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А    К    Т 
 

с резултати от извършена проверка 
 
 
   
                     
Проверката в Районен съд – Девин  по гражданските дела бе извършена в 

изпълнение на Заповед № 113/11.05.2009г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл. 58 от 
Закона за съдебната власт и съобразно приетия План за провеждане на 
комплексна планова проверка от ИВСС на съдилищата, прокуратурите и 
следствените служби в Апелативен район – Пловдив. 

 Проверката се извърши в периода 25.05.2009г.-28.05.2009г. от инспектор 
Милка Варнова – Итова, подпомагана от  експертите Мариела Митева и Диана 
Иванова. 

  Обхват на проверката – календарната   2008 г. и до 1.05.2009г. 
  Районният съд - Девин е поместен в  удобна сграда. Съдът разполага с 2 

заседателни зали и има 2 съдии по щат, в това число председател на съда. 
Съдиите не са специализирани по материя – гражданско-правна и наказателно-
правна. Върнатите от по-горна инстанция дела, за разглеждане от друг състав на 
същия съд, се поемат от съдията, неучаствал в производството. 

 
І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
 
РС - Девин разполага с електронна деловодна програма, която е въведена от 

м. юли 2004г.  
Съдебните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани, със 

съответните подписи. Спазват се изискванията на  ПАРОАВАС. Единствено се 
констатира, че в описната книга за 2008г. не се посочва номер на архивното 
дело и номер на архивната връзка. 

Протоколите от съдебно заседание са добре структурирани и четливо 
изписани. 

Прави добро впечатление, че в РС-Девин  стриктно се спазват изискванията 
на чл. 33, ал.3, чл. 38, ал.1, чл. 39 и чл. 89 от  ПАРОАВАС. Върху всеки приет в 
съда документ -  искови молби /молби/, на първата страница се отбелязва 
регистрационен номер, дата на вписване и подпис на деловодителя. Най-късно 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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на следващия ден, документът се предава на председателя на съда за образуване 
на делото, определяне на вида му и на съдията-докладчик, като върху първата 
страница се  поставя съответния печат.                                     

Гражданските дела се завеждат, образуват и насрочват съобразно 
изискванията на ПСАРОАВАС(отм.) и ПАРОАВАС.  

 
Установено бе, че съдиите в РС – Девин  са равномерно натоварени при 

разпределение на делата по общия исков ред и на частните граждански дела. В 
съда е създаден регистър на съдебните решения по чл.235 ал.5 от ГПК, който се 
води редовно. 

 
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 А. ОРГАНИЗАЦИЯ 
Ръководство на районен съд Девин  - Председател на съда – ЕЛКА 

АНТИМОВА ХАДЖИЕВА и  районен съдия  ИЛИЯНА РОСЕНОВА ЗЕЛЕВА. 
Двамата магистрати разглеждат граждански и наказателни дела. 

Осъществяват и дежурства през седмица. 
приложение № 1 –  Справка за броя граждански състави, разглеждащи 

граждански дела през проверявания период. 
 
От м. март 2006 г. се прилага принципа на случайния избор чрез програмата   

“Lotus Notis” програмен продукт АСУД  по Проект за развитие на съдебната 
система- ААМР. 

 Натовареност на съдиите  при Девински районен съд. 
 приложение № 2- Справка за броя съдебни заседания по състави, с брой 

насрочени дела, образувани по общия исков ред, за проверявания период, с 
обобщен  сумарен резултат за всеки съдия за съответния период, по месеци. 

Прави добро впечатление старанието на председателя на съда и 
извършваните периодични ревизии на „Бюро съдимост”, Съдебно 
изпълнителна служба и Служба по вписванията за проверявания период, което 
значително е подобрило работата на службите. 

 
1.Общи данни 
Граждански дела 
През 2008г. в Районен съд – Девин са образувани 253 бр. граждански дела 

(вкл. и частни граждански дела). Към 01.01.2008г., неприключилите 
граждански дела от предишни периоди са били 87 бр. или всичко за 
разглеждане 340 бр. дела.  От тях, свършените са всичко 263 бр., като в срок до 
3 месеца са свършени 167 бр. дела - 63 %.  

За 2009 г. /до 30.04.2009 г/ са образувани 107 бр. граждански дела /вкл. и 
частни граждански дела/. Към 01.01.2009 г. неприключилите граждански дела 
от предишни периоди са били  77 бр. или всичко за разглеждане 184 бр. дела. 
От тях свършени са всичко 118 бр., като в срок до 3 месеца са свършени 80 
бр.дела – 68 %. 
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През 2008 г. гражданските дела, образувани по общия исков ред са 301 броя  
(87 бр. висящи към 01.01.2008 г. и 214 бр. постъпили през годината). 
Свършените дела са 224 бр.,  от които в срок до три месеца са 128 бр. или 58%.  

 
За 2009 г. гражданските  дела,  образувани по общия исков ред са 134 броя, 

от които 77 бр. висящи към 01.01.2009 г. и 57 бр. постъпили през годината. 
Свършените дела са 67 бр.,  от които в срок до три месеца са 30 бр. или 45 %. 

 
От общо свършените по общия исков ред 224 бр. граждански дела за 2008г. 

с решение са свършени 166 бр. и  с определение - 58 бр. 
 
За 2009 г. от общо свършените по общия исков ред 68 бр. граждански дела, 

с решение са свършени 59 бр. и с определение – 9 бр. 
 
Частни граждански дела 
През 2008г. са образувани 39 бр. гр.дела, към 01.01.2008г. не е имало 

висящи, неприключили ч. гр. дела, или всичко за разглеждане са били 39 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени  39 бр. дела, или 100 %. 

За 2009 г. /до 30.04.2009 г./ са образувани 50 бр. гр. дела., към 01.01.2009 г. 
не е имало висящи, неприключили ч. гр. дела, или всичко за разглеждане са 
били 50 бр., като в срок до 3 месеца са свършили 50 бр. дела, или 100 %. 

 
приложение № 3 - а. Справка на висящите и постъпили граждански дела, 

образувани по общия исков ред, по състави, за проверявания период;                
                                - б.  Годишен отчет за работата на Районен съд – Девин 

за 2008г.; 
приложение №  4 -  Справка за свършените дела, образувани по общия 

исков ред, по състави, за всяко съдебно заседание 
                                       
2.Инстанционен контрол 
 
През 2008 г. са приключили общо 204 бр гр. дела със съдебен акт  

(включително и ч.гр.дела). От тях обжалвани граждански дела са 70 бр. или 35 
%. 

През 2008 г. от втора инстанция са върнати 115 бр. обжалвани гр.дела 
/включително и  дела от предишни години, постановени през 2008 г./, от които 
отменени изцяло  23  бр., потвърдените решения  80 бр. и изменени 12 бр. 

За 2009 г. /до 30.04.2009 г./ данните са следните:  приключили общо 51 бр. 
гр. дела със съдебен акт /вкл.и ч.гр.дела/. От тях обжалвани -   1 бр. гр.дело и 
няма върнат резултат от ІІ-ра инстанция. 

През 2009 г. /към момента на проверката/ са върнати  36 бр. обжалвани 
дела, за предишни периоди, със следните резултати: потвърдени решения по 
21 бр. дела,  отменени изцяло – 10 бр. гр.дела и изменени 5 бр. гр.дела. 

Основните причините за отменените съдебни актове от въззивната 
инстанция по отделните граждански дела са представяне  на нови  
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доказателства, които са обусловили отмяната или обезсилването, оттегляне на 
исковата молба и постигане на спогодба пред въззивната инстанция.                                           

 
Б. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
Спрените производства по граждански дела в РС - Девин са 6 броя, на 

основание чл. 202, 203 от ЗУТ -  1 бр. и на основание чл. 182, ал.1, б.”г” от 
ГПК - 5 броя. 

Определенията за спиране са мотивирани по отношение преюдициалността 
на спора, администрирани са периодично и ритмично, като е изисквана 
информация за приключване на делото. Изготвяни са нарочни справки от 
деловодителите относно извършените справки. 

           
Спрените гр. дела, по състави, с правното основание, въз основа на което е 

образувано всяко дело, правното основание за спиране и датата, на която е 
спряно са описани в справка – приложение № 5. 

 
В. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1.01.2008 г. 
1. Общи данни  
Висящите неприключили граждански дела, образувани до 01.01.2008 г. са 

общо  16 бр., от които:  3 бр. са  решени, 1 бр.  прекратено,  2 бр. са внесени в 
архив /чакат изготвяне на проект/, 9 бр. са насрочени, 1 бр. спряно до 
приключване на друго гр. дело. В голямата си част делата са образувани през  
2007 година – 10 бр.. 

С оглед характера на региона, неприключилите дела са за делба на 
земеделски имоти, които са внесени в архив след допускане на делбата по ред 
причини – изготвяне на инвестиционни проекти, проверки от министерство на 
земеделието и др. 

Причините за отлагане на делата и не приключването им в тримесечен срок 
са: представяне на доказателства във второ съдебно заседание, нередовното 
призоваване, неизвестен постоянен адрес на ответника, както и ответници 
живеещи извън България, уважаване на депозирани молби от адвокати за 
отлагане на заседанията и молба на страната по делото да се гледа с участието 
на упълномощения адвокат, с цел да бъде гарантирано правото на страните да 
ползват правна помощ, невъзможност на вещите лица да изготвят 
заключението в срок,  фактическа и правна сложност на някои от делбените 
производства, при които се налага провеждането на повече от две съдебни 
заседания. Делата се бавят и при обжалване на решението по допускане на 
съдебна делба. 

 
приложение № 6 - Справка за висящите, неприключили към 30.01.2009 г. 

граждански дела, образувани до 01.01.2008г., съдържаща и спрените гр.дела, 
по състави. 

2. Отводи по гр.дела и състави, за 2008 г. -   5 броя, както следва: 
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по гр.д.№ 9/08 г.  от съдия Хаджиева и Зелева; по гр.д № 17/08 г., гр.д.№ 
62/08 г.,  от съдия Зелева; и  по гр.д. № 225/08 г., №247/08 г. от съдия 
Хаджиева. 

За 2009 г. /до 30.04.2009 г./ са направени отводи по 3 бр. гр.дела, както 
следва: по гр.д. № 43/09 г. - от съдия Хаджиева и съдия  Зелева; по гр.д. № 92 и 
105/09 г. – от съдия Зелева. 

 
3. Съдебни актове, постановени след едномесечния срок са по 24 бр. 

граждански дела, обявени за решаване през 2008 г., но в рамките на разумния 
срок. 

Към момента на проверката, няма просрочени, ненаписани съдебни актове 
в едномесечния срок от съдиите.  

    
приложение № 7 - Справка за всички съдебни актове за периода 01.01.2008 

г. –  30.04.2009 г., постановени след едномесечния срок, по състави. 
 
ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК в сила от 1.03.2008г. 
 
Прави впечатление прецизните и подробни определения на съдия Хаджиева 

по чл.131 от ГПК с подробни указания за правото на отговор на ответника. 
Определението по чл.140, ал.1 от ГПК е подробно с изготвяне на проекто 

доклад, който се съобщава на страните - гр.д.№165/2008г. 
Спазват се разпоредбите и сроковете предвидени в чл.310 и сл. от ГПК. 
 
 
Г. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 
За 2008 г. гражданските дела с влязло в сила определение, с което е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск,  са 9 броя, а за 2009 г. – 1 бр. 
По ч.гр.д.№86/2009г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск на 

24.03.2009г., съобщението до молителя е връчено на 02.04.2009г. До момента 
на проверката не са представени доказателства за предявяване на бъдещия иск, 
но задължението по чл.390, ал.2 от ГПК не е изпълнено - не е отменено 
допуснатото обезпечение. 

По ч.гр.д.№194/2008г., ч.гр.д.№16/2008г. не е посочен размера на бъдещия 
иск, до който размер се възбранява имота. 

 Молбите по чл.402 от ГПК правилно се прилагат към вече образуваните 
ч.гр.д., с които е допуснато обезпечение на бъдещ иск, по които се преценява 
отпадане на нуждата от допуснатото обезпечение. 

В по-голямата част от делата, при допускане на обезпечението на бъдещия 
иск, районните съдии са определяли и подходяща парична гаранция.   

 
приложение № 8- Справка за влезлите в сила определения, с които е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, по състави, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г. 
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Д. МОЛБИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ. 
     ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 
Образуваните и свършените частни граждански дела за периода  

01.01.2008г. - 31.12.2008г. са общо 39 броя, като няма  образувани по реда на 
чл.237, б.”е” и б.”з” от ГПК/отм./. 

Има образувани 3 бр. ч. гр. дела по чл.237 б.”в”.  
Приложение - справка по чл.237 ГПК. 
 
 Образуваните дела по реда на заповедното производство за периода от 

01.03.2008г. до 30.04.2009г. са общо 71 броя, от които 23 бр. за 2008 г. и 48 бр. 
за 2009 г. 

Върху документа по чл.417 от ГПК и върху заповедта за изпълнение се 
правя надлежна отметка, че е издаден изпълнителния лист. Не е посочен 
размера, за който е издаден изпълнителният лист./ч.гр.д.№233/2008г., 
ч.гр.д.№188/2008г., ч.гр.д.№213/2008г., ч.гр.д.№130/2008г./, което за по-голяма 
прецизност, би могло да се практикува  в бъдеще. 

В други случаи е посочван размера, до който е издаден изп.лист при 
отметката - ч.гр.д.№119/2008г. 

Като добра практика на съда проверяващите отчитат, че при образуване на 
исково производство при постъпило възражение по чл.414 от ГПК, към 
образуваното производство се прилага образуваното преди това производство 
по чл.410 от ГПК, което възпрепятства евентуално издаването два пъти на 
изпълнителен лист, а също така и унищожаване на първоначало образуваното 
ч.гр.д. по чл.410 от ГПК след изтичане на 5г. срок за съхранение 
/чгр.д.№145/2008г.и ч.гр.д.№47/2009г./. 

Спазва се определената местна подсъдност. 
 
приложение № 9 - Справка за образуваните и свършените частни 

граждански дела за всеки месец, по състави, за периода  01.01.2008г.-
31.12.2008г. и  от 01.01.2009 г. – 30.04.2009 г. 

приложение  №  10 -  Справка за образуваните заповедни производства, по 
състави, считано от 01.03.2008г. до 30.04.2009г.  

Констатираните пропуски бяха отстранени в хода на проверката на ИВСС, 
поради което и не следват да се отправят препоръки в тази насока. 

       
           ДОБРИ ПРАКТИКИ в Районен съд - Девин 
           
 Създадената добра организация на работата в служба 

«Деловодство»; 
 Постигнатата равномерност при разпределението на делата между 

всички съдии чрез системата за електронно разпределение на делата;         
 Извършване на проверки по всички дела за установяване на 

нарушения на сроковете, предвидени в процесуалните закони за 
изготвяне на съдебните актове; 
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 Организиране на проверки на дейността на служба „Бюро 
съдимост”, Служба по вписванията и Съдебно изпълнителна служба. 
 Като добра практика на съда проверяващите отчитат и, че при 
образуване на исково производство при постъпило възражение по чл.414 
от ГПК, към образуваното производство се прилага образуваното преди 
това производство по чл.410 от ГПК, което възпрепятства евентуално 
издаването два пъти на изпълнителен лист, а също така и унищожаване 
на първоначално образуваното ч.гр.д. по чл.410 от ГПК. 

 
С оглед направените констатации, ИНСПЕКТОРАТЪТ към ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ отправя следните  
 
                                                        
                                  ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
 
       
Похвално е старанието на Председателя на Районен съд Девин за 

добрата организация на работата в съда. Препоръчва на Председателя  на 
Районен съд - Девин добрата практика да продължи и в бъдеще. 

 
 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на председателя на РС - Девин, който да запознае с него съдиите и съдебните 
служители в РС - Девин. 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, копие от доклада да се изпрати на   

Висшия съдебен съвет и на Председателя на Окръжен съд - Смолян.  
 
 
 
 
 
 
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                           
                                       
                                                      …………….…….……………                                     
                                                     МИЛКА ВАРНОВА –ИТОВА 
 
 
 
 
   
 
 

 
 


