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Районен съд – Кърджали е създаден през 1913 година като мирови 
съд. През 1948 година със Закона за устройство на народните съдилища е 
превърнат в околийски. С конституцията от 1971 година, като съдилища с 
обща компетентност, е дадено началото и на районните съдилища. 

Районен съд- Кърджали е първоинстанционен съд в областен център и 
обслужва две общини- Кърджали и Черноочене. Те включват 168 населени 
места с население от 77067 души. Той е най- големият първоинстанционен 
съд в съдебния район на Окръжен съд- Кърджали. 

През отчетната 2020 година дейността на Районен съд- Кърджали се 
осъществяваше съгласно изискванията на Закона за съдебната власт и 
Правилника за администрацията в съдилищата. 

Годишният отчетен доклад за 2020 година е съобразен с цялостната 
конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен 
съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 12 от ЗСВ. 

 
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 

1. РЪКОВОДСТВО: 
Административен ръководител- председател на Районен съд- 

Кърджали е съдия З.И.Д.З. 
Заместник на административния ръководител- заместник- председател 

на Районен съд- Кърджали е съдия В.К.С.. 
 
2. МАГИСТРАТИ: 
По щат магистратите в Районен съд- Кърджали са седем /включително 

председател и заместник- председател/, но през цялата година дейността се 
осъществява от шестима съдии. 

След проведен конкурс през 2020 г. и с Решение по протокол № 40 
т.10.5.4. от заседанието на СК на ВСС, проведено на 17.11.2020 г., на 
основание чл. 160 във връзка с чл. 186а , ал. 4 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ 
в Районен съд- Кърджали е назначен кандидат, но поради подадена жалба 
срещу решението, до края на 2020 г. мястото остана незаето. Това 
обстоятелство вече втора година затруднява изключително много работата 
както на магистратите предвид голямата им натовареност и спазването на 
процесуалните срокове, така и на административния ръководител, който 
работи при 100 % натовареност при разглеждане на наказателните дела и 
участва в дежурни състави по наказателни дела до 31.08.2020 година, и 
едновременно с това се справя с големия обем от административна работа. 

Или, към 31.12.2020 година в Районен съд- Кърджали са заети 6 /шест/ 
магистратски длъжности, както следва: 

 З.И.Д.З.- административен ръководител- председател, разглеждащ 
наказателни дела; 

 В.К.С.- заместник на административния ръководител- заместник- 
председател, разглеждащ наказателни дела; 

 В.С.Е.- съдия, разглеждащ наказателни дела; 
 М.К.Г.- съдия, разглеждащ граждански дела; 
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 Н.К.К.Т.- съдия, разглеждащ граждански дела; 
 Д.В.Б.- съдия, разглеждащ граждански дела. 
Всички магистрати 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. 

 
3. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
В Районен съд- Кърджали има три щатни бройки за държавен съдебен 

изпълнител, които са заети. Ръководител на службата е държавен съдебен 
изпълнител Н.М.М.. Другите двама държавни съдебни изпълнители са 
Й.А.К. и Р.Г.Г. 

 
4. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
В Районен съд- Кърджали има две щатни бройки за съдия по 

вписванията, които са заети. Ръководител на службата е съдия по 
вписванията Х.Д.А.М.. Считано от 11.05.2020 г. до 28.09.2020 г. тя ползва 
отпуск поради бременност и раждане Другият съдия по вписванията е 
Р.К.К.. 

Поради ползване на отпуск едновременно и от двамата съдии по 
вписвания, те бяха замествани от ДСИ Й.К., считано от 27.07.2020 г. до 
07.08.2020 г. включително и от 27.10.2020 г. до 06.11.2020 г. включително. 

 
5. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
През отчетната 2020 г. в Районен съд- Кърджали настъпиха промени в 

състава на съдебните служители. Поради придобиване на право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст бяха прекратени три трудови договора. По 
молба от двама съдебни служители бяха прекратени трудовите им 
правоотношения поради преместването им в друг орган на съдебната 
власт. На свободните щатни места бяха преназначени служители по реда 
на чл. 138 ал.2 от ПАС, както и бяха проведени конкурси и бяха назначени 
нови съдебни служители. Считано от 15.07.2020 г. служителят заемащ 
длъжността „счетоводител“ беше преназначен на длъжността „главен 
счетоводител“. От 24.11.2020 г. „съдебен секретар“ ползва отпуск поради 
бременност и раждане, за което свободно място до завръщането на 
титуляра бе сключено трудово правоотношение със служител при 
условията на чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ. С Решение на СК на ВСС бяха 
съкратени две длъжности за „съдебен секретар“ и „счетоводител“, или към 
31.12.2020 г. щатната численост на съдебните служители в Районен съд- 
Кърджали се състои от 26 бройки. 

Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на 
съдилищата, към 31.12.2020 година администрацията на Районен съд – 
Кърджали, е следната: 

5.1.Ръководни длъжности: 
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- 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 до края на годината изпълняваше 
функциите и на касиер; 

- административен секретар, който изпълнява функциите на статистик, 
човешки ресурси и домакин; 

5.2. Специализирана администрация, организирана в следните 
служби: 

- един съдебен деловодител в служба „Регистратура”; 
- един съдебен деловодител в бюро „Съдимост”; 
- трима съдебни деловодители в служба „Наказателно деловодство”; 
- трима съдебни деловодители в служба „Гражданско 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“. 
5.3.Обща администрация: 
- експертни длъжности- един системен администратор; 
- технически длъжности- един чистач.  
Към 31.12.2020 година са заети всички 26 щатни бройки за съдебни 

служители. 
През месец ноември 2020 г. назначената комисия по атестирането на 

съдебните служители извърши такова, като 13 съдебни служители 
получиха крайна оценка „1- отличен“, 9 съдебни служители- оценка „2- 
много добър“ и 1 съдебен служител получи крайна оценка „5- слаб“. Трима 
новоназначени съдебни служители не бяха атестирани поради отсъствието 
им през повече от половината период на атестиране. Комисията 
констатира, че няма съдебни служители, които следва да бъдат повишени в 
ранг през 2021 година. 

След проведено дисциплинарно производство и на основание чл. 189, 
ал. 1 вр. чл. 193, ал. 1 и чл. 194 от КТ, със заповед № 299/ 21.09.2020 г. 
беше наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на съдебен 
служител за допуснати нарушения по чл. 149, ал. 3 от ПАС вр.чл. 21 от 
Етичния кодекс на съдебния служител и чл. 41, т. 12 от Правилника за 
вътрешния трудов ред в Районен съд- Кърджали. По предложение на 
съдебния администратор и със заповед № 376/ 30.11.2020 г. наказанието 
беше отменено. 

Съдебните служители в Районен съд- Кърджали се ръководят от 
принципите на законност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична 
подчиненост, съобразно изискванията за качествено обслужване на 
физическите и юридическите лица, както и професионалната етика на 
съдебните служители. Липсват съществени пропуски в работата на 



6600 Кърджали, бул. “Беломорски” № 48,  
тел./факс: 036165190, e-mail:  kardzhali-rs@justice.bg 

отделните служби като при осъществяване на дейността стриктно се 
спазват утвърдените правила и норми. 

Съотношението на броя на служителите към броя на магистратите по 
щат е следното: 

- 26 служители/ 7 магистрати- 3,71; 
- 26 служители/ 7 магистрати, 3 ДСИ и 2 съдии по вписванията, или 

общо 12 съдии- 2.17. 
 
6. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА. 
Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

от 01.01.2020 г. на главния счетоводител, с писмо с изх. № 376/04.03.2020 
г. беше изпратено мотивирано писмено искане от административния 
ръководител до комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС 
относно даване на разрешение за предприемане на действия по 
назначаване на служител на длъжността „главен счетоводител“. Във връзка 
с направеното запитване, комисията поиска председателят на съда да 
изрази становище кой от двата щата ще запази- главен счетоводител или 
счетоводител. С писмо № 626/ 05.06.2020 г. административният 
ръководител отговори, че желае да бъде запазен щатът за длъжността 
„главен счетоводител“, като същевременно изрази становище да не бъде 
съкращавана длъжността „счетоводител“ с оглед възникване на нужда от 
бъдеща трансформация предвид започнала процедура по редуциране броя 
на районните съдилища със статут на организационни единици по смисъла 
на ЗЗКИ, както и предвид обстоятелството, че повечето служители от 
общата администрация съвместяват по няколко длъжности. С решение по 
протокол № 9/ 17.06.2020 г. комисия „Съдебна администрация“ прие за 
сведение становището на председателя на Районен съд- Кърджали и 
предложи на СК на ВСС да съкрати 1 щатна бройка за длъжността 
„счетоводител“. С решение по протокол № 24/ 07.07.2020 година СК на 
ВСС съкрати на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ една свободна щатна 
бройка за длъжност „счетоводител“ в Районен съд- Кърджали, считано от 
15.07.2020 година. 

С решение по протокол № 17/ 02.06.2020 г. СК на ВСС съкрати на 
основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ една свободна щатна бройка за 
длъжност „съдебен секретар“ в Районен съд- Кърджали. 

Към настоящият момент няма нужда от промени в щатното 
разписание нито досежно съдебните служители, нито спрямо 
магистратските длъжности, съдиите по вписванията и държавните съдебни 
изпълнители, тъй като това разпределение е оптимално и дава възможност 
за осъществяване на основната функция на този орган на съдебната власт 
да правораздава. Продължава да стои незаета магистратска длъжност 
поради причините, които бяха вече посочени, което изключително много 
затруднява съдиите вече повече от две години, тъй като са принудени да 
работят и в почивните си дни. 
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА: 
 
Справка за общия брой граждански и наказателни дела за 

разглеждане и свършените дела, съпоставени с данните от 
предходните три години: 

 
Година Дела за 

разглеждане 
Свършени 

дела 
Съотношение на 
свърш.дела към 
разгл.дела в % 

2017 3531 3223 91.28 % 
2018 3663 3318 90.58 % 
2019 3574 3160 88.42 % 
2020 3276 2930 89.44 % 
 

 
 

Сравнителният анализ по посочените показатели за 2020 г. и за три 
години назад показва, че през отчетния период в Районен съд- Кърджали е 
налице намаляване на общото постъпление на делата спрямо предходните 
три години. Процентно намалява и съотношението на броя на свършените 
спрямо общия брой към разгледаните дела в сравнение с предходния 
тригодишен период с изключение на 2019 година. 

Броят на образуваните съдебни производства през последните четири 
години, в това число и отчетния период, изобразен графично, е: 
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Постъплението на гражданските дела е, както следва: 

Година Постъпили граждански дела 
2017 1720 
2018 1908 
2019 1838 
2020 1400 

 
Наблюдава се сериозен спад на постъплението спрямо предходните 

три години. 
Анализът на видовете образувани съдебни производства показва, че 

намаленият брой на гражданските дела се дължи най- вече на 
продължаващото намаление на постъпилите заявления по чл.410 и чл.417 
от ГПК- 644 броя през 2020 година, спрямо 876 броя през 2019 година, 
спрямо 1024 броя за 2018 година, спрямо 984 броя постъпили заявления за 
2017 година. 

Освен това, чувствително е намалял и броят на постъпващите 
граждански дела по общия ред: 2020 г.- 360 броя, 2019 г.- 484 броя, 2018 г.- 
454 броя и само през 2017 година има малко по- малък брой постъпили 
граждански дела- 343 броя. 

 
Постъплението на наказателните дела е, както следва: 

Година Постъпили наказателни дела 
2017 1526 
2018 1447 
2019 1391 
2020 1462 
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Налице е увеличение на постъпилите наказателни дела спрямо 
предходните 2019 и 2018 години и по- малък брой спрямо 2017 година. 
Това увеличение се дължи, преди всичко, на: 

  увеличения брой на постъпили АНД- 409 броя спрямо 365 броя за 
2019 година, но по- малък спрямо 422 броя спрямо 2017 година по- малък 
спрямо 499 броя за 2018 година. 

  по-голям брой на постъпилите ЧНД- 752 броя спрямо 700 броя за 
2019 г., спрямо 585 броя за 2018 г., и съвсем леко намаление спрямо 754 
броя за 2017 година 

 
1. Брой дела за разглеждане към 31.12.2020 година. 
Общият брой дела за разглеждане в Районен съд- Кърджали през 

отчетния период е 3276 броя, от които наказателни- 1565 броя и 
граждански- 1711 броя.  

През 2020 г. постъпилите наказателни дела са 1462 броя, 
гражданските- 1400 броя, или общо 2862 броя. 

Останалите несвършени дела от предходния отчетен период са общо 
414 броя, от които наказателни- 103 броя и граждански- 311 броя. 

 
Разгледани дела в Районен съд- Кърджали 

Вид дело Общ брой дела 
за 

разглеждане 

несвършени от 
предходния период 

новообразувани 

Брой % от 
общия 
брой 

Брой % от 
общия 
брой 

Граждански дела 1711 311 18.18 % 1400 81.82 % 
Наказателни 
дела 

1565 103  6.58 % 1462 93.42 % 

Общо: 3276 414 12.64 % 2862 87.36 % 
 
Процентното съотношение на новообразуваните дела по години 

спрямо общия брой дела за разглеждане е: 
Година Общ брой дела Наказателни 

дела 
Граждански 

дела 
2017 91.93 % 91.10 % 92.67 % 
2018 91.59 % 92.46 % 90.94 % 
2019 90.35 % 93.04 % 88.41 % 
2020 87.36 % 93.42 % 81.82 % 

Изложеното обосновава извод за намаляване процента на постъпилите 
граждански дела и общият брой постъпили дела спрямо несвършените от 
предходния период от три години и тенденция към леко увеличение на 
постъпилите наказателни дела спрямо несвършените през предходните три 
години. 

 
2. Брой свършени дела в края на 2020 година. 
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През 2020 година общо свършените наказателни дела са 1447 броя, 
граждански дела- 1483 броя, или общо- 2930 броя. 

От тях, приключили в срок до 3 месеца са общо 2626 броя дела, от 
които наказателни дела 1305 броя  и граждански дела 1321 броя.  

Несвършените дела в края на отчетния период са 346 броя, от които 
наказателни- 118 броя и граждански- 228 броя. 

Горното е отразено в следната таблица: 
 

Вид дело Общ брой 
свършени дела 

Свършени в 
тримесечен срок 

дела 

Останали 
несвършени в края 
на отчетния период 

Брой % от 
общия брой  

разгл. 
дела 

Брой % от 
свършените 

дела 

Брой % от общия 
брой 

разгл.дела 

Граждански 
дела 

1483 86.67 % 1321 89.08 % 228 13.33 % 

Наказателни 
дела 

1447 92.46 % 1305 90.19 % 118 7.54 % 

Общо: 2930 89.44 % 2626 89.62 % 346 10.56 % 

                
2.1. Брой на решените дела по същество по видове. 
През 2020 година са решени по същество със съдебен акт общо 2310 

броя дела, които по видове се разпределят, както следва: 
 граждански дела- 1134 броя; 
 наказателни дела- 1176 броя. 

 
2.2. Брой на прекратените дела по видове. 
През 2020 година са прекратени общо 620 броя дела, които по видове 

се разпределят, както следва: 
 граждански дела- 349 броя; 
 наказателни дела- 271 броя. 
 

III. СТРУКТУРА НА ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ: 

 
Анализ на постъпленията на гражданските дела през 2020 година и 

съпоставка с данните от предходните три години: 
Година Постъпили дела  Висящи дела в 

края на годината 
2017 1720 190 
2018 1908 241 
2019 1838 311 
2020 1400 228 
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1.Искове по СК, в т.ч. за развод и недействителност на брака, за 

развод по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка, 
ЗЗДН, ЗЛС, ЗЗДет, ЗБЖИРБ и други. През отчетния период са 
постъпили и образувани общо 316 броя дела, в т.ч. и 7 дела получени по 
подсъдност. Несвършените от предходния период са 65 броя, или общо 
през отчетния период са разгледани 381 броя, като останалите несвършени 
дела в края на отчетния период са 79 броя. От общо свършените дела 302 
броя, 238 броя дела са решени с акт по същество, 64 броя дела са 
прекратени, от които 21 броя са прекратени по спогодба, а 43 броя- по 
други причини. 

 
2.Облигационни искове. През отчетния период са постъпили и 

образувани общо 85 броя дела, в.т.ч. 4 броя постъпили по подсъдност. 
Несвършените от предходен период са 56 броя, или общо през отчетния 
период са разгледани 141 броя дела. От тях свършени дела са 89 броя, като 
останалите несвършени дела в края на отчетния период са 52 броя. От 
общо свършените дела, 65 броя дела са решени с акт по същество, 
прекратени са 24 дела, от които 4 дела са прекратени поради постигната 
спогодба, а 20 броя- по други причини. 

 
3.Вещни искове. През отчетния период са постъпили и образувани 

общо 13 броя дела, 1 дело продължава под същия номер от предходна 
година, или общо 14 броя, като несвършените от предходен период са 17 
броя дела, или общо през отчетния период са разгледани 31 броя дела. От 
тях, свършени дела са 21 броя, като останалите несвършени дела в края на 
отчетния период са 10 броя. От общо свършените дела, 15 броя дела са 
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решени с акт по същество, прекратени са 6 броя, от които 1 брой дело е 
прекратено по поради постигната спогодба и 5 броя дела- по други 
причини. 

 
4.Делби и искове по ЗН. През отчетния период са постъпили и 

образувани общо 16 броя дела, като несвършените от предходен период са 
22 броя, или общо през отчетния период са разгледани 38 броя дела. От 
тях, свършени дела са 18 броя, като останалите несвършени дела в края на 
отчетния период са 20 броя. От общо свършените дела 11 броя дела са 
решени с акт по същество, а 7 броя дела са прекратени, от които 1 брой 
дело е прекратено поради постигната спогодба и 6 броя дела- по други 
причини. 

 
5.Установителни искове. През отчетния период са постъпили и 

образувани общо 58 броя дела, в т.ч. и 3 дела постъпили по подсъдност, 
като несвършените от предходен период са 46 броя, или общо 104 броя 
дела. От тях свършени са 67 броя дела, като 57 броя дела са решени с акт 
по същество, а 10 броя дела са прекратени по други причини. Останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 37 дела. 

 
6.Искове по КТ, в това число обезщетение по чл.200 от КТ, за 

отмяна на уволнение и други. През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 32 броя дела, като несвършените от предходния отчетен 
период са 99 броя, или общо 131 броя. От тях, свършените дела са 117 
броя, като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 14 
броя. От общо свършените дела, 14 броя дела са решени с акт по същество, 
като 1 брой дело е прекратено поради постигната спогодба и 102 броя 
дела- по други причини.  

Забележка: Големият брой прекратени дела се дължи на заведените в 
края на 2019 година множество искове срещу ГД „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ при МВР - София, които през 2020 година бяха 
прекратени поради оттегляне на иска на основание чл. 232 от ГПК.  

 
7.Административни производства. През отчетния период са 

постъпили и образувани 3 броя дела, като несвършени от предходния 
период са 3 броя дела, или общо през отчетния период са разгледани 6 
броя дела, като несвършените в края на периода са 3 броя дела. 
Свършените дела са 3 броя, като едно е решено с акт по същество, а две са 
прекратени по други причини. 

 
8.Обезпечения. През отчетния период са постъпили 7 броя дела, като 

няма несвършени от предходния период. От тях 5 броя дела са решени с 
акт по същество и 2 броя дела са прекратени по други причини. 
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9.Частни производства. През отчетния период са образувани 209 
броя дела, както и 1 дело е постъпило по подсъдност, 1 дело е останало 
несвършено от предходния период, или общо са разгледани 210 броя дела. 
От тях, свършени са 201 броя дела, от които 190 броя дела са решени с акт 
по същество, а 11 броя дела са прекратени по други причини. Останали са 
9 несвършени дела в края на отчетния период.  

 
10.Частни производства- заповедни производства. През отчетния 

период са постъпили и образувани общо 644 броя дела, в т.ч. 47 броя са 
постъпили по подсъдност и 2 броя дела продължават под същия номер. От 
предходния период има 2 несвършени дела, или общо 646 броя дела. От 
тях са свършени 643 броя, от които 538 броя дела са решени, а 105 броя 
дела са прекратени по други причини. В края на периода са останали 3 
несвършени дела. 

 
11.Частни производства- регламенти. През отчетния период са 

постъпили 16 броя дела, като няма несвършени дела от предходния 
период. От тях 15 броя са прекратени по други причини и е останало 1 
несвършено дело в края на отчетния период. 

 
12.Други граждански дела. През отчетния период няма несвършени 

дела, както и постъпили такива. 
 
От горното могат да се направят следните изводи: 
- при исковете по СК е налице тенденция към намаляване на делата 

спрямо предходните три години- 316 броя постъпили дела за 2020 година 
спрямо 327 броя за 2019 година, спрямо 356 броя за 2018 година, спрямо 
350 броя за 2017 година; 

- при облигационните искове- 85 броя постъпили дела за 2020 година, 
което е по-малко от 2019 година, когато са постъпили 98 броя, както и 
спрямо 2018 година, когато са постъпили 99 броя, но повече спрямо 66 
броя за 2017 година;  

- при вещните искове- 14 броя постъпили дела през 2020 година, което 
е по-малко от 23 броя за 2019 година, с едно повече от 13 броя за 2018 
година, и едно по-малко спрямо 15 постъпили дела за 2017 година; 

- при делбите се забелязва намаление- 16 броя постъпили дела за 2020 
година спрямо 24 броя за 2019 година, с едно дело повече спрямо 15 броя 
за 2018 година и отново намаление спрямо 21 броя постъпили дела за 2017 
година; 

- при установителните искове също се отчита тенденция към 
чувствително намаление- 58 броя постъпили дела през 2020 година спрямо 
97 броя през 2019 година, спрямо 140 броя през 2018 година и 66 броя 
спрямо 2017 година; 

- при исковете по КТ- постъпили са 32 броя дела за 2020 година, което 
е чувствително намаление спрямо 101 постъпили дела за 2019 година, 
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еднакво постъпление спрямо 32 дела за 2018 година, и повече спрямо 2017 
година, когато са постъпили 21; 

- при делата от административен характер се запазва тенденцията към 
устойчивост на постъпленията от предходните години, а именно: 3 броя за 
2020 година спрямо 3 броя за 2019 година, 3 броя за 2018 година и 3 дела 
за 2017 година; 

- при обезпеченията- постъпили са 7 броя дела през 2020 година, 
което е повече спрямо 5 броя дела за 2019 година, по-малко спрямо 14 броя 
постъпили дела за 2018 година и спрямо 8 броя за 2017 година; 

- при частните производства- постъпили са 209 броя дела през 2020 
година, което е по- малко спрямо 267 броя за 2019 година, и повече спрямо 
194 броя постъпили дела за 2018 година и 170 броя за 2017 година; 

- при делата по чл.410 и чл.417 от ГПК се отчита най-голямо 
намаление на постъпилите дела- 644 постъпили дела за 2020 година 
спрямо 874 дела за 2019 година, спрямо 1024 броя дела за 2018 година, 
спрямо 984 броя за 2017 година; 

- при частните производства- регламенти са постъпили 16 броя дела 
през 2020 година, което е по- малко спрямо 19 броя дела за 2019 година, и 
повече спрямо 15 броя дела за 2018 година и спрямо 13 броя постъпили 
дела през 2017 година; 

- други граждански дела- 0 броя постъпили дела през 2020 година, 
което е също спрямо 0 броя дела за  2019 година и е по-малко спрямо 3 
броя дела за 2018 година и 3 броя дела за 2017 година. 

Сравнителният анализ на движението на гражданските дела за 
последните четири години и приключването им в тримесечен срок е 
отразено в следния табличен вид: 

 
Година Разгледани дела Свършени дела Свършени дела в 3 – 

месечен срок в % 
2017 1856 1666 1563 – 93,82 % 
2018 2098 1857 1733 – 93,32 % 
2019 2079 1768 1621 – 91,68 % 
2020 1711 1483 1321 – 89,08 % 

 
И през 2020 година почти се запазва процентът на показателя за 

срочност на свършените граждански дела в 3- месечен срок, въпреки че се 
вижда леко намаление спрямо предходните три години, което вероятно се 
дължи и на обявените в страната извънредно положение и извънредна 
епидемична обстановка, но като цяло за Районен съд – Кърджали е 
устойчива тенденцията около и над 90% от свършените през отчетния 
период граждански дела да се приключват в тримесечен срок. 

 
IV.БРОЙ РЕШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО 

И ПРЕКРАТЕНИ ПРОИЗВОДСТВА. 
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1.Общо свършените през 2020 г. граждански дела са 1483 броя. 
През 2020 г. са решени по същество общо 1134 броя граждански 

дела спрямо 1507 броя дела за 2019 година, спрямо 1544 броя граждански 
дела за 2018 година, спрямо 1459 броя граждански дела за 2017 година. 

През 2020 г. са прекратени общо 349 броя граждански дела спрямо 
261 броя граждански дела за 2019 година, спрямо 313 броя граждански 
дела за 2018 година, спрямо 207 броя граждански дела за 2017 година. 

 
2.Решени по същество и прекратени граждански дела. 

Година Брой граждански дела, 
решени по същество  

Брой граждански дела, 
прекратени 

2017 1459 207 
2018 1544 313 
2019 1507 261 
2020 1134 349 
 
При съпоставка с решените по същество през предходните три години 

граждански дела се отчита намаление. 
При съпоставка с прекратените през предходните три години 

граждански дела се отчита увеличение на техния брой. 
Обобщеният анализ на причините за прекратяване на съдебните 

производства по граждански дела показва, че те се свеждат основно до 
следното: 

- прекратени поради неотстраняване на нередовност на искова молба 
/чл. 129 от ГПК/; 

- прекратени поради постигане на съдебна спогодба между страните 
/чл. 234 от ГПК/; 

- прекратени брачни дела по чл. 50 от СК, поради неявяване на 
молителите в съдебно заседание, и при развод по исков ред по чл. 49 от 
СК- поради неявяване на ищеца без уважителна причина / чл. 330, ал. 2 от 
ГПК и чл. 321, ал.1 от ГПК/; 

- прекратени поради непоискано възобновяване в 6-месечния срок, 
съгл. чл. 231 от ГПК, след като са били спрени по чл. 229, ал. 1 , т. 1 от 
ГПК; 

- прекратени поради недопустимост на иска; 
- прекратени и изпратени за разглеждане на компетентния съд или 

прекратени и изпратени по подсъдност в друг съд. 
Отлагането на гражданските дела се дължи най-вече на обективни 

причини: допълнителни искания по доказателствата, оспорване на съдебни 
експертизи, неизготвени в срок експертни заключения, липсата или 
ограничен брой на вещи лица в определени области- медицина, геодезия и 
картография, архитектура, компютърни специалисти, неявяване на 
свидетели, представяне на болнични листове от страните по делата. 
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3.Справка за дейността на съдиите, разглеждали граждански дела 
през 2020 година. 

Съдия Несв. 
дела в 

началото 
на 

периода 

Постъп. 
дела 
/без 
чл.410 и 
чл.417 
ГПК/ 

Постъп. 
ЧГД по 
чл.410 и 
чл.417 
ГПК 

Общо 
дела 
за 
разгл. 

Свърш. 
дела 
/без 
чл.410 и 
чл.417 
ГПК/ 

Свърш. 
ЧГД по 
чл.410 и 
чл.417 
ГПК 

Общо 
свърш. и 
свърш. в 3-
мес. срок– 
проц.съотн
ошение 

Ост. 
несв. 
дела 

В.С. - 1 - 1 1 - 1-1-100% - 
Д.Б. 99 244 212 555 283 213 496-428-

86.29 % 
59 

М.Г. 119 255 225 599 259 222 481-419-  
87.11 % 

118 

Н.К. 93 256 207 556 297 208 505-473- 
93.66 % 

51 

 
Съгласно взето решение по протокол от Общо събрание на съдиите от 

01.11.2016 г. и заповед №373/27.12.2016 година на административния 
ръководител на Районен съд – Кърджали, считано от 02.01.2017 г. е 
въведена пълна специализация в съдебните състави, като гражданските 
дела, в т.ч. заявленията по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, както и такива, 
постъпили по дежурство, се разглеждат само от съдии от гражданските 
състави. 

 
4. Обжалвани граждански дела. 
През 2020 година са обжалвани: 
- граждански дела- 72 броя. За същия период са върнати след 

инстанционен контрол 80 дела, от които потвърдени съдебни актове- 47 
броя, отменени съдебни актове- 17 броя, изменени актове- 16 броя.  

- частни граждански дела- 10 броя. За същия период са върнати след 
инстанционен контрол 8 дела, от които потвърдени актове- по 6 броя дела, 
отменени актове- по 2 броя дела.  

Освен тях, са върнати след инстанционен контрол и 16 броя 
граждански дела, които не подлежат на индексиране, тъй като са такива за 
администриране на въззивната жалба, за отстраняване на допуснати 
нередовности, както и за продължаване на съдопроизводствените 
действия. 

В таблицата по-долу са отразени резултатите на съдиите, разглеждали 
граждански дела, по отношение на върнатите обжалвани съдебни актове 
след инстанционна проверка: 

 
Съдия 

Общ брой 
обжалвани дела 

през 2020 г. 

 
Потвърдени 

 
Отменени 

 
Изменени 

Д.Б. 33 21 6 5 
М.Г. 23 12 7 6 
Н.К. 26 20 5 5 
А.М. -  1  
ОБЩО: 82 53 19 16 
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 Забележка: Отчетът включва данни за всички обжалвани през периода дела /част от 
които към датата на изготвянето му се намират във въззивна и касационна инстанции и не 
са приключили с влязъл в сила съдебен акт/, както и за всички върнати през периода дела /част 
от които са образувани и обжалвани през предходни периоди/.  

 
През 2020 г. са обжалвани 82 съдебни акта, постановени по 

граждански дела, което представлява 5.53 % от общия брой постановени 
съдебни актове по свършени 1483 броя граждански дела. 

За сравнение:  
 през 2019 г. са обжалвани 121 съдебни акта, постановени по 

граждански дела, което представлява 6,84 % от общия брой постановени 
съдебни актове по 1768 броя свършени граждански дела. 

 през 2018 г. са обжалвани 120 съдебни акта, постановени по 
граждански дела, което представлява 6,46 % от общия брой постановени 
съдебни актове по 1857 броя свършени граждански дела. 

 през 2017 г. са обжалвани 105 съдебни акта, постановени по 
граждански дела, което представлява 6,30 % от общия брой постановени 
съдебни актове по 1666 броя свършени граждански дела. 

 
Високият процент на потвърдените съдебни актове, както и 

сравнително малкият брой обжалвани съдебни актове, налагат извод за 
много доброто ниво на дейност на съдиите, разглеждащи граждански дела. 

Причините за отмяната на постановените първоинстанционни 
решения и определения най-често се свеждат до допуснати нарушения на 
материалния и процесуалния закон, както и до представяне на нови 
доказателства пред въззивната инстанция. 

 
5. Отводи/самоотводи по граждански дела. 
Видно от данните, отразени в регистъра за самоотводи/отводи, през 

2020 г. са направени 14 самоотводи и отводи по граждански дела, като по 
10 дела причината е поради близки отношения между съдията- докладчик 
и страна или процесуален представител; 1 самоотвод е направен поради 
обстоятелството, че искането за разкриване на банкова тайна касае 
банковите сметки на съдията-докладчик; 1 отвод е постановен във връзка с 
искане на страна заради субективно и предубедено отношение; 2 отвода с 
оглед постъпили молби за отвод поради обстоятелството, че съдията-
докладчик е разглеждал и други дела на страната. 

 
Съдиите, разглеждащи граждански дела в Районен съд- Кърджали, 

притежават задълбочени познания в областта на действащото 
законодателство, като при постановяване на съдебните актове се 
произнасят аргументирано, с изчерпателно обсъждане на доводите на 
страните и в съответствие с изискванията на закона. С незначителни 
изключения се придържат към установените стандарти за предварителната 
подготовка на делата, спазването на процесуалните срокове за 
насрочването, разглеждането и решаването на делата в разумни срокове.  



6600 Кърджали, бул. “Беломорски” № 48,  
тел./факс: 036165190, e-mail:  kardzhali-rs@justice.bg 

 
V. СТРУКТУРА НА ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ: 
 
Анализ на постъпленията на наказателните дела през 2020 г. и 

съпоставка с данните от предходните три години: 
Година Постъпили дела Висящи от предходен 

период 
2017 1526 118 
2018 1447 104 
2019 1391 104 
2020 1462 103 

 
 

        
 

Данните показват увеличение на постъплението на наказателни дела 
спрямо 2019 и 2018 години и по- малко постъпление спрямо 2017 година. 

Продължава тенденцията към намаление на наказателните дела от 
общ характер през последните години: 

  
Година Постъпили НОХ дела 

2017 247 
2018 263 
2019 244 
2020 221 
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При делата от административно- наказателен характер има увеличено 
постъпление спрямо 2019 година и намаление спрямо 2018 и 2017 години: 

 
Година Постъпили АНД дела 

2017 422 
2018 499 
2019 365 
2020 409 

 
При делата от наказателно-частен характер има увеличение спрямо 

2019 и 2017 години и по-малко постъпление спрямо 2018 година: 
 
 

Година Постъпили НЧХ дела 
2017 24 
2018 36 
2019 18 
2020 27 

 
При делата по чл. 78а от НК продължава тенденцията към намаление 

спрямо предходните три години: 
 

Година Постъпили АНД по чл.78а от НК 
2017 79 
2018 64 
2019 64 
2020 53 

 
При частните наказателни дела се наблюдава увеличение на 

постъпилите дела спрямо 2019 и 2018 години и по- малък брой спрямо 
2017 година: 

 
Година Постъпили ЧНД /без разпити 

пред съдия/ 
2017 671 
2018 545 
2019 591 
2020 638 

 
При разпитите пред съдия продължава тенденцията към увеличение 

на новопостъпилите дела спрямо предходните три години: 
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Година Разпити пред съдия 
2017 83 
2018 40 
2019 109 
2020 114 

 
През 2020 г. в Районен съд- Кърджали са били образувани и 

разгледани наказателни дела от общ характер по видове и брой, 
илюстрирани в следната таблица: 

 

Престъпления по 
глава от НК 

Дела за разглеждане Свършени дела 

Съдени 
лица     
[бр] 

Осъдени 
лица     
[бр] 

Несвърше
ни от 

предходен 
период 

Постъ-
пили 

Общ 
брой 

Реше-
ни по 
съще-
ство 

Прекратени 

Споразуме-
ние  по реда 
на чл. 381-
384 НПК 

По други 
причини 

По Глава II 2 18 20 6 6 2 17 15 
По Глава III - 3 3 - 3 - 3 3 
По Глава IV 1 7 8 7 - - 7 7 
По Глава V 3 27 30 16 8 - 34 34 
По Глава VI - 6 6 1 3 1 5 4 
По Глава VІІ - - - - - - - - 
По Глава VIIІ - 4 4 1 3 - 5 5 
По Глава IX 1 11 12 5 5 1 13 12 
По Глава X - - - - - - - - 
По Глава XI 15 145 160 55 82 9 145 138 
По Глава XII - - - - - - - - 
По Глава XIII - - - - - - - - 
По Глава XIV - - - - - - - - 

Общо: 22 221 243 91 110 13 229 218 
 
Видно от горната таблица и в сравнителен план спрямо предходните 

три години постъпленията на дела с обвинения по различните глави от НК 
са, както следва: 

- по глава ІІ от НК „Престъпления против личността“- 18 броя, в 
сравнение с 2019 година- 18 броя, за 2018 година- 13 броя, за 2017 година- 
16 броя, или наблюдава се същото постъпление спрямо 2019 година и 
увеличение спрямо 2018 и 2017 години;  

- по Глава ІІІ „Престъпления против правата на гражданите“- 3 броя в 
сравнение с 2019 година- 5 броя, за 2018 година- 4 броя, за 2017 година- 3 
броя, или налице е леко намаление спрямо 2018 и 2019 години и същото 
постъпление като през 2017 година;  

- по Глава ІV от НК- „Престъпления против брака, семейството и 
младежта”- 7 броя в сравнение с 2019 година- 5 броя, за 2018 година- 12 
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броя, за 2017 година- 4 броя, или налице е увеличение спрямо 2017 и 2019 
години, и намаление спрямо 2018 година; 

- по Глава V от НК- „Престъпления против собствеността”- 27 броя в 
сравнение с 2019 година- 33 броя, за 2018 година- 39 броя, за 2017 година- 
48 броя, или продължава спадът в постъплението на този вид дела; 

- по глава VІ „Престъпления против стопанството”- 6 броя дела 
спрямо 4 броя дела за 2019 година, за 2018 година- 2 броя, за 2017 година- 
9 броя, или налице е увеличение в постъплението на делата спрямо 2018 и 
2019 години и по-малък брой дела отколкото през 2017 година; 

- по глава VІІ от НК- „Престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителните системи“- няма постъпили дела през 2020 година, нито 
несвършени дела от минали години; 

- по Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавните 
органи и обществени организации“- 4 дела, спрямо 2019 година- 5 дела, за 
2018 година- 3 броя, за 2017 година- 8 броя, или налице е намаление 
спрямо 2017 и 2019 години и с 1 дело повече спрямо 2018 година; 

- по Глава ІХ- „Документни престъпления“- 11 броя спрямо 11 броя за 
2019 година, за 2018 година- 11 броя, за 2017 година- 16 броя, или налице е 
запазване в постъплението спрямо 2018 и 2019 години и спад спрямо 2017 
година; 

- по Глава Х „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие“- няма  постъпили дела спрямо 1 брой през 2019 година, за 
2018 година- 5 броя, за 2017 година- 5 броя, или продължава тенденцията 
към намаление спрямо предходните три години; 

- по Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”- 145 броя спрямо 
162 броя за 2019 година, за 2018 година- 174 броя, за 2017 година- 138 
броя, или налице е намаление спрямо 2018 и 2019 години, но повече 
отколкото през 2017 година; 

- по глава ХІІ от НК- „Престъпления против отбранителната 
способност на Републиката“- няма постъпили дела през 2020 година, нито 
несвършени дела от минали години; 

- по глава ХІІІ от НК- „Военни престъпления“- няма постъпили дела 
през 2020 година, нито несвършени дела от минали години; 

- по глава ХІV от НК- „Престъпления против мира и човечеството“- 
няма постъпили дела през 2020 година, нито несвършени дела от минали 
години. 

Най-голямо е постъплението на делата по Глава ХІ от НК 
„Общоопасни престъпления”- 145 броя дела, а най-малко по Глава ІІІ 
„Престъпления против правата на гражданите“- 3 броя дела. 

Изложеното до тук обосновава извода, че извършените на територията 
на съдебния район, обслужван от Районен съд- Кърджали, престъпни 
деяния са съсредоточени в няколко вида съгласно действащото 
законодателство, като по някои глави от НК няма констатирани 
престъпления или те са изключително малко на брой. 
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В табличен вид данните за осъдената престъпност, включващи брой 
на внесените обвинителни актове, в т.ч. споразумения, постановените 
осъдителни присъди и осъдените, респективно оправдани лица, са 
следните: 

 
Престъпления 
по глава 
от НК 

Общ брой 
разгледани 

обвинителни 
актове, в т.ч. 
споразумения 

Върнати 
дела поради 
допуснати 
процесуални 
нарушения 

Осъдени 
лица 

Оправдани 
лица 

Останали 
несвър. 
дела 

По Глава ІІ 20 1 15 - 6 
По Глава ІІІ 3 - 3 - - 
По глава ІV 8 - 7 - 1 
По глава V 30 - 34 - 6 
По глава VІ 6 1 4 - 1 
По глава VІІ -     
По глава VІІІ 4  5 - - 
По глава ІХ 12 1 12 - 1 
По глава Х -     
По глава ХІ 160 4 138 - 14 
По глава  ХІІ -     
По глава ХІІІ -     
По глава ХІV -     
Общо: 243 7 218 - 29 

 
През 2020 г. са постъпили и образувани 27 броя наказателни дела от 

частен характер, в т.ч. и 1 дело, върнато за ново разглеждане под нов 
номер, като несвършените от предходен период са били 2 броя. Общо за 
разглеждане наказателни дела от частен характер през отчетния период са 
29 броя. От тях са свършени 25 броя дела, като в края на периода са 
останали несвършени 4 броя дела. От тях 3 броя са приключили с присъда, 
22 броя са прекратени. От прекратените дела 7 броя са приключили със 
спогодба, а 15 броя са прекратени поради други причини. Осъдените лица 
по приключилите с присъда наказателни дела от частен характер са 2, а 
едно лице е оправдано. 

През отчетния период са постъпили и образувани 53 наказателни 
дела по чл. 78а от НК, в т.ч. и 2 дела, върнати за ново разглеждане под 
нов номер, като несвършените от предходния отчетен период са били 9 
броя. Общо за разглеждане наказателни дела по чл.78а от НК през 2020 г. 
са 62 броя. От тях са свършени 56 броя дела, от които 54 са приключили с 
решение, а 2 дела са прекратени по други причини. В края на периода са 
останали несвършени 6 броя дела. Осъдените лица по приключилите дела 
са общо 54. 

През отчетния период са постъпили общо 752 броя частни 
наказателни дела /в т.ч. разпити пред съдия/, като несвършените от 
предходния отчетен период са били 8 броя дела, или общо за разглеждане 
760 броя дела. От тях общо свършени са 755 броя дела, от които решени 
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720 броя и прекратени по други причини са 35 броя дела. Останали 
несвършени в края на периода са 5 броя дела. 

Постъпилите дела от административно- наказателен характер са 
409 броя, в т.ч. и 2 дела, върнати за ново разглеждане под нов номер, и 2 
дела, продължаващи под същия номер, като несвършените от предходния 
период са 62 броя, или общо 471 броя. От тях общо свършени са 397 броя 
дела, от които със съдебен акт- 308 броя и прекратени по други причини- 
89 броя дела. Останали несвършени в края на периода са 74 броя дела. 

 
1.Внесени обвинителни актове и постановени присъди. 
Въз основа на внесените обвинителни актове и споразумения от 

Районна прокуратура- Кърджали са образувани 221 броя дела от общ 
характер. От предходния отчетен период са останали за разглеждане 22 
броя дела, или общо 243 броя дела. От тях са свършени 214 броя дела, от 
които 91 броя дела са приключили с присъда, 110 броя дела- със 
споразумение, 7 броя дела са прекратени и върнати на прокурора поради 
допуснати процесуални нарушения, а 6 броя дела са прекратени по други 
причини. 

Свършените НОХД по реда на глава 24 от НПК- „Бързо 
производство” са 15 броя. 

Свършените НОХД по реда на глава 27 от НПК- „Съкратено съдебно 
следствие“ са 33 броя. 

Съгласно утвърдения Единен каталог на корупционните престъпления 
през 2020 година бяха образувани и решени 4 броя наказателни дела от 
общ характер, които са следните: 

 

№ 
по 
ред 

№ на дело 
Правна 

квалификация 
на деянието 

 
Съдебен акт /наложено 

наказание/ 
 

1. НОХД 178/2020 г. чл. 311, ал. 1 от 
НК 

Присъда от 10.03.2020 г.- 
наказание „лишаване от 
свобода“ за 4 месеца с 3-
годишен изпитателен срок 

2. НОХД 233/2020 г. 
чл. 205, ал. 1, т. 1 
във вр. с чл. 201 
от НК 

Споразумение от 18.02.2020 
г.- наказание „пробация“ 

3. НОХД 280/2020 г. чл. 310, ал. 1 от 
НК 

Споразумение от 02.03.2020 
г.- наказание „пробация“ 

4. НОХД 402/2020 г. 
чл. 310, ал. 1, във 
вр. с чл. 309, ал. 
1 от НК 

Споразумение от 11.06.2020 
г.- наказание „пробация“ 

 
2.Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове по видове престъпления. 
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Относителният дял на осъдителните присъди /в т.ч. споразумения по 
чл. 381 и сл. от НПК, имащи последици на влязла в сила присъда/ спрямо 
внесените прокурорски актове по видове престъпления, през 2020 година, 
в Районен съд – Кърджали, е както следва: 

- по глава ІІ- „Престъпления против личността- телесни повреди”- 11 
броя дела за разглеждане, по които са постановени 7 броя осъдителни 
присъди  /в т.ч. и споразумения/, или 63.64 %; 

- по глава ІІ- „Други престъпления против личността”- 9 броя дела за 
разглеждане, по които са постановени 5 броя осъдителни присъди /в т.ч. и 
споразумения/, или 55.55 %; 

- по глава ІІІ- „Престъпления против правата на гражданите”- 3 броя 
разгледани дела, по които са постановени 3 броя осъдителни присъди /в 
т.ч. и споразумения/, или 100 %; 

- по глава ІV- „Престъпления против брака, семейството и младежта”- 
8 броя разгледани дела, по които са постановени 7 броя осъдителни 
присъди, или 87.50 %; 

- по глава V- „Престъпления против собствеността”- 30 броя 
разгледани дела, по които са постановени 24 броя осъдителни присъди /в 
т.ч. и споразумения/, или 80 %; 

- по глава VІ- „Престъпления против стопанството”- 6 броя 
разгледани дела, по които са постановени 4 броя осъдителни присъди /в 
т.ч. и споразумения/, или 66.67 %; 

- по глава VІІ от НК- „Престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителните системи“- няма разгледани дела; 

- по глава VІІІ- „Престъпления против дейността на държавните 
органи и обществените организации“- 4 броя разгледани дела, по които са 
постановени 4 броя осъдителни присъди /в т.ч. и споразумения/, или 100 
%; 

- по глава ІХ- „Документни престъпления”- 12 броя разгледани дела, 
по които са постановени 10 броя осъдителни присъди /в т.ч. и 
споразумения/, или 83.33 %; 

- по глава Х- „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие”- няма разгледани дела, 

- по глава ХІ- „Общоопасни престъпления”- 160 броя разгледани дела, 
по които са постановени 137 броя осъдителни присъди /в т.ч. и 
споразумения/, или 85.62 %. 

- по глава ХІІ от НК- „Престъпления против отбранителната 
способност на Републиката“- няма разгледани дела; 

- по глава ХІІІ от НК- „Военни престъпления“- няма разгледани дела; 
- по глава ХІV от НК- „Престъпления против мира и човечеството“- 

няма разгледани дела. 
 
През 2020 година в Районен съд – Кърджали не са образувани и 

разглеждани дела със значим обществен интерес.  
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3.Върнати дела на прокурора през 2020 година поради допуснати 
съществени процесуални нарушения на досъдебното производство. 
№ 
по 
ре
д 

 
ДЕЛО 

СЪДИЯ-
ДОКЛАДЧИК 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, 
ПРИЧИНИ 

1. НОХД 
1321/19  

 
чл.354а,  
ал.3, т.1 

НК 
  

В.С. Протоколно определение от 
23.01.2020 г.- чл.288, ал.1 от НПК. 
Причини- в обст.част на обв.акт не 
са посочени всички факти, които 
обуславят обективните признаци 
на престъплението, за което 
подсъдимият е предаден на съд: не 
са посочени каква част и какъв вид 
наркотични вещества подсъдимият 
е държал  в дома си и каква част и 
какви като вид е държал на тавана 
на асансьора във входа на блока, 
където живее. 

2. НОХД 
132/20 

 чл.234в, 
ал.1, 

пр.5-то 
НК 

З.З. Протоколно определение от 
26.02.2020 г.- чл.288, ал.1 от НПК. 
Причини- налице е противоречиво 
посочване на времето на 
извършване на деянието, за което е 
привлечено лицето като обвиняем, 
с което е нарушено основно право, 
а именно да разбере в какво точно 
е обвинен. 

3. НОХД 
166/20 

 
чл.131, 
ал.2, т.4 

НК 
 

В.С. Протоколно определение от 
05.03.2020 г.- чл.288, ал.1 от НПК. 
Причини- в обвинителния акт не е 
конкретизирано какво деяние точно 
е извършила подсъдимата по 
отношение на пострадалия. 

4. НОХД 
892/19 

 
чл.316, 
чл.308, 

ал.2, 
ал.1, 

чл.20, 
ал.2 НК 

 

В.С. Протоколно определение от 
21.05.2020 г.- чл.288, ал.1 от НПК. 
Причини- в обвинителния акт не се 
сочи съществен елемент от 
обвинението, а именно за какъв 
документ се касае- неистински, 
преправен или друг, т.е. налице е 
липса на посочване на всички факти. 
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5. НОХД 
1057/20 

 
чл.354, 
ал.3 от 

НК 

З.З. Протоколно определение от 
21.10.2020 г.- чл.288, ал.1 от НПК. 
Причини- в обвинителния акт не се 
сочи в какво точно се състои 
обвинението като място на 
извършване на деянието. 

6. НОХД 
1058/20 

 
чл.354, 
ал.3 от 

НК 

В.Е. Протоколно определение от 
13.10.2020 г.- чл.288, ал.1 от НПК. 
Причини- в постановлението за 
привличане на обвиняем е описано 
нарушение по чл.140, ал.1 и ал.2 от 
ЗДвП и Наредба I-45 от 24.03.2000 
г., а в обвинителния акт- 
нарушение по чл.140, ал.1 и ал.3 от 
ЗДвП, т.е. липсва единство и 
съответствие между двата акта. 

7. НОХД 
1433/20 

 
чл.343б, 
ал.1 НК 

 
 
 

В.С. Протоколно определение от 
16.12.2020 г.- чл.288, ал.1 от НПК. 
Причини- процесуалният 
представител на подсъдимия е все 
още неправоспособен да упражнява 
адвокатска професия поради това, че 
не е заклет и вписан като адвокат в 
АК- Кърджали, като видно от  
материалите по досъдебното 
производство, е участвал като 
процесуален представител на 
обвиняемия и в хода на досъдебното 
производство. 

 
Броят на върнатите поради допуснати съществени процесуални 

нарушения на досъдебното производство 7 броя дела през 2020 година е 
значително по-малък в сравнение с предходните три години- 19 броя дела 
през 2019 година, 13 броя дела- през 2018 година, и 20 броя дела- през 
2017 година. 

Сравнителен анализ на съотношението между внесените 
обвинителни актове, респ. постановления за освобождаване от 
наказателна отговорност, и на върнатите на прокурора дела поради 
допуснати съществени процесуални нарушения, е изразен в таблицата: 
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Година Внесени обв.актове и 
постановления за 
освобождаване от 

наказателна 
отговорност 

/брой/ 

Върнати за 
доразследване 

дела /брой/ 

Процент на върнатите 
за доразследване дела 

спрямо внесените 
обв.актове и 

постановления за 
освобождаване от 

наказателна 
отговорност 

2017 326 20 6.13 % 
2018 327 13 3.97 % 
2019 308 19 6.17 % 
2020 274 7 2.55 % 
 
4. Причини за връщане на делата на прокурора: 
 Непълнота на обвинителния акт относно елементи от обективна 

страна на престъплението в обстоятелствената част на обвинителния акт; 
 Липса на конкретизация и точно описание на осъществената 

престъпна деятелност; 
 Противоречие между фактическа обстановка и правна квалификация. 

 
 5. Прекратени наказателни дела. 
Общият брой прекратени наказателни дела през 2020 година е 271 

броя, спрямо 211 за 2019 година, спрямо 193 броя за 2018 година, спрямо 
212 броя за 2017 година, както следва: 

- 110 броя НОХД са прекратени с определение на съда за одобряване 
на споразумение по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, като същите 
представляват 51.40 % от всичко свършените през годината 214 броя 
НОХД; 

- 7 броя НОХД са прекратени поради допуснати на досъдебното 
производство съществени процесуални нарушения и върнати на РП- 
Кърджали; 

- по 6 броя НОХД споразумението не е одобрено и производството е 
прекратено; 

- 1 брой АНД по чл.78а от НК- производството по делото е прекратено 
поради изявлението на пострадалото лице, че не желае да се води 
наказателно производство срещу обвиняемия на основание чл.343 ал.2 т.2 
вр.ал.1 б.“б“ вр.чл.342 ал.1 от НК; 

- 1 брой АНД по чл.78а от НК- всички съдии от състава на съда са се 
отвели от разглеждане на делото, поради което не може да се образува 
надлежен състав и делото е изпратено на Върховен касационен съд за 
определяне на друг еднакъв по степен съд;  

- 22 броя НЧХД са прекратени поради постигане на споразумение, 
оттегляне на тъжбата, неизправяне на нередовности в тъжбата, едно 
изпратено на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд и две дела-  
изпратени на Районна прокуратура- Кърджали по компетентност; 
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- 35 броя ЧНД- прекратени съдебни поръчки, кумулации и 
реабилитации поради недопустимост на молбата, поради просрочване, 
недопустимост или оттегляне на жалбата, изпратени по подсъдност и 
други; 

- 89 броя АНД- прекратени поради просрочване, недопустимост или 
оттегляне на жалбата, както и изпратени по подсъдност. 

 
6. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени 

лица в края на отчетния период. 
От постановените общо 201 броя през 2020 година в Районен съд- 

Кърджали присъди /в т.ч.споразумения по чл.381 и сл. от НПК, имащи 
последици на влязла в сила присъда/, 194 броя са влезли в законна сила.  

Броят на осъдените лица е 218, като няма оправдани подсъдими. 
По видове наложени наказания: 
 с лишаване от свобода от 3 до 15 г.- 0 лица; 
 с лишаване от свобода до 3 години без приложението на чл.66 от 

НК- 34 лица; 
 с лишаване от свобода с приложението на чл.66 от НК- 150 лица; 
 с глоби- 16 лица; 
 с пробация- 17 лица; 
 с други наказания- 1. 
През 2020 година има осъдени 4 непълнолетни лица. 
 
7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди. 
През отчетния период в Районен съд- Кърджали няма постановени 

оправдателни присъди по  НОХД и по АНД по чл. 78а от НК. 
Сравнителен анализ на оправдателните присъди спрямо предходните 

три години: 
Година Брой оправдателни 

присъди/решения 
2017  3 бр. по НОХД и 4 бр. по АНД 
2018 1 бр. по АНД 
2019 4 бр. по НОХД и 3 бр. по АНД 
2020 0 

 
Налице е сериозен спад в броя на оправдателните присъди/решения 

спрямо предходните три години. 
 

По НОХД 1161/2020 г. за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от 
НК подсъдимият е признат за виновен, но не му е наложено наказание. 

 
8.Други оправдателни присъди през 2020 година. 
По НЧХД 290/2020 г. за извършено престъпление по чл.182, ал.2, 

чл.26, ал.1 от НК подсъдимата е призната за невиновна. Присъдата е 
обжалвана, но няма резултат от въззивната инстанция. 
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9.Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни дела 
през 2020 година. 

 
 

Съдия 
Несв. 
дела в 

начало-
то на 

периода 

Постъ- 
пили 
дела 

Общо 
дела за 
разглеж

дане 

Свър- 
шени 
дела 

Свърше-
ни в 3-

мес.срок - 
% от общо 
свър.дела 

Оста-
нали 
несв. 
дела 

З.З. 21 415 436 385 346-  
89.87 % 

51 

В.С. 46 672 718 682 634- 
92.96 % 

36 

В.Е. 36 375 411 380 325- 
85.53 % 

31 

 
Съгласно взето решение по протокол от Общо събрание на съдиите от 

01.11.2016 година и заповед №373/27.12.2016 г. на административния 
ръководител, считано от 02.01.2017 г. е въведена пълна специализация в 
съдебните състави, като всички наказателни дела, в т.ч. и такива, 
постъпили по дежурство, се разглеждат само от наказателните състави. 

Считано от 31.08.2020 г., съгласно взето решение от Общото събрание 
на съдиите, административният ръководител беше изключен от дежурните 
състави, като съдиите, разглеждащи граждански дела, бяха включени до 
встъпването в длъжност на седмия незает щат за съдия, в дежурствата 
давани по наказателни дела през почивните дни.  

 
10.Искания по ЗЕС.  
През 2020 г. в Районен съд- Кърджали са постъпили 330 броя искания 

по ЗЕС, спрямо 239 броя искания през 2019 година, спрямо 229 броя 
искания през 2018 година, спрямо 308 броя искания през 2017 година, т.е. 
налице е увеличение спрямо предходните три години. 

От постъпилите 330 броя искания по ЗЕС 156 броя са с гриф 
„поверително“ спрямо 86 броя през 2019 година, спрямо 51 броя за 2018 
година, спрямо 91 броя за 2017 година. Тук също е налице чувствително 
увеличение. 

По 271 броя искания е разрешено предоставяне на достъп до данни по 
ЗЕС спрямо 229 броя за 2019 година, спрямо 219 броя за 2018 година и 
спрямо 300 броя за 2017 година. 

По 12 броя искания е разрешен частичен достъп, спрямо 0 броя 
искания за 2019 година, спрямо 3 броя за 2018 година и спрямо 0 броя за 
2017 година.  

По 47 броя искания е отказано да се издаде разрешение за 
предоставяне на достъп до данни по ЗЕС, спрямо 10 броя дела за 2019 
година, спрямо 6 броя дела за 2018 година, спрямо 8 броя дела за 2017 
година. 
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Тези данни могат да бъдат онагледени в следната таблица: 
 
 

Година 

Общ брой 
постъпили 
искания 
по чл.251г, 
ал.1 ЗЕС 

Брой 
разрешени 

Брой 
частично 
разрешени 

Брой 
откази 

Брой 
прекратени 

2017 308 300 - 8 - 
2018 229 219 3 6 1 
2019 239 229 - 10 - 
2020 330 271 12 47 - 

 
Съгласно заповед № 206/25.06.2019 година на административния 

ръководител по исканията по реда на чл. 251г, ал. 1 от ЗЕС се произнася 
съдия В.С.- заместник на административния ръководител- заместник-
председател на Районен съд- Кърджали, а в негово отсъствие- 
административният ръководител- председател на Районен съд- Кърджали, 
или съдия, изрично упълномощен с нарочна заповед.  

 
11. Искания по чл. 159а от НПК. 
През 2020 година са постъпили 64 броя искания спрямо 140 броя 

постъпили искания за 2019 година, спрямо 139 броя постъпили искания за 
2018 година, спрямо 188 броя постъпили искания за 2017 година. 

По 60 броя искания е разрешено предоставяне на достъп до данни 
спрямо 119 броя искания за 2019 година, спрямо 126 броя искания за 2018 
година и спрямо 161 броя искания за 2017 година. 

Няма постъпили искания, по които е разрешен частичен достъп, 
спрямо 0 броя искания за 2019 година, спрямо 3 броя искания за 2018 
година и спрямо 3 броя искания за 2017 година.  

По 3 броя искания е отказано да се издаде разрешение за предоставяне 
на достъп до данни, спрямо 18 броя искания за 2019 година, спрямо 10 
броя искания за 2018 година, спрямо 24 броя искания за 2017 година. 

Броят на прекратените искания е 1 брой за 2020 година, 3 броя- за 
2019 година и 0 броя спрямо 2018 и 2017 години.  

Сравнителният анализ спрямо постъпилите искания от предходните 
три години е онагледен в следната таблица: 

 
 

Година 

Общ брой 
постъпили 
искания 
по 
чл.159а, 
ал.1 НПК 

 
Брой 
разрешения 

 
Брой 
частично 
разрешени 

 
Брой 
откази 

 
Брой 
прекратени 

2017 188 161 3 24 - 
2018 139 126 3 10 - 
2019 140 119 - 18 3 
2020 64 60 - 3 1 
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И при тези искания се наблюдава тенденция към намаляване на 
постъплението им. 

 
12. Обжалвани наказателни дела. 
Анализът на резултатите от инстанционния контрол върху 

постановените актове от съдиите, разглеждащи наказателни дела, е 
следният: 

Обжалваните наказателни дела от общ характер са 24 броя през 
отчетния период. След инстанционна проверка за същия период са се 
върнали 27 броя дела, от които с потвърден съдебен акт са 20 броя дела, 5 
броя- изменени и 2 броя дела са с отменени присъди и върнати за ново 
разглеждане.  

Обжалваните наказателни дела от частен характер са 3 бр. След 
инстанционна проверка за отчетния период са се върнали 4 броя дела, от 
които с потвърдени присъди са 3 броя дела, а едно дело е с отменена 
присъда и върнато за ново разглеждане. 

Обжалваните наказателни дела по чл.78а от НК са 3 броя. След 
инстанционна проверка през същия период са се върнали 4 броя дела, от 
които 2 броя са с потвърдени съдебни актове и 2 броя дела са с отменени 
решения с постановено ново такова. 

Обжалваните административно-наказателни дела са 132 броя. След 
касационна проверка за същия период са се върнали 122 броя дела, от 
които с потвърден съдебен акт са 105 броя дела, изменени- 1 брой дело, 
отменени- 16 броя дела. 

Обжалваните частни наказателни дела са 17 броя. След въззивна 
проверка са се върнали 19 дела, от които потвърдени 15 броя, 3 броя са 
отменени и 1 брой е изменено. 

Освен изброените дела, са върнати и 5 броя наказателни дела, които 
не подлежат на индексиране поради следното: връщане за продължаване 
на съдопроизводствените действия, за администриране на частната жалба, 
за разглеждане по реда на чл. 186 от НПК на молбата за възстановяване на 
срока за допълване и привеждане съобразно изискванията на чл.320 ал.1 
НПК на въззивната жалба, оставена жалба без разглеждане поради 
просрочие и поради оттегляне на жалбата. 

В таблицата по- долу са отразени резултатите по съдиите, 
разглеждали наказателни дела, слез въззивна/ касационна проверка на 
съдебните актове /присъди, решения и определения/. 

 
Съдия 

Общ брой 
обжалвани 
дела през  

2020 г. 

 
Потвърдени 

 
Отменени 

 
Изменени 

З.З. 65 52 13 4 
В.С. 54 48 9 1 
В.Еланчева 60 45 2 2 
ОБЩО: 179 145 24 7 
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* Забележка: Отчетът включва данни за всички обжалвани през периода дела /част от 
които към датата на изготвянето му се намират във въззивна и касационна инстанции и не 
са приключили с влязъл в сила съдебен акт/, както и за всички върнати през периода дела /част 
от които са образувани и обжалвани през предходни периоди/.  

 
През 2020 година са обжалвани, респ.протестирани 179 съдебни акта, 

постановени по наказателни дела, което представлява 12.37 % от общия 
брой постановени съдебни актове по свършени 1447 броя наказателни 
дела. 

За сравнение: 
  през 2019 година са обжалвани, респ.протестирани 234 съдебни 

акта, постановени по наказателни дела, което представлява 16.82 % от 
общия брой постановени съдебни актове по свършени 1391 броя 
наказателни дела;  

  през 2018 година са обжалвани, респ.протестирани 253 съдебни 
акта, постановени по наказателни дела, което представлява 17.32 % от 
общия брой постановени съдебни актове по свършени 1461 броя 
наказателни дела;  

  през 2017 година са обжалвани, респ.протестирани 211 съдебни 
акта, постановени по наказателни дела, което представлява 13.55% от 
общия брой постановени съдебни актове по свършени 1557 броя 
наказателни дела;  

Наказателното правораздаване в Районен съд- Кърджали е на много 
добро ниво, който извод се основава на големия брой потвърдени съдебни 
актове от въззивната и касационна инстанция и сравнително малкото 
обжалвани и протестирани присъди, решения и определения, което е 
индиция за постановяването на справедливи и законосъобразни актове. 

Отмяната на съдебните актове по наказателните дела се дължи на 
допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, като се 
констатирани и случаи и на технически грешки при изготвянето на 
присъдата/решението, водещи до противоречие между присъда и мотиви, 
респ. между мотиви и диспозитив. Следва да се отбележи, че по една част 
от отменените съдебни актове са по АНХ дела, като основна причина за 
отмяната е наличието на противоречива съдебна практика от касационната 
инстанция.  

 
13. Отводи/самоотводи по наказателни дела. 
Видно от данните, отразени в регистъра за самоотводи/отводи, през 

2020 година са направени 10 самоотвода по наказателни дела. Шест от тях 
са по дело от административно- наказателен характер по чл. 78а от НК, по 
което всички съдии са си направили отвод, тъй като са в близки отношения 
с пострадалия, който е и прокурор в ОП- Кърджали; 1 самоотвод е поради 
близки отношения на съдията-докладчик с жалбоподателя; 1 самоотвод е 
поради обстоятелството, че в комисията, извършила проверка по реда на 
ЗМВР относно изнесеното в подадената жалба, е участвал съпругът на 
съдията- докладчик, като същият е подписал и доклада, с който е 
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приключила дисциплинарната проверка срещу тъжителя; 1 самоотвод е 
поради обстоятелството, че протоколът за използване на АТСС, 
установяващо процесното нарушение е бил проверен и подписан от 
съпруга на съдията-докладчик; и 1 самоотвод е поради това, че съдията-
докладчик по конкретното НОХД е бил такъв и по приключило 
споразумение, в което са възпроизводени същите факти, които са 
идентични с тези в разглежданото дело. 

Съдиите, разглеждащи наказателни дела, спазват процесуалните 
срокове и приключват делата в разумни срокове, като се придържат към 
установените стандарти за предварителна подготовка на делата. Анализът 
на показателите „натовареност”, „качество на съдебните актове”, 
„срочност на разглеждане” и „брой на несвършените дела” обосновават 
извода за много добра ефективност на правораздавателната дейност. 

 
VI.  ОБЩ БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ 

АКТОВЕ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА 
ПРОВЕРКА. 

 
Броят на обжалваните и протестирани съдебни актове по наказателни 

и граждански дела и резулататите от въззивната и касационната проверка, 
през 2020 година в Районен съд- Кърджали, изразени в табличен вид, са 
следните: 

 
 

Вид дело 
Общ брой 
обжалвани 

дела  

Оставени в 
сила 

Отменени 
изцяло 

Отменени  
частично 

/изменени/ 
 
Граждански 
дела 
 

 
82 

 
53 

 
19 

 
16 

 
Наказателни 
дела 
 

 
179 

 
145 

 
24 

 
7 

 
ОБЩО: 
 

 
261 

 
198 

 
43 

 
23 

* Забележка: Отчетът включва данни за всички обжалвани през периода дела /част от 
които към датата на изготвянето му се намират във въззивна и касационна инстанции и не 
са приключили с влязъл в сила съдебен акт/, както и за всички върнати през периода дела /част 
от които са образувани и обжалвани през предходни периоди/.  

 
Тук следва да се има предвид, че по 42 броя наказателни дела и по 28 

броя граждански дела, обжалвани през 2020 година, все още няма резултат, 
което в една или друга степен би могло да се отрази на гореизложените 
резултати. 
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VII. НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ. ДЕЙСТВИТЕЛНА 
НАТОВАРЕНОСТ 

 
 

2020 година 
Натовареност 

спрямо общ брой 
разгледани дела 

Натовареност 
спрямо общ брой 
свършени дела 

Брой съдии по щат 
общо- 7 

39.00 34.88 

Брой граждански съдии 
по щат- 4 

35.65 30.90 

Брой наказателни 
съдии по щат- 3 

43.47 40.19 

Действителна 
натовареност спрямо 

отработените 
човекомесеци- 72 

 
45.50 

 
40.69 

 
 
 

 
Година 

Натовареност по щат 
спрямо общ брой 
разгледани дела 

Натовареност по щат 
спрямо общ брой 
свършени дела 

2017 42.04 38.37 
2018 43.61  39.50 
2019 42.55 37.62 
2020 39.00 34.88 

   
 

Година 
Действителна 
натовареност 

спрямо общ брой 
разгледани дела 

Действителна 
натовареност 

спрямо общ брой 
свършени дела 

2017 42.04 38.37 
2018 44.67 40.46 
2019 49.64 43.89 
2020 45.50 40.69 

 
От сравнителните таблици е видно, че през 2020 година 

действителната натовареност спрямо общия брой дела разгледани дела и 
спрямо общия брой свършени дела е спаднала спрямо 2019 година, но 
остава по- висока спрямо 2018 и 2017 години, като натовареността по щат 
спрямо общия брой разгледани дела и спрямо общия брой свършени дела 
продължава да намалява спрямо предходните три години. 

Районен съд- Кърджали е сред районните съдилища в областните 
центрове на страната с натовареност под средната за 2020 година. Това е 
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видно от сравнителната таблица за средната натовареност в районните 
съдилища в областните центрове за 2019 година /към датата на изготвяне 
на доклада все още няма публикувани статистически данни за 2020 година/ 
и Районен съд- Кърджали:  

 
 Натоваре-

ност по 
щат на 
дела за 
разглеж-
дане 

Натовареност 
по щат на 
свършени 
дела 

Действителна 
натовареност 
на дела за 
разглеждане 

Действителна 
натовареност 
на свършени 
дела 

Районни 
съдилища в 
областните 
центрове 

 
47.63 

 
38.44 

 
56.90 

 
45.92 

Районен 
съд- 
Кърджали 

39.00 34.88 45.50 40.69 

 
През отчетната 2020 г. всички съдии, в т.ч. и административният 

ръководител, работеха на 100 % натовареност при разпределението на 
постъпващите дела, в т.ч. и делата по дежурство, като считано от 
31.08.2020 година, съгласно взето решение от Общото събрание на 
съдиите, административният ръководител беше изключен от дежурните 
състави, като съдиите, разглеждащи граждански дела, бяха включени в 
дежурствата, давани по наказателни дела, през почивните дни.  

  
 

VIІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 
 
През 2020 година в Районен съд- Кърджали, на основание чл.264 от 

ЗСВ, е осъществявана дейност от трима държавни съдебни изпълнители, 
като в „СИС“ работят и двама съдебни деловодители. 

Считано от 13.11.2017 г. и понастоящем Н.М.М.- държавен съдебен 
изпълнител, е ръководител на „Съдебно-изпълнителна служба“ при 
Районен съд- Кърджали. 

 
1.Брой на постъпилите изпълнителни дела. Средно месечно 

постъпление на един държавен съдебен изпълнител. 
Средно месечното постъпление на един държавен съдебен изпълнител 

по щат възлиза на 7.58 броя дела при общ брой постъпили дела за 2020 
година 273 броя. Същият е броят дела и съобразно отработените 
човекомесеци.  
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Останали несвършени от 2019 година са 1 039 броя изпълнителни 
дела, общо за сумата в размер на 2 467 654 лв. През 2020 година са 
постъпили 273 броя изпълнителни дела, общо за сумата 240 677 лв., или 
общо изпълнителни дела за разглеждане през отчетния период са 1 312 
броя с обща сума, подлежаща на събиране, в размер на 2 708 331 лв. 

 
2.Брой на свършените изпълнителни дела. 
Средномесечната натовареност на свършените дела на един държавен 

съдебен изпълнител по щат възлиза на 4.47 броя дела, който брой е същият 
и съобразно отработените човекомесеци. 

 
 

Име  
Юридиче- 
ски стаж 

Постъпили 
дела 

Свършени 
дела 

Събрани 
суми 

Й.К. 24 г. и 2 м. 84 72 110 092 
Н.М. 19 г. и 6 м. 97 45 148 210 
Р.Г. 16 г. и 4 м. 92 44 95 984 
Общо:  273 161 354 286 

Прекратени/свършени/ чрез изплащане през отчетния период са 161 
дела, изпратени на друг съдебен изпълнител са 17 дела, по други причини 
са прекратени 51 дела. 

В парична стойност тези показатели изглеждат така:  
Събраната сума за отчетния период е 354 286 лева,  от които суми по: 
 изпълнителни листове- 139 171 лева;  
 такси- 40 007 лева;  
 допълнителни разноски- 320 лева;  
 приети други разноски- 49 534 лева; 
 лихви- 125 254 лева. 
Останали несвършени дела в края на отчетния период са 1 083 броя с 

обща останала несъбрана сума по изпълнителни листове в размер на 1 631 
605 лева. 

 
3.Сравнителен анализ на постъпленията на изпълнителните дела. 
Постъпленията на делата и събраните суми по тях в „Съдебно-

изпълнителна служба” при Районен съд- Кърджали през последните 
четири години могат да се проследят в следната таблица: 
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Годи-  
на 

Брой 
постъпи-
ли дела 

Сума за 
събиране 

Свър-
шени 
дела 

Събра-
на сума 

Останали 
несвършени 

дела 

Остана-
ла сума 

за 
събиране 

2017 461 10 256 721 306 907 905 1036 8 872 645 

2018 456 9 280 063 273 424 098 1093 2 693 790 

2019 365 2 967 559 223 366 280 1039 2 467 654 

2020 273 2 708 331 161 354 286 1083 1 631 605 

 
Със заповед № 252/ 15.09.2016 година на административния 

ръководител- председател на Районен съд- Кърджали и във връзка с чл. 
264, ал. 2 от ЗСВ е възложено събирането на вземания на органите на 
съдебната власт на държавните съдебни изпълнители при Районен съд- 
Кърджали. Следва да се отбележи, 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 на вземането на взискателя. 
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 доведе до значителна 
събираемост на присъдените в полза на съдебната власт суми, 
произтичащи от такси, глоби и разноски.  

Трябва да се отбележи и обстоятелството, че сериозно негативно 
влияние върху постъплението и образуването на изпълнителни дела оказа 
извънредното положение и извънредната епидемична обстановка обявени 
по повод опасността от заболяването КОВИД-19. Със Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г., обнародван в Държавен вестник бр. 
82 от 24.03.2020 г., спряха да текат процесуалните срокове по 
изпълнителни производства, като до два месеца след отмяна на 
извънредното положение срещу физически лица бяха спрени всички 
публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и 
частните съдебни изпълнители, считано за целия период на извънредно 
положение. Със заповед № 127/ 09.04.2020 година на административния 
ръководител беше указано да се образуват в дела, включително и 
изпълнителни, входираните от началото на извънредното положение 
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книжа, иницииращи съдебни производства, които да се докладват на 
съответния съдия и ДСИ, въпреки, че действията по тях почти не се 
извършваха поради описаните по- горе причини. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

IX. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. 
 

0

100

200

300

400

500

2017 2018 2019 2020

брой

година

Постъпили изпълнителни дела в СИС при РС- Кърджали по 
години

брой

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

2017 2018 2019 2020

лева

година

Събрани суми по изпълнителни дела в СИС при РС-
Кърджали

лева



6600 Кърджали, бул. “Беломорски” № 48,  
тел./факс: 036165190, e-mail:  kardzhali-rs@justice.bg 

 В Районен съд- Кърджали съгласно утвърдения щат работят двама 
съдии по вписванията. Дейността им се осъществява в съответствие с 
чл.280 от ЗСВ и в сътрудничество с Агенцията по вписванията.  

 
СПРАВКА за дейността на съдиите по вписванията при Районен 

съд- Кърджали, за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.: 
1. Брой незавършени преписки от предходната 2019 г.- няма. 
2. Брой образувани преписки    -5593 бр. 
      В това число: 
  Продажби       - 2068 бр. 
  Дарения       -   301 бр. 
  Замени       -      6 бр. 
  Наеми       -  137 бр. 
  Аренди       -    23 бр. 
  Законни ипотеки      -    48 бр. 
  Договорни ипотеки     -  176 бр. 
  Заличаване на ипотеки     -  153 бр. 
  Възбрани за обезпечение на бъдещ иск  -  393 бр. 
  Възбрани на ДСИ     -     0 бр. 
  Възбрани на ЧСИ     -     0 бр. 
  Възбрани от АДВ/ПУБЛ.ИЗПЪЛНИТЕЛ  -     0 бр. 
  Общи възбрани      -     0 бр. 
  Постановления на ДСИ    -    28 бр. 
  Постановления на ЧСИ    -     0 бр. 
  Постановления от АДВ/ПУБЛ.ИЗПЪЛНИТЕЛ-       0 бр. 
  Искови молби      -    44 бр. 
  Делби       -    42 бр. 
  Обявени завещания     -     6 бр. 
  Откази от вещни права     -   22 бр. 
  Констативни нотариални актове   - 208 бр. 
  Влезли в сила решения на поземл.комисии -    0 бр. 
  Обстоятелствени проверки    - 361 бр. 
  Актове за държавна собственост   -   40 бр. 
  Актове за общинска собственост   -1085 бр. 
  Влезли в сила съдебни присъди, с които се 
 конфискува недвижим имот    -     0 бр. 
  Апорт на недв.имот в ТД или кооперации -     5 бр. 
  Договори за прехвърляне на предприятие -     1 бр. 
  Право на ползване     -     6 бр. 
  Суперфиция      -   35 бр. 
  Сервитут       -   22 бр. 
  Други вписвания      - 383 бр. 
  Писмени справки/удостоверения         -2093 бр. 
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  Устни справки      -   70 бр. 
  Справки по молба на държавен орган  -   38 бр. 
  Преписи       -1241 бр. 
  Отбелязвания      -  682 бр. 
  Заличавания      -     0 бр. 
  Нотариални заверки по договори,  
 пълномощни и други -     -     0 бр. 
  Изповядани сделки -     -     0 бр. 
 

X. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. 
 
Изборът на съдебните заседатели за участие в наказателни дела се 

извършва чрез електронно разпределение на случаен избор от деловодните 
програми САС „Съдебно деловодство“ и ЕИСС. Броят на избраните 
съдебни заседатели с мандат до 12.12.2023 г. е 12, което е крайно 
недостатъчен за нуждите на Районен съд- Кърджали. Поради това се 
случва да се отлагат открити съдебни заседания поради невъзможност да 
се сформира законен състав, най- вече когато е задължително съдебните 
заседатели са педагози или психолози при престъпления извършени от 
непълнолетни лица. 

На 07.01.2020 г. административният ръководител- съдия З.З. даде 
интервю пред Общинско радио- Кърджали, в което разясни подробно 
статута на съдебния заседател, неговите задължения и правомощия, като 
акцентира и върху все по-големия проблем с недостатъчния брой 
кандидати за съдебни заседатели, което може да доведе до невъзможност 
за разглеждане на наказателни дела и до забавянето им. 

На 17.01.2020 г. беше проведено начално обучение на съдебните 
заседатели, избрани за периода 12.12.2019 г.- 12.12.2023 г., съвместно с 
Националния институт на правосъдието. Лектор беше съдия Миглена 
Тянкова- председател на Окръжен съд- Хасково, която запозна съдебните 
заседатели с основните аспекти в устройството и работата в органите на 
съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния 
заседател. Бяха разяснени особеностите на наказателното право и процес с 
оглед пълноценно участие на съдебните заседатели в провеждането и 
решаването на съдебните наказателни дела. Обучението премина при 
засилен интерес и с активното участие на съдебните заседатели, на които в 
края на обучението бяха връчени удостоверения от НИП. 

 
 
 

XІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
1.Сграда, оборудване, проблеми. 
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Районен съд- Кърджали ползва първи и втори етаж от сградата на 
съдебната палата, намираща се в централната част на град Кърджали, 
бул.”Беломорски” № 48.  

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. 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. Освен това с 
оглед увеличаващото се постъпление на наказателни дела, то отредената 
стая за „наказателно деловодство“ се явява тясна да побере висящите дела, 
нужната техника и оборудване, 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“, зала № 3 и 
помещение, което предстои да бъде преустроено в съвещателна стая. 

С решение по протокол № 10/ 18.03.2020 година на комисия „Бюджет 
и финанси“ към ВСС беше увеличен бюджетът по & 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ на Районен съд- Кърджали с 35 820 лева с цел 
„Осигуряване средства за обект „Преустройство и ремонт на съдебна зала 
№ 3- 57 кв.м в две самостоятелни помещения, включително проект“. Беше 
направен мащабен ремонт на втория етаж, като съдебна зала № 3 беше 
преустроена в общо помещение за съдебните секретари и беше обособен 
отделна стая за служба „Архив“. По този начин се освободи кабинет за 
седмия съдия, беше направена малка съдебна зала № 3, която ще се 
използва най- вече от дежурните състави, кабинет за съдебния 
администратор и още една стая, която предстои да изпълнява функциите 
на съвещателна стая.  

През годината беше освежен кабинетът на системния администратор, 
който зае стаята на съдебния администратор след преместването му на 
втория етаж, като по този начин се избегна присъствието на хора в 
помещението, в което се намира сървърът. 
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Беше извършена подмяна на осветителните тела в кабинет на съдия с 
LED осветителни тела, с оглед постигане на по- голяма икономия и по-
добра осветеност. 

През месец ноември беше направено предложение от 
административния ръководител до комисия „Бюджет и финанси“ при ВСС 
за увеличение на бюджетната сметка по § 10-00 „Издръжка“ с 6220 лева за 
оборудване кабинета на новоназначен магистрат, както и за подмяна на 
наличното оборудване в кабинета на председателя, съгласно утвърдените с 
решение на ВСС по протокол № 17 от 18.07.2019 г. лимити. С протокол № 
30 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 10.12.2020 година, беше 
утвърдено исканото увеличение. 

През 2020 година бяха закупени: 
  офис-обзавеждане за кабинетите на седмия съдия и 

административния ръководител; 
 частично обзавеждане за съдебния администратор; 
 12 броя метални рафтове за служба „Архив“; 
  9 броя контейнери за бюро за съдебните секретари и за наказателно 

деловодство; 
  2 броя климатици, предназначени за ремонтираната зала №3, 

превърната в стая за съдебните секретари и за служба „Архив“; 
  6 броя работни столове, с което продължава поетапната подмяна на 

амортизирани такива. 
Всички работни места на съдии и съдебни служители са оборудвани с 

офис- обзавеждане, което при наличие на финансов ресурс, се обновява 
поетапно всяка година. 

През месец юни 2020 година поради тяхното амортиризиране бяха 
бракувани и унищожени стари активи: 15 броя столове, 7 броя пейки, 1 
брой канапе, 1 брой бюро, 1 брой калкулатор с лента, 1 брой килим, 1 брой 
метална каса, 1 брой климатик и 1 брой телефонен апарат. 

  
2. Техническо оборудване- компютри, мрежи, програмни 

продукти, проблеми. Инсталиране на отделни програмни продукти. 
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 2020 година от ВСС бяха предоставени безвъзмездно 9 броя 
компютри, 9 броя монитори и 1 брой рутер. Беше закупена и следната нова 
техника: 

 1 брой цифрова многофункционална копирна машина за нуждите на 
„Наказателно деловодство“ в размер на 7980 лева с ДДС, с което се 
постигна по-голяма ефективност и бързина в работата на службата; 
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 1 брой лаптоп с лицензиран софтуер Microsoft Windows Pro 10 на 
стойност 898.00 лева с ДДС, който се използва при провеждане на съдебни 
заседания от разстояние чрез електронна видео връзка и за предявяване на 
веществени доказателства; 

 2 броя звукозаписни системи за две съдебни зали на обща стойност 
1881.00 лева, с което се подмени остарялата техника.  

 
През календарната 2020 година, поради множество дефекти и 

невъзможност за ремонт, беше бракувана и унищожена следната 
компютърна техника: 3 броя компютри, 3 броя монитори, 2 броя скенери, 1 
брой озвучителна система, 13 броя принтери и мултифункционални 
устройства, 4 броя UPS. 

Беше разменена кореспонденция с Агенцията по вписванията и 
Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ 
към ВСС във връзка с предоставени през 2005 година от Агенцията за 
временно ползване на: 3 броя мрежови комутатори, 1 брой второстепен 
маршрутизатор, 1 брой шкаф за оборудване, PVC-кабел и 1 брой мрежова 
розетка, които се използват и към настоящия момент. Освен тях са 
предоставени и: 1 брой сървър с монитор, 4 броя компютри с монитори и 1 
брой UPS, като тази техника стои на склад от доста години и на практика е 
остаряла и абсолютна неизползваема, а в съда няма място за нейното 
съхранение. С писмо с изх. №92-06-2/21.12.2020 година Агенцията по 
вписванията изпрати копие от заповед № РД-01-596/17.12.2020 година, с 
която предоставя безвъзмездно свои движими вещи, придобити по 
програма ФАР, съгласно приложен опис, на Районен съд- Кърджали. В 
тази връзка, предстои бракуване и унищожаване на негодната техника през 
2021 година. 

В момента е наличен само един UPS, който е на сървъра, тъй като 
другите са бракувани. 

От месец юли 2008 година е въведен в експлоатация програмен 
продукт САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” 
АД. Системата работи успешно, като всички магистрати и съдебни 
служители са обучени да работят с нея. Програмата се актуализира 
периодично с оглед настъпилите промени в законодателството и 
решенията на ВСС.  

В Районен съд- Кърджали действа програмен продукт- модул 
„Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство” на 
„Информационно обслужване“ АД- Варна. Към днешна дата се изчаква да 
се прецени необходимостта от закупуването на приложението „Мобилен 
призовкар“ от същата фирма с оглед внедряването на нова деловодна 
програма. Действащата деловодна такава осигурява в пълна степен 
ефикасност и бързина при обработката на делата. Продуктът 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. в Районен съд- Кърджали се извършва цялостно сканиране 
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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. 

Още през 2019 година Районен съд- Кърджали беше включен в 
списъка на съдилища, свързани с Единния портал за електронно 
правосъдие разработен по проект: „Електронно правосъдие- проучване и 
изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура 
и единен електронен портал на съдебната власт“, финансиран по 
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Със Заповед № 
63/19.02.2020 г. административният ръководител отмени старите и утвърди 
нови вътрешни правила за достъп до електронните съдебни дела на 
Районен съд- Кърджали в Единния портал за електронно правосъдие ведно 
с образци на заявления. През годината бяха подадени 24 броя заявления за 
регистрация на личен потребителски профил в ЕПЕП. Постъпиха общо 87 
броя заявления за достъп до електронно съдебно дело в ЕПЕП, като от тях 
79 броя получиха разрешение, 2 броя бяха отказани, а по 1 заявление беше 
предоставен частичен достъп. Пет броя заявления бяха оставени без 
разглеждане на основание чл. 48 от Вътрешните правила за достъп до 
електронни съдебни дела- заявлението не е подписано.  

На 11.08.2020 година, след провеждане на предварителни обучения за 
работа с „Инфомационно обслужване“- Кърджали, беше въведена в 
експлоатация новата Единна информационна система на съдилищата. 
Работата с нея предизвика големи затруднения и напрежение сред съдиите 
и съдебните служители, както в Районен съд – Кърджали, така и в цялата 
страна, което наложи ВСС да вземе решение същата да бъде спряна, 
считано от 18.09.2020 година до 10.12.2020 година с оглед нейното 
усъвършенстване. Впоследствие, с решение по протокол № 44/ 15.12.2020 
година СК на ВСС, след което и с решение по протокол № 31/ 17.12.2020 г. 
на Пленума на ВСС, се прие план за възобновяване образуването на делата 
в ЕИСС съобразно степента на натовареност на съдилищата, като за 
Апелативен район- Пловдив беше избрана дата 01.04.2021 година, като 
преди това трябва да се проведе по график задължително обучение на 
магистратите и съдебните служители преди възобновяване на работата на 
ЕИСС и активно да се полза тестовата среда на системата. 

Осигурени бяха квалифицирани електронни подписи на всички съдии 
и съдебни служители за работа с ЕИСС с изключение на съдиите по 
вписванията. 

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. На 
28.11.2017 г. беше инсталиран програмен модул „Електронни справки към 
Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмна система „JES”. 
От 2019 година съдебен деловодител в Съдебно-изпълнителна служба е 
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определен за служител, който да извършва справки само за нуждите на 
службата, 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. 

Ежедневно се извършват справки от системния администратор чрез 
отдалечен достъп до НБД „Население”, което допринася за бързината на 
съдебното производство. 

Считано от 1 декември 2019 година беше въведена нова интернет-
страница на Районен съд- Кърджали, на която ежедневно се публикуват 
съдебните актове, справки за насрочени дела, справки за свършени дела и 
регистър по чл. 235, ал. 5 от ГПК. Налична е информация за имената и 
длъжностите на съдиите и съдебните служители, както и за 
съществуващите в съда вътрешни правила. На сайта са публикувани 
всички възможни използвани образци и бланки за изтегляне, между които 
и Заявления по чл.410 и чл.417 от 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. Назначеният служител „Връзки с обществеността“ при Окръжен 
съд- Кърджали подпомагаше административния ръководител при 
публикуване 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 др., поради което се отчита ползата от съдебен 
служител на такава длъжност.  

 
XII. СЛУЖБА „ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ 

КНИЖА“. 
 
През отчетната 2020 година в службата са постъпили за връчване 

общо 6956 броя призовки и съдебни книжа, което е значително по- малко в 
сравнение с предходните три години, което е резултат от въведените в 
страната извънредно положение и извънредна епидемична обстановка и 
издадените в тази връзка заповеди, с които призоваването и връчването на 
призовките и съдебните книжа се извършва изключително по телефон и по 
електронен път, което в бъдеще ще навлиза все повече в съдебната 
практика с оглед законодателните изменения в процесуалните закони. 
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Година Общ брой призовки и съдебни книжа 
2017 7900 
2018 9373 
2019 8524 
2020 6956 

 
 

XIII. БЮРО СЪДИМОСТ. 
 
В Бюро „Съдимост” при Районен съд- Кърджали е внедрена версия на 

Национална информационна система CSCS /АИС „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 съдилища. 

През отчетния период в работата на Бюро „Съдимост” продължава 
намалението на издадените свидетелства за съдимост спрямо предходните 
три години, както и намалението на издадените справки за същия период, с 
изключение на 2017 година, което е видно от таблицата по- долу: 

Година Свидетелства за съдимост Справки за съдимост 
2017 5749 3405 
2018 5676 4572 
2019 4576 4724 
2020 3663 4411 

 
 

XIV. БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
 

Финансовата дейност в Районен съд- Кърджали се осъществява в 
съответствие с приетите правила и процедури, включени в системата за 
финансово управление и контрол /СФУК/ на съда и при спазване 
указанията на ВСС. По този начин се цели контрол и ефективно 
разходване на бюджетните средства с цел финансово и материално 
обезпечаване на ефективната работа на съда. 

1. Утвърдената бюджетна сметка на Районен съд- Кърджали за 2020 
година е в размер на 1 739 008 лева. 

Разходваните към 31.12.2020 година суми от бюджета на Районен съд- 
Кърджали в размер на 1 711 731 лева са разпределени, както следва: 

  1 077 744 лв., или 62.96 % за работни заплати на съдии, държавни 
съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители; 
  196 039 лв., или 11.45 % по & „Други възнаграждения и плащания 
на персонала”; 
  299 737 лв., или 17.51 % за осигуровки; 
  93 296 лв., или 5.45 % по & „Текуща издръжка”; 
  217 лв., или 0.001 % по & „Платени данъци и такси“; 
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  12 378 лв., или 0.739 % по & „Придобиване на ДМА“; 
  32 320 лв., или 1.89% по & „Основен ремонт на ДМА“. 
 
Приходите по бюджетната сметка се формират предимно от съдебни 

такси по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, таксите събирани от 
съдилищата, прокуратура, следствени служби и Министерство на 
правосъдието и Агенция по вписвания, както и наложени глоби по 
съдебните дела. 

Приходите по бюджета в сравнителен план са, както следва: 
  за 2017 година- 356 138 лева; 
  за 2018 година- 451 519 лева; 
  за 2019 година- 435 835 лева; 
  за 2020 година- 334 652 лева. 
 
Сравнителният анализ на приходите показва, както следва: 
 намаление спрямо 2019 година със 101 183 лева, или 23.22 %; 
 намаление спрямо 2018 година със 116 867 лева, или 25.88 %; 
 намаление спрямо 2017 година с 21 486 лева, или 6.03 %. 
Намалението на приходите през 2020 година се дължи основно на 

спирането на работата на съда по време на обявеното в страна извънредно 
положение. 

С писмо с изх. № 1182/ 17.09.2020 година административният 
ръководител изпрати мотивирано писмено искане до комисия „Бюджет и 
финанси“ за увеличение на бюджетната сметка по & 10-00 „Издръжка“ със 
сумата 5030 лева, необходими по повод изплатени възнаграждения за 
експертизи по трудови дела. Искането беше уважено. 

 
2. Коронавирус- финанасови последици: с решение по протокол № 13/ 

04.06.2020 година на Пленума на ВСС беше увеличен бюджетът на 
Районен съд- Кърджали по & 10- 00 „Издръжка“ с 2310.00 лева във връзка 
с реализиране на превантивни дейности и мерки с цел ограничаване на 
разпространението на заболяването КОВИД-19 във връзка с решение на 
СК на ВСС по т.1 от протокол № 15/ 12.05.2020 година и приетите правила 
и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.  

Към 31.12.2020 година бяха извършени разходи за сумата от 1987.34 
лв., от които: 

 100.00 лева- за тестове за КОВИД-19 за трима призовкари и 1 
деловодител „Регистратура“; 
 172.80 лева- за дезинфекция на сградата; 
 45.00 лева- за безконтатен термометър; 
 429.26 лева- за защитни екрани; 
 790.83 лева- за маски и ръкавици; 
 449.45 лева- за дезинфектанти и помощни материали за дезинфекция. 
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Материалите бяха предназначени за защита на персонала и 
дезинфекцията на помещенията и клиентите. Не са правени разходи за 
лечение на КОВИД-19 и за подкрепа на бизнеса и социални мерки. 

 
3. В Районен съд- Кърджали са монтирани две ПОС-терминални 

устройства, чрез които е осигурена възможност на лицата, ползващи 
услугите на съда, да заплащат дължимите държавни такси, без да се 
удържа такса за обработка на плащанията. Терминалните устройства са 
инсталирани в „Бюро съдимост- Регистратура“ и служба „Гражданско 
деловодство“, намиращи се на първия етаж от съдебната сграда. 

4. В съда функционира система за финансово управление и контрол 
/СФУК/, регламентирана с вътрешни правила, утвърдени от 
административния ръководител. Налични са утвърдени процедури за 
поемане на задължение и извършване на разход; завеждане и изписване на 
краткотрайни и дълготрайни активи; документооборота на счетоводната 
документация и др. Действащите правила и утвърдени процедури за 
финансово управление и контрол са в съответствие с изготвения план за 
действие на основание чл. 39, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор. Дейностите относно прогнозирането и разпределението 
на средствата по бюджетната сметка, администрирането на приходите в 
органа на съдебната власт са изцяло в съответствие с нормативните 
изисквания, като извършените действия по отношение на определянето и 
събирането на държавните такси, глоби и съдебни разноски са 
законосъобразни.  

5. Изготвена е бюджетна прогноза, основана на принципите на 
разходно ориентираното бюджетиране на база обезпечаване на пряката 
дейност на съда, отчитайки предходни данни за натовареността на 
магистратите и служителите, за броя на образуваните дела и техния вид, за 
очакваните приходи от държавни такси и др. 

6. Със заповед № 355/ 05.11.2020 г. на административния ръководител 
беше даден срок до 19.11.2020 година на главния счетоводител, системния 
администратор и административния секретар да изготвят и предадат на 
съдебния администратор доклади за състоянието на системите към 
момента по отношение на процедури, в които всеки от тях участва и на 
отговорностите, които има, както и да направят предложения за промени, 
които да подобрят икономичността, ефективността и ефикасността на 
СФУК. В тази връзка на 04.12.2020 година се извърши преглед и оценка на 
СФУК от ръководството на съда и бяха набелязани задачи и срок на 
изпълнението им през 2021 година. 

 
XV. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ- ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ. 

 
1. През 2020 година не бяха извършвани проверки от Окръжен съд- 

Кърджали поради въведените в страната извънредно положение и 
извънредна епидемична обстановка. 
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2. На 18.05.2020 година беше получен акт за резултатите от 
извършената тематична проверка от Инспектора на ВСС относно 
образуването, движението и приключването на гражданските дела, 
разгледани по реда на чл. 62, ал. 7 във вр. с ал. 6, т .12 от ЗЗКИ и анализ на 
съдебните актове в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. в районните 
съдилища. В тази връзка беше проведено общо събрание на съдиите, което 
взе следните решения: 

 разпоредбата на чл. 101 от ГПК следва да намери приложение в 
производството по чл. 61, ал. 7 от ЗЗКИ; 

 срокът по чл. 175д, ал. 1 от ЗСВ за извършване на проверката от 
ИВСС е инструктивен. 

 
XVІ. МЕРКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

 
1. С цел уеднаквяване на съдебната практика ежемесечно се изготвя 

справка за броя на върнатите от въззивната и касационна инстанция 
производства, по които е постановена отмяна на първоинстанционния акт. 
Анализират се причините, довели до отмяната на съдебния акт, след което 
периодично се провеждат събрания на съдиите, на които се поставят на 
обсъждане констатираните пропуски. 

2. Ежемесечно се изготвя справка за броя на разгледаните и 
забавените дела по съдии, която се докладва на административния 
ръководител, като при констатиране на системност, се дискутират 
причините, довели до забава в администрирането, насрочването и 
разглеждането на делото, както и неоснователното му отлагане.  

3. Ежемесечно се извършва проверка от комисия за воденето на 
всички деловодни книги и се съставя протокол. 

4. На всяко шестмесечие се изготвя и представя доклад на 
административния ръководител за делата, образувани преди 2014 година, и 
тяхното приключване в разумни срокове. 

5. Ежеседмичното дежурство се осъществява по предварително 
утвърден за целия месец график, изготвен от административния секретар, 
след съгласуване със съдиите, като от 30.08.2020 година гражданските 
съдии също се включиха в дежурствата по наказателните дела през 
почивните дни. 

6. Разпределението на всички постъпили граждански и наказателни 
дела, разглеждани от дежурни състави, чрез използване на 
Централизираната система за разпределение на делата се извършва от 
съдебния деловодител „Регистратура“ при Районен съд – Кърджали. 

7. Разпределението на делата между съдиите- докладчици се извършва 
при стриктно спазване на чл. 9 от ЗСВ чрез централизираната система за 
случайно разпределение на делата /ЦССРД/, като със заповед № 290/ 
21.08.2019 година, считано от 01.09.2019 година разпределението на 
всички постъпили граждански и наказателни дела, с изключение на тези по 
дежурство, е възложено на съдебния администратор. Това обстоятелство 
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помага на административния ръководител да продължи да правораздава 
при 100% натовареност, както и да върши административната работа, 
която е в огромен обем, и да изпълнява функциите си на работодател 
съгласно Кодекса на труда.  

8. През 2020 година са актуализирани няколко пъти правилата за 
случайно разпределение на делата в резултат на взети решения на Общото 
събрание на съдиите и промени в организацията на работа. 

 9. Със заповед № 71/ 21.02.2020 година беше определено индивидуално 
годишно разполаемо време за 2020 година за разглеждане и решаване на  
делата за всеки съдия след отчитане на специфичните му служебни 
задължения и при съобразяване с времевите стойности за допълнителни и 
административни дейности, посочени в чл. 10 и чл. 12, ал. 1- 6 от Правилата 
за оценка на натовареността на съдиите.  

10. В съда продължава практиката за провеждане на регулярни общи 
събрания на съдиите. През 2020 година са проведени общи събрания на 
съдиите във връзка с: 

 промени в правилата за случайно разпределение на гражданските 
дела във връзка с промените на ГПК, обнародвани в ДВ бр.100/ 20.12.2019 г.; 

 заявяване на желание за приемане на стажант- юристи за 
професионален стаж във връзка с Наредба № 1 от 01.02.2019 година, в сила 
от 01.01.2020 година; 

 избор на членове на Комисията по професионална етика в Районен 
съд- Кърджали, поради изтичане мандата на избраните членове, като предвид 
обстоятелството, че настоящите членове нямат право на втори 
последователен мандат беше извършен избор на представител- редовен- 
съдия Д. Б. и резервен- съдия В.С., които да участват в заседанията на 
комисията по професионална етика към Окръжен съд- Кърджали, при даване 
на становища за магистрати от Районен съд- Кърджали; 

 запознаване с обобщена информация за резултатите от изпълнението 
на одитните ангажименти за увереност от дирекция „Вътрешен одит“ в 
съдилищата през 2019 година и дадени препоръки във връзка с констатирани 
пропуски; 

 с оглед върнати дела от Окръжен съд- Кърджали за администриране 
на граждански дела от въззивната инстанция, беше взето решение за 
изготвяне на чек лист за всеки съдия, раглеждащ граждански дела, по който 
да се извършва проверка при постъпила въззивна жалба; 

 обсъждане на промени в правилата за случайно разпределение на 
делата и вземане на решение производствата по чл. 72 от НПК да се 
разпределят на дежурния състав, разглеждащ наказателни дела; 

 обсъждане на акта за резултатите от извършена тематична проверка 
от Инспектора към ВСС на тема „Причини за възобновяване на 
наказателните дела от апелативните съдилища в случаите по чл. 424, ал. 1 от 
НПК“ и предприемане на следните мерки за подобряване дейността на съда 
при разглеждане и решаване на делата: задълбочено проучване на делото при 
насрочването и разглеждането му в разпоредително заседание, съответно и 



6600 Кърджали, бул. “Беломорски” № 48,  
тел./факс: 036165190, e-mail:  kardzhali-rs@justice.bg 

при обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 от НК; конституиране на страни 
в съдебното производство при наличие на предпоставките за допустимост по 
НПК; спазване на процесуалния закон при разглеждане на наказателното 
дело от съдебния състав; обстоен анализ от съда на доказателствата и 
правилна преценка на приложимия закон при решаване на делото по 
същество; проучване и познаване на съдебната практика по прилагане на 
закона при разглеждане и решаване на наказателните дела; постановяване на 
съдебни актове, които отговарят на изискванията на закона за форма и 
съдържание, и са добре мотивирани; разглеждане на делото от съда по реда 
на особените правила- глава 27 от НПК, глава 28 от НПК и глава 29, 
единствено при наличие на предвидените в НПК и НК основания за това; 
съблюдаване на императивната норма на чл. 382, ал. 7 от НПК, че съдът 
одобрява споразумението само, когато не противоречи на закона и морала; 

 вземане на решение за изключване на административния 
ръководител от делата по дежурство, като гражданските съдии бяха 
включени в дежурствата, давани по наказателни дела през почивните дни, 
считано от 31.08.2020 година.  

11. Съдиите при Районен съд- Кърджали изразиха подробни писмени 
становища във връзка с: 

- образувано тълкувателно дело № 3/ 2019 година ОСГК на ВКС с 
поставен въпрос „От кога тече двуседмичният срок за явяване на работа по 
чл. 345, ал. 1 от КТ- само от получаване на нарочно съобщение от 
първоинстанционния съд, разгледал делото, или и от узнаването за влязлото в 
сила решение за възстановяване на предишната работа, което не съдържа 
съобщение за явяване на работа в определен срок?“; 

- образувано тълкувателно дело № 5/ 2019 година на ОСГТК на ВКС с 
поставен въпрос: при уговорено погасяване на главното задължение на 
отделни погасителни вноски с различни падежи, откога тече шестмесечният 
срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД – от датата на падежа за всяка вноска или от 
настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на 
предсрочна изискуемост?“; 

- образувано тълкувателно дело № 1/ 2020 година на ОСГК на ВКС с 
поставен въпрос „При отчитане и зплащане на положените часове нощен 
труд от служителите на МВР приложими ли са разпоредбите на Кодекса на 
труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /в 
частност разпоредбата на чл. 9, ал .2 от същата наредба/ или следва да се 
прилагат разпоредбите на специалния Закон за МВР и на издадените въз 
основа на него подзаконови нормативни актове?“. 

12. През 2020 година се проведоха събрания на всички съдии и 
служители в съда по следните въпроси: 

- даване на съгласие за набиране на средства в централизирания фонд 
„СБКО“ в размер на 0,1% от средствата за СБКО, начислявани върху 
средствата за работна заплата в органите на съдебната власт за отпускане 
на помощи на магистратите и съдебни служители през 2020 година; 
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- вземане на решение за определяне начина на изплащане на 
средствата за социално-битово и културно обслужване за 2020 година; 

- представяне и обсъждане на доклада на председателя за дейността на 
Районен съд- Кърджали през 2019 година, в съответствие с разпоредбите 
на чл. 79, ал. 2, т. 6 от Закона за съдебната власт. 

13. Административният ръководител продължава регулярно да 
провежда срещи и индивидуални разговори с всички служби и съдебни 
служители за създаване на по- добра организация и ефективност на 
работата, както и за подобряване на работния климат в съда. 

14. По покана на административния ръководител, се проведе среща с 
прокурорите от Районна прокуратура- Кърджали включващо и 
териториално отделение- Ардино, на която бяха обсъдени проблеми, 
възникнали при разглеждането на наказателни дела. 

15. На 26.10.2020 година председателят на съда участва в среща в 
Апелативен съд- Пловдив, с членове на СК на ВСС, на която беше обсъден 
„Проект на модел за оптимизиране на съдебната карта на българските 
съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна 
система на съдилищата“.  

16. Активно се използва въведената система на уведомяване „LAN 
месинджър“, чрез която всички заповеди на административния 
ръководител във връзка с дейността на съда, вътрешни правила, графици за 
дежурства и друга информация се свеждат веднага до знанието на съдиите 
и съдебните служители.  

17. Бяха утвърдени следните вътрешни правила: 
- със заповед № 10/ 08.01.2020 г. бяха утвърдени Вътрешни правила за 

извършване на разплащания в Районен съд- Кърджали, чрез интернет 
банкиране; 

- със заповед № 32/ 30.01.2020 година бяха утвърдени Вътрешни 
правила  за провеждане на стаж в Районен съд- Кърджали, съгласно новата 
Наредба № 1/01.02.2019 г., в сила от 01.01.2020 година; 

- със заповед № 63/ 19.02.2020 година бяха отменени старите и  
утвърдени нови Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в 
ЕПЕП, ведно с образци на заявления, които периодично бяха променяни и 
допълвани с оглед настъпили законови промени и решение на ВСС; 

- със заповед № 91/05.03.2020 година бяха утвърдени Вътрешни 
правила за дейността на служба „Бюро съдимост“ при Районен съд- 
Кърджали; 

- със заповед № 100/ 12.03.2020 година бяха отменени старите и 
утвърдени нови Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив 
нова Номенклатура; 

- със заповед № 168/14.05.2020 г. бяха утвърдени времеви стандарти 
за разглеждане на делата в Районен съд- Кърджали; 

- със заповед № 170/14.05.2020 г. беше утвърдена инструкция за 
работа с антивирусна програма в Районен съд- Кърджали; 
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- със заповед № 184/05.06.2020 година беше утвъдена процедура за 
съхраняване и унищожаване на лични данни, събирани и обработвани от 
Районен съд- Кърджали; 

- със заповед № 190/16.06.2020 година бяха утвърдени Вътрешни 
правила за печатите в Районен съд- Кърджали; 

- със заповед № 198/23.06.2020 година бяха утвърдени Вътрешни 
правила за управление и контрол на активи и материали при Районен съд- 
Кърджали; 

- със заповед № 331/ 21.10.2020 година бяха утвърдени Вътрешни 
правила за работната заплата, средствата за облекло и СБКО; 

- със заповед № 346/ 30.10.2020 година бяха утвърдени Вътрешни 
правила за управление и контрол на бюджетния процес в Районен съд- 
Кърджали; 

- със заповед № 348/ 30.10.2020 година бяха утвърдени Вътрешни 
правила за изплащане на възнаграждения и разходи на вещи лица, 
свидетели и преводачи; 

- със заповед № 371/ 23.11.2020 г. бяха утвърдени Вътрешни правила 
за организацията и реда на използване на служебния автомобил и начина 
на отчитане на горивото и други материални запаси, свързани с 
експлоатацията му. 

18. Във връзка с писмо с изх. № ВСС-5358 от 05.06.02020 г. на ВСС 
ведно с Обобщена информация за резултатите от изпълнението на 
одитните ангажименти за увереност от дирекция „Вътрешен одит” в 
съдилищата през 2019 г., на 15.06.2020 г. беше проведена среща на 
ръководството на съда и с оглед приетите решения за изпълнение, 
допълнително бяха изготвени и утвърдени част от описаните по-горе 
вътрешни правила, като през 2021 година предстои да бъдат актуализирани 
и други вътрешни правила, за които са определени отговорници и срок. 

19. Въведени са и действат правила за проверка и документиране на 
действително постъпилите по сметка на съда държавни такси, 
надвишаващи сумата от 50 лв. 

20. Продължава преработването и актуализирането на вътрешните 
правила за осигуряване на условия за законосъобразно протичане на 
дейностите в съда съгласно ЗФУКПС.  

21. Съгласно чл. 68, ал.1 от ПАС назначената постоянно действаща 
комисия извърши подбор на материалите, подлежащи на унищожаване и 
състави опис, който бе утвърден от административния ръководител на 
съда. Съставеният акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл 
срок на съхранение бе одобрен от Държавна агенция “АРХИВИ”- 
„Териториален държавен архив”- Кърджали. Беше извършено и физическо 
унищожаване на делата. 

22. По инициатива на председателя на съда беше отправена покана 
към членовете на Адвокатска колегия- Кърджали и на 20.01.2020 година 
беше проведена работна среща с тях с цел популяризиране функциите на 
Единния портал за електронно правосъдие. Разгледаната тема беше 
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„Достъп до портала за електронни съдебни дела и подаване на заявления 
по чл. 410 от ГПК по електронен път чрез сайта на съда“. На работната 
среща присъства и адвокат А.П.- представител на Висшия адвокатски 
съвет.  

 
ХVІІ. РАБОТАТА НА СЪДА В УСЛОВИЯ НА 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗВЪНРЕДНА 
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПОРАДИ КОВИД-19 
През месец март 2020 г. Районен съд- Кърджали беше изправен пред 

предизвикателството да осъществява своята дейност в условията на 
обявено извънредно положение поради опасността от заболяването 
КОВИД-19. Нормалният ритъм на работа беше силно нарушен с оглед 
запазването здравето на съдиите и съдебните служители, както и на 
гражданите, ползващи услугите на съдебната институция. 

С първата издадена, въз основа на решение по протокол № 8/ 
10.03.2020 г. от заседание на СК на ВСС, заповед № 98/ 11.03.2020 година 
се ограничи достъпът на граждани в сградата на съда и бяха наложени 
строги хигиенни изисквания и правила. 

Със заповед № 105/ 13.03.2020 г., издадена на основание обявеното 
извънредно положение в страната, бяха отменени всички открити съдебни 
заседания в периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. с изключение на 
изрично предвидените дела в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, като отсрочените дела 
се насрочваха в срок до 31.05.2020 г. 

Със заповед № 106/ 16.03.2020 г. беше отменена заповед № 105/ 
13.03.2020 г. и беше преустановено разглеждането на всички видове дела с 
изключение на подробно изброени наказателни и граждански дела по 
бързи производства от дежурните състави; не се образуваха в дела 
входираните книжа; справки се извършваха само по телефон или по 
електронен път, като по същия начин ставаше и подаването на документи и 
издаването на свидетелства за съдимост. Забрани се изцяло достъпът на 
граждани, страни по дела, вещи лица, адвокати и други лица. Утвърдени 
бяха графици за дежурства, като беше забранен достъпа и на магистрати, 
ДСИ, съдии по вписванията и съдебни служители в сградата на съда, освен 
ангажираните по дежурства. На съдиите беше указано да работят 
дистанционно. Тази заповед беше допълвана с последващи заповеди за 
включване на допълнителни дела, гледани по време на дежурства, и за 
изготвяне на графици на дежурствата на Агенцията по вписванията. 
Магистратите бяха задължени да изготвят справки относно извършената от 
тях работа по време на извънредното положение. Беше указано на 
магистратите да използват възможността за разглеждане на делата чрез 
електронна видеовръзка със страни в процеса чрез приложенията Skype и 
Viber.  

Със заповед № 116/01.04.2020 г. беше променено работното време на 
служба „Регистратура“, като подаването на документи беше разрешено в 
определени часове на деня. 
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Със заповед № 117/01.04.2020 г. беше предоставен в периода на 
извънредното положение, считано от 17.03.2020 г. до 13.04.2020 г. 
включително, на всички съдебни служители до една втора от платения 
годишен отпуск с изключение на съдебния администратор, системния 
администратор, счетоводителя, призовкарите и чистача, като на 
призовкарите беше предоставен платен годишен отпуск на основание 
чр.120в във вр. с чл.173а, ал.1 от КТ поради преустановяване дейността на 
служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ по време на 
извънредното положение. 

Със заповед № 127/ 09.04.2020 г. беше указано да се образуват в дела, 
включително и изпълнителни, входираните от началото на извънредното 
положение книжа, иницииращи съдебни производства, които да се 
докладват на съответния съдия и ДСИ. 

Със заповед № 165/ 11.05.2020 г. беше възстановена дейността на 
служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, като беше разпоредено 
връчването на призовки и съдебни книжа на страните, които поради липса 
на посочен по делото телефон или електронен адрес не са били призовани 
по висящите дела, отложени по време на обявеното извънредно 
положение, при пълно спазване на всички наложени противоепидимични 
мерки в страната. 

С оглед решение по протокол № 15 на СК на ВСС от 12.05.2020 г., с 
което бяха приети правила и мерки за работата на съдилащата в условията 
на пандемия, и във връзка с обявената с решение № 325 на Министерския 
съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната, беше 
издадена заповед № 172/ 18.05.2020 г., с която беше уреден достъпа до 
помещенията на Районен съд- Кърджали, за страни, адвокати, вещи лица, 
свидетели, преводачи, съдебни заседатели и граждани, както и 
организацията на работа на отделните служби и на достъпа до съдебните 
зали, насрочване и провеждането на открити съдебни заседания, 
призоваването и връчването на съдебни книжа, подаване и получаване на 
съдебни книжа по електронен път, мерки за дезинфекция и предпазване от 
зараза, организация на работата на съдиите и съдебните служители. Със 
същата заповед беше указано ежемесечно попълване и изпращане на ВСС 
на електронен регистър на отложените дела поради невъзможност за 
резглеждането им с оглед въведените противоепидимични мерки. За 
цялата година бяха отложени 18 броя дела, от които  11 броя наказателни 
дела и 7 броя граждански дела. 

Горната заповед беше изменена и допълнена със заповед № 182/ 
28.05.2020 г., с която беше въведен разрешителен режим на достъп до 
открити съдебни заседания на журналисти, стажант- юристи и практикант-
юристи, и начинът по който да се осъществява този достъп. 

С оглед значителното увеличение на случаите на заболяване от 
КОВИД-19 през есента на 2020 година и усложнената епидемична 
обстановка бяха издадени заповеди, с които беше прецизирано 
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присъствието на съдии и съдебни служители, като ежеседмично са 
изготвяни графици за присъствена и дистанционна форма на работа. 

В този смисъл беше и решението по протокол № 39 от 10.11.2020 
година на СК на ВСС, с което беше указано на административните 
ръководители да продължат с изготвянето на график на работата при 
ротация на групите съдии и съдебни служители до момента, в който е 
отминала опасността от зараза. Беше дадена възможност на 
административните ръководители, при увеличение броя на заболелите, да 
вземат решение да отсрочват насрочените производства за нови дати, да не 
се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с 
неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, за определен 
разумен срок, каквото за радост в този орган на съдебната власт не се 
наложи да се взима. 

В изпълнение на писмо с изх. № ВСС-11532/05.11.2020 г., всеки 
понеделник до 12.00 часа се изпращаше актуализирана информация за 
броя на магистрати и съдебни служители- носители на вируса, както и 
карантирани. До края на 2020 година в Районен съд- Кърджали имаше 1 
съдебен служител носител на вируса и 3 карантирани съдебни служители.  

В съдебните зали и деловодствата бяха поставени защитни екрани, 
които да намалят и ограничат възможността за заразяване на съдебните 
състави и служителите. 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, с писмо 
№ 553/ 21.05.2020 г. административният ръководител се обърна към 
различни институции да окажат съдействие за създаване на възможност за 
размяна на книжа и съобщения по електронен път, включително чрез 
ЕПЕП и Системата за сигурно електронно връчване. В отговор на  писмото 
16 институции изразиха съгласие и предоставиха електронен адрес за 
размяна на книжа, съобщения и призовки по електронен път, което 
изключително улеснява процеса по призоваване и връчване, и води до 
бързина на съдебния процеси. 

В заключение, искам да отбележа, че в тази сложна и безпрецедентна 
обстановка съдиите и съдебните служители при Районен съд – Кърджали 
се отнесоха изключително отговорно към появилите се предизвикателства 
и направиха всичко възможно да изпълняват успешно служебните си 
задължения. 

 
 
XVIIІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ. 
 
Със заповед № 351/22.10.2019 г. на административния ръководител е 

възложено разглеждането на заявленията по ЗДОИ на съдия В.Е.. 
През 2020 година са постъпили 3 броя заявления за достъп до 

обществена информация, които са описани в таблицата по-долу: 
Брой заявления за достъп до обществена информация 
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Постъпили 
заявления 

брой Разрешен 
достъп 

Отказ 
за 

достъп 

Оставено 
без 

разглеждан
е 

Основание, 
нормативна 

уредба 

Уведомление 
по 

чл.32 
от 

ЗДОИ 

по 
чл.33 

от 
ЗДО

И 
брой брой брой брой брой 

От граждани 
на Република 

България 

 
1 

 
1 

   
чл.34 

ЗДОИ 

  

От 
журналисти 

       

От 
юридически 

лица 

       

От граждани и 
лица без 

гражданство 

       

От неправи-
телствени 

организации 

 
2 

 
2 

   
чл.34 

ЗДОИ 

  

общо 3 3      

 
Постъпилите 3 броя заявления по ЗДОИ са по-малко спрямо 2019 г., 

когато са били 8 и спрямо 2018 г., когато са били 5 и са с едно повече 
спрямо 2017 г., когато са били 2. 

 
XIХ. ИНИЦИАТИВИ НА СЪДА И УЧАСТИЕ В 

ОБУЧЕНИЯ 
1. С писмо № 467/ 27.03.2020 г. Районен съд- Кърджали уведоми 

представляващия ВСС, че за пета година ще се включи в Образователната 
програма „Съдебна власт- информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“, като бяха посочени съдиите и 
съдебните служители, които участват в програмата:  

- съдия З.З.- адм.ръководител и лектор по наказателно право; 
- съдия Д. Б.- лектор по гражданско право и наставник; 
- съдия Н. К.- лектор по граждански право; 
- съдия В.Е.- лектор по наказателно право; 
- Т.С.Ц.- съдебен администратор. 
Училището- партньор, с което продължи съвместната работа, е СУ 

„П.Р.Славейков“, а учениците, които се обучават по програмата през 
учебната 2019/2020 година, са 104. 

Единствената среща, която се осъществи, беше на 20.02.2020 година, 
при която съдия Д. Б. се срещна с десетокласници от СУ „П.Р. Славейков“ 
и изнесе лекция на тема „Права и задължения на непълнолетните. Съдебни 
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процедури с участието на непълнолетни“. Презентацията беше първият 
урок за тази година, а СУ „П.Р. Славейков“ и преподавателката по 
философия Р.Б. бяха традиционен партньор и участник в образователната 
програма. 

Бяха уточнени следващи дати и теми на лекциите, като до края на 
втория срок учениците от 10-те класове на СУ „П.Р.Славейков“ в 
гр.Кърджали трябваше да имат още няколко урока, изнесени от магистрати 
от Районен съд- Кърджали. Сред темите бяха наболели проблеми, като 
трафик на хора, превенция срещу наркотици, злоупотреба с алкохол, 
защита на правата на младите хора. Предвиждаше се през месец април 
учениците да посетят Съдебната палата и да се запознаят с различните 
отдели и служби в Районния съд, а през месец май да участват и в 
симулативен съдебен процес, в който да „разиграят“ реален казус от 
съдебната зала. С оглед обявеното извънредно положение, а впоследствие 
и извънредна епидемична обстановка планираните мероприятия бяха 
отложени за неопределено време. 

2. Поради обявената извънредна епидемична обстановка в страната, с 
писмо № 60179/30.09.2020 година беше уведомен главният секретар на 
ВСС, че провеждането на Ден на отворените врати на 16.10.2020 година на 
тема „Представяне на професията „съдия“ и запознаване със статута на 
магистрата“ се отлага за неопределена дата. 

3. През 2020 година съдиите и съдебните служители в Районен съд- 
Кърджали взеха участие в следните семинари: 

 
Тема, място, дата Обучаваща 

организация 
Участници 

1. Обучение  за запознаване с 
надградените функционалности 
на информационната програма на 
Имотния регистър- 22.02.2020 г.- 
град София 

Агенция по 
вписванията 
Оперативна 

програма „Добро 
управление“ 

Х.А.- съдия по 
вписванията 
Р.К.- съдия по 
вписванията 

2. Обучение "Управление и 
развитие на екипи. Екипна работа 
и ефективност", 9- 11.03.2020 г.- 
град София 

НИП Т.Ц.- съдебен 
администратор 

3. Електронно дистанционно 
обучение „Практика на ВКС при 
отрицателни установителни 
искове“, 04- 29.02.2020 г. 

 
НИП 

 
Н. К.- съдия 

4. Семинар „Правна закрила на 
детето: 
международночастноправни 
аспекти“, град Кърджали, 
13.03.2020 г. 

Съвет на 
Адвокатска 

колегия- 
Кърджали 

Н. К.- съдия 

5. Електронно дистанционно НИП Н. К.- съдия 
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обучение „Особености на 
делбеното производство, свързани 
с предмета и страните“- 02.03-
31.03.2020 г. 
6. Електронно дистанционно 
обучение „Дисциплинарни 
правомощия на 
административните ръководители 
на съдилищата“- 21.04.- 
08.05.2020 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

З.З.- председател 
на Районен съд- 
Кърджали 

7. Електронно дистанционно 
обучение „Развиване на 
компетентност за ефективно 
изпълнение на професионалните 
задължения на съдиите“- 21.04.-
08.05.2020 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

З.З.- председател 
на Районен съд- 
Кърджали 

8. Електронно дистанционно 
обучение „Начално обучение на 
съдебни служители“- 06.04.-
07.05.2020  

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Р.Д.- съдебен 
деловодител, 
К.А.- съдебен 
секретар 

9. Електронно дистанционно 
обучение „Длъжностно лице по 
защита на данните в органите на 
съдебната власт“- 11.05-
31.05.2020 г. 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Т.Ц.- съдебен 
администратор 

10. Електронно дистанционно 
обучение „Изграждане на 
ефективни умения за оценка и 
професионално поведение на 
съдебната администрация“- 
20.05.- 10.06.2020 г. 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

З.Б.- 
административен 
секретар 

11. Електронно дистанционно 
обучение „Практически проблеми 
и дискусионни въпроси в 
производството за възстановяване 
на запазена част от наследство“- 
09.06.-30.06.2020 година 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Н. К.- съдия 

12. Електронно дистанционно 
обучение „Последици на 
наследяването в изпълнителния 
процес“ 01.06- 30.06.2020 г. 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Й.К.- ДСИ, 
Н.М.- ДСИ 

13. Обучение „Съдебно-
административно обслужване на 
граждани“- 15.07.- 17.07.2020 г., 
град София 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Д.Г.-съдебен 
секретар, 
Р.Д.- съдебен 
секретар 
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14. Електронно дистанционно 
обучение „Материалноправна 
отговорност на съдебния 
изпълнител“- 10- 21.07.2020 г. 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Й.К.- ДСИ, 
Н.М.- ДСИ 
 

15. Обучение „Връчване на 
призовки и съдебни книжа“- 
22.07.-24.07.2020 г., град София 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Д.Г.- призовкар 

16. Обменна програма на EJTN за 
председатели на съдилища- 
12.10.- 17.10.2020 г.- град 
Билефелд, Република Германия 

Европейска мрежа 
за съдебно 
обучение 

З.З.- председател 
на Районен съд- 
Кърджали 

17. Електронно дистанционно 
обучение „Езиковата култура в 
административната дейност на 
съдебните служители“-13.10.-
10.11.2020 г. 

НИП  
ОП „Добро 

управление“ 

З.Б.- 
административен 
секретар, 
С.И.- съдебен 
секретар 

18. Обучение „Практическо 
приложение на основните 
принципи в административната 
дейност на новоназначени 
съдебни служители“- 27.10.-
28.10.2020 г.- град София 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Р.П.- съдебен 
секретар 

19. Дискусия по актуални въпроси 
на изменение на обвинението- 
29.10.2020 г.- град София 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

З.З.- председател 
на Районен съд- 
Кърджали, 
В.Е.- съдия 

20. Обучение „Съдебно 
сътрудничество по наказателни 
дела“, 3-4.11.2020 г.- град София 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

К.Г.- съдебен 
деловодител 

21. Електронно дистанционно 
обучение „Събиране, обработка и 
съхраняване на данни от 
електронни устройства. Основни 
характеристики. Проблеми във 
връзка с чл. 8 от ЕКПЧ и със 
защитата на личните данни“- 13-
31.10.2020 година  

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

З.З.- председател 
на Районен съд- 
Кърджали 

22. Електронно дистанционно 
обучение „Практически проблеми 
по приложението на НК и НПК“- 
20.11.2020 година 

НИП с 
партньорството на 
Апелативен съд- 

Пловдив 

З.З. – председател 
на Районен съд- 
Кърджали, 
В.Е.- съдия 

23. Електронно дистанционно 
обучение „Мениджъмънт 
предизвикателствата в съдебната 
власт“- 16-26.11.2020 г. 

НИП 
 

Т.Ц.- съдебен 
администратор 
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24. Електронно дистанционно 
обучение „Практически проблеми 
по прилагането на чл.218б от 
НК“- 10.11.-08.12.2020 г. 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

З.З.- председател 
на Районен съд- 
Кърджали 

25. Електронно дистанционно 
обучение „Разпределение. 
Несеквестируемост.“- 09.12.- 
10.12.2020 г. 

НИП 
ОП „Добро 

управление“ 

Й.К.- ДСИ 

 
4. На 05.03.2020 година съдии и съдебни служители посетиха Районен 

съд- Златоград по тяхна покана и обмениха полезен опит с колегите си. 
5. В началото на 2020 година Районен съд- Кърджали заяви желанието 

си за участие като партньор в регионалните обучения, организирани от 
НИП. В тази връзка на 25.09.2020 година се проведе регионално обучение 
на тема „Стресоустойчивост и управление на времето“ с гост-лектор 
Борислав Стоянов. В него взеха участие съдии и съдебни служители от 
Районен съд- Кърджали и Окръжен съд- Кърджали. Бяха проведени 
практически упражнения, които се посрещнаха с интерес от участниците. 

6. В периода 12.10.2020 г.- 17.10.2020 г. чрез Европейската мрежа за 
съдебно обучение административният ръководител- председател на съда 
З.З. посети град Билефелд, провинция Северен Рейн-Вестфалия, Република 
Германия. За посещението си председателят на съда беше одобрен след 
кандидатстване за краткосрочен обмен на административни ръководители 
в рамките на програмата по обмен за 2020 г. на Европейската мрежа за 
съдебно обучение. В продължение на четири дни като гост на 
административния ръководител и главен съдия на институцията г-н П., тя 
се запозна с организацията и работата на съда, прокуратурата и 
митническата служба в град Билефелд. По време на съвместните срещи се 
обсъждиха въпроси и предизвикателства, стоящи пред местното и 
европейското правораздаване в двете страни. Председателят на 
германската институция представи съдебната организация в провинцията 
Северен Рейн- Вестфалия, административните задачи пред Окръжния съд в 
града, структурата на персонала, набирането и обучението на служители и 
съдии, бюджетни въпроси. Обсъдени бяха приликите и разликите в избора 
на административни ръководители на съдилищата в двете страни, 
осъществяването на контрол над работата на служители и магистрати, 
работата в пандемични условия в световен мащаб и мерките срещу 
COVID-19. Съдия З. присъства на две открити заседания по наказателни 
дела и се запозна с програмата за здравни и безопасни условия на труд, 
както и с приложението на електронно правосъдие в германския съд. 
Срещата в прокуратурата в Билефелд прерасна от опознавателна в работна, 
заради интереса на германските прокурори към конкретни казуси и 
въпроси, свързани с разследване срещу български граждани. Обсъждаха се 
теми като финансови измами, измами с криптовалута, канали на 
контрабанда, търговски разследвания. След завръщането си, съдия З. даде 
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интервю за Общинско радио- Кърджали, в което обясни какви са 
приликите и разликите между българската и германската 
правораздавателна система и какво от чуждия опит може да се приложи в 
България. 

7. В отговор на получено писмо от Областния съвет  на БЧК- 
Кърджали за стартиране на фондонабирателна кампания в полза на 
социално уязвими жители на област Кърджали под надслов „Солидарност“ 
за закупуване на хранителни продукти от първа необходимост за жени-
жертви на домашно насилие и самотни майки с деца, както и семейства, 
останали без доходи и без право на обезщетение за безработица, съдиите и 
съдебните служители събраха и предадоха 465 лева в помощ на 
нуждаещите се. 

 
ХХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При осъществяването на своята дейност, съдиите и съдебните 
служители в Районен съд- Кърджали се ръководят от принципите на 
законност, безпристрастност, отговорност, прозрачност, бързина, 
ефективност и лоялност, с цел утвърждаването и поддържането на 
позитивни и ползотворни условия за ефективна работа на компетентни и 
мотивирани магистрати и съдебни служители, достигането на качествена, 
прозрачна и достъпна съдебна дейност, насочена към отстояване 
авторитета и независимостта на съда, както и към повишаване на 
общественото доверие в работата на съдебната институция. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1. Отчет за работата на Районен съд- Кърджали за 2020 г. 
2. Отчет по наказателните дела на Районен съд- Кърджали за 2020 г. 
3. Отчет по гражданските дела на Районен съд- Кърджали за 2020 г. 
4. Справка за дейността на съдиите в Районен съд- Кърджали за 2020 г. 
/граждански дела/. 
5. Справка за дейността на съдиите в Районен съд- Кърджали за 2020 г. 
/наказателни дела/. 
6. Справка за резултати от обжалвани наказателни дела за 2020 г. 
7. Справка за резултати от обжалвани граждански дела за 2020 г.  
8. Отчет за дейността на държаните съдебни изпълнители в Районен съд- 
Кърджали за 2020 г. 
9. Отчет на съдиите по вписванията в Районен съд- Кърджали за 2020 г. 
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