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Настоящият доклад се изготвя на основание чл.80, ал.1, т.12 
и чл.5 ЗСВ, с цел да се предостави на гражданите и юридическите лица 
информация за дейността на РС Девин за календарната 2016г. в 
изпълнение на принципите  откритост, достъпност и прозрачност. 

 Дейността на РС Девин през 2016г. е насочена към 
гарантиране на бързо, ефективно и справедливо съдопроизводство, за 
защита на правата и интересите на гражданите, ЮЛ и държавата, 
съгласно Конституцията и основните принципи,  уредени в чл.7 и чл.8 
ЗСВ.  

Данните, изложени в доклада отчитат дейността на съда, 
съобразно одобрените от ВСС статистически отчети по таблици, 
изменени и допълнени с протокол №29/20.12.2016г. от СК на ВСС, 
представляващи приложение към настоящия доклад  

 
I. Териториален обхват на юрисдикцията на РС - 

Девин.  
1.1 Районен съд Девин е осъществявал правораздавателната 

си дейност през 2016г. в съответствие с Конституцията и законите на 
Република България на територията на три от общините на област 
Смолян – Девин, Доспат, Борино и прилежащите им населени места, 
както следва:   

ОБЩИНА ДЕВИН: 1. гр. Девин; 2. с. Брезе; 3. с. Беден; 4. с. Водни пад; 
5. с. Грохотно; 6. с. Гьоврен; 7. с. Жребево; 8. с. Кестен; 9. с. Лясково; 10. с. 
Михалково; 11. с. Осиково; 12. с. Селча; 13. с. Стоманево; 14. с. Тешел; 15. с. 
Триград и 16. с. Чуреково.  Брой жители 12 097. Площ в километри 575 кв. км.  

ОБЩИНА ДОСПАТ: 1. гр. Доспат; 2. с. Барутин; 3. с. Бръщен; 4. с. 
Змеица; 5. с. Късак; 6. с. Любча; 7. с. Црънча и 8. с. Чавдар. Брой жители  8 757. 
Площ 283 кв. км.  

ОБЩИНА БОРИНО: 1. с. Борино; 2. с. Буйново; 3. с. Кожари; 4. с. Чала 
и 5 с. Ягодина. Брой жители 3 384. Площ 173 кв. км.  

 
1.2 Кадрова обезпеченост.  
През 2016г. и към настоящия момент общата щатна численост 

на персонала на Районен съд Девин е 18 щатни бройки, от които: 
 Адм. ръководител - председател;  
 Районен съдия 1 
 Съдия по вписванията 1; 
 Съдия изпълнител 1;  
 Обща администрация 5 щатни бройки, в т.ч.: 1/ 

административен секретар; 2/ главен счетоводител; 3/ системен 
администратор; 4/ огняр и 5/ чистач;  

 Специализирана администрация 9 щатни бройки, в 
т.ч.: 1/ съдебен секретар 3 щ. бр.; 2/ секретар „Съдебно - изпълнителна 
служба” 1 щ.бр. ; 3/ съдебен деловодител 2 щ. бр.; 4/ деловодител 
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„Съдебно - изпълнителна служба” 1 щ.бр.; 5/ съдебен архивар 1 щ.бр.; 
6/ призовкар 1 щ. бр.  

От дълги години РС Девин  осъществява дейността си при  
щатна численост /18 щ.бр./ на магистрати, съдии и служители, поради 
което същата е оптимална и съответна на натоварването на съда, както 
и на необходимостта да се осигури бързина и качество на 
правораздаването и административното обслужване на гражданите.  

Критерии за това са статистическите данни, посочени в 
отчета за работата на съда  в периода 2014 – 2016 г., които сочат висок 
процент на свършените дела в срок до три месеца / 94 %, 93%, 94%/. За 
да се запази достигнатата бързина и качество на правораздаването, 
утвърдената щатна численост на съдии и служители, като оптимална ще 
следва да се запази и занапред.  

 
Магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по 

вписванията.   
Съгласно действащото длъжностно разписание са утвърдени  

2 щ.бр. за магистрати, от тях един адм. ръководител - председател. 
Съотношението съдия/ служител при щатна численост от 14 служители е  
1 към 3,50, а между магистрати и служители е 1 към 7.  

Съотношението магистрат и население /24 238 човека/ е един 
магистрат на 12 119 човека население.  

Длъжността Адм. ръководител - председател през 2016г. е 
изпълнявана от съдия Илияна Ферева – Зелева, а длъжността районен 
съдия от съдия Елка Хаджиева. Длъжността ДСИ от съдия Ася Пашова, а 
длъжността съдия по вписванията от  съдия Иво Шамов.  

Съдиите в РС Девин имат стаж повече от 15 години на 
длъжността и в резултат на придобития от тях професионален опит и 
квалификация са достигнати добрите показатели при изпълнение на 
служебните им задължения - срочност, бързина и качество.   

При щатна численост на двама магистрати в Районен съд 
Девин не могат да се създават отделения, съгласно чл.77, ал.2 ЗСВ и да 
се оформи общо събрание на съдиите, съгласно чл.79, ал.1 ЗСВ.  

Съдиите от Районен съд Девин участват в провежданите 
ежемесечно общи събрания от Окръжен съд Смолян.  

На основание заповед №519/18.10.2016г. на председателя на 
окръжен съд Смолян съдиите от РС Девин участват в общо събрание на 
съдиите от РС Смолян. 

 
Съдебни служители. 
Длъжностите на съдебните служители и организацията на 

работа на звената в съда са съобразени с изискванията на ПАС. 
Длъжностното разписание и поименно щ. разписание са съобразени с 
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Класификатор на длъжностите на съответните органи на съдебната 
власт, съгласно чл.341 ЗСВ.  

Съотношението брой служители спрямо брой население е 
един служител на 1732 човека население.  

През 2016г. двама от служителите на РС Девин са придобили 
право на пенсиониране. Със заповед №13/04.02.2016г. е прекратено 
трудовото правоотношение със Станка Ганозова – деловодител, поради 
придобито право на пенсия за прослужено време и възраст. Със заповед 
№62/06.06.2016г. е прекратено трудовото правоотношение с Елена 
Калайджиева – архивар, поради пенсиониране по болест.  

На 16.05.2016г., със заповед № 54 е обявен конкурс за 
попълване на щата за длъжността „деловодител“. Обява за конкурса е 
публикувана във вестник „Отзвук“ бр.22/30.05 – 05.06.2016г. На 
01.08.2016г. конкурсът е приключен от назначената за целта комисия               
/ съдия Ася Пашова, деловодител Събка Настанлиева  и съдебен 
секретар Мария Дакова/, с обявен за спечелил кандидат Моника Узунска, 
която е назначена на длъжността деловодител СИС на 17.08.2016г.  

На 08.09.2016г., със заповед №104 е обявен конкурс за 
длъжността „архивар“. Обява за конкурса е публикувана във вестник 
„Отзвук“ бр.37/ 12 – 14.09.2016г. На 16.11.2016г. конкурсът е приключен 
от назначената за целта комисия / съдия Ася Пашова, адм. секретар Ем. 
Узунова и деловодител Сл. Зайцева/, с обявен за спечелил кандидат 
Христина Василева, назначена на длъжността от 21.11.2016г.  

Двата конкурса през 2016г. са проведени прозрачно с 
обявяването им в един местен вестник /Отзвук/, на сайта на съда и на 
информационното табло в сградата на съда. Провеждането им стана по 
разработена методика и правила. Всички материали са били 
публикуване на интернет страницата на съда.  

Добрата организация и работа във връзка с проведените 
конкурси се дължи изключително на положените усилия и отговорно 
отношение от назначените за провежданите им комисии – съдия Ася 
Пашова, подпомагана от служителите / Ем. Узунова, Мария Дакова, 
Събка Настанлиева и Славка Зайцева/.  

Всички съдебни служители са запознати с длъжностните си 
характеристики и с разпоредбите на Правилника за администрацията в 
съдилищата.  

Съдебните служители са изпълнявали служебните си 
задължения срочно и качество, при спазване на правилата на Етичния 
кодекс на съдебните служители.    

Дейността на съдии и служители бе насочена към изпълнение 
на заложените стратегически цели: 1/ Спазване на принципа за случаен 
подбор при разпределение на делата; 2/ Спазване на приетите времеви 
стандарти и ограничаване на факторите, водещи до пасивност  и бавене 
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на процеса; 3/ Подобряване на процедурите за работа и обслужване на 
граждани; 4/ Спазване на трудовия ред, на въведеното непрекъснато 
работно време за работа с граждани, Етичния кодекс, Кодекс на труда; 
5/ Осигуряване на бърз достъп до всяка важна информация чрез 
обявяването й на интернет страницата на съда; 6/ Съблюдаване на 
процеса за събираемост на ДТ, чрез въведен за това контролен лист по 
всяко дело; 7/ Ежедневно публикуване на съдебните актове, при 
спазване на ЗЗЛД. Създадена  е организация за електронен обмен на 
информация.    

 
II. Движение на делата. 
 
2.1 Брой дела за разглеждане към 01. 01. 2016г. – общо 54 

броя, от които:  
Граждански дела 38 бр., от които 34 бр. гр. дела по общия 

ред, 1 бр. производство по чл.310 ГПК; 3 бр. частни граждански дела; 
Наказателни дела 16 бр., от които НОХД 1 бр.; НЧХД 2 бр. 

АНД 13 бр.  
 
2.2 Постъпления на дела в съда – новообразувани и брой 

дела за разглеждане за периода 2014 - 2016г. 
Движението на делата в годините 2014 – 2016г. като 

новообразувани брой дела е изразено в таблица №1.  
   

Постъпили дела 2014г. 2015г. 2016г. 
Граждански дела 456 391 427 
Наказателни дела 176 182 281 
Общо 632 573 708 

   
           Таблица №1 
 

През 2016г. са постъпили дела за разглеждане в Районен съд 
– Девин общо 708 броя дела, от които граждански 427 броя /60.31 % от 
общо постъпилите дела/ и наказателни 281 броя /39.69 % от общо 
постъпилите дела/.  

През 2015г. са постъпили общо 573 броя граждански и 
наказателни дела, от които 391 броя граждански и 182 броя 
наказателни. 

През 2014г. са постъпили общо 632 броя дела, от които 456 
броя граждански и 176 броя наказателни. 

Сравнителният анализ на постъпленията дела в периода 
2014г. – 2016г. сочи увеличение на гражданските дела през 2016г. /36 
броя/ спрямо 2015г. и лек спад /29 броя/ спрямо 2014г. 



 7

През 2016г. се забелязва увеличение на наказателните дела 
спрямо предходните 2015г. и 2014г. Спрямо 2015г. – 99 броя дела и 
спрямо 2014г. – 105 броя дела.   

 

 
                                                  Фиг.1 Новообразувани дела в РС Девин 2014 – 2016г. 

 
Към ново образуваните през 2016г. 708 броя общо 

граждански и наказателни дела останали висящи от предходен период 
са 54 броя и така всичко дела за разглеждане през 2016г. са 762 броя.  

През 2015г. са постъпили 573 броя общо граждански и 
наказателни дела и с останалите висящи в началото на периода общо 
дела за разглеждане са били 651 броя дела.  

През 2014г. са постъпили 632 броя дела и с останалите 
висящи в началото на периода 81 броя дела общо дела за разглеждане 
са били 713 броя. 

Данните сочат, че през 2016г. се е увеличил броя на дела за 
разглеждане спрямо 2015г. и 2014г. Забелязва се по-малък брой на 
висящите в началото на периода дела за разглеждане и увеличение на 
постъпилите през годината.  

Спрямо 2015г. 135 броя дела повече и спрямо 2014г. 76 броя 
дела повече. 
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               Фиг.2 Брой дела за разглеждане в РС Девин за периода 2014–2016г.  
 
За 2016г. общ брой дела за разглеждане 762, / в т.ч. 

граждански 465, наказателни 297/, от тях месечно на един съдия 
31,75, а спрямо броя свършени дела 685, месечно на един съдия 
28,54.  

Тези данни определят натовареността на Районен съд Девин 
под средната за страната, определена при дела до 35 бр. месечно, 
според последния  Анализ на натовареността на съдилищата през 
2015г., приет от СК на ВСС, с решение по протокол №13 /19.07.2016г. /. 
Натовареността на съдиите през 2015г. се измерва според критерия 
количество дела, без да се отчита тяхната стойност. През 2015г. 
средната натовареност на районните съдилища се определя в брой дела 
41,22 бр., определена на база общия брой дела за разглеждане, 
разделени на брой съдии. През 2015г. под средната за страната 
натовареност са били 87 % /98 бр./ от районните съдилища. В тази 
група попада и РС Девин под 35 дела месечно.   

 
Спрямо общия брой дела за разглеждане 762 / в това число 

включени от предходен период 54 /, са свършени 685 дела. В срок до 3 
месеца 645 или 94 % спрямо свършените.  

Несвършени дела граждански и наказателни /77 бр./ общо 11 
% от всичко дела за разглеждане.  

Причините за останали несвършени дела са главно поради 
образуването им в периода ноември – декември, спрени дела до 
приключването им на други висящи дела или на основания, предвидени 
в чл.229 ГПК, не редовно призоваване, не изготвени експертизи, не 
приключили делбени производства, които се отчитат като свършени 
дела след окончателно приключване на делбата във втора фаза.   
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Движението на делата и тенденциите през последните три 
години са отразени в следващата фигура №3, както следва:  

 

                                                                                 
                                                                  Фиг.3 Движение на делата общо през 2014, 2015, 2016г.   

 
 
2.3 Граждански дела. Постъпления за 2016 и 

сравнителен анализ за последните три години. 
През 2016 г. са постъпили 708 дела и с останалите висящи 

дела от предходен период 54, образуват всичко дела за разглеждане 762 
дела. От тях броя на постъпилите през годината граждански дела е бил 
427. Останали несвършени от предходен период 38. Общо граждански 
дела за разглеждане 465, които са били 61% от всичко дела за 
разглеждане през годината 762. 

През 2015 г. година са постъпили 391 граждански дела и с 
останалите несвършени граждански дела 45 бр., общо на производство 
са били 436 граждански дела за разглеждане. 

През 2014 г. в Районен съд Девин са постъпили 456 броя 
граждански дела и с останалите за разглеждане от предходен период 
несвършени 56 броя, общо на производство са били 512 броя 
граждански дела.  

През 2016г. новообразуваните в съда граждански дела са 36 
броя повече спрямо образуваните през 2015г. и с 29 броя по-малко 
спрямо образуваните през 2014г. Тази разлика се дължи най-вече на 
увеличение или спад на новообразуваните дела по чл.410 и чл.417 ГПК. 
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                          Фиг.4 Постъпили граждански дела в РС Девин за периода 2014 – 2016г.  

 
През 2016 година постъпилите граждански дела по 

видове са, както следва: 
 Граждански дела по общия ред- 140 броя; 
 Производства по чл.310 ГПК - 7 броя; 
 Частни граждански дела – 26 броя; 
 Дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 249 броя 
 Други граждански дела – 5 броя; 

Общ брой граждански дела - 427 броя; 
Анализът на делата по видове спрямо предходните две 

години 2014 – 2015г., показва увеличение на делата по общия ред, а 
именно 140 бр. за 2016, спрямо 71 бр. за 2015 и 81 бр. за 2014г. Към 
този вид дела през 2016 г. са отнесени и делата от и срещу търговци. 
Последните ако ги отнесем за 2014 ще станат 94 бр. и за 2015 81бр.  

За 2016г. делата по чл.410 и чл.417 ГПК  са 249 бр., или 58% 
спрямо общо постъпилите граждански дела 427 бр. и 53% спрямо всичко 
граждански дела за разглеждане 465.   

Анализът на видовете граждански дела показва най-висок дял 
на заповедните производства, в това число заявления по чл.410 ГПК 169 
броя и заявления по чл.417 ГПК 80 броя, тоест общ брой 249 или 58 % 
от общия брой новообразувани дела.  

След това е делът на искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, З 
Закр.Д, ЗБЖИРБ – 76 броя,.т.е 18 %.  

Облигационните искове са били 22 броя.  Вещни искове 14 
броя. Делби 8 броя. Установителни искове 11 броя. Искове по КТ 16 
броя, в това число искове за обезщетение по чл.200 КТ – 1 брой и 
искове за отмяна на незаконно уволнение 7 броя. Обезпечения 3 броя. 
Частни производства 25 броя. 
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Структурата на гражданските дела за 2014 – 2016г. е 
отразена в следващите фигури №5а, 5б, 5в.  Наблюдава се най - голям 
дял на заповедните производства през трите години. 

 
 

 

 
                           Фиг.5a Структура на гражданските дела в РС Девин през 2016г. 
 
 
 
 

 
                            Фиг.5б Структура на гражданските дела в РС Девин през 2015г. 
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                                        Фиг.5в Структура на гражданските дела в РС Девин през 2014г.  
 

 
2.4 Наказателни дела. Постъпления за 2016г. и 

сравнителен анализ за последните три години.  
През 2016г. са постъпили 281 броя наказателни дела, които 

са 40 % спрямо общо постъпилите през годината общо граждански и 
наказателни дела 708 броя.  

През 2016г. наказателните дела бележат увеличение спрямо 
постъпилите през 2015г. – 182 броя или 99 броя повече и през 2014г. – 
176 броя или 105 броя повече.  

Увеличението се дължи на по-голям брой новообразувани 
дела от наказателно общ характер 62 броя, което е повече с 24 броя 
спрямо образуваните през 2015г. – 38 броя и с 16 броя спрямо 
образуваните през 2014г. – 46 броя. 

Увеличили са се частните наказателни дела 76 броя, което е с 
32 броя повече спрямо 2015г. и 43 броя спрямо 2014г. 

Образувани са повече частни наказателни дела – разпити от 
досъдебното производство 39 броя, което е с 16 броя повече спрямо 
2015г. /23 броя/ и 13 броя повече спрямо образуваните през 2014г. /26 
броя/. 

Увеличение има и по отношение на постъпилите АНД 74 броя 
през 2016г., което е с 9 броя повече спрямо 2015г. /65 броя/ и 21 броя 
спрямо 2014г. /53 броя/.  

 Постъпилите наказателни дела за 2016г. по видове са, 
както следва: 

 Наказателни общ характер дела 62 броя; 
 Наказателни частен характер дела 19 броя; 
 Дела по чл.78 А НК  11 броя; 
 Частни наказателни дела 76 броя; 
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 Частни наказателни дела разпити  39 броя; 
 Административно наказателен характер дела 74 броя; 

Общ брой наказателни дела – 281 броя. 
В началото на периода са останали за разглеждане 16 броя 

наказателни дела и заедно с новообразуваните 281 броя са били 297 
броя наказателни дела за разглеждане през годината. 

   
Постъпления на наказателни дела за последните три 

години 2014г., 2015г. и 2016г. общо и по видове е показана в 
следващите фигура 6 и фигура №7 

 
 

 
                            Фиг.6 Постъпили наказателни дела в РС Девин от 2014-2016г.  
 
 

 
                                   Фиг.7 Постъпили наказателни дела в РС Девин от 2014-2016г.по видове. 
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2.5 Свършени дела в края на 2016г. 
През 2016г. в Районен съд – Девин са свършени общо 

685 броя дела, от които: 429 броя граждански и 256 броя наказателни 
дела. Свършените дела 685 са 89,90 % от общо разгледаните 762 броя 
дела. От свършените дела 685 са разгледани в срок до три месеца 645 
броя дела, тоест 94 %. Със съдебен акт по същество са решени 565 
дела, тоест 82,48 % от общо свършените дела.  

В срок до три месеца 645 броя или 94 % от 
свършените през годината дела.  

Останали несвършени в края на периода 77 броя или 
10 % от всичко 762 броя дела за разглеждане.  

Процентно изразена срочността за разглеждане на делата 
през 2016г. е изразена в таблица №2 :    

 
                        

 
 
 
 
                                                                          Таблица №2 
 

В периода от 2014г. до 2016г. срочността на разглеждане на 
делата в тримесечния срок е била: 1/ за 2016г. 94%; 2/ за 2015г. 93 %; 
3/ за 2014г. 94%. 
 

Анализът на гражданските дела сочи следното: 
Останали са 38 броя висящи в началото на периода. 

Постъпили през годината 427 броя. Всичко граждански дела за 
разглеждане 465 броя. 

От тях свършени дела 429 броя. В срок до 3 месеца 415 броя 
или 97 %. Висящи в края на периода 36 броя.  

Процентното отношение на свършените граждански дела 
/429/ в края на годината спрямо всички граждански дела за разглеждане 
/465/ е 92.25 %, спрямо 91,28 % за 2015г. и 91.21 % за 2014г. 

Останали несвършени 7,75 % от всичко граждански дела за 
разглеждане 465 броя, при процентно съотношение на несвършените 
дела за 8,71% за 2015г. и 8,79 % за 2014г.  

Причини, поради които са останали несвършени дела: 
1. Образуването им през месец ноември и месец декември 

на 2016г;  

Видове дела Общо 
свършени 

Свършени 
до три месеца 

Процент спрямо 
свършените 

Граждански 429 415 97 % 
Наказателни 256 230 90 % 
Общо 685 645 94 % 
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2. Нередовно призоваване на страна и необходимостта от 
призоваването й на различни адреси, когато има данни, че страната има 
различен постоянен и настоящ адрес; 

3.  Неизготвяне на експертизи, тъй като при сложност на 
поставената задача на вещото лице, период от един месец или един 
месец и половина до насроченото с.з. в повечето случаи се указва 
недостатъчен срок за изготвяне на експертизата, като се има предвид, 
че вещото лице трябва да представи заключението си в срока по чл.199 
ГПК /една седмица преди насроченото с.з./. За вещото лице в 
преобладаващия брой случаи се указва невъзможно да изготви 
експертиза по граждански дела, които се разглеждат по реда на глава 
ХХV – Бързо производство, чл.310 и следващи ГПК, предвид 
определения от чл.312, ал.1, т.1 ГПК срок за насрочване на делото до 
три седмици от изготвяне на доклада. Този срок в много случаи е 
недостатъчен и на страните и на вещото лице, за страните да се 
подготвят, а за вещото лице да изготви заключение, както и за 
призоваването им в насроченото съдебно заседание. В тези случаи се 
налага твърде често да бъде отложено насроченото първо съдебно 
заседание за следващо, поради краткия срок за страните и за вещото 
лице. Това важи и по вещни искове, по които поради фактическа и 
правна сложност на делото в повечето случаи допуснатите от съда 
доказателствени искания на страните по реда на чл.140 ГПК след 
уточняване на доклада в първо съдебно заседание по чл.146 ГПК се 
поясняват и допълват, което налага насрочването на още едно съдебно 
заседание. По вещни искове вещите лица срещат трудности и не могат 
да изготвят експертизата, когато не може да се направи оглед, да се 
извърши замерване и  изготви скица на имота при зимни условия.  Много 
често през януари и февруари се налага отлагане на с.з., поради 
невъзможност в зимния сезон да се извърши оглед на имота.  
Непредставяне на документ за внесен депозит за допусната по реда на 
чл.140 ГПК експертиза. Документът се представя от страната в първо 
с.з., което води до отлагане на същото за изготвяне на експертиза. 

4. По дела с фактическа и правна сложност се налага 
насрочване на повече от едно открито с.з., тъй като окончателния 
доклад се прави в първото с.з. по реда на чл.146 ГПК, във връзка с 
който страните уточняват заявените първоначално  доказателствени 
искания. 

5. По молба на страна или неин пълномощник за отлагане 
на с.з., което води до увеличаване на продължителността  и срока за 
разглеждане на делото. 

Анализът на наказателните дела сочи следното: 
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Останали несвършени от предходен период – 16 броя. 
Постъпили през годината 281 броя. В това число върнати дела от горна 
инстанция за продължаване 1 брой. 

Всичко дела за разглеждане 297 броя, от тях 
свършени всичко 256 броя. 

В срок до 3 месеца 230, което прави 90 % от 
свършените дела. 

Останали несвършени в края на периода 41 броя. 
Процентното съотношение на свършените наказателни дела 

спрямо всичко наказателни дела за разглеждане е 86,20 %. 
Процентното съотношение на свършените извън 

тримесечния срок 26 броя спрямо свършените в тримесечния срок 
/230/– 11,30 %. 

Наблюдава се увеличение на свършените дела в срок до три 
месеца за 2016г. 90%, спрямо 2015г. – 87 %, а спрямо 2014г. – 86 %.  

Основни причини, поради които са свършени дела извън 
тримесечния срок са: 

1. Насрочване на повече от едно с.з., при фактическа или 
правна сложност по делото; 

2. Искания на страни, свидетели и вещи лица за отлагане на 
съдебното заседание за събиране на други гласни и писмени 
доказателства, които са необходими и относими; 

3. Неизготвяне на експертизи; 
4. Най-голям брой несвършени наказателни дела са НАХД – 

23 броя, главно поради образуването им в края на отчетния период 
месец ноември и месец декември на 2016г. и поради необходимост от  
събиране на гласни доказателства, когато не всички призовани 
свидетели са се явили в с.з. или страните са посочили нови свидетели. 

5. Призоваване на страни, свидетели или вещи лица, извън 
района на съда.    

6. По молба на страна или неин пълномощник за отлагане 
на с.з., което води до увеличаване на продължителността  и срока за 
разглеждане на делото. 

7. Период на съдебна ваканция или ползване на отпуск от 
съдия или пълномощник на адвокат, които реално не се изключват от 
броене на сроковете, но винаги удължават продължителността и 
времето за разглеждане на делото извън тримесечния срок.  

 
Анализът на причините, поради които са останали 

несвършени дела и техния дял /10%/ спрямо свършените е показател за 
достигната срочност при разглеждане на делата, чрез предприети мерки 
за активно ръководство на процеса от съдията докладчик и 
ограничаване на фактурите, водещи до забавяне на процеса.  
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2.6 Решени дела със съдебен акт по същество – анализ 

по видове. 
През отчетната 2016 година са свършени общо 685 бр., от тях 

с акт по същество са решени общо 565 бр. граждански и наказателни 
дела.  

В следващата таблица №3 е отразено движението на 
решените дела по същество за годините 2014, 2015 и отчетната 2016г., 
спрямо общо свършените дела и свършени в тримесечен срок.  

 
 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 2014г. 2015г. 2016г. 
В 3-месечен срок 599 554 645 
С акт по същество 555 494 565 
Общо свършени 635 597 685 

                                                                                                                                          Таблица №3 
 
Със съдебен акт по същество са решени общо 366 броя 

граждански дела, от общо дела за разглеждане 465 броя. 
В това число по видове, както следва: 
 Граждански дела по общия ред 94 броя; 
 Бързи производства по чл. 310 ГПК  3 броя; 
 Частни граждански дела 28 броя; 
 По чл.410 и чл.417 ГПК  236 броя; 
 Други граждански дела  5 броя; 

Процентното съотношение на решените през 2016г. 
граждански дела със съдебен акт по същество спрямо всичко свършени 
дела е 85,31 %, спрямо 81,90 за 2015г. и 89.07 % за 2014г.  

Със съдебен акт по същество са завършили общо 199 броя 
наказателни дела от всичко наказателни дела за разглеждане 297 
броя, в това число по видове, както следва: 

 Наказателно общ характер дела 22 броя; 
 Наказателно частен характер дела  3 броя; 
 По чл.78 А НК 9 броя 
 Частни наказателни дела 73 броя; 
 Частни наказателни дела – разпити 37 броя; 
 Административно наказателен характер дела  55 броя; 

Процентното съотношение на решените през 2016г. 
наказателни дела със съдебен акт по същество спрямо всичко свършени 
наказателни дела /256 броя/ е 77,73 %, спрямо 84.42 % за 2015г. и 
82,74 % за 2014г. По - ниския процент на решените дела с акт по 
същество за 2016г. спрямо предходните две е последица главно на по - 
висок брой решени дела по реда на гл. 29 НПК със споразумение – по 
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реда на чл.382 НПК 7 бр. и по реда на чл.384 НПК 26 бр., общо 33бр. 
спрямо 18бр. за 2015г и 20 бр. за 2014г.   
 

2.7 Прекратени дела - анализ на причините. 
През отчетната година са прекратени общо граждански и 

наказателни 120 броя, от които 63 броя граждански и 57 бр. 
наказателни дела.  

Видове и брой прекратени граждански дела и причини 
за прекратяването им: Общо 63 бр., от които  

1/ Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС,ЗГР,ЗЗдетето, ЗБЖИРБ: 14 
броя, от които 6 бр. по спогодба и 8 по други причини, а именно: 1 
брой на основание чл.232 ГПК; 1 бр. на осн. чл.233 ГПК; 3 бр. изпратен 
по подсъдност; 1 бр. на основ.  чл. 129 ГПК;   1 бр. поради неявяване на 
молител и 1 бр. изпратен на СмОС за определяне друг равен по степен 
съд. 

2/ Облигационни искове 11 броя, от които -  1 броя по 
спогодба, 3 броя, изпратени по подсъдност;   2 бр. по чл. 129 ГПК; 2 бр. 
232 ГПК; 1 бр. по чл. 233 ГПК и 2 бр. изпратени на СмОС, за определяне 
друг равен по степен съд.  

3/ Вещни искове 6  броя, от които 3 бр. изпратени на 
СмОС; 2 бр. на основ. чл.129 ГПК и 1 бр. на основ. чл. 233 ГПК. 

4/ Делби 2 бр., изпратени на СмОС за определяне друг 
равен по степен съд. 

5/ Установителни искове – 7 броя, от които: 2 бр. по 
спогодба; 1 бр. на основ. чл. 129 ГПК; 1 бр. по чл. 231 ГПК; 1 бр. по 
чл.232 ГПК; 2 бр. изпратени по подсъдност. 

6/ Искове по КТ  8 бр., от които: 2 бр. по чл. 129 ГПК – 
нередовна искова молба; 2 бр. на основ. чл. 233 ГПК; 2 бр. изпратени на 
СмОС, за определяне на друг равен по степен съд и 2 бр. изпратени по 
подсъдност. 

7/ Обезпечения – 1 бр. – прекратено на основ.чл. 126, ал.1 
ГПК. 

8/ Частни производства – 1 бр. – прекратено на основ. чл. 
233 ГПК. 

9/ Дела по чл.410 и чл.417 ГПК 13  броя дела, всички 
прекратени и изпратени по подсъдност. 

През отчетната 2016г прекратените граждански дела са 63 
броя и са с 9  броя по-малко от предходната 2015г. /72 броя/ с 12 
броя повече спрямо  2014г. /51 броя/. 

Видове и брой прекратени  наказателни дела и 
причини за прекратяването им: Общо 57 броя, от които 

1/ НОХД 33 бр., от които: 30 бр. на основание чл.24, ал.3 
НПК  поради одобрени споразумения чл.381 – 384 НПК; 1 бр. на основ. 
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чл.61, ал.2, пр.2 НК; 1 бр. по чл.24, ал.1,т.4 НПК и 1 бр. изпратено на 
ВКС за определяне друг равен по степен съд. 

2/ НЧХД 10 бр., от които: 3 броя по спогодба, 1 брой на  
основ. чл. 24, ал1,т.1 НК; 1 бр. изпратено на ВКС и 5 бр. на основ. чл. 
24, ал. 4, т.4 НПК поради оттегляне на тъжба. 

3/ Дела по чл.78А 2 бр. – върнати на РП.  
4/ ЧНД 3 бр.,  от които: 2 бр. прекратени поради неявяване 

лицето за разпит  и 1 бр.  на основ. чл. 368 НПК. 
5/ НАХД 9 бр., от които: 1 брой поради недопустимост на 

жалбата; 2 бр. на основ. чл. 323, ал.1, т.2 НПК-просрочена жалба; 1 бр. 
на основ. чл. 324, ал.1 НПК – оттеглена жалба, 2 бр. изпратени на ВКС 
за определяне друг равен по степен съд и 3 бр. по подсъдност на РС 
София . 

Прекратените наказателни дела през отчетната година са с  
26 бр. повече спрямо 2015г./ 31 бр./ и 28 бр. Повече спрямо  2014г./29 
бр./.  

Това се дължи на по голям брой одобрени споразумения по 
НОХД през 2016г. по чл.384 НПК са били 26бр., спрямо 11 бр. За 2015г. 
И 8бр. за 2014г., както и на по - голям брой дела прекратени по други 
причини 24бр. за 2016г., спрямо 13бр. за 2015 и 9 бр. за 2014г.   

 
III. Брой обжалвани и протестирани. Резултати от 

въззивна и касационна проверка. Изводи.  
През отчетния период са обжалвани общо 61 бр. дела, от 

които граждански дела 28 бр., наказателни 33 бр.  
 
Граждански дела /28/ по видове, както следва:  
 Граждански дела по общия ред 20 броя; 
 Бързи производства 3 броя; 
 По чл.410 и чл.417 ГПК 3 броя; 
 Други граждански дела  2 броя; 

 
Наказателни дела /33/ по видове, както следва 
 НОХД 0 бр.  
 НЧХД 2 бр.; 
 78А НК  2 бр. 
 ЧНД  3 бр.; 
 АНД 26 бр. 
  
Броят на обжалваните и протестирани граждански и 

наказателни дела през 2016г. /61бр./ е по - малък спрямо 2015г. – 70 бр. 
и 2014г. – 66 бр.  



 20

Гр. Дела показват еднакъв брой спрямо 2015г. / по 28 бр./ и 
по - малък спрямо 2014г., когато са били 40 бр.  

Наказателните са по  - малък брой / 33 бр. / спрямо 2015г. 
42бр. и повече спрямо 2014г. 26 бр.  

 
Справката за резултати от върнати обжалвани и 

протестирани дела за отчетния период по видове и съдии, 
показва следните резултати:  

 
 за граждански дела  - 40 броя, от които 27 решения и 13 броя 

определения; 
 за наказателни дела   - 40 броя, от които 31 броя присъди и 

решения и 9 броя определения;  
 

 
                                            
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            Таблица №4 
  

В процентно отношение, стойностите имат следното изражение: 
                                                                                                                           

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 Таблица №5 
 
По съдии: 

                                                                                                                                 Таблица №6 
                                                                                                                         

 
От съпоставка на данните за трите години е видно, че има 

повишаване на качеството на съдебните актове, тъй като делът на 

 
Видове дела 

Общо  
обжалвани и върнати от 

касационна проверка 

Потвърдени 
 

Изменени 
 

Отменени 
 

ГРАЖДАНСКИ 40 29 8 3 

НАКАЗАТЕЛНИ 40 30 2 8 

ОБЩО 80 59 10 11 

 
Години  

Общо  
обжалвани и върнати 

от касационна 
проверка - брой 

 
Потвърдени 

 

 
Изменени 

 

 
Отменени 

 

2014 г. 99 71,72 5,05 23,24 

2015 г. 84 55,96 19,04 25,00 

2016 г. 80  73,75 12,50 13,75 

 
Име на съдията 

Общо 
обжалвани и 
върнати от 
касационна 

проверка 

Потвърдени Изменени Отменени 

гр. д. нак.д общо гр.д. нак.д общо гр.д. нак.д общо 

ИЛИЯНА ЗЕЛЕВА  43 15 16 31 5 2 7 1 4 5 

ЕЛКА ХАДЖИЕВА 37 14 14 28 3 0 3 2 4 6 

ВСИЧКО:    80 29 30 59 8 2 10 3 8 11 
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отменените актове спрямо обжалваните е 13, 75%, спрямо 25% за 
2015г. и 23,24% за 2014г.  

Анализ на причините, поради които са отменени съдебни 
актове: 

По граждански дела:  
Отменени са три броя определения, по които е отбелязан 

индекс 3а, съгласно утвърдените индекси за отчитане на върнатите 
обжалвани и протестирани дела, с пр. решение №14/25.03.2015г. на 
ВСС.  

Причините за отмяна са:  
1/ ГД № 275/2016г. отменено е определение, с което 

производството по делото е прекратено, поради възражение  за местна 
неподсъдност на иска и връща делото на Районен съд – Девин за 
продължаване.  

2/ ГД № 43/2016г. отменено е определение, с което се 
прекратява производството по делото, поради родова неподсъдност на 
иска на Районен съд – Девин.  

3/ ГД № 261/2016г. отменя определение, с което 
производството по делото е прекратено, поради недопустимост на иска 
и връща делото за продължаване.  

По граждански дела са отменени три броя определения, с 
които съдът се е произнасял по процесуални въпроси, относно хода и 
движението на делото пред сезирания съд. 

Няма отменени решения по граждански дела.  
Има изменени съдебни актове, някои от тях само в частта на 

разноските.  
Има частично отменени съдебни актове: 1/ ГД № 241/2015г. 

отменено е частично бракоразводно решение в частта на вината. В 
останалата част решението е изцяло потвърдено; 2/ ГД № 342/2014г. 
частично отменено, при искове предявени при условията на обективно и 
субективно съединяване, частично е отменено за един иск, в останалата 
част е потвърдено; 3/ ЧГД № 39/2015г. частично отменена заповед за 
незабавно изпълнение и изпълнителен лист за единия длъжник; 4/ ГД № 
46/2016г. отменя решението само в частта на разноските; 5/ ГД № 
284/2014г. отменя частично по иск за неимуществени вреди /200 КТ/ в 
частта на размера; 6/ ГД № 211/2015г. отменя частично, решението 
постановено по облигационен иск в частта на размера;  

 
По наказателни дела:  
Анализът на обжалваните наказателните дела показва, че са 

отменени 8 броя съдебни акта от обжалвани 40 бр., по които е 
постановен акт по същество от горната инстанция. Едно НАХД е върнато 
за ново разглеждане поради прието допуснато процесуално нарушение 
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от съда – необсъждане на определени доказателства.  Има отменени 
частично, т.е в една част се отменя и постановява акт по същество,  а в 
друга се потвърждава 2 решения по НАХД. Изцяло отменени решения и 
постановява нов акт по същество по НАХД 3 бр. Има отменени две 
определения по ЧНД: 1/ ЧНД № 9/2016г.  отменя определението по реда 
на чл.243, ал.1, т.5 НПК, с което е потвърдено постановление за 
прекратяване на наказателното производство и връща делото на 
Районна прокуратура – Девин; 2/ ЧНД № 69/2016г. отменя определение, 
с което е оставена без уважение молбата за изменение на мярка 
„Задържане под стража“.  

 
IV. Средна натовареност на съдебния район по видове 

дела за разглеждане граждански и наказателни. Натовареност 
спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. 
Сравнителен анализ за три години назад.  

За периода 2014г. – 2016г. се наблюдава следното 
постъпление от граждански и наказателни  дела:  

През 2016г. са постъпили общо граждански и наказателни 708 
броя спрямо 573 броя за 2015г. и 632 броя за 2014г. Постъпилите дела 
са повече със 135 дела спрямо 2015г. и 76 спрямо 2014г.   

 
 
 
 
 

 
                Таблица №7 
 

 
 
 
 

                  Таблица №8 
 

 
                                                    Граф. №1 Постъпили граждански дела 2014-2016г. 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

2014г. 
 

2015г. 
 

2016г. 

Граждански дела 456 391 427 

Наказателни дела 176 182 281 

Общо 632 573 708 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

2014г. 
 

2015г. 
 

2016г. 

Граждански дела 456 391 427 
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                 Таблица №9 
 

 
                                                   Граф. №2 Постъпили наказателни дела 2014-2016г. 
 
 

 
 
 
 

                Таблица №10 
 
 

 
                                                               Граф. №3 Общо постъпили  дела 2014-2016г. 
 

През отчетната 2016г. се наблюдава увеличение на броя 
на постъпилите дела граждански и наказателни, спрямо предходните 
2014г. и 2015г. През 2014г. – 632 броя, през 2015г. – 573 броя, през 
2016г. – 708 броя.  

Увеличението е значително по отношение на граждански 
дела по общия ред за 2016г 140 бр., спрямо 71 бр. за 2015г. и 81 бр. за 
2014г. Следва да се има предвид, че в тази група през 2016 попадат и 
делата от ш.200 от и срещу търговци. 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

2014г. 
 

2015г. 
 

2016г. 

Наказателни дела 176 182 281 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

2014г. 
 

2015г. 
 

2016г. 

Общо 632 573 708 
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Заповедните производства по чл.410 и чл.417 ГПК за 
2016г. са били 249 бр., спрямо 225 броя за 2015г. и 264 броя за 2014г.   

Натовареността, определена спрямо всичко дела за 
разглеждане и свършени дела за 2016 година и предходните две години 
е следната: 

През 2014г. са свършени 635 броя дела, при дела за 
разглеждане 713 броя, което определя натовареност по щат на съдиите 
спрямо дела за разглеждане 29.71 и спрямо свършени дела 26,46.  

За 2015г. при всичко дела за разглеждане 651 броя и 
свършени дела 597 броя, определя средна натовареност на съдиите по 
щат спрямо всичко дела за разглеждане 27,13 и спрямо свършените 
дела 24,88.  

За 2016г. средна натовареност при всичко дела за 
разглеждане 762 броя, спрямо свършени дела 685 броя, натовареност по 
щат спрямо дела за разглеждане 31,75, а спрямо свършените дела 28,54. 

Натовареността за гражданските дела: 
За 2014г. – 21,33 спрямо дела за разглеждане, спрямо 

свършените дела 19,46. 
За 2015г. – 18,17 спрямо дела за разглеждане и спрямо 

свършените дела 16,58. 
За 2016 г. – 19,38 спрямо дела за разглеждане и спрямо 

свършени дела 17,88 бр.  
Натовареността за наказателните дела: 
За 2014г. – 8,38 спрямо дела за разглеждане и спрямо 

свършените дела 7. 
За 2015г. – 8,96 спрямо дела за разглеждане и спрямо 

свършени 8,29. 
За 2016г. - 12,38 спрямо дела за разглеждане и спрямо 

свършени дела 10,67. 
Натовареността спрямо свършени дела от общия 

брой дела за отчетния период и предходните две години е 
следната: 

През 2014г. са свършени 635 дела, при дела за 
разглеждане 713, тоест 89,06 %. 

През 2015г. са свършени 597 дела, при дела за 
разглеждане 651, тоест 91,70 %. 

През 2016г. са свършени 685, при дела за разглеждане 
762, т.е 89,90% 

 
V. Средна натовареност на съдиите. Тежест и 

видове разпределени и решени дела. Качество на съдебните 
актове. 
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През 2016г. в РС Девин продължи приложението на 
принципа за разпределение на делата между съдиите на принципа на 
случаен избор, съгласно чл.9 ЗСВ, чрез Единна централизирана система 
за разпределение на делата, съгласно протоколно решение № 
23/07.05.2015г. на ВСС, в сила от 01.10.2015г. при 100 % натовареност 
на двамата магистрати.  

В Районен съд Девин от 09.03.2015г. са въведени 
Актуализирани правила за случайно разпределение на делата по 
приложението на принципа, изготвени на база приетата Единна 
методика по приложение на принципа, с протокол № 57/04.12.2014г. на 
ВСС. Правилата са актуализирани от 19.11.2015г.  

От 01.04.2016г. в ЦСРД при разпределение на делата се 
прилага оценка на натовареност според правила, приети от ВСС с 
решение по пр.62/16.12.2015г., които регламентират коефициент на 
тежест на всяко дела чрез обективни измерители за правна и 
фактическа сложност на съдебните дела. Разпределението на всяко дело 
се извършва, чрез групиране по групи дела, в зависимост от прогнозна 
трудност при 100 % натовареност на двамата съдии в Районен съд 
Девин по всички видове дела. Измерването на натовареността, 
съобразно §8 от правилата или първата годишна справка за 
натовареност по чл.17 ал.1 от правилата, т.е като се отчита коефициент 
за тежест на разгледаните и приключени дела се изготвя в срок до 
31.05.2017г. и става част от годишния доклад на съдилищата за 2017г. 
Данните, отразени по тези правила в системата за измерване на 
натовареността /СИНС/ показва натовареност на съдиите за 
2016г.: 

1/ Ил. Ферева - Зелева, включително като адм. 
ръководител коефициент 110,98.  

2/ Елка Хаджиева коефициент 83,89.   
Този коефициент е показател за нормална натовареност, 

приета при коефициент от 70 до 110, включително и двете посочени 
стойности  през отчетната 2016г., съгласно чл.16, ал.1 от правилата.    

Натовареността на съдиите измерена според критерия 
брой дела, без да се прилага коефициент за тежест е, както следва: 

По граждански дела:  
При общо 465 дела за разглеждане, от които 38 

несвършени в началото на отчетния период и новообразувани 427 по 
съдии са: 

1. Илияна Ферева - Зелева общо 223 дела за 
разглеждане, от които 14 несвършени от предходен период. Общо 
свършени дела 206 броя. Останали несвършени в края на периода 17 
броя. Свършени в тримесечен срок 200 броя. 

Решени по същество 175 бр., прекратени 31бр. 
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2. Елка Хаджиева общо 242 дела за разглеждане, от 
които 24 несвършени от предходен период. Общо свършени дела 223 
броя. Останали несвършени в края на периода 19 броя. Свършени в 
тримесечен срок 215 броя. 

Решени по същество 191бр., прекратени 32бр. 
По Наказателни дела: 
При общо 297 дела за разглеждане, от които 16 

несвършени в началото на отчетния период по съдии са както следва: 
 

3. Илияна Зелева общо 151 дела за разглеждане, от 
които 8 несвършени от предходен период. Общо свършени дела 134 
броя. Останали несвършени в края на периода 17 броя. Свършени в 
тримесечен срок 126 броя. 

Решени по същество  106 бр., прекратени 28бр. 
4. Елка Хаджиева общо 146 дела за разглеждане, от 

които 8 несвършени от предходен период. Общо свършени дела 122 
броя. Останали несвършени в края на периода 24 броя. Свършени в 
тримесечен срок 104 броя. 

Решени по същество 93 бр., прекратени 29 бр.  
 
При общ брой свършени граждански и наказателни дела 

685 броя, при дела за разглеждане 762 за 2016г. и натовареност на 
всеки съдия 100 %, според принципа на случайно разпределение на 
делата е 31,75 към дела за разглеждане и 28,54 спрямо свършените 
дела. При натовареност за 2015г. – 27,13 към дела за разглеждане и 
24,88 спрямо свършени дела, а за 2014г. към дела за разглеждане 29,71, 
спрямо свършени 26,46. 

 
VI. Структура на наказаната престъпност. Видове и 

брой по глави от НК. Осъдени лица. Осъдени лица. Относителен 
дял на осъдителни присъди спрямо внесени прокурорски 
актове. Наложени наказания по видове престъпления.  

Внесени НОХД по видове престъпления по НК и брой, 
както следва: 

Гл.II  НК Престъпления против личността 4 бр.,в т.ч. 2 
бр. 129, ал.1 НК, 1 бр. по чл. 157 НК и 1 бр. по чл.159, ал.6 НК; 

Гл.III НК Престъпления против гражданите  1 бр. по чл. 
170 НК; 

Гл.IV НК Престъпления против брака и семейството и 
младежта 1 бр. по чл. 183 НК;  

Гл.V НК Престъпления против собствеността  7 бр., в т.ч 
кражба чл.194 – 197 НК /без 196а НК/ 5 бр.; присвояване на 
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намерена или случайно попаднала у дееца вещ по чл. 207 НК – 2 
бр.   

Гл. VI Престъпления против стопанството, в т.ч. в 
отделни стопански отрасли /чл.228 – чл.240 НК/  4 бр.;  

Гл.VIII Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции, по чл. 270 НК 1 бр.; 

Гл.IХ НК  Документни престъпления  по чл. 316 НК  3 
бр.; 

Гл. XI Общоопасни престъпления, вкл. Транспорта и 
отнемане на МПС,  

по чл.343 б“6“ и 343 б.“в“НК  32 бр., 
по чл. 345 НК 1 бр. 
по чл. 346 НК  4 бр. 
по чл. 354а НК 3 бр., по чл. 354в НК 1 бр.  
Всичко НОХД 63 бр., в това число 

 Новообразувани 62 броя; 
 Бързи производства по чл.356 НПК 1 брой; 
 Незабавни производства 9 бр. 
 Общо постъпили дела през отчетния период 62 броя. 

Останали несвършени от предходен период 1 брой. 
Общо дела за разглеждане 63 броя. 

 Дела по 78 А НК 11 броя; 
Осъдените лица са 52 броя. 
Няма оправдани лица.  
От осъдените лица 4 са непълнолетни. 
На наказание лишаване от свобода до три години са 

осъдени 37 лица, в това число условно 34. Няма наложени наказания 
лишаване от свобода над три години. 6 лица са осъдени на наказание 
глоба, 6 на „Пробация“, 3 са с наложени други наказания.  

Брой наказани лица със споразумение по чл.381 – 384 
НПК  - 30 лица.  

Други видове наказателни дела. 
 НЧХД – новообразувани 19 броя, останали от предходен 

период 2 броя, общо 21 броя. Общо свършени дела 13 броя. Решени по 
същество с присъда 3 броя. Прекратени и споразумения 10 броя, от 
които 3 свършили със споразумение. Осъдени лица 3.  

 По чл.78 А НК 11 бр.  
 ЧНД от съд. Производство 36 бр.  
 ЧНД от ДП  79 броя.   
 Реабилитации по чл.85 – чл.88 НК  6 броя. 

Всички предадени на съд общо 52 броя лица по НОХД са 
осъдени. Няма оправдателни присъди.  
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Има оправдано едно лице с решение по чл.378, ал.4, т.2 
НПК, във вр. с чл.78А НК за престъпление по чл.159, ал.6 НК.  

Наказателни производства със значим обществен 
интерес. 

В Районен съд Девин няма дела образувани през 2016г. 
със значим обществен интерес, за което е изпращана ежемесечна 
справка до ВСС и ОС Смолян. 

 
Относителен дял на осъдителни присъди спрямо 

внесени прокурорски актове:  
През отчетния период от общо 63 бр. Нак. дела за 

разглеждане, 62 са новообразувани и 1 бр. от предходен период. От тях 
общо свършени са 55 бр. Решени по същество с присъда са 22 бр. и 33 
бр. са прекратени със споразумения. Внесени са 11 бр. постановления по 
чл.78а НК.  

Други искания, внесени от прокурора: 
 ЧНД от досъдебното производство 79 бр. 
Делът на осъдителните присъди от общо 63 НОХД, от които 

55 свършени, 22 бр. с присъда 40 %. 
Делът на споразумения по чл.381 – 384 НПК / 33 бр./ спрямо 

55бр. свършени е 60 % 
Наказана престъпност с влязли в сила присъди и брой 

осъдени лица.  
Броят на осъдените лица е 52, от които 48 пълнолетни и 4 

непълнолетни. 
Наложените наказания по видове престъпления, са 

както следва:  
1/ Гл.II  НК Престъпления против личността – за 

престъпление по чл.129 НК е осъдено едно лице с наложено наказание 
лишаване от свобода условно; за престъпление по чл. 157 НК е осъдено 
едно лице на лишаване от свобода реално; за престъпление по чл.159, 
ал.6 НК осъдено едно лице на пробация. 

2/ Гл.III НК Престъпления против гражданите 1 бр. дело 
по чл. 170 НК е осъдено едно лице на наказание лишаване от свобода 
условно; 

3/ Гл.IV НК Престъпления против брака, семейството и 
младежта /1 бр. по чл. 183 НК/ е осъдено едно лице на наказание глоба.  

4/ Гл.V НК Престъпления против собствеността / 7бр./, в 
т.ч кражба чл.194 – 197 НК /без 196а НК/ - осъдени 3 лица, от които  
едно на наказание лишаване от свобода условно, едно пробация и едно 
на обществено порицание непълнолетен; присвояване на намерена 
или случайно попаднала у дееца вещ по чл. 207 НК /2 бр./  е 
осъдено едно лице на наказание глоба. 
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5/ Гл. VI Престъпления против стопанството, в т.ч. в 
отделни стопански отрасли са осъдени лица за престъпление по чл.234 
НК на наказание 4 лица лишаване от свобода условно.  

6/ Гл.IХ НК Документни престъпления по чл. 316 НК са 
осъдени 3 лица, от които едно лице на наказание лишаване от свобода  
условно, 2 лица на наказание пробация. 

7/Гл. XI Общоопасни престъпления, вкл. Транспорта и 
отнемане на МПС - по чл.343 б“6“ и 343 б.“в“НК са  осъдени лица 28, от 
които 25 лица на лишаване от свобода, в т.ч. 23 условни присъди и 2 
реални присъди, 2 лица на наказание глоба, 1 лице на пробация, 

По чл. 345 НК - 1 осъдено лице на наказание глоба. 
По чл. 346 НК - 4 осъдени лица, от които две на лишаване 

от свобода условно, едно на пробация и едно на обществено порицание. 
По чл.354а, ал.3, 4 и 5  НК - 3 осъдени лица , от които 

едно на лишаване от свобода условно, едно на глоба и едно на 
обществено порицание.  

Налаганите наказания на осъдените лица са:  
37 лица са осъдени на лишаване от свобода, в т.ч. 34 бр. 

условни присъди; 6 лица са осъдени на пробация; 6 лица на глоба;  
Осъдени са четири непълнолетни лица, от които 3 имат  

наложено наказание обществено порицание и 1 лице пробация. 
 

VII. Съдебно изпълнение.  
През 2016 г. са образувани 42 броя изпълнителни дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период 498 дела. 
Свършените през отчетната годината са 73 бр. дела, 

останали не свършени 467 бр. дела 
През 2015г. са образувани 80 броя изпълнителни дела и са 
свършени  86 броя. 
През 2014г. са образувани 104 броя изпълнителни дела и са 

свършени 155 бр. 
През отчетната година са образувани 42 бр. дела, през 2015 

г.80 броя дела, а през 2014г. са образувани  104 броя, или с 38 бр. по-
малко в сравнение с 2015 г. и с 62 броя по - малко спрямо 2014г. 

Постъпилите изпълнителни дела по характер и произход на 
вземанията за две години назад са, както следва :      
 
 В ПОЛЗА НА 

ДЪРЖАВАТА 
В ПОЛЗА НА 

ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА 

В ПОЛЗА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЯ НА 
ЧУЖДЕСТРАННИ 

РЕШЕНИЯ 

ОБЩО 

2014г. 4 50 50 0 104 
2015г. 0 39 41 0 80 
2016г. 8 13 21 0 42 

                                                                                                              Таблица №11  



 30

  През отчетната година свършените изпълнителни дела са 73 
броя, през 2015 г. са 86 бр., през 2014г. са 155 бр. или с 13 бр. по-
малко в сравнение с 2015г./86 бр./ и 82 по-малко с 2014г./155 бр./   
 

 Свършените изпълнителни дела по характер и произход на 
вземанията за две години назад са, както следва :           
 
 В ПОЛЗА НА 

ДЪРЖАВАТА 
В ПОЛЗА НА 

ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА 

В ПОЛЗА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЯ НА 
ЧУЖДЕСТРАННИ 

РЕШЕНИЯ 

ОБЩО 

2016г. 6 33 34 0 73 
2015г. 0 40 46 0 86 
2014г. 9 58 88 0 155 

                                                                                                             Таблица №12 
 
         В края на 2016 г. несвършените изпълнителни дела са 467 
бр., докато през 2015г. несвършените изпълнителни дела са 498 бр. и 
през 2014г. несвършените изпълнителни дела са 504 бр.  

Дължими суми по изп. дела 9 529 835, от които дължими от 
предходни периоди 9157253 и от образувани през отчетния период 
372582. Останала несъбрана сума 8467235 
  За отчетната 2016 г. в СИС е събрана сума в общ размер 
428822.00 лева. 
         През 2015г. е събрана сума в общ размер 258240.00 лева, 
през 2014г. в общ размер 293788.00 лева. 

Тенденцията от 2014 – 2016г. към намаляване броя на 
изпълнителните дела в държавното изпълнение  се дължи главно  на 
завеждане на дела пред ЧСИ.  

През 2016г. бяха приети промени в чл.264, ал.2 ЗСВ и чл.104 
ПАС, с които се уреди възможността за предоставяне на ДСИ събиране 
на  вземанията на органите на съдебната власт. През 2016г беше 
издадена заповед № 107/08.09.2016 г., с която се възлага на ДСИ 
събиране на вземания на съдебната власт. Бяха образувани 8 броя изп. 
дела, след което изпращането на изп. листове на ДСИ се отложи поради 
възникнала неяснота и противоречие по отношение на приложимия 
закон за събиране на вземанията, дали ДСИ ще прилага ГПК или ДОПК. 
Към настоящия момент този въпрос е разрешен в полза на аргументите 
за приложение на ГПК. Вече голяма част от издадените изп. листове за 
разноски в полза на съдебната власт се изпращат на ДСИ за събиране на 
вземането, като тази промяна ще доведе до увеличаване на броя на изп. 
дела пред ДСИ в рамките на следващата отчетна година.     

Несъбираемостта на вземанията и забавата при изпълнението 
се дължи главно на липса на доходи и имущество у длъжниците. Една 
част от вземанията са на банки по предоставени необезпечени кредити.  



 31

Извършена е проверка за отчетната година по реда на чл.80, 
ал.1, т.8 ЗСВ на ДСИ, за която е съставен протокол с констатация за  
създадена добра организация и отчетност чрез изготвяне на 
необходимите сведения и справки по статистически форми и срокове.  
                

VIII. Служба по вписвания. 
 

През 2015г. в Служба по вписванията  са извършени общо 
1 262 броя, спрямо 1 320 през 2014г.  и 1 251 през през 2013г.  

 
Статистически данни 

 
година брой 

вписвания  
отбелязвани
я и 
заличавания 

брой 
удостовере

ния 

Брой 
устни 

справки  

брой  
преписи  

брой   
откази  

2016 1756 110 287 24 498 18 

2015 1262 131 404 29 566 14 

2014  1320 136 216 34 321 14 
                                                                                                               Таблица №13 

 
Извършена е проверка за отчетната година по реда на чл.80, 

ал.1, т.8 ЗСВ на Служба по вписвания, за която е съставен протокол с 
констатация за създадена добра организация на работата съобразно 
изискванията на Правилник по вписванията.  

 
IX. Бюро „Съдимост“.  
Работата на Бюро „Съдимост“ при РС Девин е организирана 

съгласно Наредба №8/26.02.2008г., изм. и доп. бр.78/09.10.2015г.  за 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.  

През 2016г. са изготвени общ брой свидетелства и справки за 
съдимост 4 641, спрямо 4 333 за 2015г.  

Извършената проверка за отчетната година по реда на 
чл.80, ал.1, т.8 ЗСВ на Бюро „Съдимост“, за която е съставен 
протокол с констатация за  организация на работата, съобразно 
изискванията на Наредба №8.   

 
X. Сграден фонд и техническа обезпеченост     
10.1 Сграда. 
През 2016г. финансовите средства са използвани при 

спазване на принципа законосъобразно и целесъобразно изразходване. 
Своевременно е уведомяван първостепенния разпоредител с бюджетни 
средства ВСС за необходимостта от финансови средства.  
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Така, съгласно протокол №23/02.06.2016г. е увеличена 
бюджетна сметка по §10 „Издръжка“ и са закупени офис мебели за                    
7 работни места. 

С протокол №41/10. 10.2016г. са одобрени средства по §51 
„Основен ремонт“ за извършване на авариен ремонт на фасадата и 
покрива на съдебната палата, което се извърши в изпълнение на 
изготвена от 2015г., по искане изх. № 1105-1/02. 02.2015г. на 
Министерство на правосъдието експертиза за неотложни ремонтни 
работи по сградата на Районен съд Девин. Ремонтът е наложителен, 
предвид заключението на експертизата за осигуряване на оптимална 
работна среда на магистрати и служители, както и безопасно място за 
пребиваване на граждани в сградата и около нея. Външната фасада на 
сградата е облепена с плочи от гранитогрес  след извършен основен 
ремонт през 1998г. От тогава до сега в резултат на температурните 
разлики са изпадали и са контатирани отхлабени плочи, които могат да 
паднат от фасадата и създават предпоставка за злополука. 
Извършването на този вид СМР по външната фасада - ремонт на 
отхлабените плочи от гранитогрес, около централен вход на сградата, 
подмяна на первази, претърсване, закрепване или подмяна на 
облицовка от отхлабен камък е неотложна ремонтна дейност, съгласно 
предписание на комисия от община Девин по реда на чл.195 ЗУТ.   

През м. юни е публикувана обява във вестник „Отзвук“ и на 
сайта на РС Девин, с която са поканени фирми, извършващи строително 
ремонтни дейности да изготвят ценови предложения. След намиране на 
фирма изпълнител е направено искане до ВСС за одобряване на 
средствата, необходими за ремонта. В края на 2016г е подписан договор 
с „Комфорт“ ООД – Смолян при 30% авансово плащане.  Реалното 
изпълнение на СМР ще започне след м. февруари – март 2017г., тъй като 
ремонтът не може да започне през зимния сезон при отрицателни  
температури.    

 
10.2 Техническа обезпеченост – компютри и 

програмни продукти.  
 

През 2016 година Районен съд - Девин работи с 19 броя 
собствени компютърни конфигурации и три сървъра.  Към работещите  
сървъри са инсталирани UPS-и с цел  предотвратяване загуба на данни и 
информация при аварийно спиране на ел. захранването. През 
изминалата година чрез централизирана доставка на техника от ВСС, 
съда ни получи една компютърна конфигурация, един лаптоп и  скенер. 
Със собствени средства се закупиха два компютъра, два UPS-а и два 
монитора. Горните мерки за по-добро техническо обезпечаване,   
постигнаха  обновяване и замяна на повредени компютърни 
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конфигурации, смяна на част от старите  конфигурации (доставени през 
2007 г.) със закупените нови. В деловодството при Районен съд Девин се 
инсталира втори скенер. Пред съдебни зали 1 и 2 се инсталираха 
контролни видеодисплеи, иницииращи данни за разглежданите текущи 
дела. В зала 1 се подмени изцяло модула за повикване, поставени са 
контролни монитори и на адвокатските бюра за следене протокола от 
съдебните заседания. Две компютърни конфигурации се оборудваха с 
нови UPS-и. Състоянието на техниката към момента е много добро.  
        През 2017 година, предстои да закупим нови 4 броя UPS-и, за да 
оборудваме всички работни места в съда, както и да завършим 
обновяването на по-старите компютърни конфигурации.  

В Районен съд – Девин се използуват следните софтуерни 
продукти, осигуряващи нормалната работа на съда : 

 
 Деловодна програма „АСУД”- осигурява воденето на 

гражданските и наказателните дела, постъпили в съда. В края на 
изтеклата година се подготви и внедри модула за комуникация между 
програмната система ЦСРД (централизирана система за разпределение 
на делата) и АСУД. В резултат на това новопостъпилите и разпределени 
дела от ЦСРД, автоматично с определения съдия докладчик, се 
прехвърлят в деловодната програма АСУД. Фирма  „Смарт систем” 
осигурява последваща поддръжка и актуализация на софтуера с новите 
промени в нормативната база; 

 
 Програмен продукт „JES” – деловодна програма на съдебно-

изпълнителна служба (СИС) .  За програмата е осигурена редовна 
поддръжка и нови версии, които  коригират проблеми или промени в 
нормативната уредба за СИС. Подписан е договор за поддръжка;  

 
 Програмен продукт ”CSCS- АИС” – Бюро съдимост. В 

програмната система своевременно се  внедряват нови функции, 
осигуряващи по-бърза и своевременна информация. 

 
  Програмни продукти - WEB базирани приложения като: 

 ЦСРД – централизирана система за разпределение на 
делата – служи за автоматично разпределение на 
постъпващите дела в съда; 

 СИНС – система за изчисляване натоварването на 
съдиите ; 

 за счетоводство – „КОНТО” ;   
 за мониторинг и контрол на дейността на вещите  лица; 
 централен уеб базиран интерфейс за публикуване на 

съдебните актове; 



 34

 за проверка на лица свързани със съдебното 
производство – НБД „ Население ”; 

 правно - информационата система - Апис. 
 

 От главния счетоводител се ползва софтуерния продукт 
„ОМЕКС – заплати”. 
На всички компютри и на сървърите са инсталирани 

антивирусни програми и техните дефиниции се поддържат актуални. 
Извършва се архивиране на информацията. 
 

XI.Дейности в изпълнение на комуникационната стратегия 
на съдебната власт през 2016г. по индикатори, както следва: 

 
 

№ Индикатор Период на 
измерване 

Източници на 
информация 

Дата 

1 
 
 

Координационни срещи 
разговори) между 
представителите на „Връзки с 
обществеността” на ОСВ 

 
 
 

2016 г. 
 

2 работни срещи 
 

07.10.2016 г. 
21.10.2016 г. 

2 Брой медийни изяви  
 

2016 г. 

1 обучение 
2 статии във вестник 
„Отзвук“ 
1 дискусия 
1 симулативен процес 

 

3 Нови (обновени) уебсайтове на 
ОСВ 

2016 г. нов изглед на 
публикуваните съдебни 
актове 

 

4 Честота на обновяване на 
информацията 

2016  г. ежедневно  

5 Обслужени запитвания по ЗДОИ 2016 г.  1 запитване 10.06.2016 г. 

6 Проведени обучения за 
повишаване на 
квалификацията, свързана с 
вътрешната и външни публики 

 
2016 г. 

2 участия в 
организирани обучения 

07.10.2016 г. 
21.10.2016 г. 

7 Вътрешни информационни 
бюлетини в рамките на ОСВ 

 
2016 г. 

Предоставяне на 
Конвенция за защита 
правата на детето на 
участниците ученици в 
Ден на отворени врати 
08.12.2016г.  

- 

8 Информационни кампании, 
насочени към повишаване на 
осведомеността и правната 
култура 

 
2016 г. 

 
ден на отворените 
врати 
 

 
 
08.12.2016 г. 

9 Време за реакции при 
комуникационни (медийни) 
кризи 

 
2016 г. 

През 2016г. РС Девин не 
е имал ситуации на 
медийна криза 

 

10 Съвместни, координирани 
между ОСВ медийни изяви и 
други инициативи, насочени 
към широката общественост 

 
2016 г. 

Участие в обучения и 
срещи дискусии на  
съдиите от Пловдивски 
апелативен район 
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  Информацията по индикатори, представена в таблицата е към 
30.11.2016г. 

1. През 2016 г. има проведени две работни срещи на магистрати и 
съдебни служители, отговарящи за връзки с обществеността и 
представители на ВСС, НИП, на които срещи присъстваха служител 
„Връзки с обществеността“ при Районен съд – Девин и Председателят на 
Районен съд – Девин. 

2. Медийните изяви са базирани на отразени срещи и инициативи 
във вестник „Отзвук”, гр.Смолян и отразените в сайта на съда, от които  

На 19.04.2016г. обучение на тема „Представяне на професията 
съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на 
магистратите“, в изпълнение на Споразумение за сътрудничество между 
ВСС и МОН през 2016г.  

На 9.05.2016 г. е отбелязан като Денят на Европа и на 
Ученическото самоуправление в Районен съд – Девин, с участието на 
ученици от дванадесети клас от училището партньор СУ „Христо Ботев“  
- Девин, определено от РИО на МОН по Споразумението за 2016г. В този 
ден учениците симулираха заемане на постовете на председател, 
районен съдия, съдия изпълнител, съдия по вписванията и деловодител.  

На 16.05.2016г. инициативата от 09.05. е отразена във вестник 
„Отзвук“ със заглавие „Ученици облякоха тоги и заеха местата на 
работещите в Девински районен съд“. 

На 28.09.2016 г. се проведе дискусия, водена от Живко Георгиев-
социолог, във връзка със социологическо изследване на темата ролята и 
значението на районния съд за местната общност. В срещата взеха 
участие представители на всички местни институции: Недялко Славов - 
Областен управител, Николай Димов - директор на ОД на МВР Смолян, 
Здравко Абаджиев – началник на РУ на МВР Девин, Асен Кавлаков – 
началник ГПУ Доспат, представители на трите общини – кметове и 
юрисконсулти, нотариуси, адвокати, съдии, прокурори и на 
гражданското общество. Срещата е отразена на сайта на РС Девин.  

06-09.10.2016год. инициативата е отразена във вестник „Отзвук“  
„ Девинчани за новата съдебна карта“ 

 3. През 2016 г. започна извличането на постановените съдебни 
актове от ПП „САС – съдебно деловодство”, при спазване разпоредбата 
на чл.64 от ЗСВ за незабавно публикуване на съдебни актове. 

 4. Честотата на обновяване информацията на страницата на 
Районен съд Девин е ежедневна. 

 5. През 2016г. към 30.11.2016г. има постъпило 1 запитване по 
ЗДОИ. 

 6. Проведени обучения за повишаване на квалификацията. 
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 Участие в две работни срещи на магистрати и съдебни служители 
отговарящи за връзки с обществеността и представители на ВСС  – 
07.10.2016год. и 21.10.2016год.  

Участие в обучения през 2016 г. на съдии и служители:  
С цел повишаване качеството на административното обслужване 

на гражданите и повишаване професионализма на съдии и служители 
през 2016г. в организираните от НИП София обучения са взели участие 
съдии и служители, както следва: 

1/ съдия Илияна Ферева - Зелева е участвала в обучения: 
„Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със 
стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и доказателствени средства. 
Използване на СРС като доказателствено средство“; „Съдебно 
медицински и съдебно психиатрични експертизи“ ; 

2/ съдия Елка Хаджиева е участвала в обучения: „Специфични 
въпроси на вещното право. Кадастър и регулация. Особен статут на 
някои категории земи. Вътрешно правни средства за защита на правота 
на собственост“ и „Регламент ЕС 1215/2012г. на ЕП и на Съвета от 12. 
12.2012г., относно компетентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения /Брюксел I А/ “.  

Съдия Ил. Зелева е участвала в обучение „Интегриран подход за 
справедливо правосъдие“ организирано от Институт за социални 
дейности и практики. 

 
2/ служители  
Мария Иванова Дакова е участвала в обучение „Защита на 

личните данни в съдебната система“ при дистанционна форма на 
обучение. 

Моника Цанкова Узунска участва в „Начално обучение на 
съдебни служители“, непосредствено след назначаването й на 
длъжността деловодител СИС. 

 
 7. Вътрешни информационни бюлетини в рамките на ОСВ – 

предоставяне на материали на участниците - ученици в Ден на отворени 
врати. 

 8. Информационни кампании, насочени към повишаване на 
осведомеността и правната култура. В Районен съд – Девин ежегодно се 
провежда Ден на отворените врати. През 2016год. участва в 
Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН от 29.09.2016год. 

  На 08.12.2016г., в  Районен съд Девин за поредна година се 
организира и проведе инициативата „Ден на отворени врати", с цел да 
запознае отблизо гражданите със структурата, функциите и дейността на 
съда. Тема на Деня беше „Аз и моите граждански права“, избрана с 
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мотив да се представи на обикновения човек правото на съдебна защита 
в ситуации, в които правата му са засегнати. Посегателството срещу 
човешките права предпоставя правото на съдебна защита и познаване 
на юридическите възможности за сезиране на компетентните съдебни 
институции. Беше представена на участниците Всеобщата декларация за 
правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10.12.1948г., 
във връзка с която от 10.12.1950г. ООН обявява 10. 12 за Международен 
ден за правата на човека. Беше разяснено на участниците – ученици, 
учители, представители на РИО на МОН Смолян и граждани, че Денят 
има  преди всичко образователна цел, за да се добие представа за 
работата на съда и същността на съдебните услуги. 

В Деня на отворени врати участие взеха около 70 ученици от 
училищата от териториалния обхват на съда – СУ „Христо Ботев“ - 
Девин, СУ „Д. Благоев“ - Доспат, СУ „Н. Й. Вапцаров“ Борино. 

Пред учениците бе представена „Образователна програма – 
съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратура“. Бяха представени темите „ Представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател“ и „Как можем да защитим 
правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп 
до правосъдие. Непълнолетните лица – извършители и жертви на 
престъпления. Детско правосъдие“, по които ще се проведе обучението 
през 2017г. сред учениците от трите училища и съдиите лектори. 

С мултимедия бяха представени „Основните права и задължения на 
гражданите“, уредени в гл. II от Конституция  на Република България. 

Беше изигран предварително подготвен за Деня от учениците на 
СУ „Христо Ботев“ - Девин симулативен съдебен процес на тема 
„Трудови права на непълнолетните по КТ“ по адм. наказателно дело, по 
което се оспорваше административно наказателна на работодател, 
нарушил нормите, уреждащи специална закрила на непълнолетните 
чл.301 и сл. КТ.   

Симулативния процес е отразен електронно в Смолян прес с темата 
„Ден на отворени врати събра три училища в РС Девин. В симулативен 
процес учениците наказаха със солени санкции работодател за 
нарушени трудови права на непълнолетно лице“.  

Във връзка с темата на Деня беше обявен и конкурс за ученическо 
есе на тема „Аз и моите граждански права“. Бяха представени 33 есета 
по темата, които бяха оценени от назначена за целта комисия. Бяха 
отличени есета за всяко училище СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ 
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„Димитър Благоев“ – Доспат и СУ„Никола Вапцаров“ – Борино. 
Отличените есета са качени на сайта на съда. 

Бяха връчени специално изработени плакети на директорите на 
трите училища,  а на всеки ученик грамота и значка за дейното им 
участие в симулативния процес, конкурса за ученическо есе и за 
участието им в Деня на отворените врати.  

Бяха отличени с грамоти учителите, взели активно участие в 
обучението и подготовката на учениците  в симулативния процес. 

Денят на отворени врати, проведен на 08.12.2016г. в РС Девин 
беше отразен като много добра положителна инициатива в работата на 
РС Девин във   в.“Отзвук“ Смолян, „Родопи вест“ и електронно в „Смолян 
прес“, както и на сайта на РС Девин и училищата, взели участие. 

9. Време за реакции при комуникационни  (медийни) кризи – 
източници на информация медии. През 2016г РС Девин не е имал 
ситуации на медийна криза.  

10. През 2016г. Районен съд Девин е взел активно участие в 
организираните обучения и срещи – дискусии на съдиите от Апелативен 
съд – Пловдив. 
 

XII. Заключение относно организацията на 
административната и съдебната дейност през 2016г.  

През 2016г. дейността на целия екип от съдии и служители бе 
насочена активно към изпълнение на заложените цели и мерки в 
оперативен  и стратегически план, обявени на интернет страницата на 
съда. Продължи прилагане на стандартите, заложени в План 2 
„Усъвършенстване на работните процеси в съда“. Създадени са пълни 
електронни досиета на делата. Наложена е практика да се предоставят 
на страните документи по делата на посочени от тях електронни адреси. 
Има създадена практика вещите лица да изпращат заключенията си на 
електронна поща. 

През 2016г. са актуализирани „Стратегически план“, 
„Оперативен план“, „РИСК Регистър“ и „Правила за прилагане на 
принципа за случайно разпределение на делата“. Обявени са на 
интернет страницата на съда.  Подобрен е достъпа до информация, чрез 
предоставяне на електронен достъп на адвокати и страни по съдебни 
дела. Публикуват се на интернет страницата на съда на всички 
конкретни инициативи, примерни бланки, прессъобщения, новини и 
събития, свързани с работата на съда. Извършва се периодично 
актуализиране на интернет страницата на съда. 

Постигнато е добро равнище на административната и 
съдебна дейност, което се дължи на проявена от всички съдии и 
служители инициативност, отговорност и сътрудничество. Постигнатите 



 39

резултати се дължат положените от тях изключителни усилия, съвест и 
ангажираност при изпълнение на поставените им служебни задължения. 

Надявам се, че достиженията ни през 2016 ще спомогнат 
за изграждане на една по - добра представа за работата на съда и 
повишаване на доверието на гражданите в съдебната система на 
Република България.   

XIII. Проблеми в приложението на процесуалните 
закони в ГПК, АПК, НПК и др. нормативни актове. 

През 2016г. съдиите от Районен съд Девин активно 
участваха в изготвяне на становища по запитвания на органи на 
съдебната и изпълнителната власт във връзка с предстоящи изменения 
на материалните и процесуални закони или издаване на тълкувателни 
решения от ВКС. 

В последните години като основен приоритет на органите 
на съдебната власт е  намаляване на продължителността и сроковете за 
разглеждане на съдебните дела. Практиката по чл.310 ГПК бързи 
производства показва необходимост от промяна, тъй като от исковете 
уредени като бързи производства има такива с фактическа и правна 
сложност, при която не е възможно спазване на уредените кратки 
срокове за разглеждане и решаване на делото. Сроковете са 
недостатъчни както за съда, така и за страните. В някои случаи поради 
краткия срок за насрочване на заседанието се стига до нередовно 
призоваване на страна, поради което то се отлага и от там 
продължителността и срокът за разглеждане на делото се удължава. 
Следва да се предвиди възможност при наличие на фактическа и правна 
сложност на делото, то да бъде разглеждано по общия ред.  

Такъв проблем съществува и по отношение на уреденото 
в НПК гл.25 незабавно производство, което съгласно чл.365 НПК се 
разглежда в деня на постъпването му. Тази концепция следва да се 
преосмисли по отношение на обвинение за тежко умишлено 
престъпление. Разглеждане на делото в деня на постъпването 
фактически изключва възможността на подсъдимия да се запознае и да 
подготви защитата си поне в седемдневен срок от връчване на 
обвинителния акт. Възникват затруднения  за разглеждане на делото в 
състав с участие на съдебни заседатели, които не могат да бъдат 
осигурени съгласно програмата за случаен подбор. Действително е 
предвидена възможност в чл.363 ал.2 НПК да не се внася незабавно 
производство, когато случаят представлява фактическа  и правна 
сложност, но тази преценка е предоставена на прокурора, пред които не 
се поставят практическите въпроси за конституиране състав на съда с 
избор на съдебни заседатели по програмата за случаен подбор. През 
2016 г. в РС Девин е внесено незабавно производство с обвинение за 
тежко престъпление, което се разглежда в състав с участие на съдебни 
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заседатели, при което констатирахме на практика усложнения при 
разглеждане на делото в деня на постъпването му. Освен това правата 
на подсъдимия по обвинение в тежко престъпление да се запознае с 
обвинителния акт ще бъдат реално гарантирани само ако му е била 
предоставена възможност да се запознае с факти и право в един 
разумен срок поне от седем дни от връчване. Поради това, считаме че 
концепцията за незабавно производство в НПК гл. 25 трябва да уреди 
хипотезите по дело с обвинение в престъпление, което не е тежко и по 
дела с обвинение за тежко умишлено престъпление. Във втората 
хипотеза следва да се предвиди възможност за съда да разгледа делото 
по общия ред, ако е налице фактическа и правна сложност, каквато 
преценка може да направи прокурора по чл. 363 ал.2 НПК.  Ще следва 
такава преценка да може да извърши и съда, пред който се поставят  
въпросите във връзка с насрочване и разглеждане на делото.  

Затруднения възникват и при приложение на 
разпоредбите на Закон за здравето по производства за настаняване на 
лица на принудително лечение. Необходима е по  - детайлна уредба на 
реда, по - който болното лице ще бъде отведено в лечебното заведение 
и органите, които реално изпълняват решението. Съществуват 
затруднения при реалното изпълнение на решението за принудително 
лечение, а като се има предвид спецификата на това производство, 
законът трябва да урежда реда и за отвеждане на болното лице до 
лечебното заведение и органите, изпълняващи решението.   

Затруднения възникват с института на вещите лица, 
поради което е необходимо да се изработи една цялостна единна  
Концепция за дейността на вещите лица, която да улесни избора им по 
професионална квалификация.   
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