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В териториалната компетентност на Районен съд гр. Златоград 

са включени общините Златоград и Неделино с 25 населени места и с 
население около 25 хиляди жители. 

 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. 
 

 
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 и в 

близко бъдеще няма основание за увеличаване на щата.  
 

1. Съдии 
 

По щат съдиите са двама, единият от които е 

административен ръководител. 
Към момента, считано от 14.07.2011 год.,  все още не е зает 

свободния щат за „съдия в РС”, като се очаква насрочване от ВСС на 
конкурс за заемането му.  

През 2012 год. в ЗРС са били командировани, за разглеждане 
на граждански дела и НАХД, съдиите от Окръжен съд Смолян : И. 

Колчев, Р. Кокудева, Т. Кисьова, П. Прахова и от РС Мадан съдиите Д. 
Хаджиев, П. Маргаритов и А. Павлов.  

Дежурствата са осъществявани от единствения съдия, който е 
и административен ръководител. 

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. 
2.Съдебни служители 

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

са  2бр. – 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. 
Служителите са с дългогодишен опит, осъществяват своята дейност при 

условията на взаимопомощ, екипност и взаимозаменяемост. 
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3.Квалификация на магистрати и служители, 

Дисциплинарни наказания, поощрения. 
 

Подобряване качеството на съдебните дейности е немислимо 

без адекватното обучение за поддържане и усъвършенстване на нивото 
на работа, което въпреки че е добро е необходимо да се надгражда, за 

да може да отговори на повишените изисквания към съдебната система 
като цяло. 

През 2012 год. съдия Кюртева е участвала в следните 
обучения проведени от НИП: „Съдебни експертизи”, „Курс за 

административни ръководители в съдебната система”. 
Участвала е редовно и в организираните от Председателя на 

ОС Смолян ежемесечни работни срещи и общи събрания на съдиите от 
съдебния окръг, които са особено важни за разрешаване на текущи 

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

Съдебните служители В. Шопова, Б. Пехливанов и Е. 
Алабашева са участвали в обучение по гражданско деловодство, 

организирано от ОС Смолян. Служителката М. Хаджийска е участвала в 

обучение на НИП за работа по наказателни дела. 
Съдебните служители са мотивирани 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. 

В края на отчетната година бяха извършени две комплексни 
проверки от Инспектората към ВСС: по наказателни  и по граждански 

дела, с обхват на проверявания период  от 01.01.2010 год. до 30.06.2012 
год. Резултатите от извършената проверка по наказателните дела са 

обективирани в Акт за резултати от планова проверка № ПП-01-
73/21.12.2012 год., в който е направен извод за постигнато много добро 

ниво на администрирането, организирането и разглеждането на 

наказателните дела.   В Акт за резултати от извършена планова проверка 
по граждански дела № ПП-01-99/18.12.2012 год. са отчетени много 

добри резултати в работата на съда отчетени в съотношение между броя 
на приключените производства и общия брой разгледани граждански 

дела. Обосновава се необходимост от провеждането на конкурс за 
заемане на свободната длъжност „съдия в РС”. За констатираните 

пропуски са дадени препоръки, които са изпълнени своевременно от 
Председателя на съда - издадени са на осн. чл. 80, ал.1, т.1 от ЗСВ 

заповеди, касаещи съответните служители, за което е уведомен 
Инспектората към ВСС и Председателя на ОС Смолян.  Проведено бе на 

18.01.2013 год. общо събрание на съдиите от Районен съд Девин, 
Златоград, Мадан и Чепеларе, на което беше анализирана практиката на 

районните съдилища по повод извършената проверка на инспектората 
към ВСС по граждански дела. Взетите решения ще спомогнат за 
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уеднаквяване на практиката по обезпечителните производства както и за 

периодичните проверки на спрените дела по чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. 
 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 
1. Брой дела за разглеждане: 

 
Разгледаните през отчетния период дела са 635 бр. 

граждански и наказателни, от които:  
 Граждански- 471 бр. – 74.17% 

 Наказателни- 164 бр. – 25.83% 
През 2011год. разгледаните дела са 776 бр. (524 бр. 

граждански и 242 бр. наказателни), а през  2010 год. техният брой е 668 
бр. дела. Налице е леко намаление( с 53) в броя на гражданските дела и 

по-голямо намаление ( със 78) на наказателните. 
Делът на делата по чл.410 и 417 ГПК  е 36.7%(233 бр.) от 

всичко разгледаните дела. Такова е било процентното съотношение и 
през миналата година. 

 Новообразувани през отчетния период са 572 броя дела, от 

които:  
 Граждански-425 бр.(от тях 12 бр. по подсъдност) 

 Наказателни-147 бр. 
През 2010год. новообразувани са 603 бр. дела, а през 2011 

год. – 676 дела.  
Запазена е тенденцията на увеличаване на техният дял 

спрямо всички дела за разглеждане, като процентното съотношение е 
90.08%. 

 
2. Свършени дела 

 
В края на 2012г. са решени 583 бр. граждански и 

наказателни дела, което спрямо общия брой за разглеждане се явява 
91.81%. През 2011 год. този процент е 86.53%, т.е. налице е 

подобрение в този показател. 
 

видове 2010година 2011 година 2012 година 

наказателни 194 225 148 

граждански 384 478 435 

общо  578 703 583 
 

Процентно изразена, срочността  на разглеждане на делата за 

трите години е както следва: 

 

срок 2010година 2011 година 2012 година 

до три месеца 91% 91 % 94 % 

над три месеца 9% 9 % 6 % 
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Изводът е, че при процентно по-голям брой свършени дела 

спрямо разгледаните, 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 435  граждански дела, което 

е 92.36% от общия брой за разглеждане граждански дела.  За 2011 год. 
този процент е 91.22%, а за 2010год. – 88.48%.  

От тях 406 са решени в тримесечния срок, което е 93,33 % 
спрямо решените граждански дела. За 2011 год. този процент е 90%, а 

за 2010 год. е 89%.  
Наказателни дела: 

В края на годината са свършени 148  наказателни дела, което 
е 90.24 % спрямо разглежданите наказателни дела( 2011 год. – 92.98%, 

2010 год. – 82.91%). 
В тримесечния срок са решени 143 дела, което  е 97.00 % 

спрямо свършените наказателни дела (2011 год. – 95.11%, 2010 год. – 
94%).  

Несвършени в края на отчетния период са останали 52 дела, 

което спрямо общия брой за разглеждане се явява 0,08 %. От общия 
брой висящи дела, гражданските са  36 броя, а наказателните – 16 броя.  

 
АНАЛИЗ на причините за забавяне на делата 

 
Създадената добра организация, споделеният опит и 

взаимодействие между съдилищата от района и Окръжен съд Смолян, 
спомагат да се подобрява бързината в правораздаването. 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 спестяване на процесуално време, в съда съществува 
възможност 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.  
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Стартира и работна версия за отдалечен достъп до делата от 

адвокати, осъществяван по електронен път, като се наблюдава 
постепенно засилване на  интереса от тази услуга. Предприети са 

действия по създаване на електронна папка на всяко дело, като се 

сканират документите по делата. 
При анализ на висящите граждански дела (36 бр.) се 

наблюдават традиционните причини за забавяне: спиране на 
производството; нередовности на исковата молба; конституиране на 

нови страни; молби от адвокати и страни за отсрочване, вкл. и с оглед 
постигане на спогодба; нередовно призоваване на свидетели; 

неизготвяне на експертиза в срок. По-голямата част от висящите дела са 
образувани в последния месец на годината.  

С приложението на чл. 276 ГПК при обжалване от страните на 
определение по висящо производство, напр. за допуснато обезпечение, 

чрез изпращане на препис от обжалваното определение и съответните 
книжа пред по-горестоящия съд, се елиминира възможността за забавяне 

на основното производство поради обжалване на такова определение.  
По-голямата част от наказателните дела, които са останали 

висящи към 31.12.2012 год. са такива, които са образувани в края на 

отчетния период (16 дела,  от които 8 –НОХД,  3 - НЧД и 5  бр. НАХД). 
Причина за отлагане на наказателните дела е искането за ангажиране на 

доказателства, както и неявяването на подсъдимия или упълномощения 
представител – обикновено по уважителни причини, неявяване на 

свидетели. 
 

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

Със съдебен акт по същество (съдебно решение, присъда) 
през отчетната година са приключили 489 дела, от тях 362 по 

граждански дела и 127 по наказателни дела. Съдебните актове са 
изготвяни в срок. 

През трите години, решените по същество дела, са както 
следва: 

 

видове 2010 година 2011 година 2012 година 

наказателни 162 197 127 

граждански 336 446 362 

общо  498 643 489 

 
 

 
АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ 

 
Решени по същество (с присъда/решение), видове 

наказателни дела 
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видове 2010година 2011година 2012година 

НОХД 42 51 30 

НЧХД  3   3  2 

78А НК 13 11 6 

РЕАБИЛИТАЦИИ  1   - 3 

ПРИНУДИТЕЛНИ 

МЕРКИ ПО ЗЗдр. 

2 1 2 

разпити   16 

НЧД - други 40 39 25 

НАХД 61 88 43 

ОБЩО 162 197 127 
 

 

 

Решени по същество  граждански дела. 

 

вид 2010година 2011 година 2012година 

Семеен кодекс  

11 

 

24 

 

8 

Обл. искове 30 26 42 

Вещни искове 18 22 11 

Делби 3 3 1 

Искове по КТ 8 11 8 

Други дела 79 81 68 

 Чл.410 и чл. 
417 ГПК  

 
184 

 

 
276 

 

 
215 

 

Дела от адм. 

характер 

 

3 

 

3 

 

9 
 

Общо 336 446 362 

 

 
3.1. Брой прекратени дела – анализ на причините. 

 

вид 2010 година 2011 година 2012 година 

наказателни 32 28 21 

граждански 48 32 73 

общо 80 60 94 

 

Причините за прекратяване на гражданските дела  са: 

постигната спогодба (29 бр.), по подсъдност ( 25 бр.), поради оттегляне 
на исковата молба (8 бр.), поради неизпълнени указания на съда, след 

оставяне на исковата молба без движение (7 бр.) и   4 бр. по други 
причини извън тези. 
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През 2012 г. е прекратено производството по 21 бр. 

наказателни дела (16дела във връзка със сключени споразумения и 5 бр. 
дела по други причини ). 

Причините за прекратяване производството по 1 бр. НЧХД – 

поради постигната спогодба 1  бр., а поради неявяване на тъжителя -1 
бр. НЧХД. Прекратени са:  НЧД - 1 дело по други причини и 3 бр. НАХД 

по др. причини. 
По споразумение между подсъдимия и районния прокурор е 

прекратено производството по 15 бр. НОХД, като част от споразуменията 
са в хода на съдебното производство.  

 
4. Брой обжалвани и протестирани , резултати от 

въззивна и касационна проверка, изводи.  
 

А. Граждански дела. 
 

От решените през отчетния период гр. дела, са обжалвани 27 
от тях, като производството по обжалване за част от тях не е 

приключило.  

През отчетната 2012 година в Районен съд гр. Златоград са се 
върнали 68 броя съдебни решения и 6 бр. определения по обжалвани 

граждански дела, както през отчетната, така и от предходни години. От 
тях са потвърдени 47 съдебни акта на Районен съд гр. Златоград. Изцяло 

отменени са 7 съдебни  решения и 3 бр. определения. Причини за 
отменените съдебни решения са: новосъбрани доказателства пред 

окръжния съд, неправилност и незаконосъобразност, определяща се от  
различните правни изводи при преценка на доказателствения материал.  

 
Б. Наказателни дела. 

 
От решените през отчетния период 148 наказателни дела, са 

обжалвани 27 от тях. 
През отчетната 2012 г. в Районен съд гр. Златоград са се 

върнали 63 броя обжалвани наказателни дела, (от които 4 бр. са по 

обжалвани определения), както през отчетната така и от предходни 
години. От тях по 52 са потвърдени съдебните актове на Районен съд гр. 

Златоград.  
Отменено е решението по  1 НАХД, а по 5 бр. НАХД 

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

През 2012 г. е протестирано 1 НОХД, в частично 
оправдателната част на присъдата. 

5.  Средна натовареност за съдебния район по видове 
дела за разглеждане.  

 
Средната натовареност за 2012 година на база общ брой дела 

за разглеждане  - 635 броя, при щат от двама съдии  е 318 дела годишно 
на съдия. 
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 2010 година 2011година 2012 година 

Дела за 
разглеждане 

 

 
668 

 
766 

 
635 

Средна 
натовареност 

– годишно по 
щат- брой 

 
334 

 
383 

 
318 

Средна 
натовареност 

– месечно по 
щат бр. дела 

 
27.83 

 
31.92 

 
30.24 

 

Средната натовареност спрямо свършените дела през 2012 
година – 583 дела, при щат от двама съдии е (24.29), а действителната 

натовареност е 27.76 . 
Делата се разпределят на случаен принцип. Но тъй като е 

зает само единия съдийски щат, а другия щат се попълва чрез 
командировани съдии, делата, които следва да се разгледат в кратки 

срокове, НОХД, НЧХД и НЧД се разглеждат от действащия съдия-
председателя на съда.  

Средната действителна натовареност на съдиите през 

отчетния период е следната: 
Съдия Кюртева е разгледала 529 дела, от които свършени са 

500 дела, т.е. средно месечно е разгледала  48 дела и приключила 45.45 
дела. 

Командировани съдии:  Съдия Колчев е разгледал и решил 
общо 20 дела; съдия Кокудева е разгледала и решила 18 дела;  съдия 

Маргаритов – 2 дела; съдия Прахова – 25 дела; съдия Кисьова е решила 
-14 дела; съдия Хаджиев – 1 дело; съдия Павлов е решил 3  дела.  

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 2012 година са образувани 46 бр. НОХД (71 

бр. – 2010 год., 59 бр. – 2011 год. ). От предишната 2011 година са 
останали 7 бр. НОХД. Като цяло районът е сравнително спокоен откъм 

престъпна дейност. 
Броят на бързите наказателни производства за 2012 г. е 12 

бр. (27 бр. - 2010 год., 20 бр. за 2011г.), което спрямо общия брой НОХД 
съставлява  26,09 %.  
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Броят на незабавните наказателни производства е 6 бр. за 

2012г., което е 13.04 % от НОХД. През 2011г. незабавните производства 
са 9 броя.  

Криминалната картина за последните години е следната: 

 

Текст от НК 2010година 2011 година 2012 година 

Чл. 279 НК 4 2 3 

Общо-опасни 

престъпления-343б НК 

 

45 

 

 

33 

 

31 

 

Против собствеността 

 

 

7 

 

8 

 

5 

Документни 

престъпления 

 

4 

 

5 

 

- 

Престъпления против 

личността 

 

- 

 

- 

 

3 

Престъпления против 

стопанството 

 

- 

 

- 

 

2 

Престъпления против 

финансова и данъчна 

система 

 

- 

 

- 

 

2 

Несвършените в края на отчетния период  НОХД са  8 броя, 

като основна причина е внасянето на  обвинителните актове в  края на 
отчетния период.   

 
        Наказателно-частен характер дела 

 
През отчетната година  е налице  намаление  броя  на този 

вид дела. Образувани са 2 бр. НЧХД ( 10 бр. за 2010г., 9 бр. за 2011 

год.).  
 

Наказателно-административен характер дела 

 
През 2012 година е налице намаление  на този вид дела. 

Разгледани са 50 НАХД (6 останали от миналата година), като с решения 
са приключили 43 от тях, три са  прекратени и 4  дела са останали 

висящи.  
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 Разгледани са 7 броя дела по чл. 78а НК, като са 

приключили със съдебен акт 6 броя и 1 дело е останало висящо.  
По УБДХ са образувани 9 дела  (2010год. – 12 бр. за 2011 

год. - 13), по  които е налагано наказание “глоба”- 5 бр. и “задържане в 

поделенията на МВР”-4 бр. Следва да се отбележи, че възпитателния и 
възпиращ ефект на тези наказания е голям, особено когато се прилага 

мярката “задържане в поделенията на МВР”. 
 

Други наказателни дела, образувани в съда                           

 
За отчетния период в съда са образувани 49  бр. ЧНД , като 

от досъдебното производство са 22 дела, 16 – разпита, 2 дела са 
образувани по Закона за Здравето - за принудителни медицински мерки,  

5 дела за реабилитация  и 4 бр. други.   
Наказателните дела в процентно съотношение са 

разпределени  както следва:   
НАХД–  34.01 %, НОХД – 31.29 %, НЧД – 33.33 %, НЧХД – 

0.01 %. 
За сравнение, съотношението през 2011 год. е било, както 

следва: НАХД– 37.13%, НОХД – 29.21%, НЧД – 23.76 %, НЧХД – 04.45 

%. 
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. 
 

От всичко за разглеждане 53 НОХД, през отчетният период са 

приключили 45 дела, което е 85 %. 
Броят на съдените лица по НОХД е 49 лица.  

На осъдените 49 лица са наложени следните наказания: 
 Условно лишаване от свобода – 25 лица –   51.02% 

 реално осъдени – 4 лица – 0.08 % 
 пробация – 14лица – 28.57% 

 глоба - 4 лица -  0.08  % 
Постановена е частично оправдателна присъда по едно НОХД.  

Трима подсъдими по НЧХД са изцяло оправдани. 
 

7. Съдебно изпълнение 
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Съдебно-изпълнителна служба се състои от Държавен 

съдебен изпълнител, двама деловодители. 
В района на действие на Районен съд гр. Златоград няма 

частен съдебен  изпълнител.  

 
7.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела. 

 
Новообразуваните изпълнителни дела за  2012 год. са  115. 

За 2010 година са  образувани  103 бр., а за 2011 год. – 130. Налице е 
тенденция на запазване броя на изпълнителните дела.  

 
7.2. Брой на свършените изпълнителни дела. 

 
Несвършени дела в началото на отчетния период са  383 бр., 

които заедно с новопостъпилите 115  изпълнителни дела образуват 
общия брой  498 бр. (2011 г. – 444). Останали  несвършени 

изпълнителни дела в края на периода са  – 399 бр. 
 

 

Постъпили В полза на ЮЛ 
и Държавата 

В полза на 
граждани 

Общо 

2010г. 57 46 103 

2011г. 92 38 130 

2012г. 53 62 115 

 

По 46 броя изпълнителни дела за присъдена издръжка, децата 
не са навършили пълнолетие, като задължението се изпълнява 

ежемесечно, чрез запор. По други 33 броя изпълнителни дела също се 
извършва ежемесечно изпълнение, а по 14 дела е постигната спогодба за 

изплащане. 12 дела са спрени.  
Основни причини за забавянето в изпълнението са: проблеми с 

внасянето на  ДТ, 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. 
Друга причина е предвиденото в ГПК диспозитивно начало на 

изпълнителния процес. Следва за приложението на всеки отделен 

изпълнителен способ взискателя да сезира съдебния изпълнител. Този 
проблем не съществува при частните съдебни изпълнители, което 

спомага за тяхната бързина и оперативност. 
През отчетната година са извършени 25 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. 
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В бюро „Съдимост” през 2012 год. са издадени 3379 бр. 

справки и свидетелства за съдимост.  
През 2012 год. в служба „Призовки” са получени 1198 броя 

призовки и съдебни книжа. 

В Службата по вписвания са извършени    675  вписвания 
(2011г. – 636, 2010г.- 499); издадени са 258 удостоверения и са 

извършени 382 справки. 
 

8. 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. 

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.  

Необходимо е, с оглед подобряване на енергийната 

ефективност, извършване саниране на сградата и подмяна на 
дограмата. Дадено е предписание за изграждане на пожаро-известяване, 

за което беше отправено искане до ВСС, препратено до МП като 
собственик на сградата. 

 
8.1. Техническо оборудване-компютри, мрежи, 

програмни продукти, проблеми. Инсталиране на отделните 
програмни продукти, разработени  по ЛОТ-ове на програма ФАР. 

 
 В Районен съд –Златоград има изградена мрежа по програма 

ФАР. Всички съдии и служители са снабдени с компютри, принтери и 
UPS, включени към съществуващата мрежа.  

В съда се ползват следните програмни продукти:  
 Програма за управление на съдебните дела – „АСУД - Lotus 

Domino” 

 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 

 През 2012г. е използван антивирусен софтуер  „KASPERSKY 
ANTIVIRUS” предоставен от ВСС. 
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Закупен е  нов сървър през 2012 г., а за 2013 е необходимо 

закупуването на 5 бр. работни станции, тъй като част от съществуващите 
са морално и технически остарели.  

Въведен е тестов достъп на адвокати до портала ecase.bg. 

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

и апелативните съдилища, през 2011г. 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 

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. 

Проявяваме готовност да работим за въвеждането на  

електронно правосъдие, както по направлението за призоваване , така и 
за осигуряване на отдалечен достъп на страните по делата. Това ще 

спести време на страните и адвокатите, а също и на съда. 
Надяваме се през 2013 година да бъде обявен конкурс за 

незаетия щат „съдия в РС”. Председателят на съда се явява единствения 
съдия, който освен с разглеждане на дела е ангажиран и с организация 

на административната дейност, поема дежурствата в почивните и 
празнични дни.  Необходимостта да се командироват съдии от СОС 

създава предпоставки за затруднения в основната им работа. 
Обоснована е необходимостта от провеждане на конкурс за заемане на 

свободната щатна бройка за съдия, с което ще бъде обезпечена 
дейността на районния съд.  

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.                  

   

гр. Златоград, 
15.02.2013 год.                 

 
      АДМ.  РЪКОВОДИТЕЛ 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  РС : 
 

  ( ИРИНА КЮРТЕВА ) 
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