и ПОС-терминал за улеснение на гражданите при 

внасяне на държавните такси. 
 

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

 
През отчетната година са приключили 532 дела, от тях 395 по 

граждански дела и 137 по наказателни дела. Съдебните актове са 
изготвяни в срок. 
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ВИДОВЕ ДЕЛА 

 

2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ 197 127 137 

 

ГРАЖДАСКИ 446 362 395 

 

ОБЩО 643 489 532 

 

 
 

Решени по същество наказателни дела, видове: 
 

 

ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

НОХД 51 30 19 

НЧХД 3 2 2 

78 б.”а” от 

НК 

11 6 12 

ЧНД 22 30 12 

Разпити 22 16 35 

НАХД 88 43 57 

ОБЩО 197 127 137 

 

 
Решени по същество граждански дела, видове: 

 
 

ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

По общия 

исков ред 

99 88 69 

Чл.310 от 

ГПК 

5 3 2 

Адм.по 

ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 

3 9 1 

Частни 

гр.дела 

44 35 29 

Чл.410 и 417 

б”в-з” от 

ГПК 

276 215 283 

Дела от и 

с/у търговци 

15 11 11 

Др.гр. дела 4 1 - 

ОБЩО 446 362 395 
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Съдебните актове са постановявани в законоустановения 
срок. 

 

Граждански дела по видове: 
 

ВИД 2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

 

Семеен кодекс 24 8 11 

Обл. искове 26 42 28 

Вещни искове 22 11 14 

Делби 3 1 1 

Искове по КТ 11 8 7 

Други дела 81 68 50 

 Чл.410 и чл. 417 

ГПК  

 

276 

 

215 

 

283 

Дела от адм. 

характер 

 

3 

 

9 

 

1 

Общо 446 362 395 

 

 

Очевидно е, че гражданите и търговците предпочитат да 
уреждат отношенията си по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, вместо да 

прибягват до общия исков процес, който е по-скъп и по-продължителен. 
Показател за това е големият брой заповедни производства през 

изминалата 2013 год. в сравнение с броя на делата по общия исков ред. 
През 2013 год. по реда на чл.422 ГПК(след направено възражение от 

длъжника за недължимост) са образувани 24 бр. дела, което спрямо 
общия брой заповедни производства е 8%. Изводът е, че заповедното 

производство се оказа ефикасен и ефективен начин за уреждане  
взаимоотношения между страните. 

В „други гр.д.” са включени тези по чл.390 ГПК(6 бр.), чл.49, 

ал.1 ЗН(13 бр.), чл.19, ал.3 ЗГР(5 бр.), чл.130, ал.3 СК( 9 бр.), съдебни 
поръчки. 

 
3. Брой прекратени дела, причини. 

 

ПРЕКРАТЕНИ 

ДЕЛА 

ОБЩ 

БРОЙ 

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Граждански дела 39 8 бр. дела са прекратени по спогодба между 

страните 

3 бр. дела са прекратени и изпратени по подсъдност 

7 бр.дела са прекратени, поради оттегляне на 

исковата молба 

12 бр. дела  са прекратени, поради неизпълнени 

указания  

( неотстранени нередности по исковите молби) 
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7 бр. дела - поради недопустимост на иска  

1 бр. дело е  прекратено и присъединено към друго 

1 бр.дело е прекратено поради неявяване на ищците 

 

Наказателни дела 29 Прекратени са 17 НОХД: 

14 бр. са прекратени по споразумение 

  1бр.- прекратено поради смърт на подсъдимия 

 2 бр.  са  прекратени и изпратени на РП Златоград: 

-НОХД 1/2013 г. – на осн. чл. 382, ал.8 НПК, поради  

неодобряване на споразумението; 

 -НОХД 138/2013г.-на осн. чл.249, ал.1, вр.  ал.2, вр. 

чл.248, ал.2,т.3 НПК за допуснато съществено 

процесуално нарушение в досъдебното производство-

нарушено право на защита. 

Прекратено  е 1 НАХД  - по подсъдност 

Прекратени са 7 НЧХД: 

 2 бр. дела са прекратени по спогодба 

 3 бр. дела са прекратени поради оттегляне на 

тъжбите 

 2 бр. дела са прекратени, поради това, че са 

присъединени с други  

 

 

 

 

 

 
4. Брой обжалвани и протестирани, резултати от 

въззивна и касационна проверка, изводи.  
 

 

РЕЗУЛТАТ 2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

Потвърдени 68 102 55 

Изменени 12 22 10 

Отменени 15 13 8 

ОБЩО 95 137 73 

 
А. Граждански дела. 

 
От решените през отчетния период 434  гр. дела, са 

обжалвани 27 от тях, като производството по обжалване за част от тях 
не е приключило.  

През отчетната 2013 година в Районен съд гр. Златоград са се 
върнали 36 броя съдебни решения и 17 бр. определения по обжалвани 

граждански дела, както през отчетната, така и от предходни години. От 
тях са потвърдени 40 съдебни акта на Районен съд гр. Златоград. Изцяло 

отменени са 3 съдебни  решения и 3 бр. определения, частично 
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изменени са 4 решения и 3 бр. определения. Тези резултати сочат на 

постигнато добро качество на постановените съдебни актове. 
Причини за отменените съдебни решения са: новосъбрани 

доказателства пред окръжния съд, неправилност и незаконосъобразност 

при прилагане на материалния закон, определяща се от  различните 
правни изводи при преценка на доказателствения материал, едно 

решение е обезсилено поради непроизнасяне по предявения иск. 
 

 
Б. Наказателни дела. 

 
От решените през отчетния период 166 наказателни дела, са 

обжалвани 7 от тях. 
През отчетната 2013 г. в Районен съд гр. Златоград са се 

върнали 19 броя обжалвани наказателни дела, (от които 1 бр. е по 
обжалвано определение), както през отчетната така и от предходни 

години. От тях по 15 са потвърдени съдебните актове на Районен съд гр. 
Златоград.  

Отменено е решението по едно НАХД, а по 5 бр. НАХД 

решенията са изменени в частта относно размера на наказанието. 
Определения -3 бр. са потвърдени, а 1 е отменено. 

През 2013 г. няма протестирани НОХД. 
 

5.  Средна натовареност за съдебния район по видове 

дела за разглеждане, спрямо общия брой дела и спрямо 
свършените дела.  

 
Средната натовареност за 2013 година на база общ брой дела 

за разглеждане  - 667 броя, при щат от двама съдии  е 334 дела годишно 
на съдия. 

 
 

СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ    
СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ  ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – 

на база 12 месеца/съдия 

 

 

 

 

2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

общо Бр. общо Бр. общо Бр. 

граждански 524 22 471 20 485 20 

наказателни 242 10 164 7 182 8 

ОБЩО 766 32 635 26 667 28 
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СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ    
 СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ БРОЙ ДЕЛА- 

на база 12 месеца/съдия 

 
 

СРОК 2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 

решени бр решени бр  Решени бр 

граждански 478 20 435 18 434 18 

наказателни 225 9 148 6 166 7 

ОБЩО 703 29 583 24 600 25 

 
 

Делата се разпределят на случаен принцип. До започване на 

работа на новоназначения съдия, делата се разпределят между 
председателя и командирования съдия, като делата, които следва да се 

разгледат в кратки срокове, НОХД, НЧХД и НЧД се разглеждат от 
действащия съдия-председателя на съда. След 21.10.2013 г. всички дела 

се разпределят автоматично, на случаен принцип, съобразно 
статистическите шифри, по равно между съдиите.   

 
 

СРЕДНА ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ    
 

 

СЪДИЯ РАЗГЛЕДАНИ ПРИКЛЮЧЕНИ/РЕШЕНИ 

общо бр.месечно общо бр.месечно 

Ирина Кюртева  
518 

 
43 

 
486 

 
40.05 

 

Гюлфие Яхова –от 

21.10.2013г. 

 
73 

 
29 

 
38 

 
15 

     

 

 
Командировани съдии – решени дела: 

 
 съдия Тоничка Кисьова от СмОС -14 дела; 

 съдия Зоя Шопова от СмОС  -20 дела;  
 съдия Петранка Прахова от СмОС -32 дела;  

 съдия Меденка Недкова от СмОС  – 1 дело; 
 съдия Динко Хаджиев от МРС– 6 дела;  

 съдия Ангел Павлов от МРС - 3  дела;  
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В приложенията към доклада е посочено конкретното 

постъпление и свършените дела на всеки един съдия, както и 
резултатите на обжалваните съдебни актове.  

 

 
6. Структура на наказаната престъпност. 

 
Наказателно-общ характер дела 

 
През отчетната 2013 година са образувани 33 бр. НОХД (46 

бр. – 2012 год., 59 бр. – 2011 год. ). От предишната 2012 год. са 
останали 8 бр. НОХД. Разгледани са 41 бр. НОХД. Икономическите, 

демографски и социални особености на района обуславят ниската 
престъпност, в сравнение с други региони от страната. 

Броят на бързите наказателни производства за 2013 год. е 10 
бр. (12 бр. - 2012 год., 20 бр. за 2011год.), което спрямо общия брой 

НОХД съставлява  30,30 %.  
Броят на незабавните наказателни производства е 4 бр. за 

2013 год., което е 12.12 % от НОХД. През 2012год. незабавните 

производства са 6 броя.  
 

 

 

 

 

 

ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛАВИ ОТ НК 
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Глава ІІ. Престъпления против личността 1 1 4 - 

Глава V. Престъпления против собствеността 6 4 10 - 

Глава VІІ. Престъпления против финансовата, данъчна и 

осигурителна система 

1  1 - 

Глава VІІІ. Престъпления против дейността на         

държавните органи и общ. организации 

 1 1 - 

Глава ІХ. Документни престъпления  1 1 - 

Глава ХІ. Общоопасни престъпления 11 7 18 - 

Общо                                                                   19 14 35 - 

 

Несвършените в края на отчетния период  НОХД са  5 броя, 
като основна причина е внасянето на  обвинителните актове в  края на 

отчетния период.   
 

        Наказателно-частен характер дела 

 
През отчетната година  е налице  запазване  броя  на този 

вид дела. Образувани са и разгледани  11 бр. НЧХД ( 11 бр. за 2013 год., 
2 бр. за 2012 год.). Свършени са 9 бр. дела, 2 от които със съдебен акт, 
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а 7 бр. са прекратени по споразумение, оттегляне на тъжбата. Съдени са 

12 лица, от които 2-ма са оправдани.  
 

Наказателно-административен характер дела 

 

 
През 2013 година е налице  увеличение  на този вид дела. 

Образувани са 51 НАХД  и 10 бр. по УБДХ. По същество са приключили 
47 от тях и 1 бр. е  прекратено и изпратено по подсъдност. В края на 

отчетния период са останали висящи 7 бр. дела.  
 Постъпили са 13 бр. НАХД по чл. 78а НК, а са разгледани 14 

бр. ( 1 дело висящо от 2012 год. ). Със съдебен акт по същество са 
приключили  12  броя и 2  дела са  останали  висящи.  

По УБДХ са образувани 10  дела  (2012год. – 9 бр. за 2011 
год. - 13). По 5 от делата на нарушителите е наложено административно 

наказание “глоба”, а по останалите 5 дела- “задържане в поделенията на 
МВР”.  

 

Други наказателни дела, образувани в съда  
                          

 

За отчетния период в съда са образувани 48 бр. дела (3 бр. 
останали от 2012 г. и 48 бр. новообразувани). Разгледани са 51 бр. 

От досъдебното производство са:  44 бр. (35 разпита и 9 – 
други). 

 По Закона за Здравето е образувано 1 дело - за 
принудителни медицински мерки,  2 дела - за реабилитация  и 1   

съдебна поръчка. 
Наказателните дела в процентно съотношение са 

разпределени  както следва:   
НАХД–  44 %, НЧД – 29 %, НОХД – 20 %,  НЧХД – 7 %. 

За сравнение, съотношението през 2012 год. е било, както 
следва: НАХД– 34%, НОХД – 32%, НЧД – 33 %, НЧХД – 1 %.  

 
Дела със значим обществен интерес – организирана 

престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, 

престъпления свързани с фондове на Европейския съюз, такива за 
деяния, извършени от Народни представители, магистрати, членове на 

Министерски съвет и други лица, заемащи ръководни-обществени 
длъжностни, данъчни престъпления, престъпления свързани с изготвяне, 

прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени 
парични знаци и кредитни карти, престъпления с предмет –   

прекурсори, и такива за незаконен трафик на хора, през отчетния 
период не са образувани.   

 
6.1. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и 

брой осъдени лица в края на отчетния период. 
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От всичко за разглеждане 41 НОХД, през отчетният период са 

приключили 36 дела, което е 88%. 
Броят на съдените лица по НОХД е 38 лица. Осъдени са35 

лица- едно лице е починало, а по две дела е прекратено наказателното 

производство.  
На осъдените 35 лица са наложени следните наказания: 

 условно лишаване от свобода – 19 лица –   54% 
 реално осъдени – 4 лица – 12 % 

 пробация – 12 лица – 34% 
 

Оправдани по НОХД няма. 
Двама подсъдими по НЧХД са изцяло оправдани. 

 
 

7. Съдебно изпълнение 
 

 
Съдебно-изпълнителна служба се състои от Държавен 

съдебен изпълнител, двама деловодители. 

Затрудненията в работата произтичат от следните 
обстоятелства: има длъжници, напуснали за неопределено време 

пределите на Република България, за да работят в чужбина - те нямат 
имущество и доходи в страната; след направени цялостни проучвания на 

имуществото и доходите на длъжниците се установява, че за голяма част 
от тях липсва регистрирано на тяхно име движимо и недвижимо 

имущество, към което да се насочи принудително изпълнение; 
взискателите не проявяват активност и изключително рядко предприемат 

предварителни действия за налагане на обезпечителни мерки, 
гарантиращи събираемост на вземанията им; държавният съдебен 

изпълнител често обездвижва молбите за изпълнение и нееднократно 
дава указания за посочване на способ на изпълнение и за внасяне на 

дължими държавни такси и разноски. 
 

 

7.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела 
 

 
Новообразуваните изпълнителни дела за  2013 год. са  102. 

За 2012 год. са  образувани  115 бр., а за 2011 год. – 130. Върху броя на 
делата се отразява и факта, че вече на територията на Смолянския 

съдебен окръг има действащ частен съдебен изпълнител. 
Несвършени дела в началото на отчетния период са  398 бр., 

които заедно с новопостъпилите 102  изпълнителни дела образуват 
общия брой  500 бр. (2012 год. – 498 бр.). Останали  несвършени 

изпълнителни дела в края на периода са  – 413 бр. 
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ГОДИНА В ПОЛЗА НА ЮЛ 

И ДЪРЖАВАТА 

В ПОЛЗА НА 

ГРАЖДАНИ 

ОБЩО 

ДЕЛА 

2011г. 92 38 130 

 

2012г. 53 62 115 

 

2013г. 53 49 102 

 

 
 

 
7.2. Сравнителен анализ за последните 3 години 

 

 
 

ГОДИНА ПОСТЪПИЛИ 

ДЕЛА 

ДЪЛЖИМИ 

СУМИ В ЛВ. 

ПРЕКРАТЕНИ 

ДЕЛА 

СЪБРАНИ 

СУМИ В ЛВ. 

2011г. 130 2 632 598 57 308 104 

 

2012г. 115 4 025 833 99 350 594 

 

2013г. 102 4 829 006 80 511 485 

 

 

По 26 броя изпълнителни дела за присъдена издръжка, от 
които по 7 дела издръжката се изплаща чрез Община гр. Златоград по 

реда на Наредба №473/2011 г., а по останалите 19 бр. - чрез запор. По 
други 36 броя изпълнителни дела също се извършва ежемесечно 

изпълнение, а по 11 дела е постигната спогодба за изплащане. 12 дела 
са спрени.  

Основни причини за забавянето в изпълнението са: проблеми с 
внасянето на  държавни такси, извършване на множество справки за 

проучване имуществото на длъжника, който често е с неустановено 
местожителство; ниска заинтересованост от страна на някои взискатели, 

които въпреки направено съобщение от ДСИ, не посочват способ за 
изпълнение; процедура по първа и втора публична продан.  

През отчетната година са извършени 19 броя публични 

продажби, информация за което се поставя на електронната страница на 
съда и на ОС Смолян. В повечето случаи липсва интерес, поради което се 

насрочва нова публична продан. Ежегодно се предприемат действия по 
перемиране на изпълнителни дела, за които са налице законовите 

предпоставки. 
През отчетната 2013 г. са подадени 10 жалби срещу 

действията на съдебния изпълнител, като е уважена само една. 
 

8. Бюро „Съдимост”, призовки 
 

В бюро „Съдимост” през 2013 год. са издадени 3098 бр. 
справки и свидетелства за съдимост.  
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Работата в Бюро съдимост е в съответствие с изискванията на 

Наредба № 8/26.02.2008 год. за функциите и организацията на 
дейността на бюрата за съдимост. Въведен е програмен продукт АИС 

“Бюро съдимост”. Това подобрява качеството и срочността на изготвяне 

на свидетелства и справки за съдимост. Същите се издават в деня на 
постъпването на молбата, респ. искането, след представяне на 

изискуемите документи 
 

 

 

ГОДИНА 

ИЗДАДЕНИ 

СВИДЕТЕЛСТВА 

ЗА СЪДИМОСТ 

ИЗДАДЕНИ 

СПРАВКИ ЗА 

СЪДИМОСТ 

 

ОБЩО 

2011г. 1708 1148 2856 

2012г. 2190 1189 3379 

2013г. 1863 1235 3098 

 
 

През 2013 год. в служба „Призовки” са получени  924 броя 
призовки и съдебни книжа. 

 
9. Служба по вписвания 

 

В Службата са извършени   536  вписвания (2011год. – 636, 
2012год.- 675); издадени са 142 удостоверения и са извършени 149 

справки. 
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2011 г. 414 173 587 4 - - 257 218 111 - 

2012 г. 405 178 583 4 - - 258 219 76 - 

2013 г. 466 228 694 1 - - 198 233 76 - 
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10. Сграден фонд.  Техническа обезпеченост. 

 
Районен съд гр. Златоград се помещава в собствена сграда, 

строена през 1939 год., реконструирана през 1996 год. Третият етаж се 

ползва от районна прокуратура, а три стаи на първия етаж – от Служба 
по вписвания. Условията за работа, откъм сграден фонд, са много добри. 

Една стая е обособена като помещение за класифицирана информация. 
През периода на съдебната ваканция бе извършено 

боядисване на част от канцелариите, а през м. октомври – боядисване на 
фасадата на сградата и ремонт на водосточните тръби. 

Достъпът до правосъдие, като основен принцип, изисква 
изграждането на достъпна архитектурна среда, поради което е 

необходимо изграждането на подход за инвалиди и създаване на 
достъпна среда за гражданите в неравностойно положение. Изпратено е 

становище и предложение до Министерство на правосъдието още през 
2012 г., но до настоящия момент няма резултат. За подобряване на 

енергийната ефективност и намаляване разходите за отопление е 
наложително саниране на сградата и подмяна на дограмата. Даденото 

предписание за изграждане на пожаро-известяване, за което беше 

отправено искане до ВСС, бе препратено до МП като собственик на 
сградата. 

 
11. Техническо оборудване -компютри, мрежи,           

програмни продукти, проблеми.  
 

 В Районен съд –Златоград има изградена Компютърна мрежа 
по програма ФАР. Всички съдии и служители са снабдени с компютри, 

принтери и UPS, включени към съществуващата мрежа. На 3 работни  
места се използват и скенери, като от началото на годината се сканират 

всички постъпващи документи по делата в деловодната система. Единият 
от скенерите е предоставен за временно ползване от Агенцията по 

вписване. През 2013г. беше поискано разрешение от ВСС закупуване на 
два бързи скенера, поради факта че единия скенер е морално остарял и 

сканира изключително бавно, а е необходим скенер и за още едно 

работно място, но искането не бе одобрено. Надаваме се през 2014, след 
ново искане от наша страна, то да бъде одобрено. Съдът разполага с три 

сървъра, единият закупен през 2012г., а другите два предоставени 
предходни години от ВСС и от Агенция по вписване. На последните два 

сървъра през 2013г. се извърши  „ъпгрейд” на оперативната памет от 1gb 
на 3gb. Това доведе до съществен прираст в производителността и 

бързодействието им, което от своя страна облекчи работата на 
служителите. Бракувани бяха стари и негодни компютри и компютърна 

техника. Бяха закупени два принтера – единия за съдебното изпълнение, 
а втория за съдебна зала №2. През 2014г. ще е необходимо закупуване 

на поне 3 нови работни станции. 
В съда се ползват следните програмни продукти:  

 Програма за управление на съдебните дела – „АСУД - Lotus Domino” 
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 Програма за издаване на свидетелства за съдимост - действаща по  

ЛОТ4 
 Правно информационна система –   „Апис 7.0” 

 Програма за заплати и кадри – „Омекс  2000” 

 Софтуер за управление на телефонната централа – „PBX – Контрол” 
 Софтуер за  управление на делата в съдебното изпълнение – 

Темида 2000 
 Счетоводен софтуер – „КОНТО” – уеб версия. 

 През 2013г. бе използван антивирусен софтуер  „ESET NOD 32” 
предоставен от ВСС. 

 Има предоставени лицензи са офис пакети и операционни системи 
на Майкрософт от ВСС. 

 Данните от посочените програмни продукти се архивират 
ежедневно, като веднъж седмично архивите се копират и на външен 

диск, съхраняван в метална каса. 
 

Предоставен е достъп на адвокати до портала ecase.bg, 
където те могат да се извършват справки по електронните досиета на 

съдебните дела, включващи генерирани данни от „АСУД”. 

Въведе се и задължителна електронна номерация на актовете 
на съда в „АСУД”. Случайното разпределение на делата се извършва с 

вградения модул в „АСУД”. 
Продължава и добрата практика на електронна 

кореспонденция със страните по делата, като това включва не само 
информация за актове на съда, протоколи от заседания и заключения на 

вещи лица, но и електронно призоваване на страните.  
Внедри се и „ЕИССП” модул към АСУД, който фунционира 

тестово през цялата година, а от 2014 предстои преминаване към 
реалната му работа. 

 В сайта на съда се публикува актуална информация за 
насрочените наказателни дела, обявленията на държавен съдебен 

изпълнител, график на съдебните заседания, съдебни актове на осн. чл. 
64 ЗСВ, новини, бланки и формуляри и друга полезна информация. 

Използват се и 3 броя електронни подписи предоставящи достъп до 

портала на НАП за извършване на електронни справки и подаване на 
други данни, електронен достъп до Национална база „ГРАО”, подаване 

на справки до Инспекция по труда и НСИ.  
За в бъдеще е необходимо: 

- Да се въведе изцяло електронен вариант на съдебните книги. 
- Деловодния софтуер – „АСУД” – да извежда нужната статистическа 

информация.  
  

В изпълнение на Закона за съдебната власт и Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, военните 

и апелативните съдилища, през 2013г. бяха извършени следните 
проверки: от Председателя на съда – за работата на Съдията по 

вписвания, бюро “Съдимост” и Държавния-съдебен изпълнител; от 
административния секретар – на основание чл. 107 от Правилника, бе 
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извършена проверка за наличността на делата в Съдебното деловодство, 

включително и в Съдебно-изпълнителна служба. Съгласно чл. 153 от 
Правилника, специално назначена комисия извърши проверка на 

веществените доказателства.  

И в бъдеще следва да продължи добрата практика за 
регулярни срещи на съдиите от съдебния окръг с цел уеднаквяване на 

съдебната практика, което е особено важно за доверието на обществото 
в съдебната система. 

Съдържащите се в изготвения, на осн. чл. 80, ал.1, т.2, б. “а” 
ЗСВ отчетен доклад данни относно дейността на съда и съдиите през 

отчетната година са извлечени от статистическите отчети и са 
съобразени с указанията за обхвата и структурата на годишния отчетен 

доклад.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

1. Таблица за годишния отчет на Районен съд гр. Златоград 

за 2013 г.  
2. Справка за дейността на съдиите от Районен съд гр. 

Златоград за 2013 г. ( наказателни дела) 

3. Справка за дейността на съдиите от Районен съд гр. 
Златоград за 2013 г. ( граждански дела) 

4. Справка за  резултатите от върнати, обжалвани и 
протестирани дела на съдиите за цялата 2013 г. 

5. Справка за резултатите на работата на съдебното 
изпълнение през 2013 г. 

 
 

 
   

гр. Златоград, 

14.02.2014 год.                 
 

      АДМ.  РЪКОВОДИТЕЛ, 
                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  РС : 

 

  ( ИРИНА КЮРТЕВА ) 
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По приложението на ГПК: 
 

Особено наложително е да се извърши промяна при бързите 
производства, тъй като естеството на тези дела не предполага голяма 

фактическа или правна сложност и не се налага голяма подготовка за 
делото от страна на ответника. Необходимо е да се съкрати срокът за 

отговор на ответната страна при бързите производства, както и да се 
ограничи възможността на страните да продължават дадените им срокове 

за изправяне на нередовности на исковата молба и други. Това ще 
доведе до по-бързо решаване на гражданските дела и приключването им 

в значително по-кратки срокове.  
Призоваването продължава да бъде ахилесова пета на 

правораздаването. В чл. 42, ал.4 ГПК е предвидена възможност 
връчването на съобщения да се извършва на посочен от страната 

електронен адрес. Това обаче почти не се случва, а би довело до по-

голяма бързина на процеса. Следва да се обмисли възможността да се 
предвиди задължение за страните, които са държавни или обществени 

организации, ЮЛ, търговци, както и за адвокатите, да посочват 
електронен адрес за кореспонденция. По този начин биха се преодолели 

и недостатъците на призоваване чрез залепване на уведомление. За 
сравнение – такова задължение е законово уредено в ЗДДС-чл. 101,ал.5, 

в сила от 01.01.2010год., при регистрация по реда на този закон. 
  

 


