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с резултати от извършена проверка 
 

   
        
 Проверката в Районен съд Мадан по гражданските дела бе извършена в 
изпълнение на Заповед №212/5.08.2009 г. 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 17 - 19.08.2009 г. от инспектор Милка 
Варнова - Итова и експертите Мариела Митева и Диана Иванова. 
          Обхват на проверката – от 01.01.2008 г. до 30. 06. 2009 г. 

Районен съд - Мадан е поместен в нова и модерна съдебна палата.През 
2008г. в РС Мадан е закупена нова техника, която заедно съ съществуващата 
дотогава осигурява много добро ниво на техническата обезпеченост на съда и 
създава гаранции за протичането на нормален работен процес на магистрати и 
съдебни служители. 

 Към датата на проверката Районен съд Мадан има щат за 3 съдии. 
Фактически в съда до края на 2008г. е работил само един съдия- Динко 
Хаджиев, който е и председател на съда. Делата са разглеждани предимно от 
него, но и от съдии от Районен съд Смолян, Районен съд Златоград и Окръжен 
съд Смолян. От края на м. ноември 2008г. като съдия в Районен съд Мадан е 
започнал да работи Петър Маргаритов. Третата бройка за съдия в Районен съд 
не е заета.  Броят на съдиите не позволява специализация по материя – 
гражданско-правна и наказателно-правна. 
 В Районен съд Мадан са предприети мерки за повишаване на общественото 
доверие и предотвратяване на появата на съмнения за корупция в работата на 
съда. Такива мерки са  редовно осъвременяване на страницата на съда в Интернет 
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и поставяне на кутия за сигнали до комисията на ВСС за борба с корупцията и 
професионалната етика.      

    
 Приложение № 1 – справка за брой граждански състави, разглеждащи 
граждански дела през периода 01.01.2008 г. – 30.06.2009 г. в Мадански районен 
съд. 

  
 

  І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
 

 Работата в канцелариите е организирана съгласно изискванията на  
Правилника за администрацията в районните, окръжните, военните и 
апелативните  съдилища(отм). Служба „Деловодство” в Маданския районен съд 
работи без прекъсване. Районен съд- Мадан разполага с електронна деловодна 
програма, която е въведена от м. януари 2004г. и участва пълноценно в 
осъществявания електронен трансфер на дела между инстанции с Окръжен съд 
Смолян. Всички дела, които се изпращат по подсъдност, както и обжалваните се 
транспортират и през интернет. Книжната папка с делата има пълно електронно 
копие. 
 Съдебните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани, със 
съответните подписи, съобразно изискванията на ПСАРОАВАС /отм./ и 
ПАРОАВАС(отм.).  Книгите се водят прецизно, всички графи се попълват 
правилно. 

При проверката бе констатирано, че гражданските дела се завеждат, 
образуват и насрочват съобразно изискванията на ПСАРОАВАС(отм.) и 
ПАРОАВАС(отм.).Съдебните секретари срочно изготвят протоколите и 
списъците на лицата за призоваване. Съдебните протоколи се водят стриктно, 
съдържат изискуемите реквизити, включително доклад на съдията докладчик по 
реда на чл. 108, ГПК(отм) и чл. 146, ГПК. Определенията, постановени от 
съдията- докладчик в съдебно заседание са отразени изчерпателно. 

Спазват се изискванията на чл. 33, ал.3, чл. 38, ал.1, чл. 39 и чл. 89 от  
ПАРОАВАС(отм.). Върху всеки приет в съда документ -  искови молби /молби/, 
на първата страница се отбелязва регистрационен номер и дата на постъпване, 
полага се подпис на служител от служба „Регистратура”. В същия ден 
документът се предава на председателя, за образуване на делото, определяне на 
вида му и на съдията-докладчик. Върху първата страница на исковите 
молби/молби се поставят съответните печати с дата и входящ номер на 
документа, отделение и дата на образуване, номер на делото,  съдията-
докладчик и подпис на председателя на съда. 

 
   
        ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
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   А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕ И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА   
  
  В периода 1. 01. – 1. 12. 2008г. гражданските дела са разглеждани от 
съдиите :Динко Хаджиев- председател на РС- Мадан, Петя Оджакова и Ивета 
Андонова- съдии в РС- Смолян, Веселин Юрчиев- съдия в РС- Златоград и  
Росица Кукудева- съдия в ОС- Смолян, в периода от 1. 12. 2008г.- 1. 02. 2009г. от 
съдиите- Динко Хаджиев и Петър Маргаритов- съдии в РС- Мадан, Веселин 
Юрчиев- РС- Златоград, а от 1. 02 до 30. 06. 2009г. само от съдиите, назначени в 
Маданския районен съд- Динко Хаджиев и Петър Маргаритов.   
 От месец декември 2006г. РС- Мадан ползва програмата Law Choice, 
предоставена от Висшия съдебен съвет за случайния избор при разпределението 
на делата. След встъпване в длъжност на съдия Маргаритов в съда фактически 
разпределението на делата не се извършва при спазване на случайния подбор. 
Делата, които според председателя на съда са сложни от фактическа и правна 
страна, той разпределя на свой доклад, а другите дела, разпределя на съдия Петър 
Маргаритов. В немалко случаи делата се разпределят между двамата съдии по 
взаимно споразумение. В разговор с проверяващите председателят мотивира тази 
практика с желанието да даде време на новоназначения съдия да свикне с 
работата. Делата се образуват и разпределят в деня на постъпването на исковите 
молби/ молбите. 
  През проверявания период съдия Хаджиев е разглеждал средно по около 3-4 
броя дела на съдебно заседание, а съдия Маргаритов средно по 4-5 броя дела на 
съдебно заседание. В периода 1. 01. – 31. 12. 2008г., до назначаването на втори 
съдия в РС- Мадан,  съдия Хаджиев е разглеждал близо 80% от гражданските 
дела. 
      Видно от представените Справка №2 за броя на съдебните заседания 
по състави, с брой насрочени дела, образувани по общия исков ред за периода 1. 
01. 2008г.- 31. 12. 2008г. и 1. 01. 2009г.- 30. 06. 2009г. , с обобщен сумарен 
резултат за всеки съдия за съответния период, по месеци в Мадански районен съд, 
след назначаването на втори съдия в РС- Мадан, натовареността на съдиите е 
малка и сравнително равномерна. 
   
 Приложение №2- справка №2 за броя на съдебните заседания по състави, с 
брой насрочени дела, образувани по общия исков ред за периода 1. 01. 2008г.- 31. 
12. 2008г. и 1. 01. 2009г.- 3 06. 2009г. с обобщен сумарен резултат за всеки съдия 
за съответния период, по месеци в Мадански районен съд. 
 
   Б. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
           

1.Общи данни 
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Граждански дела   
През 2008г. в Районен съд – Мадан са образувани 182 бр. граждански дела 

(вкл. и частни граждански дела). Към 01.01.2008г. неприключилите граждански 
дела от предишни периоди са били 47 бр. Общият брой на делата за разглеждане е 
бил 229бр.  

Най- голям е броят на делата, образувани по искове по СК- 45бр., следват 
делата, образувани по облигационните искове- 34 бр., по искове с правно 
основание по КТ- 15 бр. , вещни искове- 9 бр. и др. По Закона за защита срещу 
домашно насилие  и по по Закона за закрила на детето е имало по 4бр. дела. 
Общият брой на гражданските дела, образувани през 2008г. по общия исков ред 
са 170бр.От тях свършените са 131бр., като в срок до 3 месеца са приключили 
81бр, представляващи 62% от тях.С решение са приключили 108бр. граждански 
дела, образувани по общия исков ред, а с определение- 23 бр. 

От общият брой на гражданските дела за разглеждане  през 2008г. 
свършените са 189 бр., като в срок до 3 месеца са приключили 138 бр. дела, 
представляващи 73% от тях. 

В периода 1. 01. -30. 06. 2009г. по общия исков ред са образувани 
разглеждани 115 бр. граждански дела., в т. ч. неприключили граждански дела от 
предишни периоди - 39 бр. и постъпилите през периода - 76бр.  

От общият брой на делата за разглеждане по общия исков ред през първото 
полугодие на 2009г. свършените са 83бр., като в срок до 3 месеца са приключили 
56бр. дела, представляващи 67% от тях. С решение са приключили 68бр. , а с 
определение- 15бр. 

 
Частни граждански дела 
През 2008г. са образувани 59 бр. гр.дела, като в срок до 3 месеца са 

свършени 57 бр. дела, или 97 %. 
През първото полугодие на 2009г. са образувани 82 бр. гр. дела, а едно 

дело е било висящо от предишната година. Следователно общия брой на делата за 
разглеждане е бил 83бр., като в срок до 3 месеца са приключили 82бр. дела., или 
99%.  

 
Жалби за бавност 
Няма постъпили жалби за бавност  и молби за определяне на срок при 

бавност през 2008г. 
 
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 – 

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

исков ред, по състави, за всяко съдебно заседание; 
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                               -   Справка за брой жалби за бавност за проверявания 
период.     

 
2.Инстанционен контрол 
През 2008 г. са приключили общо 163 бр. гр. дела със съдебен акт  

(включително и ч.гр.дела). От тях обжалвани граждански дела са 5 бр. или 3 %. 
Потвърдено е 1 решение, а за останалите няма резултатат. 

  
 
В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА 
Към датата на проверката в РС- Мадан спрените дела са 6 бр. както следва: 
1. гр. д. №5/09г.- делото е образувано по искова молба с правно основание 

чл. 200 от КТ, подадена на 9. 01. 2009г. на 10. 01. 2009г. съдия Динко Хаджиев 
постановил разпореждане по чл. 131 от ГПК, което ищецът получил на 19. 01. 
2009г. 

На 5. 02. 2009г. ответникът депозирал отговор и отделна молба, с която 
направил допълнителни искания, в т. ч. искане за спиране на делото на осн. чл. 
229, ал.1,т.4 от ГПК. 

На 10. 02. 2009г. съдия Маргаритов постановил разпореждане отговорът и 
молбата с исканията да се изпратят на ищеца, който в двуседмичен срок имал 
право да подаде допълнителна искова молба, да поясни или допълни 
първоначалната искова молба, което ищецът получил на 23. 02. 2009г. Същият ден 
съдия Маргаритов постановил определение по чл. 140 от ГПК и насрочил делото 
за м. май 2009г. 

На 5. 03. 2009г. ищецът подал молба за спиране на делото, в която посочил, 
че съображенията на ответника за спиране на делото са основателни. 

На 7. 05. 2009г. в открито съдебно заседание съдия Маргаритов постановил 
спиране на делото, поради неприключил спор с преюдициално значение. 

Справка дали преюдициалното дело е приключило е поискана на 15. 07. 
2009г. 

Извод: Спряното дело е администрирано добре, но преди спиране на делото 
е допуснато нарушение на глава тринадесета „Основно производство” на 
ГПК.Съдия Маргаритов е постановил двойна размяна на книжа, каквато извършва 
само Окръжният съд като първа инстанция по реда на  глава тридесет и втора 
„Производство по търговски спорове”. 

2. гр. д. №39/02г. е спряно на 4. 03. 2002г. по молба на синдика на ответното 
дружество на основание чл. 637 от ТЗ. 

Справка дали е приключило делото за несъстоятелност на ответника е 
направена през м. юни 2007г. и м. юли 2009г., когато ОС- Смолян отговорил, че т. 
д. №1/02г. е спряно на 27. 03. 2009г. 

3. гр. д. №40/02г. е спряно на 4. 03. 2002г. по молба на синдика на ответното 
дружество на основание чл. 637 от ТЗ. 



 

 6

Не е правена справка дали е приключило т. д. №1/02г. по описа на ОС- 
Смолян. 

4. гр. д. №38/02г. е спряно на 4. 03. 2002г. по молба на синдика на ответното 
дружество на основание чл. 637 от ТЗ. 

Справка дали е приключило делото за несъстоятелност на ответника е 
направена през м. януари 2009г., когато ОС- Смолян отговорил, че делото не е 
приключило. 

5. гр. д. №40/06г. е спряно на 2. 04. 2008г. на осн. чл. 182, ал.1, б. „г”от 
ГПК(отм) на 2.04.2008г. Справки за състоянието на делото, послужило като 
основание за спиране не са правени. Информацията за това дали е приключило 
преюдициалното делото е поискана от адвоката на една от страните и то едва 
през м.07.2009г. 

6. гр. д. №142/06г.е спряно на 18. 09. 2006г. на осн. чл.182, ал.1, б. „г” 
ГПК(отм). 

Делото е насрочено за съдебно заседание за м.07.2009г., без да има 
резолюция на съдията за възобновяване или насрочване на делото. Към делото е 
приложено преюдициалното дело с взлязло в сила решение, но няма резолюция за 
прилагане или приемане на делото като доказателство. 

Справки за състоянието на делото, послужило като основание за спиране са 
правени през твърде дълги интервали то време. 
  

Приложение№5-А- Справка за спрените и неприключили към 30. 06. 2009г. 
граждански дела, включително и въззивни, образувани до 1. 01. 2008г. 

 
Г. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1. 01. 2008г. 
 Гражданските дела, неприключили до 30. 06. 2009г. и образувани до 
01.01.2008 г. са общо 7 броя, като 6 от тях са спрени и резултата от тяхната 
проверка е отразен в раздела за спрени дела. Седмото дело е  гр.д.№0020/2005г., 
което има за предмет делба на семейно имущество. Дадена е възможност на 
ответника по делбата след първото по делото заседание да предяви иск за делба и 
на други движими вещи.  След влизане в сила на решението за делба на недвижим 
имот през 2006г. е давана многократно възможност на вещото лице да изготви 
проект за разделяне на недвижимия имот, без същото да е изготвило 
заключението и без да е санкционирано за това, че става причина за отлагане на 
делото. Липсва санкция и за съделителите, чието е било задължението, ако желаят 
да се раздели имотът да се снабдят с архитектурен проект за подялбата му. В 
съдебно заседание на 26.03.2007г. е бил задължен ищецът да представи 
архитектурно заснемане на жилищния етаж с оглед изготвяне на експертизата. 
Едва на 9.01.2009г. и второ напомнително писмо на 15.01.2009г. е поискана 
информация от ищеца за заснемане на имота. Към настоящия момент 
производството не е приключило и делото не е насрочено. При положение, че 
страните бездействат, следва да се използват дисциплиниращите  способи 
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предвидени в ГПК или да се приключи производството с изнасяне имота на 
публична продан и приключване производството за делба. 
  
 Приложение №5а- Справка №5 за висящите, неприключили към 30. 06. 
2009г. граждански дела, образувани до 1. 01. 2008г., съдържаща и спрените 
граждански дела по състави в Мадански районен съд. 
  
 От прегледаните неприключили граждански дела може да се направи 
извода, че причините за отлагане на делата и неприключването им в тримесечен 
срок са сложност от фактическа и правна страна.  
  
 Съдебните актове по 2 бр. дела са постановени след едномесечния срок по 
чл. 235, ал.5 от ГПК. Съдия- докладчик по тях е съдия Хаджиев. Закъснението е 
незначително- от2 до 5 дни.  
 Съдия Маргаритов няма съдебни актове, постановени след едномесечния 
срок.към момента на проверката няма ненаписани дела. 
  
 Приложение №11- справка за всички съдебни актове за периода 1. 01. 
2008г.- 30. 06. 2009г., постановени след едномесечния срок, по състави, с 
посочване правно основание, въз основа на което е образувано съответното дело, 
дата на обявяване на делото за решаване, дата на обявяване на акта в книгата за 
открити съдебни заседания и съдия- докладчик в Мадански районен съд. 
 
   
 Д. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
През 2008г. по 8 броя граждански дела Районен съд- Мадан е разглеждал 

молба за обезпечение на иск.През първото полугодие на 2009г. делата, по които е 
разглеждана молба за обезпечение на иск са 5 бр. В рамките на проверката бяха 
инспектирани 6 бр. дела: гр. д. №40/08г., ч. гр. д. №37/08г., гр. д. №68/08г., гр. д. 
№135/08г.,гр. д. №57/09г. и гр. д. №132/09г.  

Съдиите са следили за спазване на родовата подсъдност, но по гр. д. 
№68/08г. съдия Хаджиев е допуснал обезпечение по висящо дело без да е поискал 
доказателства за застрахователната стойност на автомобилите и за данъчната 
оценка на имота, които молителят поискал да бъдат предмет на  обезпечение.  

Съдиите са спазвали срока за произнасяне, регламентиран в чл. 395, ал.2 от 
ГПК.  

Няма съдебни актове, постановени в нарушение на местната подсъдност. 
Съдът е допускал исканото обезпечение, защото е приемал, че бъдещия 

иск е подкрепен с убедителни писмени доказателства. Само в един случай съдът е 
поискал парична гаранция- гр. д. №57/09г.  

По инспектираните дела съдът е допускал обезпечения в рамките на 
висящо исково производство. Само едно от делата(ч. гр. д. №37/08г.) 
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представлява обезпечение на бъдещ иск, но съдебният акт е постановен преди 
влизане в сила на новия ГПК. Предвид тези обстоятелства не може да се направи 
извод дали съдът е следил служебно за спазването на срока по чл. 390, ал.2 от 
ГПК.  

Други нарушения по образуването и движението на делата не бяха 
констатирани. 

 
приложение № 7- Справка за влезлите в сила определения, с които е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, по състави, за периода 01.01.2008г.-
30.06.2009г. с посочване номер на делото, дата на образуване и дата на 
постановяване на съдебния акт. 

 
Ж. МОЛБИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ. 
     
Образуваните и свършените частни граждански дела за периода  

01.01.2008г. – 31.12.2008г. са общо 44 броя. От тях в периода 1. 01. – 1. 03. 2008г. 
образуваните дела по реда на чл.237, б.”е” и б.”з” от ГПК/отм./  са 13 броя. При 
образуването на делата местната подсъдност е спазена. 

От направената проверка по подадени молби за издаване на изпълнителни 
листове по чл. 237 от ГПК (отм.), бе констатирано, че по всички образувани 
ч.гр.д.№ 10/2008г., 9/2008г., №8/2008г., №16/2008г., №17/2008г., 39/2008г., 
№43/2008г. липсва отбелязване върху оригинала на записа на заповед за издаден 
изпълнителен лист. Отбелязването е направено върху определението, с което е 
издаден изпълнителния лист.  
 
Приложение № 8 - Справка за образуваните и свършените частни граждански 
дела за всеки месец, по състави, за периода  01.01.2008г.-31.12.2008г. и за периода 
1. 01. – 30. 06. 2009г. в Мадански районен съд. 
  

 
И.ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 В периода 1. 03. – 31. 12. 2008г. в Районен съд- Мадан образуваните 

заповедни производства са общо 31 броя. В периода 1. 01. – 30. 06. 2009г. 
образуваните заповедни производства са общо 40 бр. 

При проверката бяха инспектирани 24 бр. дела. Заповедните производства 
се разпределят на дежурства. Констатира се, че няма нарушения по движението 
на по- голямата част от делата.  

Подадените заявления са съобразени с образеца, утвърден с Наредба №6 от 
20. 02. 2008г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за 
издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното 
производство и са попълнени по указания в тях начин.  
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Издадените заповеди за изпълнение също са съобразени с утвърдения 
образец. При издаване на своите разпореждания съдът се е съобразявал с родовата 
и местната подсъдност.  

Съдът е връчвал заповедта за изпълнение, но не е прилагал към нея 
образец на възражение. По този начин е допуснал нарушение на Наредба №6 от 
20. 02. 2008г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление 
за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното 
производство( ДВ бр. 22 от 28. 02. 2008г. ), издадена на осн. чл. 425, ГПК. 

1.Заповедни производства по чл. 410, ГПК 
През първото полугодие на 2009г. заповедните производства по чл. 410, 

ГПК са 14 бр. 
Съдът е изпълнявал ангажимента си по чл. 416, ГПК и е отбелязвал 

издаването на изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение. 
   
2. Заповедни производства по чл. 417, ГПК 
През първото полугодие заповедните производства по чл. 417, ГПК са 26 

бр. 
При издаването на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 

417, ГПК съдът не е изпълнявал задължението си по чл. 418, ал.2 от ГПК и не е 
правил надлежна бележка върху представения документ, въз основа на който се 
иска издаването на заповед за изпълнение.  

При издаването на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 
417, ГПК съдът е изисквал и прилагал към делото оригинала на съответния 
документ. 

 
приложение № 6 - Справка за образуваните заповедни производства по 

състави, считано от 1. 03. 2008г. до 30. 06. 2009г. с посочване номер и дата на 
образуване и дата на постановяване на съдебния акт в Мадански районен съд.   

 
 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 
Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава 
следните  

 
                                           ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

1. Препоръчва на председателя на Районен съд- Мадан да организира 
стриктното спазване и прилагане на програмата за електронното 
разпределение на делата, предоставена от ВСС при спазване на 
принципа за случайния подбор; 
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2. Препоръчва на председателя на Районен съд- Мадан да организира и 
контролира ритмично администриране на спрените дела, което да се 
осъществява през по- кратки интервали от време; 

3. Препоръчва на председателя на Районен съд- Мадан да организира и 
контролира отстраняването на констатираните пропуски по 
издадените изпълнителни листове по реда на чл. 237 от ГПК (отм.), 
като се направят надлежни бележки върху представените оригинали на 
актовете, съгласно чл. 243, ал.3 от ГПК (отм.); 

4. Препоръчва на председателя на Районен съд- Мадан да организира и 
контролира отстраняването на констатираните пропуски по 
издадените заповеди за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 
ГПК, като се направи надлежна бележка върху представения оригинал 
на съответния документ и върху заповедта за изпълнение, съгласно чл. 
418, ал.2 от ГПК; 

5. Препоръчва на председателя на Районен съд- Мадан да организира и 
контролира изпращането на длъжника на определения образец на 
възражение заедно със заповедта за изпълнение . 

6. Препоръчва на съдиите в Районен съд- Мадан да осъществяват 
срочното и ритмично разглеждане на делата, като използват 
предвидените в ГПК процесуални средства за дисциплиниране на 
вещите лица и страните по делата. 

 
Препоръките по т. 3 и 4 следва да се изпълнят в срок от един месец, 

считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от извършена 
проверка. Спазването на другите препоръки следва да бъде постоянна практика. 

 
На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на Районен 

съд- Мадан да уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 
изпълнение на препоръките. 

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

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

 
На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се изпрати 

копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 
 
 
  
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                 
                                       
                                                      …………….…….……………                                    
                                                     МИЛКА ВАРНОВА –ИТОВА 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Динко Хаджиев- 

Председател на Районен съд- Мадан. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 

 
ММ 

 


