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Районен съд – Мадан, като орган на съдебната власт осъществява 

дейността си по правораздаване през 2016 година на територията на две 
общини:  Община Мадан, която е с 44 населени места и население 11 450 
жители и Община Рудозем с 22 населени места и 9 480 жители или с общо 
население в двете общини 20930 жители. /Информация за броя на 
населението е базирана на данни на НСИ към 31.12.2015 г./   

През отчетната 2016 година дейността на Районен съд  Мадан 
беше насочена към утвърждаване върховенството на закона и 
авторитета на съдебната институция, въвеждане на модерните 
стандарти в правораздаването, гарантиране на бързо, ефективно и 
справедливо съдопроизводство. Ръководени от посочените принципи 
и полагайки лични усилия и отговорност, работата на всички 
магистрати и съдебни служители в Районен съд Мадан е насочена към 
защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите 
лица и държавата, към справедливо прилагане на законите спрямо всички 
и оптимизиране на административните процедури. 

Отминалата 2016 г. беше доста трудна, но и успешна за съда. 
Както и в изминалите отчетни периоди, така и през 2016 г. Районен 

съд – Мадан продължи да работи в обстановка на продължаване на 
реформата в съдебната система с оглед повишаване професионализма, 
отчетността и ефектиновността, съобразно изискванията на Европейския 
съюз и обществените нагласи. През настоящата година магистратите и 
служителите за поредна година показаха, че работят с чувство за 
отговорност и се стремят да издигат авторитета на съдебната власт. Всички 
работиха усърдно с чувство за отговорност, въпреки натовареността си, 
поради което заслужават много добра оценка за положения труд. 
Независимо от постигнатите резултати стремежът ни е към подобряването 
на срочността и качеството на приключване на делата; повишаване на 
качеството на обслужване на гражданите, повишаване на доверието в 
съдебната система. 
  В Районен съд – Мадан  е създадена система за контрол относно 
постъпленията на съдебни книжа, образуването на дела, разпределението 
им, както и своевременното им администриране. Последното дава 
възможност за осигуряване на бързо правораздаване, като по този начин се 
увеличава броя на делата, приключили в срок до три месеца от 
постъпването им в съда. За изпълнение на своите функции, съдиите от 
състава на Районен съд– Мадан се ръководят от закона, като вземат своите 
решения по вътрешно убеждение, основаващо се на предвидените в 
Конституцията на Р България, законите и други нормативни актове 
разпоредби. При изпълнение на задълженията си съдебните служители 
спазват стриктно нормативните разпоредби, като в отношението си с 
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гражданите спазват принципите, установени в съответните правила за 
професионална етика. 
 Считам , че магистратите и служителите се справиха много добре със 
задълженията си и резултатите, които отчитаме за 2016 година са много 
добри. 

 
І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  
През отчетната 2016 г., както и през предходната година Районен съд 

гр.Мадан работи в обстановка на промени, свързани с продължаващата 
реформа в съдебната система. 

През изминалата 2016 година утвърдения щат на Мадански районен 
съд е 17 души: 1 бр. - Председател, 1 бр.- Съдия в районен съд, 1 бр.- 
Държавен съдебен изпълнител, 1 бр.- Съдия по вписванията и 13 бр. 
съдебни служители.  

 
 

1.  МАГИСТРАТИ 
 

 

За периода 01.01.2016 - 01.12.2016 г. съдът се ръководи от 
„Изпълняващ функциите административен ръководител - председател“  -  
Динко Хаджиев.   

След проведен избор, с решение по протокол № 25 от 22.11.2016 г.  
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначава Димитър Иванов 
Стратиев на длъжността административен ръководител – председател на 
Районен съд Мадан, който встъпва в длъжност на 02.12.2016 г. След тази 
дата до края на годината съдът е работил в пълния си съдийски състав по 
щат от 2 магистрати. 

До датата на встъпване в длъжност на новия председател – 
02.12.2016 г. правораздавателната дейност в съда се осъществява под 
ръководството на И.Ф.Председател на съда - Динко Хаджиев. 

В началото на отчетния период съдът е работил в пълния си 
съдийски състав от двама съдии. На 16.05.2016 г. съгласно протоколно 
решение № 1/20.04.2016 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет, съдия Николай Петров е освободен от длъжност  - Съдия в Районен 
съд Мадан,  след тази дата съдът работи с един съдия. 

Решение за възникналите кадрови проблеми след овакантяване на 
длъжността „Съдия в Районен съд“  беше командироване на магистрати от 
Окръжен и Районен съд гр.Смолян. Със заповеди на председателя на 
Окръжен съд Смолян съдия Зоя Шопова – съдия в ОС Смолян е 
командирована в Районен съд Мадан за разглеждане на граждански дела в 
Районен съд Мадан за времето от 16.05.2016 г. до  29.07.2016 г., съдия 
Мария Славчева – съдия в ОС Смолян е командирована в РС Мадан за 
времето от 31.08.2016 г. до 27.12.2016 г. По време на ползване на платения 
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годишен отпуск от И.Ф.Председател РС Мадан – Динко Хаджиев  
командированите съдии Шопова и Славчева са изпълнявали и дейност по 
администриране на дела и ревизиране на документооборота в съда. 
Командировани да разглеждат наказателни дела в Районен съд Мадан са и 
съдиите от Районен съд Смолян – Петър Маргаритов и Петя Оджакова.  
 
 Съдия по вписванията към съда е Анна Николова Андонова, която 
продължава да ръководи Служба по вписвания. 
 
 Държавен съдебен изпълнител е Албена Хариева Кехайова, която 
през отчетния период ползва платен отпуск поради бременност и раждане. 
Възникналите затруднения в Съдебно изпълнителната служба на съда с 
оглед обстоятелството, че щатната численост на Районен съд Мадан 
предвижда само един държавен съдебен изпълнител наложи Председателят 
на Окръжен съд Смолян да командирова държавните съдебни изпълнители 
при РС гр. Смолян – Веска Михалева,  Димитър Кехайов, Дияна Миланова 
и Росица Димчева да извършват изпълнителни действия по изпълнителни 
дела по описа на СИС в Районен съд – Мадан.  

С измененията на чл.274 ал.2 от Закона за съдебната власт и 
предложение от И.Ф.Председател на съда Министърът на правосъдието 
със заповед № СД-03-472 от 12.09.2016 г. възложи функциите на държавен 
съдебен изпълнител в съда да се изпълняват от Анна Николова Андонова – 
Съдия по вписванията в Районен съд Мадан. 
 

2.СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
Съобразно приетите от ВСС Правила за прилагане на класификатора 

на длъжностите в администрацията на съдилищата /в сила от 01.12.2016 г./ 
длъжностите в администрацията на Районен съд Мадан са разпределени в 
трета група.  
 Щатното разписание на съда към настоящият момент е оптимално и 
позволява ефективно изпълнение на задълженията на магистрати и 
служители в съда. Приетият класификатор на длъжностите в 
администрацията на съдилищата, считано от 01.12.2016 г. не наложи 
промяна в утвърденото щатно разписание на Районен съд Мадан.  

През 2016 г. в Районен съд Мадан щатните длъжности за съдебни 
служители са 13 щата: административен секретар -1 бройка, главен 
счетоводител -1, системен администратор-1 , съдебни секретари-2 бройки, 
съдебни деловодители-3 бройки, една щатна бройка за съдебен секретар в 
съдебно изпълнителна служба, една щатна бройка за съдебен деловодител 
в съдебно изпълнителна служба, една щатна бройка призовкар, чистач- 1 
бройка и една щатна бройка работник по поддръжката и огняр. 

Съдебните деловодители се ръководят от административен секретар. 
Съгласно протоколно решение  № 13 от 13.04.2016 г. на Комисия Съдебна 
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администрация“ на ВСС, считано от 16.05.2016 г. свободната длъжност 
„административен секретар“ на Районен съд Мадан е заета на основание 
чл. 342 ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.9, ал.2 от ПАС. 

Администрацията е обособена в обща и специализирана, съгласно 
изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. 

Специализираната администрация е организирана в службите: 
“Регистратура”, “Наказателно и гражданско деловодство”, “Архив”, 
“Съдебни секретари”, “Бюро за съдимост”, “Връчване на призовки и 
съдебни книжа” и “Деловодство към ДСИ”. В тези служби  работят общо 8 
съдебни служители.  
   Общата администрация се състои от 3 души, които изпълняват 
длъжностите - административен секретар, главен счетоводител, системен 
администратор. 

Техническите длъжности се заемат от 2 души: чистач и работник 
поддръжка-огняр.  

Отделните служби работят ефективно, при добро взаимодействие и 
координация помежду си, и с други институции. 

Съдебните служители в Районен съд Мадан притежават 
дългогодишен стаж в съдебната система и професионален опит и 
квалификация за точно и ефективно изпълнение на служебните си 
задължения. При осъществяване на своята дейност те се ръководят от 
принципите на законност, отговорност, бързина, ефективност и 
йерархична подчиненост спазвайки изискванията за качествено 
обслужване, показателно за което е заемания първи ранг от съдебните 
служители. През 2016 г. след проведена атестация беше  повишен в ранг – 
четвърти служителя изпълняващ техническа длъжност – чистач. 

На обучение организирано от НИП през 2016 г. на тема „Защита на 
класифицираната информация в съдебната система“ участие е взел 
административния секретар. Необходимо, полезно и в интерес за 
подобряване работата на съдебните служители трябва да е по-активното 
им участие в провеждани обучения по различни теми, което следва да бъде 
приоритетна задача през следващия отчетен период. 
  През отчетната година, не са постъпвали сигнали за корупция, 
нередности и нарушения и няма налагани дисциплинарни наказания на 
съдебни служители. Няма прояви на неспазване правилата на етичния 
кодекс в съда и служителите се отличават със своята лична почтеност и 
професионална етика при вземането на решения и осъществяване на 
дейността си. Дисциплината на работното място е много добра, а процесът 
на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. 
 Съобразно приетите от ВСС критерии, съотношението на броя на 
служителите към броя на съдиите е следното : 
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Съотношение между специализирана администрация и 
магистрати. 

Брой служители от 
специализирана 
администрация 

Брой магистрати 
 Съотношение 

5 2 2,5 
 
Съотношение между служители/общо и съдии /в това число държавни 

съдебни изпълнители и съдия по вписванията/. 
 

Брой служители 
по щат 

Брой съдии /в т.ч. 
ДСИ и СВ/ по щат Съотношение 

13 4 3,25 
 

В Мадански районен съд с цел повишаване на общественото доверие 
и за да няма съмнения за корупция е засилена прозрачността и откритостта 
в работата чрез електронно разпределение на делата, редовно обновяване 
на страницата ни в Интернет. На входа на съда има поставена кутия за 
сигнали до комисията на ВСС за корупция, през отчетния период такива 
няма постъпили. Интернет страницата на Районен съд - Мадан, 
продължава да се актуализира ежедневно. Съгласно чл. 64 от Закон за 
съдебната власт и утвърдени "Вътрешни правила за организацията на 
публикуване на съдебни актове" в Районен съд - Мадан, се извършва 
незабавно публикуване на постановените съдебни актове по решени дела, 
както и всички влезли в законна сила съдебни актове при спазване 
изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на 
класифицираната информация. Извършва се публикуване и на друга 
актуална информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, 
графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за дейността 
на Районен съд – Мадан.  

Работата в канцелариите е организирана съгласно статута на 
служителя в унисон с изискванията на Правилника за администрация в 
съдилищата. В рамките на уредения в правилника работен ден в Районен 
съд Мадан е възприет непрекъснат процес за работа с граждани и лица с 
цел бързото и коректното им обслужване.  

Сградата на Районен съд Мадан, в която се помещават Районна 
прокуратура Мадан и Службата по вписвания се охранява от двама 
охранители от ОЗ“Охрана“ – Смолян, които ползват плаващ график за 
почивка и на практика през цялото време сградата е охранявана, като през 
почивните и празнични дни се включва Сигнално охранителна система 
/СОТ/. 
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ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА 
 
1. Организация по образуване и разпределение на делата. 
Разпределението на делата в Районен съд гр. Мадан се извършва на 

принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение в 
централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/, съобразно 
поредността на постъпването им чрез централно базирана система за 
разпределение с квалифициран електронен подпис  /КЕП/.  

Разпределението на делата се извършва от административния 
ръководител на съда, а в негово отсъствие от районния съдия. След 
разпределението на делото същото се предава в деловодството за 
докладването му на определения съдия-докладчик. Протоколът се 
разпечатва на хартиен носител и се подписва от извършващия 
разпределението, като се прилага към образуваното дело. Електронният 
вариант на протокола е общодостъпен на сайта на ВСС и се съхранява и в 
електронното копие на делото.  

 Разпределениeто на делата по този начин цели да се избегнат 
всякакви съмнения относно равномерното разпределение на делата между 
магистратите, от една страна и от друга, да бъде създадена прозрачност 
при определяне на съдията-докладчик, изключваща съмнения за корупция. 
В случаите по наказателни дела, при които е задължително участието на 
съдебни заседатели, последните се избират на случаен принцип чрез 
АСУД. 

В съда не са обособени наказателни и граждански състави. При 
насрочване на делата съдията- докладчик стриктно спазва предвидените в 
процесуалните норми срокове. По дела, представляващи фактическа или 
правна сложност, както и в други изключителни случаи, не се е прилагал   
чл. 252, ал. 2 от НПК, след писмено разрешение от председателя на съда.  

Във връзка с осъществяването на взаимодействие с органите на  
досъдебното производство, ежемесечно се изготвя график за дежурства на 
съдии и съдебни секретари за извършване на предвидените процесуални 
действия през почивните и празничните дни.  

Откритите съдебни заседания се провеждат в 2 съдебни зали. В 
едната съдебната зала на Районен съд – Мадан работи система за аудио 
запис, с която се извършва звукозапис на съдебните заседания. След 
отправено искане от страна на РС Мадан към ВСС бяха отпуснати средства 
и е закупена звукозаписна техника, така от месец декември 2016 г. във 
втората съдебна зала функционира звукозаписна техника. 

 
2. Брой дела за разглеждане – постъпили и несвършени от 

предходен период 
 
 През 2016 година в Мадански районен съд са постъпили като 
новообразувани 370 броя граждански дела, за сравнение през 2015 г. те са 
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349 – или  през настоящия отчетен период те са с 21 броя дела повече. 
Постъпилите наказателни дела през 2016 год. са 246, като за 2015 г. 
постъпилите наказателни дела са 238 броя – или с 8 броя повече. Т.е. 
налице е макар и в слаба степен тенденция за увеличаване броя на 
постъпилите и образувани в съда дела.  
 

 
А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ТЯХНАТА 

ДИНАМИКА 
 

През 2016 година са постъпили общо 370 дела, от които 
новообразувани 353 дела и 17 броя получени по подсъдност. С останалите 
несвършени дела от 2015 година, които са 35 броя дела всичко са 
разгледани 405 граждански дела. Останали несвършени дела в края на 
отчетния период са 43 дела или общо свършените дела са 362. 

Причините за несвършените 43 дела, останали за разглеждане са, от 
една страна с оглед датата на постъпването им – само през месец декември 
на 2016 година те са 32 дела и от друга страна, че процедурата по размяна 
на книжа или срока за отговор на исковата молба не са изтекли; налице са 
и 2 спрени дела, първото от които е по взаимно съгласие на страните, а 
второто е до приключване с влязъл в сила съдебен акт по преюдициален 
спор. 

За сравнение динамиката на постъпилите, разгледани и свършени 
дела през предходни отчетни години е следната: 
                                                                  
 
 

Сравнителен анализ за последните три години на гражданските дела 
 

 

Вид дела Годин
а 

Висящи в 
началото 

на 
периода 

Постъ
пили 
през 

година
та 

Всичко 
за 

разглеж
дане 

Всичко 
свърш

ени 
дела 

Със 
съд. 

акт по 
същест

во 

Всичко 
прекра

тени 

Висящи 
в края 

на 
периода 

Гр
аж

да
нс

ки
 

де
ла

 

2014 33 399 432 396 342 54 36 

2015 36 350 386 351 294 57 35 

2016 35 370 405 362 307 55 43 
 

 
Въпреки по-малкия брой постъпили граждански дела в сравнение с 

2014   г., се налага извода, че спрямо 2015 година през настоящия отчетен 
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период се забелязва нарастване в постъпленията на делата от гражданско-
правен характер. 

 
 
 
 

Сравнителна диаграма за постъпилите на гражданските дела по години 
 

 
                            
 

Изводът, който може да се направи в сравнение с предходната 
година е, че има леко увеличение в ръста на постъпилите гражданските 
дела. И през този отчет период приоритет в постъпленията на 
гражданските дела имат заповедните дела, като причините за това се 
коренят във финансова и икономическа криза и заинтересованите лица 
пристъпват към събиране на вземанията си чрез заявления за издаване на 
заповеди за изпълнение. Макар и образувани като дела извън общия ред, 
затрудненията в заповедните производства се свеждат до трудности при 
връчването на книжата в производствата по чл. 410 ГПК, срокове по чл.47 
ал.2 от ГПК. За улеснение и с цел бързина на произнасяне като практика в 
работата на Районен съд Мадан по заповедните производства се прилага 
правилото за служебно издаване на справки за адресната регистрация на 
длъжниците чрез електронна база „Население“.  

Наблюдава се нарастване на делата образувани по Закона за закрила 
на детето, така през 2016 г. постъпилите дела са 37, в сравнение през 2015 
год. - 25 дела, а през 2014 г. -  31 дела. 

Броят и движението на делата в Районен съд Мадан показва, че 
случаите на забавяне са малко, а причини за това са от обективен характер: 
невъзможност за призоваване на страните в кратък срок, особено когато са 
с постоянен адрес извън съдебния район, при призоваването чрез 
залепване на уведомление, снабдяване на страните с необходими и 
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относими по делата документи от различни административни органи. Все 
по-малко са случаите, в които длъжностни лица в малките населени места, 
в качеството си на връчители на съдебни книжа на територията на 
общината не връщат своевременно отрязъците или неоформят съдебните 
книжа по предвидения в ГПК ред, което налага връщането им за ново 
връчване с подробни указания и предупреждения за санкциониране. 

В открито съдебно заседание през отчетния период са разгледани 
общо 255 броя дела, от тях 144 броя са решени и 111 броя са отложени 
след първо заседание.  

Причините за отлагане на гражданските дела са основно от 
обективен характер, а именно: по молби от вещи лица  и/или процесуални 
представители за отлагане на дела поради служебна ангажираност, 
наличие на условията на чл. 142, ал.2 ГПК, невъзможност за явяване на 
свидетели, както и конституиране на нови страни и трудности с тяхното 
призоваване, предявяване на допълнителни искове в гражданското 
производство и изменяване на иска по реда на 214 от действащия ГПК в 
отсъствие на ответника; невнасяне в определените срокове на депозитите 
за работа на вещите лица и призоваването на свидетели и др. В делбените 
производства, които се отличават с най-голяма продължителност, 
обусловена от трите фази на делбеното производство, наред с изтъкнатите 
причини за забавяне на производството са и извършването на определени 
действия, свързани с получаване на становища от административни 
органи, извършването на експертизи и т.н. се наблюдава и спиране на 
производствата до решаване с влязъл съдебен акт по преюдициален спор.  
В производствата по чл. 200 от КТ причина за отлагане на гражданските 
дела е необходимостта от привличане като трети лица и дружествата на 
бившето „Горубсо”.  

Затруднения в работата по делата, в които има задача за експертиза е 
назначаване на вещи лица. На практика се работи само с няколко вещи 
лица, останалите включени в списъка на вещите лица отказват да 
извършват възложената им задача. Замяната на няколко вещи лица по едно 
дело затруднява работата на съда и води до забавяне на процеса. 
Същевременно на тези няколко вещи лица се възлагат експертизи почти по 
всички дела и на тях физически не им е възможно да извършат всички в 
срок и да се явят по всички дела. 

Изложените причини налагат извода, че продължителността на 
делата  не зависи от волята и процесуалното поведение на магистратите в 
Районен съд Мадан. Броят на неприключилите производства - 
постъпването на делата през последните дни на годината и процесуалните 
срокове, уредени в новия ГПК препятстват възможността за 
приключването на делата, в рамките на същата година, но същевременно  
се цели разглеждането на делата – от датата на образуването им до 
приключването им да става в тримесечен срок.  
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През отчетната 2016 година са разгледани най-много дела по глава 
ХХХVII на ГПК - заповедно производство общо 197 бр., следвани от 
гр.дела по общия ред – 98 бр. от които искове по СК - 21 броя,  по Закона 
за закрила на детето - 37 броя и 3 броя по Закона за домашното насилие. 
Следват частните производства - 30 бр.; Облигационни искове - 16 броя,  
установителни искове -10 бр., искове по КТ -5 броя, вещни искове – 7 броя 
и делби – 2 броя, в други граждански дела - 4 броя и обезпечение – 1 дело. 

       
 

 Запазва се тенденцията за намаляване на исковете по СК в сравнение 
с предходни отчетни периоди като цяло, но се запазва броя на 
бракораводните дела и делата за издръжка, изразени в графичен вид по-
долу:  
 
 

Сравнителна диаграма на исковете по СК за периода 2014- 2016г.  
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Увеличение на постъпленията се наблюдава при делата по Закона за 

закрила на детето – 37 броя, през 2015 г. са отчетени 26 броя. 
 
Ръст на постъпленията има и при  вещните искове – 7 броя, като през 

2015 г. и 2014 г. те са по 4 бр. 
 
Снижаване на постъплението на новообразуваните граждански дела 

се отчита при исковете по КТ и при делбите: 
- новообразуваните искове по КТ през отчетния период са 5 броя, от 

които по чл.200 КТ – 4 бр.  За сравнение през 2015 г. исковете по КТ са 12 
броя, като за обезщетение по чл.200 от КТ са 11 броя.  

- в производствата по делба за отчетния период са постъпили 2 броя, 
а през 2015 г. те са 6 броя и през 2014 г. - 7 броя. 
 
 
  Ръстът  на постъпленията на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК -
заповедно производство се запазва с минимални разлики. През отчетната 
година те са 197 дела, от които новообразувани 185 бр. и 12 бр. получени 
по подсъдност, за 2015 год. са 193 дела, а през 2014година - 214дела. 

Делата по чл.410 и чл.417 от ГПК са приключвали в срок на 100% за 
годината, като от тях няма останали несвършени за следващия период. 
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Движение на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК 
за периода 2014-2016 г. има следния вид: 

 

 
 

Срочност на разглеждане на гражданските дела 
 

През 2016 година в Районен съд Мадан са свършени общо 362 броя, 
от които решени с акт по същество – 307 дела. Прекратени са 55 дела, от 
тях 12 броя по спогодба и 43 броя по други причини. В тримесечния срок 
свършените граждански дела са 330 броя. 

Показателно за бързината и срочността на разглежданите граждански 
дела в съда е, че през отчетния период броят на свършените дела в срок до 
3 месеца е  сравнително висок  91 %. Останалите 9 % приключили дела в 
срок над три месеца са поради доказателствени искания след първо 
съдебно заседание и проблеми, свързани с призоваването. 

 
Структура на разглеждане, свършване и срочност на гражданските 

дела по съдии 
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В заключение, спрямо дейността на правораздаването в Районен съд 

Мадан може да се каже, че се очертава трайна положителна тенденция за 
приключване на все по-голям брой граждански дела в тримесечния срок. 
Същото се дължи на добрата подготовка и висок професионализъм на 
съдиите, умения да организират работата си, стриктно спазване на 
процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на делата и 
приключването им в разумен срок.  
 
 
 

Б. ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И ТЯХНАТА 
ДИНАМИКА. 

 
През отчетната 2016 г. са постъпили като новообразувани общо 246 

броя наказателни дела, от които 99 броя НЧД от досъдебното 
производство. Общо разгледани в периода наказателните дела са 264 броя 
ведно с  останалите несвършени наказателни дела от предходния период – 
18  броя. 
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 Внесени прокурорски преписки  и постановени осъдителни присъди 
за 2016 г  са: 

Внесени прокурорски актове /бр./    Осъдителни присъди /бр./ 
Общо  59   Общо  59 

В т.ч.   Обвинителни актове     -   38   40 
В т.ч. Предложения по 78а НК - 14 12 
В т.ч. Досъдебни споразумения - 7 7  

 
 За сравнение постъпленията на наказателните дела през 2015 г. са: 
новообразувани 131 броя наказателни дела и 107 броя НЧД от досъдебното 
производство.С останалите 25 броя от 2014 г. са разгледани общо 263 броя 
наказателни дела. 
 От изложените данни е видно, че е броят на разгледаните 
наказателни дела през последните години се запазва. 
  
  

Сравнителен анализ за постъпленията за последните три години 
на наказателните дела  
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2014 
 

27 247 274 249 203 46 238 25 

2015 
 

25 238 263 245 200 45 245 18 

2016 
 

18 246 264 238 195 43 195 26 

  
 

Съпоставен  предходните години по наказателните дела отчета за 
2016 г. бележи тенденция за една трайна организираност на насрочването, 
движението и приключването на наказателните дела. Срокът от образуване 
на делото до постановяване на присъдата е 6 месеца за всички 
производства и считам, че това е много добър показател за постигната 
бързина в правораздаването. 
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Постъпления по наказателни дела за периода 2014 - 2016 г. 

           
 

 
През 2016 г. броя новообразувани наказателни дела е 246 броя. С 

прибавените към тях останали несвършени от 2015 година 18 броя общо са 
разгледани 264 броя наказателни дела, като останалите несвършени в края 
на отчетния период са 26  броя. 

През 2015 г. новообразуваните наказателни дела са 238 броя. С 
прибавените към тях останали несвършени от 2014 година 25 броя общо са 
разгледани 263 броя наказателни дела и са останали в края на отчетния 
период 18  дела. 

През 2014г. броя новообразувани наказателни дела е 247 броя.С 
прибавените към тях останали несвършени от 2013 година 27 броя общо са 
разгледани 274 броя наказателни дела и са останали в края на отчетния 
период 25 дела. 

 
Както и през предходните години  най-голям е броят на 

общоопасните престъпления 18 дела, от тях: престъпленията по транспорта 
чл.343б от НК - 14 броя, причиняване на телесна повреда и щети в 
транспорта – 2 бр.; отнемане на МПС по чл.346 НК-1брой  и 4 броя 
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отглеждане на растения и престъпления свързани с наркотични вещества – 
чл.354, 354а ал.5,354в ал.1 от НК. 

През тази отчетна година на второ място са делата за престъпления 
против стопанството по чл. 234, 234в,  чл. 235 от НК – 7 броя, чийто брой е 
занижен в  сравнение през 2015 г. когато са отчетени 10 дела. 

Престъпленията против собствеността  през периода са 6 броя, от 
които 4 броя са кражби. Наблюдава се тенденция за снижаване на 
престъпленията от този вид, като за предходната 2015 година против 
собствеността са отчетени 10 дела. 

 Делата против личността  са 3 на брой, от които 2 дела за телесни 
повреди и 1 дело по чл. 144 ал.3 от НК -  закана с убийство. 

Образуваните  дела за престъпления по чл. 279 НК - незаконно 
преминаване през граница са 2 броя, през 2015 г. е образувано 1 дело от 
този вид. 

По отношение на делата от наказателно-частен характер се 
наблюдава лек спад спрямо предходните години. Отчетени през 2016 
година  са 3 бр. НЧХ дела, в сравнение с 2015 г. – 5 бр. Общо разгледаните 
НЧХ дела са 4 ведно с останалото едно дело от предходния период. 

Повишение се наблюдава при делата по чл. 78а от НК. През 
отчетната година са постъпили 14 броя дела по чл.78а от НК, през 2015 
год. техният брой е бил 10, а през 2014 год. 12 броя. 

Запазва се броя на новообразуваните производства по УБДХ. И през 
тази отчетна година са разгледани и 8 броя по УБДХ, колкото са били и 
през 2015 година.  

Най-висок е ръстът на постъпилите и разгледани частни наказателни 
дела. Общият брой НЧ дела през периода е 99 броя, от които: 

- НЧД от съдебно производство – 18 броя. В т.ч. образуваните НЧ 
дела по молби за реабилитация са 3 дела, за кумулации – 2 дела, за 
задължително лечение по ЗЗдр. са 7 броя 

- НЧД от досъдебното производство  - 81 броя. По искания за МНО 
са образувани и разгледани 2 броя дела съответно по едно дело за 
„Задържане под стража“ и едно за „Домашен арест“. Във връзка с 
проведените разпити пред съдия са образувани 24 бр.НЧ дела.  По искане 
на РП Мадан за одобряване на протоколи от извършени процесуално-
следствени действия  и дадените разрешения  са образувани 57 дела. 

 Като цяло в рамките на ЧНД основен дял заемат тези по оказване на 
съдебно съдействие на органите на досъдебното производство (разпити 
пред съдия, одобрения и разрешения за извършване на претърсване и 
изземване. 

Изводът, който може да се направи при  ЧН дела сочи на занижаване 
на постъпленията им в сравнение с предходните периоди, така за 2015 г. 
отчетените НЧД са били  107 броя, а през 2014 г. техният брой е бил 102. 
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Административно наказателните дела през отчетния период са 85 
броя. С останалите несвършени 6 броя от 2015 г. общо са разгледани 91 
броя дела. Общо свършените АНД са 79 броя,  от тях са решени 71, 
прекратените са 8 броя и 12 броя са останали като несвършени в края на 
отчетния период. В процентно съотношение  свършените АН дела към 
общия брой за разглеждане е 86 %. Причината за несвършването им в 
отчетния период са поради това, че са внесени в периода м.ноември-
декември и краткото технологично време и срокове за приключването им 
до края на годината. Следва да се отбележи, че се увеличават сложността и 
разнообразието в рамките на тази група дела.  

По отношение на административно наказателните дела е налице 
тенденция за увеличаване на броя им и по-специално на тези от тях, които 
се образуват по жалби срещу наказателни постановления. За сравнение 
през 2015 г. са отчетени  64 дела, а разгледаните общо през тази година са 
били 74 дела. През 2014 година броят на постъпилите дела  с 
административно-наказателен характер е бил 75 броя, а общо разгледаните 
са били 86 броя. 

През 2016 г. най-многобройната група образувани административни 
дела са тези образувани по подадени жалби срещу издадени ел.фиш и 
наложени глоби  - 14 бр., следвани от обжалвани НП издадени от Община 
Мадан и от Агенция „Митници“ – по 7 дела; по обжалваните НП на МВР и 
Министерство на културата са образувани по 6 дела; по подадените жалби  
срещу НП издадени от Здравна инспекция, Сметна палата и НЗОК са 
образувани по 2 дела и по 1 дело са образувани по повод подадени жалби 
срещу НП на ДНСК, КРС и Агенция за закрила на детето. 

 
 
Изразени в графичен вид постъпилите по групи АНД са: 

 



 

19 
 

 

Изводът, който може да се направи по отношение на постъпленията 
на АНД, сочи на сравнително завишение на този род дела, образувани и 
разгледани в съда през отчетния период. 

 
Анализирайки постъпленията на делата за принудителни 

медицински мерки   следва да се отбележи, че през отчетния период техния 
брой е 7, през 2015 г.  4 броя дела и през  2014 год. новообразуваните  дела 
за принудителни медицински мерки са 7. Т.е. за последните три години се 
наблюдава тенденция на запазване на постъпленията на този вид дела.  

По отношение на делата от този вид следва да се отчетат 
затрудненията във връзка със задължителното изслушване на съдебно-
психиатрична експертиза. Процедурата въведена от Закона за здравето, 
макар в съкратени срокове е сравнително тромава. Естеството на 
производствата и обстоятелството, че в повечето от случаите 
предложените за настаняване и лечение лица действително страдат от 
психични заболявания често водят до отлагане на делата. Подобни 
участници в съдебните производства са безкритични към състоянията си и 
не се явяват по своя воля в съда, което води до постановяване 
принудителното им довеждане от органите на ОЗ “Охрана“. Описаните 
обстоятелства са причина за най-честите отлагания на този вид дела. Друго 
затруднение е ограничения брой психиатри, назначавани от съда, като 
преобладаващо съдът назначава за вещо лице психиатър от „ЦПЗ-Смолян“. 
Независимо от въведения принцип за случайния подбор на вещите лица, 
специалистите психиатри в нашия съдебен район са недостатъчни и 
предимно един психиатър извършва такива експертизи. Увеличеният  брой 
на този вид дела отразен по-горе, налага извода, че не се вземат 
предвидените по ЗЗ мерки за опазване психическото здраве на хората 
преди да се предприеме процедурата по задължително настаняване за 
лечение.      

 
 През отчетната 2016 годна броят на свършените наказателни дела е 

общо 238 дела, от тях решените със съдебен акт по  същество са 195 броя, 
прекратените производства са 43 броя. Приключилите със споразумение по 
чл.381-384 от НПК са 24 дела и 19  броя  са  прекратени по други причини.  

 
Влезли в сила присъди  и  осъдените  лица за отчетната 2016 г. са:  

Влезли в сила присъди /бр./ Осъдени лица /бр./ 

67 70 
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Сведения за лицата 
 

Осъдените лица през отчетната годна са 70 на брой. Сред осъдените 
лица 5 са непълнолетни, 4 жени и останалите са мъже. През отчетната 
година няма постановени оправдателни присъди. 

За сравнение в отчетната 2015 година съдените лица са 48, 1 лице е 
оправдано, а общо осъдените лица са 47.  През 2014 г. съдените лица са 59, 
от които 5  са оправдани или осъдените лица са били 54. 

Изложеното показва, че броят на осъдените лица през 2016 г. 
завишен в сравнение с предходните две години.  

От осъдените лица 19 души са получили наказание „лишаване от 
свобода” до 3 години, което да изтърпят реално. Наказание „лишаване от 
свобода“ - условно са получили 31, наказание „пробация“ е наложено на 6 
лица, а „глоба” са получили 10 лица, а 3 лица са получили други наказания.   

През отчетната 2016 г. в Районен съд – Мадан не са постъпили 
наказателни дела, които да отговарят на критериите за значим обществен 
интерес, поради което такива не могат да бъдат отчетени. 

 
 

ІІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

И през 2016 година разглеждането на делата е ставало при стриктно 
спазване на законовите и инструктивни срокове предвидени в 
процесуалните закони.  

Насрочените в открито заседание граждански дела са 255 броя, от 
тях 117 броя са отлагани или 138 броя са решавани в първо съдебно 
заседание. 

Насрочените в открито заседание наказателни ОХ дела са 68 броя, а 
ЧХ дела са 4 броя. Отлагани са 17 бр. ОХ дела и 2 дела от ЧХ. От 
изложеното се установява, че 51 броя от НОХ делата са решавани в първо 
заседание. 

Изложените данни са показател за добра мобилизация на съдиите и 
съдебните служители за запазване и повишаване на показателите във 
връзка със срочността по движението и решаването на делата. 

По гражданските дела, от общо свършените  362 броя дела,  330 броя 
са разгледани до три  месеца и 32 броя над три месеца. 

 По наказателните дела от свършените 238 броя, 195 броя  са 
разгледани до три месеца  и 43 броя над три месеца.   

Изготвянето на съдебните актове е ставало в едномесечен срок, като 
няма изготвени съдебни актове и ненаписани мотиви извън законовите 
срокове.  
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Несвършените граждански дела от 1 до 3 години са 4 броя, като от 
тях 1 дело е спряно до решаване с влязъл в сила съдебен акт по 
преюдициален спор, останалите са поради конституиране на нови страни, 
предявяване на насрещен иск и даване на нов 1-месечен срок за развяна на 
книжа и отговор. 

От несвършените до 3 месеца наказателни дела са 12 броя. 
Причините за това са доказателствени искания на страните след първо 
съдебно заседание, назначен оглед на местопроизшествие, провеждане на 
следствен експеримент, възлагане на допълнителни задачи за експертизи и 
поради проблеми, свързани с призоваването.  

 
Общият брой на свършените дела през отчетния период за всеки 

съдия е както следва : 
 
За съдията Хаджиев – 212 броя свършени граждански дела от тях 

191 броя в тримесечен срок. Броят на свършените наказателни дела е 157, 
от тях в тримесечен срок са свършени 121 броя.  

Съдията Петров - 54  свършени граждански дела, от тях 47 броя в 
тримесечен срок. Броят на свършените наказателни дела е 49, от тях в 
тримесечен срок са свършени 44 броя. 

Съдията Стратиев - 17 свършени граждански дела, които са 
свършени в тримесечния срок. Броят на свършените наказателни дела е 6 и 
те са свършени в тримесечен срок. 

Съдията Шопова - 34 свършени граждански дела, като 31 броя са 
свършени в тримесечния срок. Броят на свършените наказателни дела е 4 и 
те са свършени в тримесечен срок. 

Съдията Славчева - 44 свършени граждански дела, от тях 43 броя са 
свършени в тримесечния срок. 

Съдията Маргаритов е приключил 1 брой гражданско дело, което е 
в тримесечен срок. Броят на свършените наказателни дела е 14, от тях в 
тримесечен срок са свършени 13 броя. 

Съдията Оджакова - 7 свършени наказателни дела, като 6 броя са 
свършени в тримесечния срок.   

Съдията Кюртева е приключила 1 наказателно дело в тримесечен 
срок. 
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В графичен вид изготвянето на актовете по съдии е следното: 
 

 
 
 
Прекратените дела през 2016 г. и причините за прекратяване им са 

изразени в табличен вид: 
 

Прекратени 
дела 

Общ 
брой 

Причини за прекратяване 

Граждански дела 

 
55 

- Изпратени по подсъдност на друг съд; 
- Постигната спогодба м/у страните; 
- Оттегляне на молбата, с която е сезиран съда; 
- Отказ от иска 

Наказателни дела 

 
 
 

43 

- По споразумения чл. 381-384 НПК; 
- Изпратени на РП-Мадан по компетентност по 
образувани дела по УБДХ и НЧХ; 
- Оттегляне/отказ от тъжба; 
- Смърт на молителя по ЧНД; 
- Изпратени за определяне на равен по степен 
съд 
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IV. Натовареност  
 

За определяне натовареността спрямо постъплението и решаването 
на дела е важно да се отбележи, че за периода 16.05.2016 - 02.12.2016 г. 
съдът е работил с една заета щатна бройка за магистрати, а след това до 
края на годината - при зает пълен щат от 2 съдии.  

Натовареността на съдия спрямо постъпилите дела за разглеждане е 
27,88.  

Натовареност на съдия спрямо свършените дела е 25.  
Действителната натовареност  на съда спрямо разгледаните през 

отчетния период дела е 38.23, а спрямо свършените за този период е  34,29. 
 
В цифрово изражение индивидуалната натовареност по съдии за 

брой дела за разглеждане постъпили през отчетния период е в следния вид: 
 

379
81

51

38 44

15 7 1

Съдия Хаджиев

Съдия Петров

Съдия Стратиев

Стдия Шопова

Съдия Славчева

 
 
Среден индекс за годишната натовареност на съда – 20,75. 

Индекси за индивидуалната годишна натовареност за съдия: 
Димитър Стратиев /за времето от 02.12.2016 г./ - 10,81;   Динко Хаджиев  - 
112,16  и  Николай Петров /до 16.05.16г./– 11,80.  

За командированите съдии тя е:  Зоя Шопова – 11,79;  Мария 
Славчева – 8,02, Петър Маргаритов – 7,58, Петя Оджакова – 3,70  и Ирина 
Кюртева – 0,10. 
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За времето, през което съдиите по щат са изпълнявали дейностите – 
Председател, респ. И.Ф.Председател, индивидуалната натовареност е 
следната: 

-  Динко Хаджиев – И.Ф.Председател до 02.12.2016 г.  -  155,22 или  
покрива критериите за „високо натоварен“.  

- Димитър Стратиев – Председател след датата на встъпването му в 
длъжност - 02.12.2016 г.   -  47,06. 

 
V. Качество на правораздаването 

 
През отчетната 2016 година предмет на инстанционен контрол са 

били 63 дела, от тях обжалвани граждански дела – 39 и наказателни дела – 
24. 

1.Резултат от обжалвани и върнати съдебни актове по 
граждански дела 

 
От обжалваните решения по граждански дела върнати са 24 дела. От 

тях потвърдените решения са 15 броя или 62,5 % от обжалваните решения 
са потвърдени. Изцяло отменено е 1 решение, изцяло отменени по 
обективни причини са 2 решения, частично изменени в една част и 
постановен акт по същество - 2 решения, потвърдени в една част и 
отменени в друга част – 2 решения, потвърдено в една част, отменено в 
друга част и обезсилено в трета част – 2 решения.  

От обжалваните определенията постановени по граждански дела  
върнати са 26 броя. От тях потвърдени са 16 броя или 62% от обжалваните 
определения са потвърдени. Изцяло отменени са 4 определения, изцяло 
обезсилено е 1 определение; изцяло отменени по обективни причини са 3 
определения; частично изменени в една част и постановен акт по същество  
- 1 определение; частично обезсилено е 1 определение. 

 
2. Резултат от обжалвани и върнати съдебни актове по 

наказателни дела 
 
 От обжалваните и протестирани присъди и решения по наказателни 

дела – НОХ, НЧХ и ЧНД върнати са 8 дела. От тях потвърдените са 5 броя 
или 63%  от обжалваните и върнати съдебни актове са потвърдени. 
Отменени и върнати за ново разглеждане са 2 НОХ дела. Изменено в 
наказателната част по отношение на наказанието е 1 НОХ дело. 

От обжалваните определения по НОХ, НЧХ и ЧНД върнати са 8 
дела. От тях потвърдените са 7 броя или 86 % съставляват потвърдените 
определения. 1 бр. определение е изменено в наказателната част по 
отношение на наказанието. 

Обжалваните и върнати решения по НАХ дела са 26 броя. От тях 
потвърдени са 15 решения или 58% са потвърдените решения. Отменени 
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изцяло и постановен съдебен акт – 4 броя; отменени и върнати за ново 
разглеждане са 7 решения. 

 
 

Резултатите от въззивна проверка въз основа на обжалвани и 
протестирани граждански и наказателни дела има следното 

графично изображение: 

31

5

14

27

2

13

0 5 10 15 20 25 30 35

Потвърдени

Изменени

Отменени

Наказателни дела

Граждански дела

 
 

 

Резултат от 
въззивна 
проверка 

Граждански дела 
/бр./ 

Наказателни дела 
/бр./ 

Потвърдени 31 
 

27 

Изменени 5 
 

2 

Отменени 14 
 

13 

общо 50 
 

42 
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3. Резултат от обжалвани и върнати съдебни актове по съдии  
 
През 2016 година съдия Хаджиев има обжалвани  и върнати 42 броя  

дела, от които 26 броя са потвърдени, 13 са отменени и 3 броя  са 
изменени.  

Съдия Петров има обжалвани и върнати 26 дела, от които 15 бр. са 
потвърдени, 6 са сред отменените и 5 изменени. 

При командированите съдии резултатът от обжалваните и върнати 
съдебни актове през отчетния период е следния: 

Съдия Шопова има 9 върнати дела, от тях 7 бр. са потвърдени и 2 са 
отменени. 

Съдия Славчева има 7 върнати след обжалване дела, от които 6 бр. 
са потвърдени и 1 дело е с отменен акт. 

Съдията Маргаритов има върнати 5 дела след обжалването им, като 
2 от тях са потвърдени и 3 бр. са отменени.  

Съдия Оджакова е с общо 3 върнати дела след обжалването им, като 
2 от тях са потвърдени и 1 бр. е изменен. 

 
 

VI. ОТЧЕТ-АНАЛИЗ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

 
За доброто взаимодействие между обществото и 

правораздавателната дейност и през отчетната 2016 г. Районен съд Мадан 
продължи да осъществява проактивна медийна политика за повишаване на 
общественото доверие и като гаранция за  прозрачност в дейността си и в 
изпълнение на приетата в съда Комуникационна стратегия. 

Засиленият интерес на общността към дейността на съда се отчита по 
броя посещения в сайта на съда 182029 за 2016 г., обслужване при проявен 
интерес и запитвания на журналисти по дела разгледани в съда с оглед 
отразяване на информацията във в. „Отзвук“, в.“Родопи вест“, „Родопи 
нюз“, и други. 

Чрез изготвени справки от информационната система за управление 
на делата, на интернет страницата на съда периодично се публикува 
календар за насрочените дела за разглеждане за предстоящия месец.  

Прессъобщенията в съда се актуализират непрекъснато. Голям 
интерес бе проявен по отношение на събитието отразено в сайта на съда, 
ведно със снимков материал, по случай встъпване в длъжност на 
новоизбрания административен ръководител на съда Димитър Стратиев, 
участие в което взе и Председателя на Върховния касационен съд Лозан 
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Панов. Събитието бе отразено и публикувано в сайтовете „Правен свят“, 
„Параграф 22“ и др. 

 
Други събития насочени към удовлетворяване потребностите на 

обществеността са публикациите във връзка с изготвените съдебни актове, 
които се актуализират непрекъснато; Обявления за насрочените публични 
продани по изпълнителни дела; Годишните доклади за дейността на 
Районен съд Мадан. 

 
За подобрение на нагласите и отношението на широката 

общественост към органите на съдебната власт и с цел повишаване на 
правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на 
съдебната система в сайта на съда бе публикувана Покана за Ден на 
отворените врати. Всички желаещите граждани, ученици и журналисти, 
които желаят да научат повече за структурата на съда и съдебната власт 
като цяло, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на 
Районен съд Мадан, могат посетят помещенията на съда в сградата. 
 

В заключение мога да кажа, че като се има в предвид високият 
процент на приключване на делата в тримесечния срок - 91% от 
гражданските и 82 % от наказателните дела, обстоятелството, че няма 
просрочени съдебни актове, както и високият брой съдебни актове по 
обжалваните и върнати дела, които са потвърдени,  считам, че 2016 г. е 
била много успешна за дейността на Районен съд Мадан що се касае  до 
правораздавателната дейност. 

 
Не на последно място следва да се подчертае и високото качество на 

обслужване на граждани, страните по делата и техните представители , а 
също така и липсата на оплакване от работата на служителите, считам, че 
анализираните резултати дават основание да се приеме, че през изминалия 
период в дейността на Районния съд, е запазена положителната тенденция 
от последните години за точно, качествено и срочно изпълняване на 
задълженията свързани с образуване, движение, администриране и 
приключване на делата. Усилия в тази насока са положили както 
магистратите така и съдебните служители. 

 
Въз основа на изложените и отчетени дейности за периода 

Председателят на Районен съд Мадан изказва личната си благодарност на 
целия колектив! 
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VІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
През отчетната 2016 г. са постъпили като новообразувани 24 броя 

изпълнителни дела, от които: за публични вземания – 6 дела за сумата 
1 927 лева, юридически - 6 дела за сумата 36 976 лева, в полза на граждани 
са 12 броя  дела за сумата 20 665 лева. С останалите от предишния период 
622 броя дела за сумата от 17 958 382 лева  или общо 646 броя дела за 
сумата от 18 017 950 лева. Общо свършените през отчетния период са 54 
дела и е събрана сумата от 140 789 лева. Останали несвършени 
изпълнителни дела в края на годината са 556 дела и за събиране е  останала 
сумата от 14 276 322 лева. 

През отчетната 2015 година са постъпили като новообразувани 43 
броя изпълнителни дела, от които юридически – 19 за сумата 560 652 лева, 
в полза  на граждани 24 броя дела, за сумата 146 446 лева. С останалите от 
предходен период 760 броя дела за сумата от 17 906 334 лева или общо 803 
броя дела за сумата от 18 613 432 лева. Общо свършените дела през 2015 
година са 181 броя за сумата от 354 590 лева. Останалите несвършени 
изпълнителни дела в края на отчетната 2015 година са 622 дела за сумата 
от 17 958 382 лева. 

През отчетната 2014г. са постъпили като новообразувани 64 броя 
изпълнителни дела,от които юридически-31 броя за сумата 2 180 694 лева, 
в полза на граждани 33 броя за сумата 351 790 лева. С останалите от 
предишния период 957 броя за сумата от 19 118 605лева  или общо 1021 
броя дела за сумата от  21 651 089 лева.Общо свършените дела през 2014г. 
са 261 броя за сумата от 750 312лева.Останали несвършени изпълнителни 
дела в края на годината са 760 дела за сумата от 17 906 334лева. 

От гореизнесените данни се налага извода за занижаване на 
новообразуваните изпълнителни дела.  

Причините за намалелия брой на постъпилите изпълнителни  дела 
през отчетната година се коренят в засиления интерес от страна на 
обществеността и проявена  насоченост за събиране на вземанията от 
частните съдебни изпълнители, както и преминаване на част от 
образуваните през предходните години изпълнителни дела в съда към 
ЧСИ.  

С измененията на Закона за съдебната власт се даде възможност 
съдебните вземания да бъдат събирани от Държавните съдебни 
изпълнители, в каквато насока са насочени действията на съда за събиране 
вземанията на Районен съд Мадан. 
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Сравнителна диаграма за броя на изпълнителните дела за 
периода 2014-2016год. 
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Новообразувани юридически в полза на граждани публични вземания

 
 
 
През отчетната 2016 г. са постъпили като новообразувани 24 броя 

изпълнителни дела, от които: за публични вземания – 6 дела, юридически - 
6 дела, в полза на граждани са 12 броя  дела  

През отчетната 2015 година са постъпили като новообразувани 43 
броя изпълнителни дела, от които юридически – 19, в полза  на граждани -
24 броя дела.  

През отчетната 2014г. са постъпили като новообразувани 64 броя 
изпълнителни дела, от които юридически-31 броя, в полза на граждани -33 
броя. 

 
 
VІІІ. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
 
Справка за образуването, движението и приключването на 

преписките и делата, постъпили при съдия по вписванията при Районен 
съд Мадан за 2016г. е изложена в табличен вид, както следва: 
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№ по 
ред 

Преписки, дела, определения и разпореждания БРОЙ 

1 Общо постъпили преписки по заявления за вписвания, 
отбелязвания и заличавания  

1033 

2 Нотариални дела 477 
3 Канцеларски дела  391 
4 Определения за отказ за вписване 2 
5 Определения за отказ за вписване-обжалвани 1 
6 Определениа за отказ за вписване-потвърдени 1 
7 Определения за отказ за вписване-отхвърлени 0 
8 Разпореждане за вписване 556 
9 Разпореждане за отбелязвания и заличавания 123 

10 Разпореждания за издаване на удостоверения за вписване, 
отбелязване и заличаване 

80 

11 Разпореждания за издаване на справки към държавни органи 80 

12 Разпореждания за издававе на преписи от наличните в архива 366 
13 Обявени саморъчни завещания от наличните в архива 0 
14 Оттеглени саморъчни завещания от наличните в архива 0 
15 Издадени преписи от саморъчни завещания 0 

 
 
  IХ. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
 При отчитане работата на съда не бива да се отминава и тази на 
Бюро „Съдимост”. В Районен съд гр.Мадан тя е организирана по начин, 
който максимално да улеснява гражданите. Въведената и функционираща 
програма  АИС ”Бюра съдимост”  позволява обмена на информация между 
бюрата за съдимост на районните съдилища, Централно бюро съдимост  и 
Прокуратурите да става сравнително бързо и свидетелствата за съдимост 
се изготвят в срок. Наличието и активното използване на съществуващата 
електронна поща прави възможно да се правят справки и издават 
свидетелства и на лица, които не са родени на територията на съдебния 
район. Улеснение при заплащане на дължимата ДТ е приспособеното за 
целта ПОС-терминално устройство, с помощта на което гражданите бързо, 
лесно и без заплащане на допълнителни такси за банкови преводи 
заплащат ДТ за издаване на свидетелства за съдимост. 
 За отчетната 2016 г. от Бюро съдимост при  Районен съд Мадан са 
издадени 2 119 броя свидетелства за съдимост и 1 989 броя справки за 
съдимост. Дейността на службата се изпълнява от един съдебен 
деловодител, а в негово отсъствие се определя лице, което да го замества. 
Или при така отчетените данни средно месечно деловодителят е издал 177 
броя свидетелства за съдимост и е направил 165 справки. 
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За сравнение  през 2015 година са били издадени  2138 свидетелства 
за съдимост и са направени 1103 справки за съдимост. Т.е. за отчетната 
2016 година се наблюдава ръст по отношение на направените справки за 
съдимост, а по отношение на свидетелствата за съдимост е налице леко 
занижение. 

 
 
Х. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
 
1. Сграден фонд 
 
Районен съд Мадан се помещава сграда, находяща се на адрес 

гр.Мадан, ул. Обединение № 8. Сградата представлява съвременна съдебна 
палата, всички кабинети, деловодства и канцеларии са оборудвани с 
необходимата за дейността им техника и мебелировка. 

И през отчетната 2016 г. бяха предприети действия по извършване на 
ремонт и модернизиране на съществуващите помещения  и реализация на 
идеен проект  за обект „Тоалетна и подемник за инвалиди“ към сградата на 
съда.  

През отчетния период се извърши боядисване на оградата на съда. 
Необходимо е обаче извършване на ремонт и на фасадата на сградата, 
доколкото през 2016 г. се получи отлепяне на част от фасадните плочки 
непосредствено пред входа на Съдебната палата. Ремонт не е извършван в 
последните няколко години и е необходимо освежаване и боядисване. За 
оптимизиране на разходите по отопление през зимата е необходимо в 
съдебните зали да бъдат монтирани климатици, тъй като помещенията са 
големи и само с наличните радиатори е невъзможно да бъдат отоплени за 
създаване на необходимите условия за нормално протичане на съдебния 
процес. За реализирането на посочените дейности обаче са необходими 
средства, които следва да бъдат осигурени от ВСС. 

 
2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни 

продукти. 
Внедряването на съвременни информационни технологии в помощ 

на дейностите в съдилищата е особено важен фактор за успеха на 
съдебната реформа в Република България. С наличната  техника и 
програмни продукти техническата обезпеченост на съда е на много добро 
ниво, което  води до протичането на един нормален работен процес на 
магистрати и съдебни служители.  

Съдът разполага с три сървъра, единият от който закупен през 2015г., 
а другите два предоставени предходни години от ВСС и Агенция по 
вписване. На пет работни места се използват скенери, на три от местата са 
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нови и бързи устройства, като се сканират всички постъпващи документи 
по делата в деловодната система. 

Наличната в съда компютърна и периферна техника вследствие 
продължителна употреба води до овехтяването й, което налага нейната 
периодична подмяна. Ето защо през отчетната 2016 година за нуждите на 
съда се закупи допълнителна техника, с като и втората съдебна зала, с 
която разполага съда се оборудва със звукозаписна техника. За протичане 
на нормалния процес се закупиха три броя UPS за персонални компютри, 
лазерен факс-принтер. От ВСС в края на периода бяха ни предоставени 
лаптоп, с какъвто съда не разполагаше и имаше остра нужда от него в 
случаите на провеждани огледи и следствени експерименти по делата. 
Предоставена бе и една компютърна конфигурация, която се ползва от 
новия административен ръководител, както и един брой документен 
скенер. 

През отчетната 2016 година Районен съд Мадан е включен в 
пилотния проект – Единен портал за електронно правосъдие. Достъпът до 
системата дава възможност на страните и техните представители да 
прегледат електронните копия на съдебните дела, вкл. копиране на 
документи от него. Системата също така дава възможност и за 
автоматично уведомяване на електронна поща при извършване на 
определени процесуални действия, като например електронно призоваване 
при изричното писмено съгласие на лицето. 

В изпълнение на решение на ВСС, с което се одобри Системата за 
изчисляване на натовареността на съдиите /СИНС/, считано от 01.04.2016 
г. тя е въведена в експлоатация и в Районен съд Мадан. Тази система е 
интегрирана с Централизираната система за случайно разпределение на 
делата /ЦСРД/. При разпределение на делата се въвеждат новите 
статистически кодове, в сила от 01.04.2016 г. и съгласно Правилата за 
оценка на натовареността на съдиите, в сила от същата дата, които се 
прилагат в Районен съд Мадан се определя и натовареността на съда и 
конкретния съдия. 

Всички съдии и служители, от всяка служба в Районен съд Мадан  са 
обединени в единна компютърна мрежа. По този начин достъпът до 
справочната информация, трансферът на документи, осъществяването на 
комуникации между работните станции се свежда до рутинна  операция. 

В съда се ползват следните програмни продукти: 
- Система за случайно разпределение на дела (уеб версия)-за 

разпределение на граждански и наказателни дела на случаен принцип. 
- Автоматизирана система за управлението на делата – „АСУД- 

Lotus Domino”, с използването на деловодния софтуер се гарантира високо 
ниво и ефективност при управлението на документооборота, по 
гражданските и наказателни дела  оптимизиране се работния процес на 
съдиите и служителите, подобряване взаимодействието между съдилищата 
и улеснява достъпа на обществеността до Районен съд Мадан. 
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- Програмен продукт  Темида 2000- за управление на дела в  
съдебно изпълнителна служба  . 

-  АИС „Бюро съдимост“- в служба „Бюро съдимост“ за издаване 
свидетелства за съдимост. 

- “Омекс2000 Заплати“ и Хонорари“ – за заплати и хонорари на 
вещи лица и съдебни заседатели. 

- „Конто“ (web приложение)- счетоводен софтуер 
-   Правно-информационна система“Апис 7.0”, с модули „Апис-

Право”, ”Апис-Процедури”, „Апис-Практика”, „Апис-Евро право” и „Апис 
– Финанси”  са мрежови вариант.  

- СИНС -Система за изчисляване натовареността на съдиите 
- През 2016г. бе използван антивирусен софтуер “ESET NOD 32“ 

предоставени лицензи от ВСС. 
- Има предоставени лицензи на операционни системи и офис 

пакети на Майкрософт от ВСС. 
 
През отчетния период продължи извършването на справки чрез 

отдалечен достъп до национална база данни ”Население”. 
Ползват се и друг приложен софтуер необходим за работата на съда. 
Всички програмни продукти, които се ползват от Районен съд 

Мадан, са лицензирани. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Колективът на Районен съд Мадан е изключително добре 

организиран и с добра квалификация, всеки служител познава и спазва 
трудовите си функции и задължения, притежава необходимите умения и 
изпълнява отлично професионалните си задължения.  

 

В Районен съд Мадан са създадени добри традиции, организацията 
на работа е много добра. Възникналите проблеми в хода на работата се 
обсъждат своевременно със служителите за достигане на комплексно 
решение, с цел недопускане и коригиране на слабости в дейността на 
службите. Всички служители в изпълнение на своите функции стриктно 
спазват принципите и разпоредбите на Правилника за администрацията в 
съдилища. Бяха издадени и административни заповеди за контрол върху 
водените регистри и книги в съда; за спрените и ненасрочени/оставени без 
движение/ дела; за контрол при изпълнение на влезлите в сила присъди и 
дейности по унищожаване на веществените доказателства след 
разпореждане на съда. 
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Съзнавайки своето призвание, отстоявайки в работата си принципите 
на независимост, безпристрастност и обективност, магистратите, 
държавният съдебен изпълнител, съдията по вписвания и съдебните 
служители от Районен съд Мадан, създават условия и предпоставки за 
повишаване на доверието на обществото в съдебната система. 

 

Приоритет в работата на съдиите е качеството на 
правораздавателната дейност с оглед точно и еднакво прилагане на закона 
спрямо всички и спазването на законоустановените срокове за насрочване, 
разглеждане и приключване на възложените им дела. 

 

Председателят на Районен съд Мадан благодари на всички съдии и 
служители в съда за вложеното старание и отчетените много добри 
резултати през 2016 година. 
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