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     ЗА  ДЕЙНОСТТА 
 

             НА  РАЙОНЕН СЪД  – МОМЧИЛГРАД 
  

           за  2017 година 
 
 

Районните съдилища са основните първоинстанционни 
съдилища в Република България. Към тях са създадени и 
функционират бюрата за съдимост, както и държавни съдебни 
изпълнители и съдии по вписванията. Районните съдилища са в 
услуга на гражданите, които търсят правосъдие, доколкото 
разглеждат основните групи граждански и наказателни спорове, но 
също така осигуряват и специфични нужди, свързани с наказателно 
правния им статус, както и съпътстващите правосъдието дейности – 
изпълнение на съдебните актове и вписванията по отношение на 
недвижимите имоти. В този смисъл дейността на районните 
съдилища стои най-близо до гражданите. 
Годишният доклад отразява дейността на Районен съд Момчилград, 
осъществявана в изпълнение на Конституцията на Република 
България – в защита правата и законните интереси на гражданите, 
юридическите лица и държавата, както и за справедливо и 
безпристрастно правосъдие и еднакво прилагане на законите 
спрямо всички. За постигане на тези цели, съдът е реализирал 
качествено и своевременно съдебно-административно обслужване 
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на гражданите, стриктно съблюдаване на установения вътрешен 
ред, повишаване квалификацията и професионализма на съдиите и 
служителите, осигуряване на отдалечен електронен достъп до 
делата. 
Районен съд гр. Момчилград осъществява правораздаване в 
съдебния район, включващ общините Момчилград, Джебел и 
Кирково.  

Съобразно Системата за автоматично разпределяне на делата, 
приета и утвърдена от ВСС, председателят на съда удостоверява 
извършеното разпределение с електронен подпис. Протоколът за 
автоматично разпределение съдържа основна информация за 
делото: входящ номер, номер на дело, група и вид. Дата и час на 
разпределението, избрания съдия, начина на разпределяне и 
списък с възможните съдии, натовареността на съдията за 
избраният вид дело и бройките разпределени дела за всеки съдия 
за дадената група. С извършването на разпределението, цялата 
информация е достъпна във ВСС. 
Разпределението на делата се извършва по групи и статистически 
кодове, като по този начин се гарантира равномерното 
разпределение между съдиите. 
Дежурствата, вкл. и в почивните и празнични дни, се осъществяват 
от председателя на съда, с оглед липсата на друг съдия. 
По НОХД с участието на съдебни заседатели, същите се определят 
на случаен принцип, чрез деловодната програма АСУД. 
 

Годишния отчетен доклад за дейността на Районен съд – 
Момчилград през отчетната 2017 г. е изготвен съгласно 
изискванията на чл.80, ал.1, т.2, б.”а” от ЗСВ и разпоредбите на 
Правилника за администрацията в съдилища, както и по указанията 
дадени с Протокол №1 на комисията по правни въпроси на ВСС от 
11.01.2009г. относно обхвата и структурата на годишния доклад за 
прилагането на Закона и дейността на съдилищата в РБ. 
 

 
І. КАДРОВА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Щатната численост на съда се състои от 3 съдии, 1 държавен 
съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 14 съдебни 
служители. 
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1. Брой на съдиите, държавните съдебни изпълнители и 

съдиите по вписванията в Районен съд – Момчилград 
 
По щат съдиите са трима, единият от които е административен 

ръководител. 
До 27 юли 2017 година продължава да е незает щата за районен 
съдия. 
 С Решение по протокол № 24 от заседание на пленума на ВСС, 
проведено на 27 юли 2017 година съкръщава, на основание чл.30, 
ал.2, т.8 от ЗСВ незаетата 1/една/ щатна длъжност „съдия“. 

Председателя на съда ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕРОВ има общ трудов 
стаж 26 години, 09 месеца и 16 дни,  от който съдийски  в Районен 
съд – Момчилград 24 години, 09 месеца и 15 дни. От 18.12.2008 е 
Председател на Районен съд Момчилград. 

Районният съдия ПОЛИНА ЛЮБОМИРОВА АМБАРЕВА има общ 
трудов стаж 21 години 11 месеца и 04 дни, от които съдийски 14 
години 05 месеца и 29 дни, в Районен съд Момчилград 15 години 
05 месеца и 29 дни.  

Държавният съдебен изпълнител ЗРАВКО РАЙКОВ КАМЕНОВ 
има общ трудов стаж 36 години 06 месеца и 04 дни, от които 
държавен съдебен изпълнител 10 години 07 месеца и 14 дни в 
Районен съд – Момчилград. 

Съдия по вписванията ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕРНОООКОВА има 
общ трудов стаж 17 години 03 месеца и 21 дни, от които 15 години 
и 10 месеца в Районен съд Момчилград. 

    Постъпващите  дела се разпределят от административния 
ръководител Йордан Геров, на принципа на  случайния подбор, 
чрез електронно разпределение, съобразно поредността на 
постъпването, по видове дела, и съобразена с процесуалните 
срокове, изискващи незабавно произнасяне, чрез специализирания 
софтуер – „Смарт Системс 2010“ ЕООД предоставена от ВСС. 

Всеки един от съдиите разглежда граждански и наказателни 
дела през отчетния период.              

Разпределението на делата между съдиите е извършвано по 
следните категории дела: наказателни дела от общ характер –по 
внесени обвинителни актове и внесени споразумения от прокурора 
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс ; наказателни дела от 
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частен характер – по депозирани тъжби на частни тъжители ; 
административно-наказателни дела - по жалби срещу наказателни 
постановления, по Указа за борба с дребното хулиганство, по 
Закона за опазване на обществения ред при провеждане на 
спортни мероприятия, по предложения по чл. 78а НК; частни 
наказателни дела- по частни жалби по НПК, по жалбите срещу 
мярката за неотклонение "задържане под стража", по молби за 
реабилитация, по предложения за принудителни медицински 
мерки по чл. 89 НК, по искания за задължително настаняване и 
лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето, по 
всички искания към съда в досъдебното производство ; граждански 
дела и частни граждански дела - по всички молби и жалби от 
гражданско-правен характер. 

Съдиите дават седмични дежурства по график, изготвян със 
заповед на Председателя на Районен съд - Момчилград за 
съответния месец. По дежурство са разпределяни: делата по закона 
за защита срещу домашно насилие,   вземане на мерки  за 
неотклонение по чл.64, ал.1 НПК, съдебния контрол върху 
задържането под стража по чл.65, ал.3 НПК, по искания за разпити 
по чл.222 и чл. 223 НПК, разрешаване и одобряване на претърсване 
и изземване по чл.161, ал.1 и 2 НПК, по ЗКИ чл.62, ал.2, 
обезпечение на бъдещ иск, теглене на детски влог, НОХ дела-
незабавни производства и АХ дела - УБДХ.     
             Книжата, по които следва да се образуват дела  се предават 
най-късно на следващия ден от постъпването им на 
административния ръководител на съда, който образува делото, 
като определя вида му и съдията докладчик съобразно принципа 
на случайния подбор. 

   Делата се докладват на съответния съдия-докладчик в деня 
на образуването им като същия  се произнася най-късно в 
тридневен срок от докладването им. 
 
 

2. Брой  на  служителите в съдебната администрация при 
Районен съд - Момчилград 
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 Щатните длъжности за съдебни служители от общата и 
специализирана администрация при Районен съд – Момчилград са 
били заети целогодишно.  

През 2017 год. Районен съд - Момчилград разполага с 14 щата 
за    съдебни служители:   

 административен секретар;  

 главен счетоводител;  

 системен администратор; 

 съдебен секретар – 2 броя;  

 съдебен деловодител – 2 броя; 

 секретар в съдебно изпълнителна служба; 

 съдебен деловодител „Бюро съдимост“ 

 деловодител в съдебно изпълнителна служба; 

 съдебен архивар; 

 призовкар; 

 работник, поддръжка сгради-огняр; 

 чистач. 
 

Със Заповед № 85/29.06.2017 година е прекратен трудовия 
договор с Кристина Асенова Атанасова – заемаща длъжността 
съдебен деловодител „Бюро съдимост“, поради придобиване 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

С Трудов договор № 1/29.06.2017 година на 
Административния ръководител/Председател на Районен съд – 
Момчилград е назначена Анита Красимирова Дочева на свободната 
длъжност – съдебен деловодител и Бюро съдимост до провеждане 
на конкурс. 
След проведен конкурс с Трудов договор № 2/30.08.2017 година, е 
назначена спечелила конкурса Анита Красимирова Дочева на 
длъжност съдебен деловодител и Бюро съдимост.  

  Съдебните служители притежават необходимите опит и 
професионална квалификация за точно и ефективно изпълнение на 
служебните си задължения.       През отчетния период не са 
констатирани съществени слабости или пропуски в работата на 
отделните служби при съда, нито са постъпвали оплаквания и 
сигнали на граждани за проявени бюрократизъм и слабости при 
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изпълнение на служебните им задължения или корупционни 
практики от съдебните служители. 

 
 
     
    ІІ. ДВИЖЕНИЕ  НА  ДЕЛАТА - ГРАЖДАНСКИ,НАКАЗАТЕЛНИ 

 
 
 

1. Брой дела за разглеждане през 2017 година 
 

Общия брой на делата, за разглеждане в Районен съд – 
Момчилград за отчетната 2017 година  е    1 028 бр. /граждански – 
606 и наказателни – 422/, както следва: 

 Новообразувани – 931 бр. или 91 % ; 

 Несвършени от предходен период  -93 бр.  или 9 %. 
 

 За сравнение: 
 
През 2015 година са разгледани 947 бр., от които – 860 броя 

новообразувани /граждански дела - 525 броя и наказателни дела – 
335 броя/ и 87 бр. останали несвършени от предходния период. 

През 2016 година, броя на разгледаните дела е 1009, от които 
постъпили през отчетната година – 914 от тях граждански дела – 
476 и наказателни - 438 и несвършени от предходен период – 94 
броя. 

 
   

    2015 г.      2016 г.    2017 г. 

       860       915       931 

   525+335   476+439   557+374 
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Брой постъпили дела през отчетните години 
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Данните сочат, че в сравнение с предходната 2016 година, 

през отчетната 2017 година се наблюдава значително увеличение 
на броя на постъпилите граждански дела – 81 броя, но е налице 
намаление на броя на постъпилите наказателни дела - 65 броя. 

Общия брой на постъпилите дела /граждански и наказателни/ 
през отчетната 2017 година, в сравнение с предходната 2016 е 
увеличен с 16 броя. 

 Наблюдава се  увеличение и при постъпилите  граждански 
дела с 32, както и увеличение с 39 броя на постъпилите наказателни 
дела в сравнение с отчетната 2015 година.  

През 2017 год. в Районен съд – Момчилград са разгледани 
общо 422 бр. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, от които: 
 

 Новообразувани   - 375 бр. или 88 % 

 Несвършени от предходен период– 47 бр. или 7%  
 

Година НОХД НЧХД 78а 
НК 

ЧНД АНХД общо 

2015     98   11  25   85  116  335 

2016   107   19  19 108  186  439 

2017    99   14  20   64  177  374 
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Броя на постъпилите наказателни дела 
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При наказателните дела от общ характер се наблюдава 
намаление в сравнение с предходната 2016 г. с 8 дела, а в 
сравнение с 2015 година увеличението е  с 1 брой  дела. Постъпили 
са 99 наказателни дела, като най-голямо е постъплението за 
общоопасни престъпления – 61 дела, следвани от документни 
престъпления  – 10 дела. Общоопасните престъпления с 7 дела са 
по-малко в сравнение с 2016 година, а при документните 
престъпление увеличението е с 1 брой  дела в сравнение с 
предходната отчетна  година. При постъплението на делата против 
личността постъпилите са 3 дела за 2017 година и 3 дела през 2015 
година. Броя на постъпилите дела престъпления против правата на 
гражданите за 2017 година е 1 дело – 1 дело е и през 2016 година. 
За престъпление против собствеността  през 2016 година са 
постъпили – 3 дела с три дела повече са постъпилите през 2017 
година. За престъпления против стопанството през 2017 година са  
образувани 8 дела с 6 дела по-вече в сравнение с 2016 година. 
 При наказателните дела от частен характер има намаление на 
броя на постъпилите дела, спрямо предходната 2016 г.  с  4 дела. 
При делата по реда на чл.78а от НК се наблюдава увеличение, броя 
постъпили дела през 2017 г. са 20 дела, а през предходната година 
19 дела – увеличение с 1 брой дела. 
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Намаление се наблюдава в наказателните дела от частен характер с 
44 броя дела в сравнение с 2016 г.  
Сравнително незначително намаление има в броя на постъпилите 
административно-наказателните дела, като  постъпилите дела през 
2017 година са 177 броя, при 186 за 2016 година или със  7 броя по-
малко. 
   Изводът, който следва от горепосочените данни е, че има 
намаление на постъплението на наказателните дела от общ 
характер, на административно –наказателните дела, на делата от 
частен характер и частни наказателни дела. При постъпилите дела 
по чл.78а от НК наблюдава увеличение на постъпващите през 2017 
година спрямо предходната година. 

   През 2017 год. в Районен съд – Момчилград са разгледани 
общо 606 бр. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, от които: 

 Новообразувани   -  560 бр. или 92 %.  

 Несвършени от предходен период – 46 бр. или 8 %.  
 
 
 
 

 Броя на постъпилите граждански дела 
 

Година По 
общия 
ред 

По 
чл.310 
от ГПК 

ЧГД По 
чл.410 
и 
чл.417  

Други 
гр.дел
а 

Общо 

  2015   160   14    25    267   59   525 

  2016   109   11   39    226   91   476 

  2017   123    10   60    271   96   560 
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 През 2017 год. постъплението на гражданските дела е 
увеличен. Новообразувани са 560 дела при 476 дела през 2016 
година и 525 дела през 2015 г. (увеличението  е с 84 дела в 
сравнение с предходната година и със 35 дела повече в сравнение с 
2015 год.). Увеличение има на делата по общия ред, които за 2017 г. 
са постъпили 123 дела, а през 2015 г. са 109 броя дела или с 14 дела 
по-вече. Значителен брой има увеличение и при постъпилите дела 
по чл.410 и чл.417 ГПК, които за 2017 г. са 271 броя дела, а за 2016 
г.са 226 дела или с 45 броя дела по-вече за отчетната година. 
Увеличение с 8 дела има при облигационните искове, като за 2017 
г. са 18 дела, а за 2016 г. са 10 дела. Увеличение с 1 брой дело има 
при делбите, през 2017 г. са постъпили 5 дела, а през 2016 г. е 4 
дела. При исковете по Кодекса на труда намалението в постъпилите 
дела е с 4 броя дела. Същите за 2017 г. са 6 дела, а през 2016 г. 
постъплението е от 10 броя дела. Постъпленията на делата по 
Семейния кодекс за отчетната 2017 година са 70 дела, същите през 
2016 година са 83 броя дела или с 13 дела по-малко. Намаление 
има и  на вещните искове с 1 дело, като през 2017 г. са постъпили 
10 броя дела, същите през 2016 година са 11 дела.  
 Увеличение от 8 броя постъпили дела  има при 
установителните искове. За 2017 г. са постъпили 12 дела, а за 2016 г. 
са 4 дела. Значителен голям брой увеличение се наблюдава при 
частните производства с 42 броя дела, като през 2017 година са 
постъпили 45 дела, през отчетната 2016 година – 3 броя. 
Увеличение на постъпилите дела има и при заповедните 
производства по чл.410 и чл.417 от ГПК, като през 2017 година броя 
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на постъпилите дела е 271, а през 2016 година 226 или с 45 дела по-
вече. При другите граждански дела постъплението за 2017 г. е 96 
броя, а за 2016 г. – 91 броя или с 5 дела по-вече.  
 
 Несвършени дела 

В края на 2017 година има несвършени дела – 90 дела, от 
които 37 са наказателни дела и 53 граждански дела, като за 2016 
година несвършени 93 дела, от които 47 наказателни дела и 46 
граждански дела, за 2015 г. – 94 дела, от които 33 наказателни дела 
и 61 граждански дела.  
 
 

    2015 г.     2016 г. 2017 год. 

       94        93         90 

    33+61     47+46     53+37 

   
Несвършени дела 
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                   Дейност по съдии :  
  

съдия Новообразувани Останали от предходен 
период 

 гр.д. Нак.д. 
 

общо Гр.д. Нак.д. общо 

Геров 284 бр. 190 бр. 474 бр. 25 бр.  32 бр. 57 бр. 

Амбарева 276 бр. 185 бр. 461 бр. 21 бр. 15 бр. 36 бр. 

общо   560 бр. 375 бр. 935 бр. 46 бр. 47 бр. 93 бр. 
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2. Брой свършени дела през 2017 година 
 
Общият брой на СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА в Районен съд – 

Момчилград през отчетната годината е 938 броя, както следва: 
 

 Граждански дела –  553 бр. 

 Наказателни дела – 385 бр. 
 

Дейност по съдии :  
 

съдия Гражд. дела Наказателни 
дeла 

Общо 

Й.Геров 280 бр. 203 бр. 483 бр. 

П.Амбарева 273 бр. 182 бр. 455 бр. 

общо 553 бр. 385 бр. 938 бр. 

 
            Общият брой на свършените в срок до три месеца дела е  
874 бр. дела или 93%, от които: 

 граждански дела – 523 бр. или 95 % от свършените граждански 
дела. 

 наказателни дела - 351 бр. или 91 %  от свършените 
наказателни дела. 

 
 
 
 
             Дейност по съдии : 
 

съдия Гражд. дела Нак.дела Общо 

Й.Геров 265 бр. 181 бр. 446 броя 

П.Амбарева 258 бр. 170 бр. 428 броя 

общо 523 бр. 351 бр. 874 броя 
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            Общия брой на свършените в срок над три месеца дела е 64 
бр., от които:   
      

 Граждански дела – 30 бр. или  2 % от свършените граждански 
дела.   

 Наказателни дела – 34 бр. или 1 % от свършените наказателни 
дела. 

            
       Дейност по съдии :  
 

 
съдия 

Граждански 
дела 

Наказателни 
дела 

Й.Геров   15 бр.  22 бр. 

П.Амбарева   15 бр. 12 бр. 

общо   30 бр. 34 бр. 

 
 
           Общият брой на НЕСВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА към 31.12.2017 
година е 90 бр., от които: 
 
 

 Граждански дела -   53 бр. 

 Наказателни дела  - 37 бр. 
 
 
 
 
          Дейност по съдии :  
 

съдия Гражд. 
дела 

Наказателни 
дела 

общо 

Й.Геров 29 бр. 19 бр. 48 бр. 

П.Амбарева 24 бр. 18 бр. 42 бр. 

общо 53 бр. 37 бр. 90 бр. 
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От останалите несвършени към 31.12.2017 год.  53 броя  
граждански дела и наказателни дела – 37 бр. са постъпили и 
образувани в края на отчетната годината. Останалите несвършени 
дела са такива, представляващи по-голяма фактическа и правна 
сложност, както и такива, по които се е наложило отлагане поради 
направени доказателствени искания от страните. 

 Броя на несвършените дела в края на отчетния период, а 
именно 90 броя дела е намален с 3 брой дела в сравнение с броя 
на останалите несвършени дела през 2016 година – 93 броя. 
         Преобладаващата част от свършените дела през годината, а 
именно 874 броя дела или 93% са приключени в 3-месечните 
инструктивни срокове, като тук се вижда макар и незначителна 
разлика, процентно увеличение спрямо приключилите дела в 
тримесечен срок през предходната 2016 год. - 824 дела (90 %). 
 

          3. Брой на решените по същество дела през 2017 година  
 

Общият брой на решените със съдебен акт по същество дела в 
Районен съд – Момчилград е 780 бр., както следва:  
 
 
НОХД НЧХД Чл.78

а  НК 
ЧНД НАХД Гр. дела Чл.410 и 

чл.417Г
ПК 

Ч.гр. 
дела 

54 бр. 2 бр. 22 бр. 56 бр. 173 бр. 
 

185 бр. 246 бр. 42 бр. 

   
 
           Дейност по съдии : 
 

съдия НОХД НЧХД Чл.78а 
НК 

ЧНД НАХД Гр.д. Чл.410 
чл.417 
ГПК 

    
Ч.гр.д. 

Геров 28 бр. 0 
 

13 бр. 29 бр. 92 бр. 96 бр. 129 бр. 21 бр. 

Амбарев
а 

26 бр. 2 бр. 
 

9 бр. 27 бр. 81 бр. 89 бр. 117 бр. 24 бр. 

общо 54 бр. 2 бр. 
 

22 бр. 56 бр. 173бр
. 

185 бр. 246 бр. 42 бр. 
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          3.1. Брой прекратени дела през 2017 година 
 
 Общия брой на прекратените дела е 158 бр. , както следва: 

 Прекратени граждански дела  - 80 бр. в т.ч.2 бр. по 
спогодба; 24 броя изпратени по подсъдност; 11 броя – заявителя не 
е представил доказателства, че е предявил иск за установяване на 
вземането си в законоустановения срок; съдебни поръчки – 12 
броя; 12 бр. поради оттегляне на иска; 2 броя – отказ от иска; 14  
броя дела са прекратени поради това, че в законоустановения срок 
не са отстранени нередностите; 3 броя – неявяване на молителя. 

 

 Прекратени наказателни дела – 78 бр., в т.ч. с определение за 
одобряване на споразумение по реда на чл.381- 384  и сл. НПК – 40 
бр.; върнати на РП-Момчилград за доразследване – 2 бр.; 1 брой 
изпратено на ВКС гр.София за постановяване разглеждането му от 
друг равен съд. 

 
По отношение на прекратените  24 броя  частни наказателни и 
административни дела, причините за прекратяването са : НЧХД 
общо прекратени 13 броя дела от които, по спогодба – 2 бр.; 7 броя 
оттегляне на тъжбата и 4 броя изпратени на РП за евентуално 
извършено престъпление от общ характер; прекратени и върнати 
като изпълнени съдебни поръчки – 4 броя; прекратени 2 броя 
разпит пред съдия в досъдебно производство – не осигурен 
свидетел от органа на досъдебното производство; 2 дела – 
производства по искане за задължително настаняване и лечение, 
като по едното дело не се явява освидетелствания и 1 брой поради 
неприсъствието на психиатър; 2 броя производства по молби за 
реабилитация – причина за прекратяване на 1 брой – оттегляне на 
молбата от страна на молителя, 1 брой – не са налице предпоставки 
за реабилитация и 1 брой кумулации - оттегляне на молбата. 
 Причините за прекратените административно наказателните дела 
са: 11 дела – 4 дела – изпратени по подсъдност, 3 броя изпратени 
на РП-Момчилград, която е компетентна да прецени налице ли е 
извършено престъпление и 2 дела – просрочена жалба и 1 брой 
оттегляне на жалбата като недопустимо.  
По отношение на гражданските дела, най-често причините за 
прекратяване на производството по тях са : отказ/оттегляне на иска, 
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недопустимост на иска, постигната спогодба,  неявяване на страни 
по бракоразводни дела, прекратени като изпълнени или 
неизпълнени съдебни поръчки, изпращане по подсъдност, 
заявленията за издаване на заповед за изпълнение са прекратени 
поради изпълнение на паричното задължение, както и не 
отстраняване в законоустановения срок на допуснатите в исковата 
молба нередовности.  

 
 
 

 
  Дейност по съдии :   
     
 
съдия НОХД НЧХД ЧНД НАХД Гр.дела Чл.410 и 

чл.417ГПК 
  Ч.гр.д. 

Геров 26 бр. 
 

8 бр.  6 бр. 1 бр.  13 бр. 14 бр.  7 бр. 

Амбарева 17 бр. 
 

5 бр.  5 бр. 10 бр. 24 бр. 11 бр. 11бр. 

общо 43 бр. 
 

13 бр. 11 бр. 11 бр. 37 бр.     25 бр. 18 бр. 

 

  
 

          4. Брой обжалвани и протестирани дела през 2017 година. 
Резултати от въззивна проверка. Изводи. 
 
 
 През 2017 година са върнати дела с резултат от втората 
инстанция, както и от касационната инстанция, по които съдебните 
актове са постановени от Районен съд- Момчилград през 
предходните години. 

Общ брой на обжалваните и протестирани дела, и резултати от 
въззивната и касационна проверка: 
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Х-р дело 
 

Обж./прот. потвърдени отменени Изм./ч.отм. 

НОХД   
6 бр. 

2 бр. 2 бр. - 

НАХД     
 69бр. 

50 бр. 10 бр. 1 бр. 

НЧД    
   5 бр. 

 1 бр. 3 бр. - 

НЧХД     
  5 бр. 

2 бр.      2 бр. - 

Гр.дела    
 27 бр. 

9 бр. 2 бр. 2 бр. 

Чл.410 
417ГПК 

  3 бр. 3 бр. - - 

Общо: 115 бр. 67 бр. 19 бр. 3 бр. 
          
 
   Дейност по съдии :  

 
Име на 
съдията 

Разгледани  
дела 

 

Свършени  
дела 

 

Обж. 
актов
е 

Потв. Отм.  Изм./ч
.отм. 

Гр. Нак. гр. Нак. 
Й.Геров 309 

 
222 280 203 55 32    9 1 

П.Амбарева 297 
 

200 273 182 60 35  10 2 

Общо 606 422 553 385 115 67  19 3 

 
 
 От общия брой 115 обжалвани граждански и наказателни 
дела, висящи са 26 броя дела (14 граждански и 12  наказателни 
дела).  
 Голямата част на потвърдените /75 %/ отменените решения и 
определения /21 %/ и изменените и частично отменените /34 %/, 
върнати от въззивната и касационна инстанция, ясно говори за 
добрата работа на съдиите. Една част на отменените съдебни 
актове се дължи на допуснати нарушения на материалния и 
процесуалния закон, както и на представяне на нови доказателства, 
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пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната на 
решението или определението.  
              
 
            Анализ, проблеми и предложения:  
  

 През 2017 год. съдебните актове на съдиите в Районен съд - 
Момчилград като цяло са били изготвяни и обявявани в 
законоустановените срокове. Срочно са били изготвяни и мотивите 
към постановените присъди. Допускано е в отделни случаи 
забавяне на постановяване на решения по граждански дела, но 
същото е рядко изключение и предимно по дела, представляващи 
фактическа или правна сложност, а забавянето е с по няколко дни. 
За бързото приключване на разглеждането на делата в съдебно 
заседание и срочно изготвяне на съдебните актове от съдиите в 
Районния съд, особено по граждански дела, е показателен факта, че 
през 2017 год. в Окръжен съд - Кърджали няма постъпили жалби за 
бавност. За качеството и  ефективността на правораздавателната 
дейност на съда може да се съди и от резултатите от 
инстанционния контрол, упражняван от Окръжен съд – Кърджали. 
Качеството на правораздаване, предвид броя на потвърдените, 
изменени и отменени съдебни актове е по-добро в сравнение с 
предходните години.  

Най-общо, причините за цялостна отмяна на съдебни актове 
по наказателните и гражданските дела, и постановяване на нови 
съдебни актове по същество от въззивната и касационната 
инстанция, респ. връщане на делата за ново разглеждане от друг 
състав на съда или за продължаване на съдопроизводствените 
действия се свеждат до нарушение на материалния закон или 
допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване 
на актовете. Въведена е практиката на запознаване с резултатите от 
върнатите в съда дела, с оглед установяване на допуснати грешки и 
нарушения при разглеждането и решаването им и недопускане на 
такива занапред.  

 
          5. Средна натовареност за съдебния район по видове дела 
за разглеждане – наказателни, граждански и търговски дела. 
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Разпределението на делата по видове и докладчици в 

Районен съд – Момчилград се извършва на принципа на случайния 
избор, съобразно реда на постъпването им, по програмния продукт 
„Смарт систем 2010“ ЕООД на Висшия съдебен съвет. С прилагането 
на този начин за разпределение на делата се осредниха критериите 
за тежест на видовете граждански и наказателни дела.  

 
Средната натовареност за съдебния район (действителна, на 

база 24 отработени човекомесеци от съдиите) е, както следва:  
 
 Спрямо разгледаните дела 

 
                    Спрямо свършените дела 

Годи
на 

Наказателни 
дела 

Граждански  дела Наказателни 
дела 

Граждански 
дела 

   Бр.д. 
 

   Бр.д.    Бр.д.    Бр.д.    Бр.д.    Бр.д.    Бр.д.    Бр.д. 

2015 361 
 

 10,03 586 16,28 328 9,11 525 14,58 

2016 472 19,67 537 22,36 425 17,71 491 20,46 

2017 422 17,58 606 25,25 385 16,04 553 23,04 

  

    5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на 
видовете разпределени и решени дела. Качество на съдебните 
актове 

 

Средната натовареност на съдиите (действителна 
натовареност на база 12 отработени човекомесеца от един съдия) е, 
както следва:  
 
Съдия Спрямо разгледаните дела Спрямо решените дела 
 Брой дела 

 
 Брой дела Брой дела  Брой дела 

Й.Геров  
531 

44,25 483 40,25 

П.Амбарева  
497 

41,42 455 37,92 
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 Тежест на видовете разпределени и решени дела. Качество на 
съдебните актове: 
 
 

Видове наказателни дела Дела за 
разглеждане 

решени 

Престъпления против 
личността-Телесни повреди 

4 бр. 2 бр. 

Други престъпления против 
личността 

3 бр. 1 бр. 

Престъпления п-в правата на 
гражданите 

1 бр. 1 бр. 
 

Престъпления против брака, 
семейството и младежта 

2 бр. 2 бр. 

Престъпления п-в 
собствеността 

8 бр. 5 бр. 

Престъпления п/в 
стопанството 

9 бр. 8 бр. 

Престъпления против дейността 
на държавните органи и 
обществените организации 

5 бр. 5 бр. 

Документни престъпления- 
чл.308 – чл.319 НК 

11 бр. 11 бр. 

Престъпления п/в реда и 
общественото спокойствие 

  1 бр. 1 бр. 

Общоопасни престъпления 66 бр. 61 бр. 

НЧХД 18 бр. 15 бр. 

Чл.78 а от НК 24 бр. 22 бр. 

ЧНД – съдебно производство 32 бр. 32 бр. 

ЧНД от досъдебното 
производство 

35 бр. 35 бр. 

Административни дела 203 бр. 184 бр. 

Общо 422 бр. 385 бр. 
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 6.Структура на наказаната престъпност: 

  Видове и брой дела по глави от НК : 
 Престъпления против личността - Телесни повреди - 4 бр. 

разгледани дела, от които прекратени дела - 1 брой  по 
споразумение по реда на чл.381и сл. НПК,  1 брой решено по 
същество с присъда; 2 бр. осъдителни присъди; осъдени лица - 3 
бр.;  останали несвършени дела – 2 брой.  

 Други престъпления против личността – разгледани дела 
– 3 брой, като 1 брой решено по същество с присъда и останали 
несвършени – 2 броя; 

 Престъпления против правата на гражданите – 
разгледани дела – 1 брой; и 1 брой решено по същество с присъда; 

 Престъпления против брака, семейството и младежта – 2 
броя – разгледани дела, 2 броя решени по същество с присъда; 
останали несвършени – няма; 

 Престъпления против собствеността – разгледани 8 броя 
дела  от които 3 броя дела решени по същество с присъда, 2 броя 
прекратени с определение за одобряване на споразумение по реда 
на чл.381 и сл. НПК; останали несвършени – 3 броя, осъдени лица – 
5 броя;  

 Престъпления против стопанството – 9 броя разгледани 
дела, от които  - 6 броя прекратени с определение за одобряване 
на споразумение по реда на чл.381 и сл. НПК; 1 брой – решено по 
същество с присъда; 1 брой – прекратено и върнато на РП-
Момчилград за отстраняване на нередности; осъдени лица -  8 бр.;  
оправдани лица – няма; останали несвършени дела – 1  брой; 

 Престъпления против дейността на държавните органи и 
обществените организации  –– 5 броя разгледани дела; прекратени 
дела – 2 броя с определение за одобряване на споразумение по 
реда на чл.381 НПК; 1 брой дело прекратено и изпратено на 
Върховен касационен съд гр.София за постановяване 
разглеждането му от друг равен съд; 1 брой – прекратено и върнато 
на РП-Момчилград за отстраняване на нередности; 1 брой – решено 
по същество с осъдителна присъда; осъдени лица – 3 броя, 
останали несвършени дела – няма. 

 Документни престъпления – чл.308 – чл.319 от НК – 
разгледани 11 броя дела; постановени осъдителни присъди – 5 
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броя; прекратени дела – 6 броя с определение за одобряване на 
споразумение по реда на чл.381 НПК; останали несвършени дела – 
няма и осъдени лица – 11 броя. 

 Престъпления против реда и общественото спокойствие 
– разгледано 1 брой дело; 1 брой с определение за одобряване на 
споразумение по реда на чл.381 НПК; и осъдени лица -  1 брой. 

 Общоопасни престъпления –  66 бр. разгледани дела; 
постановени 39 броя осъдителни присъди; прекратени дела – 22 
броя с определение за одобряване на споразумение по реда на 
чл.381 и сл. НПК;  осъдени лица - 61 броя, в т.ч. 1 брой - 
непълнолетен; оправдани лица – няма; останали несвършени дела 
- 5 броя.  
 
Престъпления по  НК Дела за разглеждане  Свършени дела Съде

ни 
лица 
брой 

Осъде
ни 
лица/б
рой/ 

остана
ли 
несвър
шени 
дела в 
края 
на 
отч.пе
риод 

Несвър
шени 
от 
предхо
ден 
период 

Новоо
бразув
ани 

Общ 
брой 
за 
разгле
ждане 

Решени 
по 
съществ
о 

прекратени 

Спораз
умени
е по 
реда 
на 
чл.381 

По 
други 
причин
и 

Престъпления против 
личността-Телесни 
повреди  

1 3 4 1 1  3 3 2 

Други престъпления 
против личността 

1 2 3 1   1 1 2 

Престъпления п-в 
правата на гражданите 

 1 1 1   1 1  

Престъпления против 
брака, семейството и 
младежта 

 2 2 2   2 2  

Престъпления п-в 
собствеността 

2 6 8 3 2  5 5 3 

Престъпления п/в 
стопанството 

1 8 9 1 6 1 8 8 1 

Престъпления против 
дейността на 
държавните органи и 
обществените 
организации 

 5 5 1 2 2 3 3  

Документни 
престъпления- чл.308 – 
чл.319 НК 
 

1 10 11 5 6  11 11  

Престъпления п/в реда 
и общественото 
спокойствие 

 1 1  1  1 1  

Общоопасни 
престъпления 
 

5 61 66 39 22  61 61 5 

ОБЩО: 11 99 110 54 40 3 96 96 13 
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 От прекратените 3 дела по други причини – 2 броя дела са 
върнати на РП – Момчилград, 1 дело изпратено на Върховен 
касационен съд гр.София за постановяване разглеждането му от 
друг равен съд.  
 
 
         Видове и брой по текстове от НК за делата със значим 
обществен интерес:  
 
          В рамките на отчетния период в РС - Момчилград няма 
внесени от РП – Момчилград наказателни производства със значим 
обществен интерес. 
 През 2017 година има постъпили и образувани 3 броя дела за 
държане на наркотични вещества  по чл.354а ал.3 от НК и 1 брой 
дело по 354в ал.1 от НК за засяване и отглеждане на растения и 
престъпления свързани с наркотични вещества, две  от които са 
приключили със споразумение по чл.381 от НПК с осъдителна 
присъда и един брой с осъдителна присъда. 
 
 
         6.1. Относителен дял на осъдителните присъди, спрямо 
внесените прокурорски актове по видове престъпления . 
  
 През 2017 година общия брой на разгледаните наказателни 
дела от общ характер е 110 броя дела, като през отчетната година 
внесени от прокуратурата актове са 99 броя в т.ч. 2 дела са внесени 
повторно и образувани под нов номер след прекратяването им на 
досъдебното производство;  останали несвършени от предходната 
отчетна година – 11 броя дела. По които са постановени 54 
осъдителни присъди и 43 броя са прекратени както в т.ч. 40 броя от 
тях са приключили с определение на съда за одобряване на 
споразумение по реда на чл.381и сл. НПК; 3 броя - прекратени, като 
от  тях върнати за доразследване на Районна прокуратура – 
Момчилград - 2 броя и 1 брой– изпратено на Върховен касационен 
съд гр.София за постановяване разглеждането му от друг равен съд  
и  13 броя останали несвършени дела в края на отчетния период.  
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 Също така през отчетния период са внесени от   Районна 
прокуратура Момчилград - 20 броя  Постановления за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по чл.78а от НК, от които 22 броя 
приключили с осъдителна присъда и останали несвършени - 2 броя. 

Относителният дял на осъдителните присъди 
(респ.споразумения по чл.381 и сл. НПК, имащи последиците на 
влезли в сила присъди) спрямо внесените прокурорски актове по 
видове престъпления през 2017 год. в Районен съд - Момчилград, е 
както следва: 

 
 Престъпления против личността - Телесни повреди – 4 

броя – 50 %; 
 Други престъпления против личността – 3 броя – 33 %; 
 Престъпления против правата на гражданите – 1 брой – 

100 % ; 
 Престъпления против брака, семейството и младежта 2 

броя – 100%; 
 Престъпления против собствеността – 8 броя – 63 % ; 
    Престъпления против стопанството – 9 броя – 88 % ; 
 Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации  – 5 броя – 100 %; 
  
 Документни престъпления – чл.308 – чл.319 от НК – 11 

броя – 100 % ; 
  
 Престъпления против реда и общественото спокойствие – 

1 брой – 100 % ; 
 
 Общоопасни престъпления – 61 броя – 92 % ; 

   
 

6.2 Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой 
осъдени лица през 2017 година. 
 

  От постановените през 2017 год. Районен съд - Момчилград 
осъдителни присъди (в т.ч. и споразумения по чл.381 и сл. НПК) - 
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общо 96 броя, влезли в сила са 93 броя, като по същите са осъдени 
общо 96 броя лица. 

 
 

  
         7. Брой оправдателни присъди. Конкретизация. Причини. 
          
 През 2017 год. в Районен съд – Момчилград няма постановени 
оправдателни присъди.  
 

МЕРКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 
 
В Районен съд – Момчилград е създадена добра организация 

на дейността, която осигурява бързина на производствата в 
съответствие с целта на закона. Съдиите полагат необходимите 
усилия за пълно, всестранно и обективно разглеждане и решаване 
на делата при съблюдаване на предвидените за това законови и 
инструктивни срокове. Полагат се достатъчно усилия и от страна на 
съдебните служители за редовността на съдебните заседания, като 
същите изпълняват своевременно разпорежданията на съдията-
докладчик.  

Относно показателя „срочност” на постановените съдебни 
актове, следва да се отбележи, че няма случаи на забавяне на 
изготвянето им.  

Постъпилите през отчетният период в Районен съд - 
Момчилград обвинителни  актове и искови молби, са били 
образувани в съответен  вид дела – граждански и наказателни, и са 
били насрочвани едновременно с образуването им,  в установените 
за това срокове. 

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

Причините за отлагане на делата в съда са традиционни и 
предимно обективни, а именно: обективни затруднения в 
призоваването на страните по делата, свидетели и вещи лица, както 
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и във връчването на съдебни книжа, дължащи се на 
обстоятелството, че миграционните процеси в региона са силно 
изразени – пътувания на множество лица във вътрешността на 
страната за търсене на временна работа, пътувания извън страната 
/предимно в Република Турция/; неявяването на свидетели и вещи 
лица. Има и случаи, при които делата се отлагат по обективни 
уважителни причини – внезапно заболяване на страни, техни 
защитници, вещи лица и свидетели, вкл. и невъзможността на 
упълномощени процесуални представители да участвуват в 
съдебното заседание, поради служебна ангажираност по дела в 
други съдилища и т.н.  

При сега действащия ГПК , отлагане на делата поради 
посочване на нови доказателства от страните  е значително 
намалено. 

 
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ   
      

         За периода от 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год. в Съдебно-
изпълнителна служба при Районен съд - Момчилград са  постъпили 181 броя 
изпълнителни дела. Броя на  свършените изпълнителни дела през отчетния 
период е 230 броя. Извършен е 1 брой принудителни изпълнителни действия 
/въвод във владение/  
         Резултатите  от дейността на съдебното изпълнение през 2017 година са, 
както следва: 
 
 
 

№ Държавен съдебен 
изпълнител 

Постъпили 
дела 

Свършени 
дела 

Събрани 
суми 

1 ЗДРАВКО РАЙКОВ 
КАМЕНОВ 

181 бр. 230 бр. 128 749 лв. 

 
 
 
  СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА – ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА. 
 
 
      1.Брой на постъпилите изпълнителни дела 181 броя за годината. 
      2.Брой на  свършените изпълнителни дела  230 броя. 

     3.Сравнителен  анализ на постъпленията за последните три години: 
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               Наименование                      По  години 

2017 2016 2015 
Брой постъпили изпълнителни дела 181 123 190 

Брой свършени изпълнителни дела 230 204 256 
Брой несвършени изпълнителни 
дела 

1077 1 126  1 207 

Постъпили суми по изпълнителни 
дела 

128 749 126 586 153 391 

Несъбрани суми по изпълнителни 
дела 

1 107 052 1 169 839 1 251 963 
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В сравнителен анализ общият брой на постъпилите  

изпълнителни дела през 2017 година се наблюдава значително 
увеличение на броя на постъпилите изпълнителни дела с 58 броя 
дела в сравнение с 2016 г., а в сравнение с 2015 год., броя на 
постъпилите изпълнителни дела е с незначителен брой по-малко 9 
дела. 
  Забелязва се увеличение на броя, на свършените 
изпълнителни дела през 2017 година – 230 дела, в сравнение с 2016 
година 204 броя дела със 26 броя,   и намаление на  несвършените 
дела в сравнение с предходната 2015 година с 26 броя дела. 
 При постъпилите суми по изпълнителните дела през отчетната 
година се наблюдава увеличение в сравнение с 2016 год. с 2 163, а 
в сравнение с 2015 год. значително намаление с 24 642. 
 Също така намален е размера и на несъбраните суми по 
изпълнителните дела в сравнение с предходните 2016 и 2015 
години. 
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           ІV. БЮРО СЪДИМОСТ  
 

  При отчитане работата на съда не бива да се отминава и тази 
на Бюро „Съдимост”. В Районен съд гр.Момчилград 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. В процеса на работата възникналите проблеми се 
отстраняваха своевременно, с помощта на специалистите, създали 
програмата и системния администратор.  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. 

 Службата се ръководи и наблюдава от Председателя на съда, 
като свидетелствата за съдимост на лица, родени в съдебния район, 
се издават в деня на постъпване на молбата, а тези на лица, родени 
извън съдебния район - веднага след получаване на отговора на 
запитването до съответния съд. Стриктно се съблюдава Наредбата 
за организацията и работата в  бюра “Съдимост”, като 
своевременно се правят необходимите поправки и отбелязвания по 
бюлетините и справочната картотека.  

 През 2017 година са издадени  2 908 свидетелства за 
съдимост, получени искания за справки от друг съд – 1 485 броя и 
431 справки за съдимост т.е с 310 броя по-вече издадени 
свидетелства за съдимост в сравнение с 2016 година, също така и 
броя на издадените справки е по-вече с 21 броя в сравнение с 
предходната 2016 година. 
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 V. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

През отчетния период на 2017 година служба по вписванията е 
извършила 2 081 броя вписвания, отбелязвания,заличавания и са 
издадени 1 018 броя преписи, удостоверения и други справки. 
 

Брой образувани и завършени преписки през 2017 година – 3 
099, както следва: 
 
       

Преписки, дела, определения и 
разпореждания 

Брой 
2017 г. 

БРОЙ 
2016 г. 

Брой 
2015 г. 

Продажби  494 578 746 

Дарения  157 152 107 

Наеми 254 198 358 

Аренди 56 100 52 

Договорна ипотека и законни 
ипотеки 

54 58 54 

Възбрани  60 57 82 

Ограничени вещни права 38 62 24 
Искови молби 21 15 10 

Делби 45 43 25 

Констативни нот. актове 474 470 368 

Актове за държавна собственост 44 16 39 

Актове за общинска собственост 138 107 667 

Други  актове,вкл.заличавания и 246 247 216 
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отбелязвания 

Общо вписвания 2 081 2 103 2 748 

- Брой издадени удостоверения 438 395 336 

- Брой издадени преписи 386 352 367 

- Брой извършени справки 194 138 81 

- Брой откази 0 19 1 

-Брой заличавания и 
отбелязвания 

0 0 0 

ОБЩО: 3 099 3 007 3 533 

 
 

            Сравнителния анализ на извършените вписвания през отчетната 
2017 година  се наблюдава устойчивост, изразяваща се в броя на 
извършените действия в Служба по вписванията в сравнение 2015 
година и 2016 година. 

 През 2017 година натовареността на броя на вписванията е 
намалял с незначителен брой – 22 вписвания. Наблюдава се 
увеличение на издадените удостоверение, брой извършени 
справки. 

През отчетния период не са постановени откази. 

 

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
           
 1. Сграда, оборудване, проблеми 
 
  Районен съд – Момчилград се помещава в закупената през 

2004 година от Министерство на правосъдието сграда, за нуждите 
на РС – Момчилград и РП – Момчилград, която понастоящем 
напълно задоволява нуждите на съда.  

 
2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни 

продукти, проблеми.  
 

През 2017 година  за нуждите на Районен съд Момчилград  от 
ВСС бяха   предоставени 4бр.компютърни конфигурации,  
7бр.принтери. 
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Имаме уверението от ВСС  че подмяната на остарялата техника 
поетапно ще продължи което ще повиши качеството на работа в 
Районен съд Момчилград..  
 През отчетния период на 2017 година продължава 
използването на вече внедрените софтуерни продукти за 
управление движението на съдебните дела, както и регулярното 
обновяване на приложния софтуер от системния администратор. 
 Постъпилите дела в съда се разпределят на "случаен принцип" 
чрез новата система за случайно разпределение на делата, 
разработена от „Смарт Системс 2010“ ЕООД за всички съдилища, 
разработена и предоставена от Висшия съдебен съвет, внедрена и 
работеща от 01.10.2015 г. 
 За управление движението на съдебните дела се използва 
съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с 
разработчик "Информационно обслужване" АД – клон Врана, която 
своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, 
съобразени с изискванията на действащото в Република България 
законодателство. 
 В съдебно изпълнителна служба се използва програмен 
продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, 
разработен от ЕТ "Темида 2000", извършва се периодична 
актуализация . 
 В служба "Бюро съдимост" продължава да функционира 
единен за цялата страна програмен продукт на Консорциум 
„Индекс-България”ООД 
 Към момента всички компютри на Районен съд –  Момчилград 
са свързани и работят в една  локална мрежа и ползват един 
сървър. Това позволява ползването на мрежовите ресурси от страна 
на всички съдии и служители 
 В съдебната зала на Районен съд –Момчилград работи 
система за аудио запис, с който се извършва звукозапис на 
съдебните заседания. 
 Интернет страницата на Районен съд -Момчилград, 
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 -  
Момчилград, се извършва незабавно публикуване постановените 
съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна 
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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-Момчилград, Декларации на 
служителите в Районен съд - Момчилград по чл. 12, т. 2 във връзка с 
чл. 14 от Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси и др. 

Към настоящия момент има необходимост от 15 
непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за нуждите на 
съда. 
 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
В Районен съд Момчилград са създадени добри традиции, 

организацията на работа е  много добра, техническото оборудване 
също е на необходимото ниво.  Възникналите проблеми в хода на 
работата се обсъждат на общи събрания на служителите с цел 
стриктно спазване на принципите и разпоредбите на Правилника за 
Администрацията в районните , окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища. 

През месец април 2017 година беше извършена проверка от 
съдии при Окръжен съд Кърджали, за организацията и дейността на 
съдиите, разглеждащи граждански и наказателни дела, съгласно 
Заповед № 68 от 01.03.2017 година на Председателя на ОС - 
Кърджали.  

Констатациите от проверката са, че организацията по 
образуване и движение на наказателните дела е на много добро 
ниво. Няма отправени препоръки към съдиите в РС Момчилград за 
подобряване на работата по организацията и движението на делата 
предвид тяхното администриране, както и по отношение качеството 
на съдебните актове. Следва да се отбележи  високата натовареност 
на съдиите и разглеждането на наказателни и граждански дела, 
разглежданите дела приключват в разумни срокове. 

Няма констатирани пропуски и нередовности при воденето и 
съхранението на деловодните книгите. 
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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. 

При осъществяване на своята дейност съдебните служители се 
ръководят от принципите на законност, отговорност, прозрачност, 
бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост 
съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите 
и юридическите лица, както и професионалната етика на съдебните 
служители. 

 През следващата година, като цяло усилията на съда ще бъдат 
насочени към повишаване на показателите срочност за 
разглеждане на делата, респ. понижаване броя на несвършени 
дела в края на отчетния период и повишаване качеството на 
правораздавателната дейност на съда. 

В обществения и личния живот всеки от нас е съобразявал 
поведението си и не е допускал непристойно поведение. 
 Основните задачи през следващия отчетен период са свързани 
с осъществяване на ефективно и качествено правораздаване, 
недопускане на необосновани забавяния при разглеждането на  
делата, осигуряване на кадрова стабилност, както и разумно 
управление на бюджета при режим на икономии на разходите. 
 Посочените резултати дават основание да се направи 
заключението, че през 2017 година всеки един от работилите в 
Районния съд, съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по 
вписванията и съдебни служители е допринесъл със своя труд, 
усилия и знания за бързо и качествено правораздаване. 
 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
       РАЙОНЕН СЪД – МОМЧИЛГРАД: 
        /Й.ГЕРОВ/  

 
 

 


