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Настоящият доклад се изготвя на основание чл.80, ал.1, т.12 

ЗСВ и в изпълнение на чл.5 ЗСВ с цел да се предостави информация на   
гражданите и юридическите лица за дейността на РС Девин за 
календарната 2017г.  
                 Дейността на РС Девин през 2017г. е насочена към 
осъществяване на независимо и компетентно правосъдие, чрез  
прилагане на основните Конституционни принципи в дейността на 
съдебната власт.  
 

  Чл. 121 Конституция на РБългария 
       (1) Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност 

на страните в съдебния процес. 
       (2) Производството по делата осигурява установяването на 

истината. 
             (3) Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, 
освен когато законът предвижда друго. 
             (4) Актовете на правораздаването се мотивират. 
                  

Съдът е прилагал политики и практики, насочени към 
усъвършенстване на работните процеси, към ефективно, срочно и 
достъпно правосъдие, за защита на правата и интересите на 
гражданите, ЮЛ и държавата, съгласно 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 като основен първоинстанционен съд 

по граждански и наказателни дела е осъществявал правораздавателната 
си дейност през 2017г. 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.  
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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 2017г. няма промяна в общата щатна численост на 

съдии и служители в Районен съд Девин, 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/ 

човешки ресурси – изпълняващ функции на 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 
„Съдебно - изпълнителна служба” 1 щ.бр.; 5/ съдебен архивар 1 щ.бр.; 
6/ призовкар 1 щ. бр.  

Тази щатна численост /18 щ.бр./ на магистрати, съдии и 
служители 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 2015 – 2017 г., които сочат висок 
процент на свършените дела в срок до три месеца /94 %, 94%, 95%/. 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.  
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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 2017г. 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.  

С протокол №6/07.02.2017г., т.11.1 и т.11.2 от заседание на 
СК на ВСС съдиите Илияна Ферева – Зелева и Елка Хаджиева от РС 
Девин са повишени на място в по - горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Повишаване на място в по горен ранг, съгласно чл.234 ЗСВ се извършва 
при положителна оценка „много добра“ от последното атестиране и 
придобит стаж, съгл. 164 ЗСВ. Магистратите от РС Девин имат съдийски 
стаж от 18 години и атестационна оценка „много добра“, които са 
критерии за професионална компетентност и спазване на правилата на 
Етичния кодекс.  

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 и в общо събрание 
на съдиите от РС Смолян, съгласно заповед №519/18.10.2016г. на 
Председателя Л. Хаджииванов на Окръжен съд Смолян.  

 
Съдебни служители. 
Длъжностите на съдебните служители и организацията на 

работа на звената в съда са съобразени с изискванията на Правилник за 
администрацията в съдилищата /ПАС/. Длъжностите на съдебните 
служители са съобразени с Класификатор на длъжностите за съдебните 
служители, издаден от Съдийската колегия на ВСС.  

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

Всички съдебни служители са запознати с длъжностните си 
характеристики и с разпоредбите на Правилника за администрацията в 
съдилищата.  
                През 2017 година РС Девин не е провеждал конкурси за 
назначаване на нови съдебни служители.  
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               През 2017 г.  по реда на гл. 22 ПАС за установяване 
равнището на професионалната квалификация  и нейното съответствие 
с изискванията по индивидуална длъжностна характеристика, със 
Заповед № 69/27.04.2017г. на Председателя е назначена комисия в 
състав: 1/ съдия Елка Хаджиева; 2/ съдия изпълнител Ася Пашова 3/ 
съдия по вписванията Иво Шамов, за изготвяне на годишна атестация на 
служителите в РС Девин за периода 01.12.2016г. – 30.11.2017г.  
                Заключението на атестационната комисия е за поставяне на 
годишна оценка „отличен“ по показатели качествено и срочно 
изпълнение на задълженията, спазване на работното време, 
взаимоотношения между служители, съдии и граждани, степен на 
подготвеност и способност за работа в екип. На всички атестирани 
служители са поставени годишни оценки - изключително изпълнение на 
поставените служебни задължения. 
                Служителите Славка Зайцева, Васко Радичев и Невена 
Белберова са повишени в по - горен ранг от „втори“ на „първи“. 
Служителите Моника Узунска и Христина Василева, който започнаха 
след конкурс през 2016г. с ранг при назначаване „пети“ са повишени в 
„четвърти“ ранг. Останалите служители са стигнали ранг „първи“, който 
се запазва при доказана отлична атестация занапред.          

Съдебните служители са изпълнявали служебните си 
задължения в съответствие с индивидуалните им длъжностни 
характеристики и при спазване на правилата на Етичния кодекс на 
съдебните служители. 

При служебна необходимост в извън работно време са 
изпълнявали служебните си задължения: съд. секретар Диана Стоева; 
съд. секретар Радостина Настанлиева; деловодител Славка Зайцева; 
деловодител Събка Настанлиева; призовкар Максим Настанлиев; огняр 
Васил Радичев. Изразявам служебна благодарност към всички тях за 
отделеното време и готовността им за поемане на извънредна работа.  

 
II. Движение на делата. 
 
2.1 Брой дела за разглеждане към 01. 01. 2017г. – общо 

77 броя, от които:  
Граждански дела 36 бр., от които 33 бр. гр. дела по общия 

ред, 3 бр. производство по чл.310 ГПК.; 
Наказателни дела 41 бр., от които НОХД 8 бр.; НЧХД 8 бр.; 

ЧНД 2 бр. и  АНД 23 бр.  
2.2 Постъпления на дела в съда – новообразувани и 

брой дела за разглеждане за периода 2015 - 2017г. 
Движението на делата в годините 2015 – 2017г. като 

новообразувани брой дела е изразено в таблица №1.  
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Постъпили дела 2015г. 2016г. 2017г. 

Граждански дела 391 427 492 
Наказателни дела 182 281 211 
Общо 573 708 703 

   
           Таблица №1 
 

През 2017 година в Районен съд Девин са постъпили дела за 
разглеждане общо 703 броя дела, от които граждански 492 броя /69,99 
% от общо постъпилите дела/ и наказателни 211 броя / 30.01 % от общо 
постъпилите дела/.  

През  2016г. са постъпили  общо 708 броя граждански и 
наказателни дела, от които 427 броя граждански и 281 броя 
наказателни. 

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

Сравнителният анализ на постъпленията дела в периода 
2015г. – 2017г. сочи увеличение на гражданските дела през 2017г. /101 
броя/ спрямо 2015г. и  /65 броя/ спрямо 2016г. 

Наказателните дела имат спад през 2017г. спрямо 2016 
година са по - малко със 70 бр., а спрямо 2015 година са повече  с 29 
броя.  

 
 

 
                                    Фиг.1 Новообразувани дела в РС Девин 2015 – 2017г. 

 
 
Към ново образуваните през 2017г. 703 броя общо 

граждански и наказателни дела останали висящи от предходен период 
са 77 броя и така всичко дела за разглеждане през 2017г. са 780 броя.  
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През 2016г. са постъпили 708 броя общо граждански и 
наказателни дела и с останалите висящи в началото на периода 54 броя 
общо дела за разглеждане са били 762 броя дела.  

През 2015г. са постъпили 573 броя дела и с останалите 
висящи в началото на периода 81 броя дела общо дела за разглеждане 
са били 654 броя. 

Данните сочат, че през 2017г. се е увеличил броя на дела за 
разглеждане спрямо 2015г. / 130 дела повече/, а спрямо 2016 година са 
с 5бр. дела по – малко.  

Висящите са били с 23бр. повече спрямо 2016година, а 
спрямо 2015г. при по - голям общ брой дела са по - малко с 4бр.  

 

 
         Фиг.2 Брой дела за разглеждане в РС Девин за периода 2015–2017г.  
 
Спрямо общия брой дела за разглеждане 780 / в това число 

включени от предходен период 77 /, са свършени 712 дела. В срок до 3 
месеца 677 или 95 % спрямо свършените.  

Несвършени дела граждански и наказателни /68 бр./ общо 
8.71 % от всичко дела за разглеждане /780/.  

Причините, поради които са останали несвършени дела:  
1/ образувани  в периода м. ноември – декември;  
2/ спрени дела до приключването им на други висящи дела 

или на основания, предвидени в чл.229 ГПК;  
3/ не редовно призоваване на страни;  
4/ не изготвени експертизи;  
5/ не приключили делбени производства, които се отчитат 

като свършени дела след окончателно приключване на делбата във 
втора фаза.   

Високият процент на свършените дела в срок до 3 месеца е 
показател за спазване на определените от процесуалните закони/ ГПК, 
НПК/ срокове за насрочване и разглеждане на делата от съдиите 
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докладчици и прилагане на дисциплиниращи мерки спрямо страни, 
свидетели и вещи лица за приключване разглеждане на делото в  
разумен срок.  

Неизготвяне на експертизи, удължава продължителността за 
разглеждане на делото, което е извън поведението на съдията, поради 
ограниченият избор на вещи лица. Напр. гр.д. № 53/2017г.  

Друга причина, поради която разглеждане на делото не може 
да приключи в рамките на срок от три месеца е периода на съдебна 
ваканция от 15.07 до 01.09., когато се насрочват само делата по чл.329 
ЗСВ или ползването  на годишен отпуск, извън този период. Ползване на 
отпуск  от пълномощниците - адвокати на страните. По искане на АК 
Смолян от съдиите докладчици се спазва разпоредбата на чл.329 ЗСВ, 
като в периода на съдебна ваканция се насрочват само този вид дела, за 
които е изрично предвидено разглеждането им.  

Движението на делата и тенденциите през последните три 
години са отразени в следващата фигура №3, както следва:  

 
 

                   
                                              Фиг. 3 Движение на делата общо през 2015, 2016, 2017г.   
 

 
2.3 Граждански дела. Постъпления за 2017 и 

сравнителен анализ за последните три години. 
През 2017 г. са постъпили 703 дела и с останалите висящи 

дела от предходен период 77, образуват всичко дела за разглеждане 780 
дела. От тях броя на постъпилите през годината граждански дела е бил 
492. Останали несвършени от предходен период 36. Общо граждански 
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дела за разглеждане 528, които са били 67.69% от всичко дела за 
разглеждане през годината 780 бр. 

През 2016 г. в Районен съд Девин са постъпили 427 броя 
граждански дела и с останалите за разглеждане от предходен период 38 
бр., общо на производство са били 465 граждански дела за разглеждане. 

През 2015 г. година са постъпили 391 граждански дела и с 
останалите несвършени граждански дела 45 бр., общо на производство 
са били 439 граждански дела за разглеждане. 

През 2017 г. новообразуваните в съда граждански дела 492 
бр. са с 65 бр. повече спрямо образуваните през 2016г. /427 бр./ и  със 
101 бр. повече спрямо 2015г. когато са били  391 бр. Тази разлика се 
дължи най-вече на увеличение на новообразуваните дела по чл.410 и 
чл.417 ГПК. 

  
 

 
                         Фиг.4 Постъпили граждански дела в РС Девин за периода 2015 – 2017г.  

 
 
През 2017 година постъпилите граждански дела по 

видове са, както следва: 
 Граждански дела по общия ред- 112 броя; 
 Производства по чл.310 ГПК - 1 брой; 
 Административни  дела – 4 броя; 
 Частни граждански дела – 40 броя; 
 Дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 335 броя 
 

Общ брой граждански дела - 492 броя; 
Анализът на делата по видове спрямо предходните две 

години 2016 – 2015г., показва увеличение на дела по чл.410 и чл.417 
ГПК с 86 бр. спрямо 2016г. и 110 бр. спрямо 2015 г. Увеличение имат и 
частните граждански дела.  
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За 2017г. делата по чл.410 /286 бр./ и чл.417 ГПК /49бр./ са 
общо 335 бр., или 68.09% спрямо общо постъпилите граждански дела 
492 бр. и 63.45% спрямо всичко граждански дела за разглеждане 528.    

Анализът на видовете граждански дела показва най-висок дял 
на заповедните производства, в това число заявления по чл.410 ГПК 286 
броя и заявления по чл.417 ГПК 49 броя, тоест общ брой 335 или 68.09 
% от общия брой новообразувани дела.  

След това е делът на искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, З 
Закр.Д, ЗБЖИРБ – 40 броя,т.е 8.13%.  

Облигационните искове са били 23 броя.   
Вещни искове 15 броя. Делби 3 броя. Установителни искове 

28 броя. Искове по КТ 7 броя, в това число искове за обезщетение по 
чл.200 КТ – 1 брой. Административни – 2 бр.Обезпечения 2 броя. Частни 
производства 36 броя и съдебна поръчка – 1 бр. 

Структурата на гражданските дела за 2015 – 2017г. е 
отразена в следващата фигура №5.  Наблюдава се най - голям дял на 
заповедните производства, следвани от брой граждански дела по общия 
ред и частни граждански дела през трите години. 

 
 

         
                           Фиг.5 Структура на гражданските дела в РС Девин през 2015 - 2017г. 

 
2.4 Наказателни дела. Постъпления за 2017г. и 

сравнителен анализ за последните три години.  
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През 2017г. са постъпили 211 броя наказателни дела, в т.ч. 4 
бр. върнати дела от горна инстанция,  които са 30.01 % спрямо общо 
постъпилите през годината общо граждански и наказателни дела 703 
броя.  

През 2017г. наказателните дела бележат спад спрямо 
постъпилите през 2016г. – 281 броя или 70 броя по-малко  и увеличение 
спрямо  2015г. /182 броя/ или със 29 бр. повече.  

Намалението се дължи на по-малък брой новообразувани 
дела от наказателно общ характер 44 броя, което е по-малко с 18 броя 
спрямо образуваните през 2016г. – 62 броя и с 6 броя повече спрямо 
образуваните през 2015г. – 38 броя. 

Спад има и при частните наказателни дела 45 броя, което е с 
31 броя по-малко спрямо 2016г. и с 1 бр. повече спрямо 2015г. 

Образувани са по-малко  частни наказателни дела – разпити 
от досъдебното производство 35 броя, което е с 4 броя по-малко спрямо 
2016г. /39 броя/ и са се увеличили с 12 броя повече спрямо 
образуваните през 2015г. /23 броя/. 

Спад има и по отношение на постъпилите АНД 55 броя през 
2017г., което е с 19 броя по-малко спрямо 2016г. /74 броя/ и 10 броя по-
малко спрямо 2015г. /65 броя/.  

 Постъпилите наказателни дела за 2017г. по видове са, 
както следва: 

 Наказателни общ характер дела 44 броя; 
 Наказателни частен характер дела 15 броя; 
 Дела по чл.78 А НК  17 броя; 
 Частни наказателни дела 45 броя; 
 Частни наказателни дела разпити  35 броя; 
 Административно наказателен характер дела 55 броя; 

Общ брой наказателни дела – 211 броя. 
В началото на периода са останали за разглеждане 41 броя 

наказателни дела и заедно с новообразуваните 211 броя са били 252 
броя наказателни дела за разглеждане през годината. 

   
Постъпления на наказателни дела за последните три 

години 2015г., 2016г. и 2017г. общо и по видове е показана в 
следващите фигура 6 и фигура №7 
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                           Фиг.6 Постъпили наказателни дела в РС Девин от 2015-2017г.  

 
 
 

 
                               Фиг.7 Постъпили наказателни дела в РС Девин от 2015-2017г.по видове. 

      2.5 Свършени дела в края на 2017г. 
През 2017г. в Районен съд – Девин са свършени общо 

712 броя дела, от които: 484 броя граждански и 228 броя наказателни 
дела. Свършените дела 712 са 91,28 % от общо разгледаните 780 броя 
дела. От свършените дела 712 са разгледани в срок до три месеца 677 
броя дела, тоест 95 %. Със съдебен акт по същество са решени 611 
дела, тоест 85,81 % от общо свършените дела.  
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В срок до три месеца 677 броя или 95.08 % от 
свършените през годината дела.  

Останали несвършени в края на периода 68 броя или 
8.72 % от всичко 780 броя дела за разглеждане.  

Процентно изразена срочност за разглеждане на делата 
през 2017г. е изразена в таблица №2 :    

 
                        

 
 
 
 
                                                                          Таблица №2 
 

В периода от 2015г. до 2017г. срочността на разглеждане на 
делата в тримесечния срок е била: 1/ за 2017г. 95.08%; 2/ за 2016г. 
94.16 %; 3/ за 2015г. 93.66%. 
 

Анализът на гражданските дела сочи следното: 
Останали са 36 броя висящи в началото на периода. 

Постъпили през годината 492 броя, в т.ч. 1 бр. гр.д. № 275/16, върнато 
за ново разглеждане под нов номер и 1 бр. гр.д. № 261/16, продължава 
под същия номер. Всичко граждански дела за разглеждане 528 броя. 

От тях свършени дела 484 броя. В срок до 3 месеца 470 броя 
или 97.11 %. Висящи в края на периода 44 броя.  

Процентното отношение на свършените граждански дела 
/484/ в края на годината спрямо всички граждански дела за разглеждане 
/528/ е 91.67 %, спрямо 92,26 % за 2016г. и 91.12 % за 2015г. 

Останали несвършени 8,33 % от всичко граждански дела за 
разглеждане 528 броя, при процентно съотношение на несвършените 
дела са 7,74% за 2016г. и 8,88 % за 2015г.  

Причини, поради които са останали несвършени гр. 
дела: 

1. Образуването им през месец ноември и месец декември 
на 2017г, като само срокът по чл.131 ГПК за размяна на книжа е един 
месец;  

2. Нередовно призоваване на страна и необходимостта от 
призоваването й на различни адреси, когато има данни, че страната има 
различен постоянен и настоящ адрес и те са извън района на съда; 

3. Неизготвяне на експертизи.  
4. Срокът,  определен от чл.312, ал.1, т.1 ГПК за 

насрочване на с.з. по  гл.25 – Бързо  производство е до три седмици от 
изготвяне на доклада. Този срок в повечето случаи е недостатъчен, не 

Видове дела Общо 
свършени 

Свършени 
до три месеца 

Процент спрямо 
свършените 

Граждански 484 470 97.11 % 
Наказателни 228 207 90.78 % 
Общо 712 677 95.08 % 
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само за изготвяне на експертиза, ако такава е допусната, но и за 
страните, както и за призоваването им. В тези случаи съдебното 
заседание се отлага за нова дата, което удължава и продължителността 
за разглеждане на делото.  

5. 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. Когато е била допусната експертиза с определението по чл.140 
ГПК, страната представя документ за депозит след получаването му, 
което най – често води до отлагане на първо с.з., поради недостатъчен 
срок за изготвяне на експертизата  

6. Спиране на делото на основания по чл.229 ГПК.  
7. Отлагане на с.з. на основания по чл.142, ал.2 ГПК.   
Анализът на наказателните дела сочи следното: 
Останали несвършени от предходен период – 41 броя. 

Постъпили през годината 211 броя. В това число върнати дела от горна 
инстанция: НОХД 248/16 – възобновено и продължава под същия номер; 
НОХД  104/16г. върнато и образувано под нов № 11/17г. и 1 бр. НОХД 
150/17г. разделено за двамата подсъдими и разгледано от двамата 
съдии, както и 3 бр. АНД върнати за ново разглеждане. 

Всичко дела за разглеждане 252 броя, от тях 
свършени всичко 228 броя. 

В срок до 3 месеца 207, което прави 91 % от 
свършените дела. 

Останали несвършени в края на периода 24 броя. 
Процентното съотношение на свършените наказателни дела 

спрямо всичко наказателни дела за разглеждане е 90.48 %. 
Процентното съотношение на свършените извън 

тримесечния срок 21 броя спрямо свършените в тримесечния срок 
/207/– 10 %. 

Наблюдава се увеличение на свършените дела в срок до три 
месеца за 2017г. 91 %, спрямо 2016г. – 90 %, а спрямо 2015г. – 87 %.  

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, когато страните искат съдът да допусне 
събиране на нови гласни и писмени доказателства; 

3. Неизготвяне на експертизи; 
4. Призоваване на страни, свидетели или вещи лица, извън 

района на съда.    
8. Отлагане на с.з. по молба на страна или неин 

пълномощник. 
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9. Насрочване на делата в периода от средата на м.юни за 
разглеждане след съдебната ваканция / 15.07. до 01.09./, тъй като в 
периода на съдебната ваканция се ползват отпуски, но този период не е 
изключен от преценката на продължителността и времето за 
разглеждане на делото.  

В заключение процентът останали несвършени дела /10%/ е 
нисък, спрямо свършените и причините за това са обективни, стоят 
извън поведението на съдията.   

 
Насрочени с.з: за 2017г. – 469; за 2016г. - 455, за 2015г. - 448; 

 
2.6 Решени дела със съдебен акт по същество – анализ 

по видове. 
През отчетната 2017 година са свършени общо 712 бр., от тях 

с акт по същество са решени общо 611 бр. граждански и наказателни 
дела.  

В следващата таблица №3 е отразено движението на 
решените дела по същество за годините 2015, 2016 и отчетната 2017г., 
спрямо общо свършените дела и свършени в тримесечен срок.  

 
СВЪРШЕНИ ДЕЛА 2015г. 2016г. 2017г. 

В 3-месечен срок 561 645 677 
С акт по същество 498 565 611 
Общо свършени 599 685 712 

                                                                                                                                          Таблица №3 
 
Със съдебен акт по същество са решени общо 420 броя 

граждански дела, от общо дела за разглеждане 528 броя. 
В това число по видове, както следва: 
 Граждански дела по общия ред 76 броя; 
 Бързи производства по чл. 310 ГПК  3 броя; 
 Административни дела – 3 бр. 
 Частни граждански дела 31 броя; 
 По чл.410 и чл.417 ГПК  307 броя; 

Процентното съотношение на решените през 2017г. 
граждански дела със съдебен акт по същество спрямо всичко свършени 
дела е 86,78 %, спрямо 85,31 за 2016г. и 82.50 % за 2015г.  

Със съдебен акт по същество са завършили общо 191 броя 
наказателни дела от всичко наказателни дела за разглеждане 252 
броя, в това число по видове, както следва: 

 Наказателно общ характер дела 26 броя; 
 Наказателно частен характер дела  7 броя; 
 По чл.78 А НК 13 броя 
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 Частни наказателни дела 44 броя; 
 Частни наказателни дела – разпити 35 броя; 
 Административно наказателен характер дела  66 броя; 

Процентното съотношение на решените през 2017г. 
наказателни дела със съдебен акт по същество спрямо всичко свършени 
наказателни дела /228 броя/ е 83,77 %, спрямо 77.73 % за 2016г. и 
84,42 % за 2015г. По - високия процент на решените дела с акт по 
същество за 2017г./191/бр. спрямо предходната 2016г.  е последица на 
по - малък брой дела, приключили със споразумение по реда на гл. 29 
НПК за 2016г. 30бр., а за 2017г. 18бр. По други причини за 2016г. 3бр., 
за 2017г 1 бр. За 2015 по реда на гл.29 са били 13бр., а по други 
причини 3бр.    
 

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

наказателни 101 броя, от които 64 броя граждански и 37 бр. 
наказателни дела.  

Видове и брой прекратени граждански дела и причини 
за прекратяването им: Общо 64 бр., от които:  

1/ Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС,ЗГР,ЗЗдетето, ЗБЖИРБ:    5 
броя, от които 1 бр. по спогодба и 4 бр. по подсъдност;  

2/ Облигационни искове: 11 броя, от които – 3 бр. по 
спогодба;  2 бр. изпратени по подсъдност;  2 бр. поради оттегляне на 
искова молба; 2 бр. отказ от иск и  2 бр. върнати поради неизпълнение 
на указания на съда. 

3/ Вещни искове: 5 броя, от които - 2 бр. изпратени на 
СмОС; 2 бр. по спогодба и 1 бр. поради недопустимост на иска. 

4/ Делби: 3 бр., от които 2 бр. по спогодба и 1 бр. оттеглен 
иск. 

5/ Установителни искове: 4 бр., от които: 1 бр. по 
спогодба; 1 бр.поради оттегляне на иска, 1 бр. поради недопустимост на 
иска и 1 бр. върната искова молба поради неизпълнение на указания. 

6/ Искове по КТ - 3 бр., от които: 2 бр. върната искова 
молба и 1 бр. изпратен по подсъдност. 

7/ Частни производства – 5, от които:  4 бр. изпратени по 
подсъдност и 1 бр. върната молба. 

9/ Дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 28  броя, от които 26 
бр. изпратени по подсъдност и 2 бр. поради починало лице. 

 
През отчетната 2017г прекратените граждански дела са 64 

броя и са с 1  брой повече от предходната 2016г. /63 броя/ с 6 броя 
по-малко спрямо  2015г. /70 броя/. 
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Видове и брой прекратени  наказателни дела и 
причини за прекратяването им: Общо 37 броя, от които: 

1/ НОХД – 19 бр. в т.ч.18 бр. на основание чл.24, ал.3 НПК  
поради одобрени споразумения чл.381 – 384 НПК, 1 бр. прекратено на 
основ. чл.24, ал.1, т.9 НПК. 

2/ НЧХД - 11 бр., от които: 2 броя по спогодба, 1 брой 
прекратено на основ. чл.271, ал.4, вр. с чл. 24, ал.5, т.5 НК; 1 бр. 
изпратено на ВКС за определяне друг равен по степен съд;  5 бр. на 
основ. чл.24, ал.4, т.4 от НПК, поради оттегляне на тъжба и 2 бр. поради 
обединяване с друго НЧХ дело. 

3/ Дела по чл.78А - 1 бр. върнато на Районния прокурор. 
 
4/ ЧНД - 3 бр.- за принудително лечение от които:  1 бр. 

поради неспазване процедурата на чл. 427, ал.1 НПК, 1 бр. погрешно 
внесено в РС-Девин и 1 бр. на основание чл. 159, ал.4 от Закона за 
Здравето. 

5/ АНД  – 3 бр., от които: 1 бр. поради наложено наказание 
по друго наказателно дело, 1 бр. изпратено на РП и 1 бр. изпратено на 
ВКС, за определяне друг съд за разглеждане на делото. 

Прекратените наказателни дела през отчетната година са с  
20 бр. по-малко  спрямо 2016г./ 57 бр./ и 6 бр. повече спрямо  2015г./31 
бр./  

Тази разлика се дължи главно на споразуменията по НОХД по 
чл.382 – 384 НПК, които са били повече през 2016г. и по - малко през 
2015г.  

 
III. Брой обжалвани и протестирани. Резултати от 

въззивна и касационна проверка. Изводи.  
През отчетния период са обжалвани общо 51 бр. дела, от 

които граждански дела 25 бр., наказателни 26 бр.  
Граждански дела /25/ по видове, както следва:  
 Граждански дела по общия ред 22 броя; 
 Административни дела - 2 броя; 
 По чл.410 и чл.417 ГПК 1 брой; 

 
Наказателни дела /26/ по видове, както следва 
 НОХД 3 бр.  
 НЧХД 3 бр.; 
 АНД 20 бр. 
  
Броят на обжалваните и протестирани граждански и 

наказателни дела през 2017г. /51бр./ е по - малък спрямо 2016г. – 61 бр. 
и 2015г. – 72 бр.  
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Гр. дела показват по-малък  брой обжалвани дела  - /25 
бр./спрямо 2016г. – 28 бр. и  спрямо 2015г., когато са били 30 бр.  

Наказателните са по-малък брой / 26 бр. / спрямо 2016г.- 33 
бр. и спрямо 2015г., когато са били 42 бр.  

 
Справката за  върнати обжалвани и протестирани 

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

 
 за граждански дела  - 28 броя, от които 17 решения и 11 броя 

определения; 
 за наказателни дела   - 46 броя, от които 44 броя присъди и 

решения и 2 броя определения;  
 

 
                                            
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             Таблица №4 
  
 

В процентно отношение, стойностите имат следното изражение: 
                                                                                                                           

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Таблица №5 
 
По съдии: 

                                                                                                                                  Таблица №6 
                                                                                                                         

Анализ на причините, поради които са отменени 
актове: 

1/ По граждански дела:  

 
Видове дела 

Общо  
обжалвани и върнати от 

касационна проверка 

Потвърдени 
 

Изменени   
 

Отменени  
 

ГРАЖДАНСКИ 28 14 4 10 

НАКАЗАТЕЛНИ 46 29 5 12 

ОБЩО 74 43 9 22 

 
Години  

Общо  
обжалвани и върнати 

от касационна 
проверка - брой 

 
Потвърдени 

 

 
Изменени 

 

 
Отменени 

 

2015г. 84 55,96 19,04 25,00 

2016г. 80 73,75 12,50 13,75 

2017 г. 74 58,11 12,16 29,73 

 
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  39 8 18 26 2 1 3 4 6 10 

ЕЛКА ХАДЖИЕВА 35 6 11 17 2 4 6 6 6 12 

ВСИЧКО:    74 14 29 44 4 5 9 10 12 22 
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Отменени са общо 10 решения и определения, както следва:  
Гр. дело №275/2016г. отменено е определение за спиране на 

делото и връща за продължаване; 
Гр.д. №42/2017г. отменено е определение, с което е 

прекратено производството по отношение на един от ответниците, с 
връщане за продължаване спрямо този ответник и указание за издаване 
заповед за незабавна защита. 

Гр.д №92/2017 отменено е разпореждане, в частта на 
разноски и връщане с указания за присъждането им.  

Останалите 7 съдебни акта са решения, по които е отбелязан 
индекс 3а и 3б, т.е. отменя се решението от въззивната инстанция с 
постановен акт по същество /3а/ или връщане на делото за ново 
разглеждане /3б/. Причините са, поради несъвпадане на изводите на 
първоинстанционния съд с изводите на въззивната интанция по 
приложението на материалния закон.  

Гр.д. 362/2016г.  /докл. Ил. Зелева/ Обезсилва решението и 
връща делото за ново разглеждане. Предмет на делото е бил трудов 
спор – оспорване на заповед за уволнение. Несъвпадане на изводите на 
съда по отношение на представителната власт на ответника. 
Първоинстанционният съд е приел, че работодателят следва да се 
представлява от органа, овластен от закона да осъществява 
работодателската власт и е издал оспорваната заповед, позовал се е на 
ТР №1/30.03.2012г. по ТД №1/2010г. ОСГК ВКС. Въззивната инстанция е 
приела, че това представителство е ненадлежно, поради което е върнал 
делото за ново разглеждане.  

Гр.д. 382/2014г. /докл. Ел. Хаджиева/ Обезсилва решението, 
като недопустимо, поради неспазен срок за възражение по чл.414, ал.2 
ГПК.   

По наказателни дела:  
От общ брой 12 отменени съдебни акта по нак. дела са:  
1бр. определение, с което е била допусната съдебна 

реабилитация и изпращане на делото по подсъдност.  
9 решения по АНД, от които 6 бр. решения са отменени с 

постановен акт по същество. От тях едно с особено мнение; 3 дела 
върнати за ново разглеждане, в 2 от тях поради неизложени мотиви по 
същество, а 1 поради необсъждане на свидетелски показания.  

2 НОХД са възобновени, поради допуснато нарушение при 
одобряване на споразумение - неправилно е приложен чл.66 НК и 
неправилно е определен режим за изтърпяване на наказанието 
лишаване от свобода. 

Най - много отменени актове са решения по АНД дела, главно 
поради несъвпадане на изводите на въззивната инстанция /районен съд/ 
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и изводите на касационната инстанция, относно приложението на 
материалния и процесуалния закон.  

 
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 2015г. – 2017г. се наблюдава следното 
постъпление от граждански и наказателни  дела:  

През 2017г. са постъпили общо граждански и наказателни 703 
броя спрямо 708 броя за 2016г. и 573 броя за 2015г. Постъпилите дела 
са по-малко с 5  дела спрямо 2016г. и повече със 130 броя спрямо 2015г.   

 
 

 
 
 
 

 
                  Таблица №7 
 

 
 
 
 

                      Таблица №8 
 
 

 
                                                               Граф. №1 Постъпили граждански дела 2015-2017г. 
 

 
 
 
 

                         Таблица №9 
 

 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

2015г. 
 

2016г. 
 

2017г. 

Граждански дела 391 427 492 

Наказателни дела 182 281 211 

Общо 573 708 703 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

2015г. 
 

2016г. 
 

2017г. 

Граждански дела 391 427 492 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

2015г. 
 

2016г. 
 

2017г. 

Наказателни дела 182 281 211 
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                                                               Граф. №2 Постъпили наказателни дела 2015-2017г. 
 
 

 
 
 
 

                Таблица №10 
 
 

 
                                                                          Граф. №3 Общо постъпили  дела 2015-2017г. 
 

През отчетната 2017г. се наблюдава лек спад  на броя на 
постъпилите дела граждански и наказателни, спрямо предходните 2016г. 
със 5 бр. по-малко и увеличение със 130 бр. повече спрямо  2015г. През 
2015г. – 573 броя, през 2016г. – 708 броя, през 2017г. – 703 броя.  

По - голям брой имат делата по чл.410 и чл.417 ГПК за 
2017г. /335/ спрямо 2016г. /249/ и 2015г. /225/. Делата от и срещу 
търговци се отчитат вече към гр. дела по общия ред, които за 2017 са 
112 и са били по - малко спрямо 2016г. /140 бр./ и повече спрямо 2015 
/71 бр./ дела.   

Натовареността, определена спрямо всичко дела за 
разглеждане и свършени дела за 2017 година и предходните две години 
е следната: 

За 2015г. при всичко дела за разглеждане 654 броя и 
свършени дела 599 броя, определя средна натовареност на съдиите по 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

2015г. 
 

2016г. 
 

2017г. 

Общо 573 708 703 
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щат спрямо всичко дела за разглеждане 27,25 и спрямо свършените 
дела 24,96.  

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. 

За 2017г. средна натовареност при всичко дела за 
разглеждане 780 броя, спрямо свършени дела 712 броя, натовареност по 
щат спрямо дела за разглеждане 32,50, а спрямо свършените дела 29,67. 

Натовареността за гражданските дела: 
За 2015г. – 18,29 спрямо дела за разглеждане и спрямо 

свършените дела 16,67. 
За 2016 г. – 19,38 спрямо дела за разглеждане и спрямо 

свършени дела 17,88 бр.  
За 2017г. – 22,00 спрямо дела за разглеждане, спрямо 

свършените дела 20,17. 
 
Натовареността за наказателните дела: 
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. 
За 2017г. – 10,50 спрямо дела за разглеждане и спрямо 

свършените дела 9,50. 
 
Натовареността спрямо свършени дела от общия 

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

През 2015г. са свършени 599 дела, при дела за 
разглеждане 654, тоест 91,59 %. 

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

През 2017г. са свършени 712 дела, при дела за 
разглеждане 780, тоест 91,28 %. 

 
V. Средна натовареност на съдиите. Тежест и 

видове разпределени и решени дела. Качество на съдебните 
актове. 

През 2017г. 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.  
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На 12.04.2017г. са Актуализирани, въведените от 
09.03.2015г. Правила за случайно разпределение на делата по 
приложението на принципа, изготвени на база приетата Единна 
методика по приложение на принципа по протокол № 13/19.03.2015г.   

През 2017г. натовареността на съдиите се измерва, 
посредством въведените от 01.04.2016г. Правила за оценка на 
натовареността на съдиите , според които натовареността се изчислява 
в края на всяко година като се отчита не броя на разгледаните и 
приключени дела, а сложността им и извършената от съдията 
допълнителна дейност. Натовареността се изчислява на база претеглена 
стойност на делата, т. е. като се отчита тяхната сложност и времето 
необходимо на съдията за тяхното разглеждане и приключване по 
видове. Така всяко дело се измерва с определен коефициент за тежест, 
а индивидуалната натовареност е съобразена с годишното разполагаемо 
време и определения коефициент за тежест. Отчитат се и извършените 
допълнителни дейности като доклад „Бюро съдимост“. Разпределението 
на всяко дело се извършва, чрез ЦСРД по групи дела, в зависимост от 
прогнозна трудност при 100 % натовареност на двамата съдии в 
Районен съд Девин по всички видове дела.  

Справка за индивидуалната натовареност на съдията се 
изготвя, съгласно чл. 17. (1) в срок до 31 януари на всяка календарна 
година от администрацията на ВСС, която се генерира като електронна 
справка за предходната година, която отчита разгледаните и 
приключени дела и техния коефициент за тежест, както и другите 
дейности на съдията, описани в приложения № 5 - 7 от Правилата. 
(2) Справката по ал. 1 се прилага към кадровото досие на всеки съдия. 
Обобщена справка за индивидуалната натовареност на съдиите в 
съответния съд се прилага като неразделна част от годишния доклад, 
изготвян от административния ръководител. Първата годишна справка 
по чл.17 обхваща дейността на съдиите и съдилищата за календарната 
2017година /§8 от правилата/. 

На 02.10.2017г. с решение по протокол №38 от СК на ВСС е 
приет Анализ на данните, събирани през Системата за изчисляване на 
натовареността на съдиите. Приета е средна натовареност в рамките на 
индекс около 100 – 104,2, определен като средно аритметична стойност 
или 96,3 медианна стойност, който се формира като сбор от 
коефициентите на делата, които съдията е разгледал в рамките на 
2016г. и изчислена осреднена стойност за всички съдии в цялата страна, 
работили през 2016г. Средната натовареност е в рамките на нормалната 
натовареност, съгласно чл.16 ал.1 от Правила за оценка на 
натовареността на съдиите, в сила от 01.04.2016г.  

Според данните, изложени в Таблица 12 от приетия от ВСС 
Анализ на натовареността за 2016г. при щат на двама съдии са с 
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коефициент на натовареност от 97,3 , при минимален коефициент от  
84, 2 и максимален коефициент 110,3.  

Тези показатели определят нормална натовареност на 
съдиите от РС Девин за 2016г.  

Системата за измерване на натовареността в РС Девин 
показва натовареност, както следва: 

Съдия Ил. Ферева – Зелева 112,26, плюс допълнително 
натоварване от дейност като председател 31,25 и 5 от доклад „Бюро 
съдимост“. Текущо натоварване през 2017г. е с коефициент 148,51 

Съдия Ел. Хаджиева е с коефициент от 113, 39 плюс. 
Допълнителна натовареност 5 от доклад на „Бюро съдимост“. Текущо 
натоварване през 2017г е с коефициент от 118,39  

Тези показатели очертават нормална натовареност на 
съдиите от РС Девин през 2017г., съгласно чл.16 ал.1 от правилата, при 
получени в рамките на една година дела за разглеждане, които 
формират индекс на 
натовареност, в интервала между 70 и 130, включително и двете 
посочени стойности. 

Справката за дейността на съдиите в РС Девин: 
1/ По Граждански дела показва при общо 528 дела за 

разглеждане, от които 36 несвършени в началото на отчетния период и 
новообразувани 492 по съдии са: 

1. Илияна Ферева - Зелева общо 262 дела за 
разглеждане, от които 17 несвършени от предходен период и 245 от 
отчетния период. Общо свършени дела 242 броя. Останали несвършени 
в края на периода 20 броя. Свършени в тримесечен срок 238 броя. 

Решени по същество 213 бр., прекратени 29бр. 
2. Елка Хаджиева общо 266 дела за разглеждане, от 

които 19 несвършени от предходен период. Общо свършени дела 242 
броя. Останали несвършени в края на периода 24 броя. Свършени в 
тримесечен срок 232 броя. 

Решени по същество 207 бр., прекратени 35 бр. 
2/ По Наказателни дела: 
При общо 252 дела за разглеждане, от които 41 

несвършени в началото на отчетния период по съдии са както следва: 
3. Илияна Зелева общо 117 дела за разглеждане, от 

които 17 несвършени от предходен период. Общо свършени дела 105 
броя. Останали несвършени в края на периода 12 броя. Свършени в 
тримесечен срок 97 броя. 

Решени по същество  88бр., прекратени 17бр. 
4. Елка Хаджиева общо 135 дела за разглеждане, от 

които 24 несвършени от предходен период. Общо свършени дела 123 
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броя. Останали несвършени в края на периода 12 броя. Свършени в 
тримесечен срок 110 броя. 

Решени по същество 103 бр., прекратени 20 бр.  
При общ брой свършени граждански и наказателни дела 

712 броя, при дела за разглеждане 780 за 2017г. и натовареност на 
всеки съдия 100 %, според принципа на случайно разпределение на 
делата е 32,50 към дела за разглеждане и 29,67 спрямо свършените 
дела.  

 За 2016г. – 31,75 към дела за разглеждане и 28,54 
спрямо свършени дела, а за 2015г. – 27,25 към дела за разглеждане и 
24,96 спрямо свършени дела. 

 
VI. Структура на наказаната престъпност. Видове и 

брой по глави от НК. 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- 
общо дела, както следва: 

Гл.III - Престъпления против личността – Телесни 
повреди -  3 бр. по чл. 129 НК- 2 бр. и 1 бр. по чл.157,ал.4 НК; 

Гл. VI Престъпления против брака, семейството и 
младежта -  2 бр. по чл. 183 НК;  

Гл.VII - Престъпления против собствеността – 6 бр., в 
т.ч.: по чл. 195, ал.1 НК – 1 бр., по чл. 196, ал.1 НК – 3 бр., по чл. 209 
НК – 1 бр. и по чл. 216 НК – 1 бр. 

Гл.IХ – Престъпления против  дейността на държавните 
органи и обществените организации  - 3 бр. в т.ч. по чл. 270 НК – 1бр. и 
по чл. 279 НК – 2 бр. 

Гл. XIII Общоопасни престъпления, вкл. Транспорта и 
отнемане на МПС – 38 бр., в т.ч. 

по чл.343 б“6“ и 343 б.“в“НК  28 бр., 
по чл. 345 НК 3 бр. 
по чл. 346 НК  1 бр. 
по чл. 354а НК 1 бр.,   
Всичко НОХД 52 бр., в това число 

 Новообразувани 44 броя. Останали в началото 8бр.; 
 Бързи производства по чл.356 НПК 4 брой; 
 Незабавни производства 11 бр. 
 Общо постъпили дела през отчетния период 211 броя. 

Останали несвършени от предходен период 41 
броя. 
Общо дела за разглеждане 252 броя. 

 Дела по 78 А НК 17 броя; 
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Осъдени лица са 43 броя, от съдени 45. 
Оправдано е едно лице.  
От осъдените лица няма непълнолетни. 
На наказание лишаване от свобода до три години са 

осъдени 31 лица, в това число условно 26. Няма наложени наказания 
лишаване от свобода над три години. 6 лица са осъдени на наказание 
глоба,  на „Пробация“ – 4 лица, 2 са с наложени други наказания.  

Брой наказани лица със споразумение по чл.381 – 384 
НПК  - 18 лица.  

Други видове наказателни дела. 
 НЧХД – новообразувани 15 броя, останали от предходен 

период 8 броя, общо 23 броя. Общо свършени дела 18 броя. Решени по 
същество с присъда 7 броя. Прекратени 11 бр., от които 2 свършили със 
споразумение и 9 бр. прекратени по други причини. Осъдени 6 лица, в т. 
ч. на глоба – 1 лице, на пробация -  6 лица и на др.наказания – 1 лице. 
Оправдани – 11 лица.  

 По чл.78 А НК - 17 бр.от които  свършени 14 бр. – 
наложена глоба на 13 лица, за 1 лице делото прекратено 
и върнато на РП. 

 ЧНД от съд. производство 13 бр., от тях 2 от предходния 
период  

 ЧНД от ДП  69 броя, в т.ч. разпити 35 бр..   
 Реабилитации по чл.85 – чл.88 НК  8 броя. 

От всички предадени на съд общо 45 броя лица по 
НОХД са осъдени 43, едно дело е прекратено  и 1 лице е 
оправдано.  

НОХД № 219/2016г. (докл. съдия Елка Хаджиева) 
Предмет на делото е било престъпление по  чл.  343 в, ал.2 от 
НК, причина за оправдателната присъда е основанието на чл. 
304 от НПК – престъплението не е доказано. Присъдата е 
потвърдена от ОС Смолян. 

 
Наказателни производства със значим обществен 

интерес. 
В Районен съд Девин няма дела образувани през 2017г. 

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 52  бр. нак. дела за 

разглеждане, 44 са новообразувани и 8 бр. от предходен период. От тях 
общо свършени са 45 бр. Решени по същество с присъда са 26 бр., 19 бр. 
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са прекратени със споразумения и 1 бр. прекратено на основание чл.24, 
ал.1, т.9 от НПК.  Внесени са 17 бр. постановления по чл.78а НК.  

Други искания, внесени от прокурора: 
 ЧНД от досъдебното производство 69 бр. 
Делът на осъдителните присъди от общо 52 НОХД, от които 

45 свършени, 26 бр. с присъда 57,88 %. 
Делът на споразумения по чл.381 – 384 НПК / 18 бр./ спрямо 

45бр. свършени е 40 % 
Наказана престъпност с влязли в сила присъди и брой 

осъдени лица.  
Броят на осъдените лица е 43 лица. 
Наложените наказания по видове престъпления, са 

както следва:  
1/ Гл.III - Престъпления против личността – Телесни 

повреди – внесено по чл.129 ал.2 НК. Оправдан по този текст и осъден 
по чл.132, ал.1, т.2, във връзка с чл.78 А НК го освобождава от 
наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба;   
1 лице по чл. 157, ал.4 – 1 лице на лишаване от свобода 1г.4м. условно; 

2/ Гл.VI – Престъпления  против брака , семейството и 
младежта – по две дела по чл. 183 НК – 2 лица, признати за виновни и 
не налага наказание. 

3/ Гл. VII –  Престъпления против собствеността  4 
лица, в т.ч по чл. 196, ал.1 НК  - 2 лица на лишаване от свобода за срок 
от 2г.4 м. реално и 1г. 6м. реално; по чл. 209 НК – 1 лице на 
лиш.свобода за срок от 1 г. реално и по чл. 216, ал.1 НК – 1 лице на 
пробация.. 

4/ Гл.IX -  Престъпления против дейността  на 
Държавните органи и Обществените организации – 3 бр., в т.ч.: по чл. 
270 НК – осъдено едно лице на глоба; по чл. 279 – 1 лице на пробация и 
1 лице на лишаване от свобода за срок от 3 м. условно. 

5/Гл. XIII -  Общоопасни престъпления осъдени  общо 
32 лица, в т.ч.  по чл.343 б“6“ и 343 б.“в“НК са  осъдени 24 лица, от 
които 22 лица на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 20 условни 
присъди, 1 лице на наказание глоба, 1 лице на пробация /чл.343в, ал.1 
НК/. 

По чл. 345 НК - 2 осъдени лица – 1 лице на глоба и 1 лице 
на пробация. 

По чл. 346 НК - 1 осъдено лице на лишаване от свобода 
за срок от 1 г. условно. 

По чл.354а, ал.3, 4 и 5  НК - 1 осъдено лице на лишаване 
от свобода за срок от 6 м. условно. 

По чл.354в НК – на 1 лице наложена глоба по чл.78А НК.  
По чл. 338 НК – 1 лице – на глоба. 
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По чл. 339 НК – 2 лица, на лишаване от свобода за срок 
от 8м. и 5м. условни. 

Наложените наказания на осъдените лица са:  
31 лица са осъдени на лишаване от свобода до 3 години, 

в т.ч. 26 бр. условни присъди; 6 лица са осъдени на пробация; 4 лица на 
глоба и 2 лица признати за виновни, но не налага наказание.  

 
VII. Съдебно изпълнение.  
През 2017 г. са образувани 55 броя изпълнителни дела. 

 Несвършени дела в началото на отчетния период 467 дела. 
Свършените през годината са 95 бр. дела, останали не 

свършени 427 броя. 
През 2016 г. са образувани 42 броя изпълнителни дела. 
Свършените през  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 отчетната година са образувани 55 бр. дела. 
През 2016г. са образувани 42 бр. Дела, а  през 2015 г. 80 

броя дела  или с 13 бр. повече в сравнение с 2016 г. и с 25 броя по - 
малко спрямо 2015г. 

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 

2015г. 0 39 41 0 80 
2016г. 8 13 21 0 42 
2017г. 37 8 10 0 55 

                                                                                                              Таблица №11  
  През отчетната година свършените изпълнителни дела са 95 
бр., през 2016г. са 73 броя, през 2015 г. са 86 бр.,  или с 22 бр. повече 
в сравнение с 2016г./73 бр./ и 9 повече спрямо 2015г./ 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 

2017г. 19 52 24 0 95 
2016г. 6 33 34 0 73 
2015г. 0 40 46 0 86 

                                                                                                             Таблица №12 
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  В края на 2017г. несвършените  изпълнителни дела са 427 
броя. 
           През 2016 г. несвършените изпълнителни дела са 467 бр., 
докато през 2015г. несвършените изпълнителни дела са 498 броя.  

Дължимата  суми по изп. дела през 2015г. е била   9 529 835 
лв., през 2016г. - 9 157 253 лв. а за отчетния период 2017г. - 8 467 235 
лв.  Останала,  несъбрана сума в края на 2017г. е 7 505 069 лв. 
  За отчетната 2017г. в СИС е събрана сума в общ размер 
555 942.00 лева. 

През 2016 г. е събрана сума в общ размер 428 822.00 лева. 
         През 2015г. е събрана сума в общ размер 258 240.00 лева. 

Тенденцията от 2015 – 2017г.  е към намаляване броя на 
изпълнителните дела в държавното изпълнение и се дължи главно  на 
завеждане на дела пред ЧСИ.  

През 2016г. бяха приети промени в чл.264, ал.2 ЗСВ и чл.109 
ПАС, с които се уреди възможността за предоставяне на ДСИ събиране 
на  вземанията на органите на съдебната власт. През 2017г издадените 
изп. листове за разноски в полза на съдебната власт се изпращат на 
ДСИ за събиране на вземането, като това доведе до увеличаване на броя 
на изп. дела пред ДСИ в рамките на отчетния период.     

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.  

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 2017г. в Служба по вписванията  са извършени общо 

1485 броя вписвания.   
През 2016г. са извършени общо 1 756 броя, спрямо 1 262 

през 2015г.  
Статистически данни 

 
Година брой 

вписвания  
отбелязвания 

и 
заличавания 

брой 
удостовере

ния 

Брой 
устни 

справки  

брой  
преписи  

брой   
откази  

2017 1485 204 330 40 467 7 

2016 1756 110 287 24 498 18 

2015  1262 131 404 29 566 14 
                                                                                                               Таблица №13 
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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 2017г. са изготвени общ брой свидетелства и справки за 
съдимост – 4 204 броя. През 2016г. - 4 641 броя и  през 2015г. - 4 333 
броя.  

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

X. Сграден фонд и техническа обезпеченост     
10.1 Сграда.   
През 2017г. финансовите средства са използвани при 

спазване на принципа за законосъобразно и целесъобразно 
изразходване. Своевременно е уведомяван първостепенния 
разпоредител с бюджетни средства ВСС за необходимостта от 
финансови средства.  

През 2017г. беше извършен „Основен ремонт“ на фасадата и 
покрива на съдебната палата, 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 беше необходим, 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, които в резултат на температурните разлики бяха  
изпадали и отхлабени. 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 като неотложна ремонтна 
дейност, беше осъществено през пролетта м. април и м. май 2017г.   
Изразходваните средства са на стойност 20635.48 стойност лв.  

През 2017 беше закупен климатик за съдебна зала на 
стойност 1900.00 лв. 
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С протокол № 30/16.08.2017 г. е увеличена бюджетната сметка 
по § 10-00 „Издръжка „ с 4875.00 лв. за обзавеждане на 3 
канцеларии на съда с офис мебели. 
 
 

10.2 Техническа обезпеченост – компютри и 
програмни продукти.  

 

През 2017 година Районен съд - Девин работи с 18 броя 
собствени компютърни конфигурации и два 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 три компютърни конфигурация, един принтер и  скенер. 
Със собствени средства се закупиха два монитора, с които се 
доокомплектоваха две работни станции, закупени през 2016г. при 
съдебните секретари. През същата година закупихме и шест броя UPS-и 
за компютърни конфигурации и един брой UPS за сървър. Горните мерки 
за по-добро техническо обезпечаване,   постигнаха  обновяване и 
замяна на повредени компютърни конфигурации, смяна на част от 
старите  конфигурации (доставени през 2007 г. - 3 броя стари) с 
получените нови. Всички компютърни конфигурации вече са оборудвани 
с  UPS-и. Защитихме с UPS и някои важни технически възли (мрежовите 
суичи, зала 1 и др.).  

Пред съдебни зали 1 и 2 са инсталирани контролни 
видеодисплеи, на които се обявява графика на съдебните заседания за 
разглеждани дела. Поставени са контролни монитори в съдебните зали 
за следене на протокола от страните по дела.  

Всички съдии и служители са обезпечени с компютри и 
принтери, за да могат да изпълнят ефективно и срочно задълженията си.  
                 През 2018 година ще обновим по - старите компютърни 
конфигурации, подлежащи на замяна съгласно писмо на комисия ПКИТС 
при ВСС. 

          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. 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 
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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; 
 за проверка на лица свързани със съдебното 

производство – НБД „ Население ”; 
 правно - информационата система - Апис. 

 
 От  счетоводството 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. 

 

Районен съд – Девин поддържа собствена УEБ страница, на която 
се публикува актуална информация за работата на съда и съдебните 
служби. Посочват  се датите и часовете на съдебните заседания, 
публикуват се постановените съдебни актове, дава се и друга полезна 
информация на гражданите. Публикуват се  новини и събития относно 
дейността на съда. 

 
XI.Дейности в изпълнение на комуникационната 

стратегия на съдебната власт през 2017г. по индикатори, както 
следва: 

 
 

№ Индикатор Период на 
измерване 

Източници на 
информация 

Дата 

1 
 
 

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

 
 
 

2017 г. 

Участие на магистрати и 
служители от РС Девин 
в обучения и работни 
срещи 

21.03.2017 г. 
05.06.2017 
11.12.2017 г. 
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2 Брой медийни изяви  
 

2017 г. 

Отразяване на 
инициативите на съда в 
статии на в - к „Отзвук“,  
Смолян прес ел. 
издание и на сайта на 
съда   
1 симулативен процес 

Бр.31/24-
26.04.2017г. 
Бр.35/15-
17.05. 
18.05.2017г. 
11.12.2017г.    

3 Нови (обновени) уебсайтове на 
ОСВ 

2017 г. Редовно актуализиране 
на сайта на съда 

01.01.2017  
31.12.2017г. 

4 Честота на обновяване на 
информацията 

2017  г. ежедневно  

5 Обслужени запитвания по ЗДОИ 2017 г. 1 бр. 12.05.2017г. 

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

 
2017 г. 

6 участия на съдиите и 
2 участия на служители 
в обучения на НИП  

 

7 Вътрешни информационни 
бюлетини в рамките на ОСВ 

 
2017 г. 

Предоставяне на 
Конституция на 
участниците ученици в 
Ден на отворени врати 
07.12.2017г.  

- 

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

 
2017 г. 

 
ден на отворените 
врати 
 

 
 
07.12.2017 г. 

9 Време за реакции при 
комуникационни (медийни) 
кризи 

 
2017 г. 

През 2017г. РС Девин не 
е имал ситуации на 
медийна криза 

 

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

 
2017 г. 

Участие в обучения и 
срещи дискусии на  
съдиите от Пловдивски 
апелативен район 

 

 
 

  Информацията по индикатори, представена в таблицата е към 
30.12.2017г. 

1. През 2017 г. магистрати и съдебни служители от РС Девин са 
участвали в обучения на НИП и работни срещи на ВСС по изпълнение на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 -2020г.  

2. Медийните изяви са базирани на отразени срещи и инициативи 
във вестник „Отзвук”, гр.Смолян и отразените в сайта на съда, от които  
На 20.04.2017г. от 13.30ч. в Районен съд - Девин се проведе 
планирано обучение в рамките на Образователна програма „Съдебна 
власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“ на учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин и СУ „Димитър 
Благоев“ – Доспат по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните 
институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“. Темата 
беше представена от съдия Илияна Ферева – Зелева.  
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Обучението започна с представяне на информационната рубрика 
 „Достъп до правосъдие“, изготвена от ВСС. Инициативата е отразена 
във в - к „Отзвук“ Бр.31/24-26.04.2017г. 

На 09.05.2017г. от 11.00ч. в Районен съд - Девин се проведе 
планирано обучение в рамките на Образователна програма „Съдебна 
власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“ на учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Никола 
Вапцаров“ – Борино  и СУ „Димитър Благоев“ – Доспат по темата 
„Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател и 
запознаване със статута на магистратите“. Темата е представена от 
съдия Елка Хаджиева.  Отразена във вестник „Отзвук“ бр. Бр.35/15-
17.05.2017г. 

На 13.06.2017год. от 13.30часа, в сградата на СУ „Никола 
Йонков Вапцаров“ с.Борино, се проведе планирано обучение на 
учениците от 10 и 11 клас, по темата „Как да защитим правата си чрез 
съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“ 
Темата бе представена от съдия Илияна Ферева-Зелева.  

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

5. През 2017г. към 30.12.2017г. има постъпило 1 запитване по 
ЗДОИ. 

6. Проведени обучения за повишаване на квалификацията. 
Участие в обучения и работни срещи на магистрати и съдебни 

служители, отговарящи за „Връзки с обществеността“ и представители 
на ВСС: съдия Хаджиева участие в обучение по изпълнение на 
Комуникационната стратегия / 21.03.2017г. 3 дена организирано от 
НИП/; М. Дакова 05-07.06.2017 / 3 дена организирано от НИП/; съдия 
Зелева участие в работна среща с представители на ВСС 11.12.2017.       

Участие в обучения през 2017 г. на съдии и служители:  
С цел повишаване качеството на административното обслужване 

на гражданите и повишаване професионализма на съдии и служители 
през 2017г. в организираните от НИП София обучения са взели участие 
съдии и служители, както следва: 

1/ съдия Илияна Ферева - Зелева е участвала в обучения: 
„Транспортни произшествия“; „Ефективно разследване на наказателни 
дела в съответствие със стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и 
доказателствени средства. Използване на СРС като доказателствено 
средство.“; „Теоретични и практически въпроси на въззивното и 
касационно производство по ЗАНН“; „Защита на потребителите. 
Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите“; 
„Промени в НПК“. 

2/ съдия Елка Хаджиева е участвала в обучения: 
„Комуникационни умения и изпълнение на Комуникационната стратегия 
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на съдебната власт 2014-2020г.“ „Теоретични и практически въпроси на 
въззивното и касационно производство по ЗАНН“; „Защита на 
потребителите. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в 
договорите“; „Промени в НПК“.  

 
2/ служители  
Мария Иванова Дакова е участвала в обучение 

„Комуникационни умения и изпълнение на КС на съдебната власт 2014-
2017г. 

Христина Георгиева Василева  участва в „Начално обучение на 
съдебни служители“,  след назначаването й на длъжността архивар. 

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 2017год. РС Девин участва в 
реализираните обучения по Споразумение за сътрудничество между ВСС 
и МОН. Работата на съдиите Ил. Зелева и Ел. Хаджиева по програмата е 
отличена с грамота „Служебна благодарност“ от ВСС, по повод 
удостояване на ВСС с награда през 2017г. в международен конкурс 
„Кристални везни на правосъдието“.  

Ден на отворени врати в Районен съд - Девин, проведен на 
07.12.2017г.  

На 07.12.2017г. в Районен съд Девин се проведе Ден на отворени врати 
на тема „Как да защитим правата си, чрез съдебните институции“. 
Обявление за инициативата, съдържащ дневен ред е публикувано на 
интернет страницата на съда. За инициативата бяха изпратени покани 
до целеви групи, ученици от училищата СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ 
„Димитър Благоев“ – Доспат и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино. Бяха 
изпратени покани до общини и други институции, за които инициативата 
би представлявала интерес като Дирекция „Закрила на детето“, 
Читалище – Девин, РИО на МОН – Смолян и други.  

На събитието присъстваха около 50 ученици от три училища от 
териториалния обхват на съда - СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Димитър 
Благоев“ – Доспат и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино.  

На присъстващите граждани беше представена целта на този ден, а 
именно да бъдат запознати отблизо със структурата, функциите и 
дейността на съда. Органите, включени в системата на съдебната власт 
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и основната роля на съдилищата в Република България. Българското 
законодателство в областта на правата на човека, което е напълно 
съобразено с нормите и стандартите на Европейската конвенция за 
защита на правата на човека.  

На учениците и учителите беше представена Образователна програма 
„Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“. През 2017г. програмата е отличена с награда 
на ВСС в престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на 
Съвета на Европа.  

Районен съд Девин ще продължи обучението за учебната 2017/2018г. с 
определените от РИО на МОН училища СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ 
„Димитър Благоев“ – Доспат и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино.  

Като лектори в обучението ще вземат участие съдиите от Районен съд 
Девин:  

- съдия Елка Хаджиева по темата „Представяне на професията съдия, 
прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“ и  

- съдия Илияна Ферева – Зелева по темата „Как можем да защитим 
правата си чрез съдебните институции. Достъп до правосъдие. Детско 
правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието, жертви и 
извършители на престъпления“.  

Прозрачността в работата на съда беше представена, чрез мултимедия 
избрана от десетте информационни рубрики на ВСС.  

Беше разработен и представен от учениците от СУ „Христо Ботев“ – 
Девин симулативен процес по НОХД по обвинение срещу непълнолетен, 
държал наркотични вещества и управлявал МПС след употребата им. 
Симулативният процес бе заснет и запазен на диск, за да бъде излъчван 
в рамките на обученията, планирани с учениците по Образователната 
програма за учебната 2017/2018г. В отчета за дейността 
„Информационна кампания Ден на отворени врати“ на ВСС, 
провеждането на Деня в РС Девин е отчетено като добра практика.   

Бяха представени 15 есета от учениците в гр. Доспат, 3 есета от 
учениците от гр. Девин и 3 есета от учениците от с. Борино по темата на 
деня.  

От назначена за целта от председателя на съда комисия са отличени три 
есета.  
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Наградени са есета, написани от Валерия Венкова Кисимдарова от СУ 
„Христо Ботев“ – Девин, Анита Венелинова Дойкова от СУ „Димитър 
Благоев“ – Доспат и Венцислав Данаилов Балабанов от СУ „Димитър 
Благоев“ – Доспат, с плакет и удостоверение. Отличените есета се 
обявиха на сайта на съда.  

На учениците взели активно участие в симулативния процес се връчиха 
удостоверения за активно участие и Конституция.  

На СУ „Христо Ботев“ - Девин се връчи плакет за изготвен симулативен 
процес, а на СУ „Д. Благоев“ - Доспат и СУ „Н.Й Вапцаров“ - Борино 
плакет за активно участие в Ден на отворени врати, а всички участници 
получиха значка като символ за участието им в събитието.  

Денят на отворени врати е отразен от местните медии „Смолян прес“ и 
вестник „Отзвук“.  

На участниците в събитието беше предоставена анкета, за да 
проследим, какъв е бил интересът им към събитието и какво трябва да 
се подобри и промени в следващите инициативи от този тип на съда.  

Искам да отбележа и изразя служебна благодарност към съд. секретар 
Мария Дакова за проявената инициативност към организацията и 
изготвяне на материали за Ден на отворени врати и обученията по 
Образователната програма.  

  XII. Заключение относно организацията на 
административната и съдебната дейност през 2017г.  

През 2017г. са актуализиран всички вътрешни правила на 
съда, в т.ч. „Стратегически план“, „Оперативен план“, „РИСК Регистър“ и 
„Правила за прилагане на принципа за случайно разпределение на 
делата“. Обявени са на интернет страницата на съда.   

Организацията на съдебната и административна дейност е 
следвала, изпълнение на заложените основни приоритети в оперативен 
и стратегически план:   

1/ Оптимизиране на управлението на съда и обезпечаване на 
ефективно, срочно и достъпно правосъдие; 

2/ Повишаване на качеството на правосъдието и постигане на 
европейски стандарти на правоприлагане; 

3/ Оптимизиране и подобряване дейността на 
администрацията и постигане на качествени, бързи и достъпни 
административни услуги; 
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4/ Технологично модернизиране и повишаване достъпа до 
съдебна информация.  

5/ Оптимизиране на комуникацията с обществеността и 
медиите, чрез изпълнение на заложените дейности в Комуникационната 
стратегия на ВСС; 

6/ Повишаване на общественото доверие и прозрачност в 
работата на съда.   

В периода 05-09.06.2017 г., на основание Заповед № 
ПП – 01 – 25/30.05.2017 г. на главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 58, ал.3 от 
ЗСВ, бе извършена комплексна планова проверка, от комисия в 
състав от трима инспектори, по организацията на 
административната дейност, образуването, движението и 
приключването на наказателни дела за 2015г. и 2016г. на РС- 
град Девин. В изложените в Акта, вх. № 821/20.07.2017 г., констатации 
от извършената проверка Инспекторатът към ВСС прави изводи, че са 
постигнати отлични резултати по организацията на административната 
дейност, образуването, движението и приключването на делата, поради 
което Инспекторатът към ВСС счита, че не следва да се дават 
препоръки. Констатирана е добра практика на съдиите  РС – Девин при  
своевременно заместване при отсъствие, което не позволява никакво 
забавяне по делата, надлежните актове и действия се 
постановяват/извършват в много кратки срокове, стриктно се спазват 
установените в ПАС срокове за образуване, разпределяне на докладчик, 
докладване на постъпилите книжа, като е постигната отлична бързина и 
оперативност при обработването и движението на делата. Не е 
установено да са пропуснати срокове за постановяване на необходимите 
актове. 
 Спазват се сроковете за разглеждане на делата, съгласно 
разпоредбите на процесуалните закони, Правилника за администрацията 
в съдилищата и времевите стандарти, възприети от съда.  
        Изготвят се месечни графици за дежурства по съдии. 

Организацията на служба „Съдебно деловодство“ е съгласно 
правилата на гл.8 ПАС. Воденето на деловодните книги и регистри е 
организирано, съгласно раздел II. Съдебните деловодители следят за 
изтичане на процесуалните срокове, представят делата на съдиите и 
изпълняват техните разпореждания, постановени в закрити и 
разпоредителни, в деня на предаване на акта в съдебното деловодство 
или най-късно на следващия ден. 

В РС-Девин, съдебните актове се публикуват в интернет страницата 
на съда в деня на постановяване им, както и в ЦУБИПСА, с изключение 
на съдебните актове по делата от наказателно общ характер, по които 
подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание. Съгласно чл. 64, 
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ал.2 от ЗСВ (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) , 
решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват на 
страницата на съда в интернет, след получаване на уведомление от 
прокурора, че са предприети действия по привеждането им в 
изпълнение. 

Спазват се изискванията на чл.93 от ПАС: Със заповед № 
4/04.01.2017г.  председателят на съда е възложил на административния 
секретар до края на месец януари да се извърши инвентаризация на 
делата за предходната година. Изготвена е  Докладна с вх. № 
45/16.01.2017г., според която в Районен съд Девин няма изгубено или 
унищожено дело преди изтичане на срока за пазенето му.  

През 2017 г. се извърши подбор на документите в учрежденския 
архив по делата, с изтекъл срок на съхранение, от 01. 01.2011 г. до 
31.12.2011 г., като всички крайни актове – присъди, решения и 
определения бяха отделени и подредени по години и видове, съгласно 
утвърдената Номенклатура на делата. На 17.03.2017 г. е получено 
потвърждение  с вх.№ 298/17.03.17г. от отдел „Държавен архив”- 
Смолян за унищожаването на описаните в Акта документи.  
 В РС - Девин е създадена организация за следене на внесените по 
сметка на съда държавни такси и депозитни суми, съгласно утвърдената 
със Заповед № 57/12.04.2017г. на Председателя на РС- Девин Наръчник 
по управление на ИСУК и изготвените към него „Инструкция за реда и 
контрола по събирането на държавните такси и присъдени публични 
вземания в Районен съд-Девин”.   
        Достиженията в организацията на съдебна и административна 
дейност са показател за изпълнение на основната цел да предоставим 
високо качество на съдебните услуги от добре подготвени съдии и 
служители, с което да подобрим представата на гражданите за работата 
съда и да повишим тяхното доверие в съдебната система на Република 
България.   
        Изразявам служебна благодарност към всички съдии и служители 
за  личната им ангажираност при изпълнение на служебните 
задължения, за проявената инициативност и готовност за поемане на 
извънредна работа, с което всеки има своя принос към постигнатите    
резултати. Изразявам увереност, че през 2018г. ще продължим добрата 
практика и ще усъвършенстваме професионалните си знания и умения.  

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

През 2017г. бяха внесени по голям брой незабавни 
производства по гл. 25 НПК /11 бр./, спрямо бързите  по гл.24 НПК. В 
годишния доклад от 2016г. бяхме посочили проблемите, които възникват 
при незабавните производства, поради което намираме, че промяната с  
ЗИД на НПК, в сила от 05.11.2017г., ДВ бр.63/04.08.2017г. който отменя 
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незабавното производство по гл. 25 ще гарантира един разумен срок, 
както за съдията докладчик за насрочване и разглеждане на делото, 
така и за подсъдимия да организира своята защита.    

Сходен проблем съществува и с уреденото в гл. 25 ГПК 
бързо производство по отношение на срокът за насрочване и 
разглеждане на делото не по - късно от три седмици, който не е 
достатъчен за изготвяне на експертизи. Това е така, тъй като от момента 
на връчване на доклада за страната възниква задължение да представи 
документ за внесен депозит, което води до отлагане на заседанието, 
поради липса на време за изготвяне на заключението, съответно 
удължава срокът за разглеждане на делото. В много случаи срокът е 
недостатъчен за призоваване на страни, когато адресът е извън района 
на съда.  

Необходимо да се изработи Електронна система за подбор 
на вещи лица, тъй като една от основните причини  за неразглеждане на 
делата в тримесечния срок е неизготвяне на експертизи, поради 
трудности с намиране на вещи лица.  
                      Налице е противоречива практика по приложението на 
чл.126 ЗАДС и чл.234 НК, което налага да се отграничат ясно случаите, в 
които следва производството да е административно наказателно по 
чл.126 ЗАДС и наказателно по чл.234 НК. Напоследък се налага практика 
на прекратяване на наказателното провоизводство и изпращането му за 
образуване на адм. наказателно, което води на практика до нееднакво 
разрешаване на сходни случаи.  Това противоречие може да се разреши 
по тълкувателен път, като се отграничат случаите, в които едно лице 
следва да бъде привлечено към наказателна, когато случаят е  
немаловажен и в кои следва да носи адм. наказателна. Двата състава 
уреждат адм. наказателна и наказателна отговорност за държане на 
акцизна стока, без да е внесен дължимия акциз. Необходимо е 
уеднаквяване на практиката, като се отграничат хипотезите на  
нарушения по чл.126 ЗАДС и тези по чл.234 НПК, чрез тълкувателно 
разрешение на ВКС.  
 

Делът на общоопасните престъпления е най  - висок и 
поради това се налага, разпоредбата на чл.343г, във вр с чл. 37, ал.1, 
т.7 НК, във вр с чл.49 ал.1 НК която урежда срокът на наказанието 
лишаване от права, когато се налага самостоятелно или с друго 
наказание, несвързано с лишаване от свобода за определен срок до три 
години в пределите, установени в особената част на този кодекс. Чл. 
343г НК следва да се приведе в съответствие с разп. на чл.174 ЗДвП (1) 
(Изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) която 
урежда срокът на това наказание в зависимост от концентрацията на 
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алкохол в кръвта в абсолютни размери, като по този начин ще има 
еднакъв стандарт при сходни случаи.  
Необходимо е да се допълни и с престъплението по чл.345 НК, тъй като 
същия състав е уреден като адм. нарушение в чл.175 ал.3 ЗДвП, който 
предвижда и наказанието лишаване от право да се управлява МПС.   
 
 
                              
Гр. Девин                               АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ 
31.01.2018г.                          ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРС: 

                                             ИЛИЯНА ЗЕЛЕВА 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


