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Годишният доклад на Районен съд Девин се изготвя от 
Административния ръководител – председател на съда – съдия Илияна Ферева - 
Зелева, съгласно чл.80, ал.1, т.12 ЗСВ. 

Дейността на РС Девин през отчетния период 01.01 – 31.12. 2018г. е 
организирана, съгласно Конституцията на Република България и  Закон за 
съдебната власт. Прилагане на законите точно и еднакво,  спрямо всички лица и 
случаи, за които се отнасят. Откритост,  достъпност и прозрачност на 
действията.   

Изпълнение на основните приоритети, заложени в оперативен и 
стратегически план - оптимизиране на управлението на съда и обезпечаване на 
ефективно, срочно и достъпно правораздаване. Ефективно управление на 
делата и на условията на труд. Качествени, бързи и достъпни административни 
услуги. Информационно и технологично модернизиране.  

Осъществяване на дейността от компетентни и мотивирани съдии и 
съдебни служители.  

Данните, изложени в доклада отчитат дейността на съда, съобразно 
одобрените от ВСС статистически отчети по таблици, изменени и допълнени с 
протокол №6/13.02.2018г. от Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, 
представляващи приложение към настоящия доклад. 

 
             I. Териториален обхват на юрисдикцията на РС - Девин.  

 
1.1 През 2018г. Районен съд Девин е осъществявал 

правораздавателната си дейност, 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. Жребово; 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.  
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1.2 Кадрова обезпеченост.  
През 2018г. общата щатна численост на съдии и служители на 

Районен съд Девин е 18 щ. бр., от които 2 магистрати, 1 държавен съдебен 
изпълнител, 1 съдия по вписванията и 14 съдебни служители, обща и 
специализирана администрация както следва:   

 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.  

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.  

През 2018г. административното ръководство е осъществявано от 
съдия Илияна Ферева - Зелева. При отсъствие адм. ръководител се замества от 
съдия Елка Хаджиева по реда на чл.168, ал.7 ЗСВ.   

Съдиите Ил. Зелева и  Ел. Хаджиева са работили целогодишно, при  
отработени по 12 човекомесеца за съдия.  

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

Длъжността държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ е изпълнявала  
съдия Ася Пашова, а длъжността съдия по вписванията /СВ/ - съдия Иво 
Шамов.  

Магистратите Ил. Зелева и Ел. Хаджиева са с придобит по реда на 
чл.234 ЗСВ трети ранг на място „съдия ВКС и ВАС“, гласуван с пр. решение 
№6/07.02.2017г., т.11.1 и т.11.2 от СК на ВСС. Имат продължителен съдийски 
стаж от 19 години, последна атестационна оценка „много добра“, които са 
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показателни за доказани от тях умения за оптимална организация на съдийска и 
административна работа. Високият процент на свършените дела в срок до 3 
месеца и постановяване на всички съдебни актове в рамките на законните 
срокове са показател за експедитивност и дисциплинираност, както и за 
спазване на графика на насрочените съдебни заседания. Данните в 
ежемесечните справки за постановени актове сочат, че всички съдебни актове 
са написани в срок до 1 месец.  

През 2018г. магистратите в РС Девин / съдия Ил. Зелева и съдия Ел. 
Хаджиева / са разглеждали граждански и наказателни дела при 100% 
натовареност, разпределяни чрез прилагане на принципа за случайно 
разпределение чрез Единна централизирана система за разпределение на делата 
/ЦСРД/, съгласно протоколно решение № 23/07.05.2015г. на ВСС, в сила от 
01.10.2015г. Дежурствата са полагани по изготвен в началото на месеца месечен 
график, обявен на интернет страницата на съда.  

В РС Девин при щатна численост от двама магистрати не могат да се 
създадат 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, на основание заповед 
№519/18.10.2016г., издадена от Л. Хаджииванов - председател на окръжен съд 
Смолян участват в общо събрание на съдиите от РС Смолян. 

ДСИ А. Пашова има продължителен стаж от 14г. и 7 месеца на 
длъжността. 

СВ И. Шамов е със стаж от 14 години на длъжността.    
Държавен съдебен изпълнител А. Пашова и съдия по вписванията  И. 

Шамов са участвали в състава на комисия, назначена за атестирате на 
служителите през 2018г., съгласно заповед №3/03.01.2018г., издадена от Ил. 
Зелева - адм. ръководител.   

Съдиите А. Пашова и И. Шамов са компетентни и мотивирани  да 
изпълняват качествено и в срок поставените им служебни задачи, предвид 
резултатите от проверка, дейността на службите по реда на чл.80 ал.1 т.8 ЗСВ 
от назначена от адм. ръководител комисия със заповед № №14/ 14.01.2019г.  

 
Съдебни служители. 
През 2018г. са заети всички 14 щатни бр. съдебни служители.  
На 14.08.2018г. е назначен един деловодител в СИС / Зл. Чаушева/ 

след проведен конкурс със срочен трудов договор до завръщане на титуляра, 
поради ползване на отпуск по майчинство.  

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 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.  

Щатът на съдебни служители е оптимален за обезпечаване на 
административната и съдебна дейност, за прилагане на принципа на 



 6

непрекъснатост на работното време при обслужване на граждани, чрез плаващо 
ползване на времето за почивка. Прилагане на принципа на взаимозаменяемост, 
на възлагане на допълнителни функции при отсъствие и при повишаване обема 
на работа.  

Всички съдебни служители са запознати с длъжностните си 
характеристики и с разпоредбите на Правилника за администрацията в 
съдилищата и са изпълнявали професионалните си задължения, спазвайки 
правилата за професионална етика, предвид поставените отлични оценки при 
атестирането им по реда на ПАС от назначената за целта атестационна комисия.   

През 2018г. ежемесечно провеждахме работни съвещания, с участието 
на всички съдии и служители, на които се обсъждаха конкретни въпроси и 
предложения, набелязвахме конкретни мерки за подобряване дейността на 
служителите.   

Управлението на човешките ресурси се осъществява, чрез въведени и 
утвърдени, съгласно чл.13, ал.3, т.9 ЗФУКПС писмени политики и процедури:  
„ Правила за организация на управлението на човешките ресурси“, „Правила за 
комплектоване на трудови досиета“ „Правила за оценка на трудовото 
изпълнение“, „Правила за вътрешния трудов ред“.  

Въведените вътрешни правила, съгласно заключението от доклад за 
извършен одит в периода 15.10.2018г. – 02.11.2018г. от дирекция „Вътрешен 
одит“ към ВСС са адекватни на действащата нормативна уредба. Управлението 
на човешките ресурси е в съответствие с нормативните изисквания.  

 
            II. Движение на делата. 

2.1 Брой дела за разглеждане към 01.01.2018г. – общо 68 броя, от 
които:  

Граждански дела 44 бр., от които 42 бр. гр. дела по общия ред, 1 бр. 
административно дело и 1 бр.частно гр.дело. 

Наказателни дела 24 бр., от които НОХД 7 бр.; НЧХД 5 бр.; 78а НК – 
3 бр. и  АНД 9 бр.  

2.2 Постъпления на дела в съда – новообразувани и брой дела за 
разглеждане за периода 2016 - 2018г. 

Движението на делата в годините 2016 – 2018г. като новообразувани 
брой дела, е изразено в таблица №1.  

   
Постъпили дела 2016 2017 2018г. 

Граждански дела 427 492 517 
Наказателни дела 281 211 239 
Общо 708 703 756 

   
 Таблица №1 
 

През 2018г. са постъпили дела за разглеждане в Районен съд – Девин 
общо 756 броя дела, от които граждански 517 броя /68.39 % от общо 
постъпилите дела/ и наказателни 239 броя /31.61 % от общо постъпилите дела/.  
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През 2017г. са постъпили общо 703 бр. граждански и наказателни 
дела, от които 492 бр. граждански и 211 бр. наказателни дела. 

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

Сравнителният анализ на постъпилите дела в периода 2016г. – 2018г. 
сочи увеличение на гражданските дела. През 2018г.са постъпили  517 бр., 
спрямо  492бр. за 2017г. /с 25 броя повече/ и спрямо 427бр. за 2016г. /с 90 броя 
повече/г. 

През 2018г. се забелязва увеличение на наказателните дела спрямо 
предходната 2017г./28 броя/  и спад спрямо 2016г. с /42 броя/ 

 
  

 
                     Графика №1 Новообразувани дела в РС Девин 2016 – 2018г. 
 

 
Към ново образуваните през 2018г. 756 броя общо граждански и 

наказателни дела, останали висящи от предходен период са 68 броя и така 
всичко дела за разглеждане през 2018г. са 824 броя.  

През 2017г. са постъпили 703 бр. общо граждански и наказателни дела 
и останали висящи в началото на периода 77 бр. общо дела за разглеждане са 
били 780 бр.  

През 2016г. са постъпили 708 броя общо граждански и наказателни 
дела и с останалите висящи в началото на периода общо 54 бр., като делата за 
разглеждане са били 762 броя дела.  

През 2018г. се е увеличил броя на дела за разглеждане /824 бр./ 
спрямо 2017г. с 44 бр. повече  и 62 бр. повече за  2016г. Висящите в началото на 
периода 68бр. са били по - малко спрямо 2017г. /77бр./ и повече спрямо 2016г. 
/54 бр./   
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        Графика №2 Брой дела за разглеждане в РС Девин за периода 2016–2018г.  

 
 

За 2018г. общ брой дела за разглеждане 824, в т.ч. гр.дела 561 бр., 
наказателни 263 бр., от тях месечно на един съдия 34.33, а спрямо броя 
свършени дела 745 бр. – 31.04 бр.  

За 2017г. общ брой дела за разглеждане 780, / в т.ч. граждански 528, 
наказателни 252/, от тях месечно на един съдия 32,50, а спрямо броя свършени 
дела 712, месечно на един съдия 29,66 броя.  

За 2016г. общ брой дела за разглеждане 762, / в т.ч. граждански 427, 
наказателни 281/, от тях месечно на един съдия 31,75, а спрямо броя свършени 
дела 685, месечно на един съдия 28,54 броя.  

През 2018г. при общ брой дела за разглеждане 824 / в това число 
включени от предходен период 68 /, са свършени 745 дела. В срок до 3 месеца 
660 или 88,59 % спрямо свършените.  

Висящи в края на периода граждански /60 бр./ и наказателни/19бр./ 
общо  /79 бр./ или 9.59 % 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.   

Движението на делата и тенденциите през последните три години са 
отразени в следващата графика №3, както следва:  
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                      Графика №3 Движение на делата общо през 2016, 2017, 2018г.   
 

 
2.3 Граждански дела. Постъпления за 2018 и сравнителен анализ 

за последните три години. 
През 2018г. са постъпили 756 бр. дела и с останалите висящи дела от 

предходен период 68 бр., образуват всичко дела за разглеждане 824 бр.От тях 
броя на постъпилите през годината граждански дела е 517 бр. Останали 
несвършени от предходен период 44 бр. Общо граждански дела за разглеждане  
561 бр., което се равнява на 68.08% от всичко дела за разглеждане през 
годината от 824 бр. 

През 2017 г. са постъпили 703 бр. 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 дела за разглеждане 
528, които са били 67.69% от всичко дела за разглеждане през годината от 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, които са били 
61,02% от всичко дела за разглеждане през годината 762бр. 

През 2018г. новообразуваните в съда граждански дела са с 25 бр. 
повече спрямо образуваните през 2017г./492 бр./ и с 90 бр. повече спрямо 
образуваните през 2016г. /427 бр./.  
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        Графика №4 Постъпили граждански дела в РС Девин за периода 2016 – 2018г.  

 
Постъпили гр. дела през 2016г. - 2018г. по видове:   
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗакр.Д, ЗБЖИРБ:  
През 2018г са постъпили 71 броя, 1 бр. получено по подсъдност, общо 

постъпили през отчетния период 72 бр., от които 9 бр. искове за развод и 
недействителност на брака, 4 бр. развод по взаимно съгласие, искове за 
издръжка 3 бр. и производства по ЗЗДН – 7 бр. Останали от предишен период 7 
бр. Всичко дела за разглеждане 79 броя. Свършени дела 70 бр. Останали 
несвършени 9 бр.  

През 2017г. са постъпили 38 бр., 1 бр. получено по подсъдност,  1бр. 
върнато за ново разглеждане, от които 6 бр. искове за развод и 
недействителност на брака, 1бр. по взаимно съгласие, 3бр.  производство по 
ЗЗДН. Останали от предходен период 8 бр. Всичко дела за разглеждане 48 бр. 
Свършени дела – 41 бр. Останали несвършени 7 бр. 

През 2016г. са постъпили 73 бр., 2бр. получени по подсъдност, 1бр. 
върнато за ново разглеждане. Общо постъпили 76 бр., в това число искове за 
развод 13 бр., по взаимно съгласие 5 бр., издръжка и изменение  1 бр., 
производство по ЗЗДН 3 бр. Останали от предишен период 5 бр. Всичко дела за 
разглеждане  81 бр. Свършени дела 73 бр. Останали несвършени 8 бр. 

 
Облигационни искове.  
През 2018г. постъпили 25 бр. Останали несвършени дела в началото 

на отчетния период 8 бр. Всичко дела за разглеждане 33 бр. Общо свършени 
дела 22 бр. Останали несвършени дела 11 бр., в това число искове по ЗОДОВ 1 
бр.  

През 2017г. постъпили 21 бр., получени по подсъдност                2 бр. 
Останали от предходен период 6 бр. Общо дела за разглеждане  29 бр. 
Свършени дела 21 бр. Останали несвършени 8 бр. 

През 2016г. постъпили 22 бр., в това число по ЗОДОВ 1 бр. Останали 
несвършени от предходен период 6 бр. Всичко за разглеждане  28 бр. Общо 
свършени 22 бр. Останали несвършени дела 6 бр. 
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Вещни искове.  
През 2018г. постъпили дела 11 бр. Останали несвършени в началото 

на периода 7 бр. Общо постъпили дела през отчетния период  11 бр. Всичко 
дела за разглеждане 18 бр. Свършени дела 10 бр. Останали несвършени дела 8 
бр. 

През 2017г. постъпили 15 бр. Останали несвършени в началото на 
периода 7 бр. Всичко за разглеждане 22 бр. Общо свършени 15 бр. Останали 
несвършени дела 7 бр. 

През 2016г. постъпили 14 бр. Останали несвършени в началото на 
периода 7 бр. Всичко за разглеждане 21 бр. Общо свършени 14 бр. Останали 
несвършени дела 7 бр. 

 
Делби и искове по ЗН.  
През 2018г. постъпили 4 бр. Останали несвършени в началото на 

отчетния период 5 бр. Всичко дела за разглеждане 9 бр. Общо свършени 5 бр. 
Останали несвършени 4 бр.  

През 2017г. постъпили 3 бр. Останали несвършени в началото на 
отчетния период 6 бр. Всичко дела за разглеждане 9 бр. Общо свършени 4 бр. 
Останали несвършени 5 бр.  

През 2016г. постъпили 5 бр. Останали несвършени в началото на 
отчетния период 6 бр. Всичко дела за разглеждане 11 бр. Общо свършени 5 бр. 
Останали несвършени 6 бр.  

 
Установителни искове.  
През 2018г. постъпили 36 бр. Останали несвършени дела в началото 

на отчетния период 13 бр. Всичко дела за разглеждане 49 бр. Свършени дела 26 
бр. Останали несвършени 23 бр. 

През 2017г. постъпили 28 бр. Останали несвършени в началото на 
отчетния период 5 бр. Всичко дела за разглеждане 33 бр. Общо свършени 20 бр. 
Останали несвършени 13 бр.  

През 2016г. постъпили 11 бр. Останали несвършени в началото на 
отчетния период 8 бр. Всичко дела за разглеждане 19 бр. Общо свършени 14 бр. 
Останали несвършени 5 бр.  

 
Искове по КТ.  
През 2018г. постъпили 10 бр. Останали несвършени дела в началото 

на отчетния период 2 бр. Всичко дела за разглеждане 12 бр. Свършени дела 10 
бр. Останали несвършени 2 бр., в това число искове по чл.200 КТ 1 
новообразувано и едно от предходен период. Искове за защита от незаконно 
уволнение и за отмяна на наложено наказание  „забележка“ и „предупреждение 
за уволнение“ 5 постъпили и 1 бр. от предходен период. 

През 2017г. постъпили 5 бр., 1бр. получено по подсъдност, 1 бр. 
продължаващо под същия номер. От постъпилите 1 бр. получено по подсъдност 
- иск от работник или служител за други обезщетения по ТПО, искове по 
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защита срещу незаконно уволнение – новообразувани – 2 бр. и от предходен 
период – 3 бр. Останали несвършени в началото на отчетния период 4 бр. 
Всичко дела за разглеждане 11 бр. Общо свършени 9 бр. Останали несвършени 
2 бр., в това число искове по чл.200 КТ и 1бр. иск за защита от незаконно 
уволнение.  

През 2016г. постъпили 16 бр. , в това число 1бр. по чл.200 КТ,   за 
защита от уволнение 7 бр. Останали несвършени в началото на отчетния период 
3 бр. Всичко дела за разглеждане 19 бр. Общо свършени 15 бр. Останали 
несвършени 4 бр. 

 
Административни производства.  
През 2018г. постъпили 1 бр., 1бр. върнато за ново разглеждане   

Останали несвършени дела в началото на периода 1 бр. Всичко дела за 
разглеждане  3 бр. Общо свършени 2 бр. Останали несвършени в края на 
отчетния период  1 бр.  

През 2017г. постъпили 2 бр. Всичко дела за разглеждане 2 бр. Общо 
свършени 1 бр. Останали несвършени в края на отчетния период -  1 бр.  

През 2016г. няма образувани. 
 
Обезпечения. 
През 2018г. постъпило 1 бр. Свършено 1 бр. 
През 2017г. постъпили 2 бр. Свършени 2 бр. 
През 2016г. постъпили 3 бр. Свършени 3 бр. 
 
Частни производства. 
През 2018г. постъпили 50 бр. Получени по подсъдност 2 бр. Останали 

несвършени дела в началото на периода 1 бр. Всичко дела за разглеждане 53 бр. 
Общо свършени 52 бр. Останали несвършени в края на отчетния период  1 бр.  

През 2017г. постъпили 36 бр. Всичко дела за разглеждане 36 бр. Общо 
свършени 35 бр. Останали несвършени в края на отчетния период  1 бр.  

През 2016г. постъпили 25 бр. Останали несвършени дела в началото 
на периода 3 бр. Всичко дела за разглеждане 28 бр. Общо свършени 28 бр.  

 
Заповедни производства.  
През 2018г. постъпили 282 бр., получени по подсъдност 20 бр. Всичко 

дела за разглеждане 302 бр. Общо свършени 301 бр. Останали несвършени в 
края на отчетния период  1 бр. В това число по чл.410 ГПК новообразувани 249 
бр. Получени по подсъдност 15 бр. Всичко дела за разглеждане 264 бр. Общо 
свършени 263 бр. Останали несвършени в края на отчетния период  1 бр. По 
чл.417 ГПК новообразувани 33 бр., получени по подсъдност 5 бр. Всичко дела 
за разглеждане 38 бр. Общо свършени 38 бр.  

През 2017г. постъпили новообразувани 316 бр., получени по 
подсъдност 19 бр. Всичко дела за разглеждане 335 бр. Общо свършени 335 бр. 
В това число по чл.410 ГПК новообразувани 269 бр. Получени по подсъдност 
17 бр. Всичко дела за разглеждане  286 бр. Общо свършени 286 бр. По чл.417 
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ГПК новообразувани 47 бр. Получени по подсъдност  2 бр. Всичко дела за 
разглеждане 49 бр. Общо свършени 49 бр. 

През 2016г. постъпили новообразувани 236 бр. Получени по 
подсъдност 13 бр. Всичко дела за разглеждане 249 бр. Общо свършени  249 бр. 
В това число по чл.410 ГПК новообразувани 159 бр. Получени по подсъдност 
10 бр. Всичко дела за разглеждане 169 бр. Общо свършени – 169 бр. По чл.417 
ГПК новообразувани 77 бр. Получени по подсъдност – 3 бр. Всичко дела за 
разглеждане 80 бр. Общо свършени – 80 бр. 

Частни производства. 
През 2018г. новообразувана съдебна поръчка 1 бр. Свършено  1 бр. 

Други граждански дела – постъпило по подсъдност 1 бр. Свършено  1 бр. 
През 2017г. новообразувана съдебна поръчка 1 бр. Свършено  1 бр.  
През 2016г. новообразувани частни производства – регламенти - 1 бр. 

Свършено 1 бр. Други граждански дела – постъпили 5 бр. Свършени 5 бр. 
През 2018г. са постъпили общо 517 бр. граждански дела, от които:  
 Граждански дела по общия ред 155 броя; 
 Производства по чл.310 ГПК 3 броя; 
 Административни  дела 3 броя; 
 Частни граждански дела 53 броя; 
 Дела по чл.410 и чл.417 ГПК 302 броя; 
 Други граждански дела 1 бр.  

 
Анализът на гр. дела по видове спрямо предходните две години 2017 – 

2016г., показва увеличение с 25 бр. спрямо 2017г. и 90 бр. повече спрямо 2016г. 
За 2018г. делата по чл.410 и чл.417 ГПК са 302 бр. или 58.41% спрямо 

общо постъпилите граждански дела /517 бр./ и 53.83% спрямо всичко 
граждански дела за разглеждане 561. 

За 2017г. делата по чл.410 и чл.417 ГПК  са 335 бр., или 68.09% 
спрямо общо постъпилите граждански дела 492 бр. и 63.45% спрямо всичко 
граждански дела за разглеждане 528.   

За 2016г. делата по чл.410 и чл.417 ГПК са били 249 бр. или 58,31% 
спрямо постъпили гр. дела 427бр. и 53,54% спрямо гр. дела за разглеждане 429 
бр.  

Анализът на видовете граждански дела показва най-висок дял на 
заповедните производства, в това число заявления по чл.410 ГПК 264 броя и 
заявления по чл.417 ГПК 38 броя, тоест общ брой 302 или 58.41 % от общия 
брой новообразувани дела.  

След това е делът на искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, З Закр.Д, 
ЗБЖИРБ – 72 броя, т.е. 13.93%.  

Облигационните искове са били 25 броя.  Вещни искове 11 броя. 
Делби 4 броя. Установителни искове 36 броя. Искове по КТ 10 броя, в това 
число искове за обезщетение по чл.200 КТ – 1 брой, искове за защита от 
незаконно уволнение и за отмяна на наложено наказание забележка и 
предупреждение за уволнение 5 бр. Административни – 2 бр.Обезпечения 1 
брой. Частни производства 53 броя и съдебна поръчка – 1 бр. 
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Структурата на гражданските дела през 2018г., през 2017 и през 2016г. 
е отразена в следващата графика №5.   

Делът на заповедните производства – дела по чл.410 – 417 ГПК през 
трите години е бил за 2018г. 58,41 %, за 2017г 68%, за 2016г. 58%. Има 
намаление на тази вид дела спрямо предходната 2017г. и увеличение спрямо 
2016г.  

Сравнителният анализ показва увеличение на постъпилите през 
годината граждански дела по общия ред за 2018г. - 155 бр., спрямо 2017г. – 112 
бр. и спрямо 2016г. – 140 бр. Постъпилите частни граждански дела – 53 бр. за 
2018г., спрямо 40 бр. за 2017г. и 26 бр. за 2016г.  

 

           
 

          Графика №5 Структура на гражданските дела в РС Девин през 2016 - 2018г. 
 

2.4 Наказателни дела. Постъпления за 2018г. и сравнителен 
анализ за последните три години. 

През 2018г. са постъпили  239 броя наказателни дела, в т.ч. и 1 бр. 
АНД, върнато от горна инстанция, които са 31.61% спрямо общо постъпилите 
през годината граждански и наказателни дела 756 броя. 

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 2016 г. са постъпили 281 бр. наказателни дела, в т.ч. 1 бр. 
върнато от горна инстанция, които са 39,68% спрямо общо постъпилите през 
годината граждански и наказателни дела 708бр.  
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През 2018г. наказателните дела бележат увеличение спрямо 
постъпилите през 2017г. – 211 броя или 28 броя повече  и спад  спрямо  2016г. 
/281 броя/ или с 42 бр. по-малко.  

 
Намалението се дължи на по-малък брой новообразувани дела от 

наказателно общ характер 38 броя, което е по-малко с 6 броя спрямо 
образуваните през 2017г. – 44 броя и с 24 броя по-малко спрямо образуваните 
през 2016г. – 62 броя. 

 
Спад има при НЧХД за 2018 3бр., спрямо 15бр. за 2017 и 19 бр. за 

2016г.  
Спад има при ЧНД за 2018г. 27бр., което е по - малко спрямо 2017г. 

/45бр./ с 18 бр. и спрямо 2016г. /76 бр./ с 49 бр. по - малко.  
Образувани са по-малко  частни наказателни дела – разпити от 

досъдебното производство 11 броя, което е с 24 броя по-малко спрямо 2017г. 
/35 броя/ и по-малко с 28 броя спрямо образуваните през 2016г. /39 броя/. 

Увеличение има по отношение на постъпилите АНД 146 броя през 
2018г., което е с 91 броя повече спрямо 2017г. /55 броя/ и 72 броя повече 
спрямо 2016г. /74 броя/.  

 
 Постъпилите наказателни дела за 2018г. по видове са, както 

следва:  
 Наказателни общ характер дела 38 броя;  
 Наказателни частен характер дела 3 броя; 
 Дела по чл.78 А НК 14бр.; 
 Частни наказателни дела 27бр.; 
 Частни наказателни дела разпити  11 броя;  
 Административно наказателен характер дела 146 броя; 
Общ брой наказателни дела 239 броя. 
 

 В началото на периода са останали за разглеждане 24 броя наказателни 
дела и заедно с новообразуваните 239 броя са били 263 броя наказателни дела 
за разглеждане през годината. 
 

Постъпилите наказателни дела за последните три години 2016г., 
2017г. и 2018г., общо и по видове, е показано в следващите графика № 6 и 
графика №7. 
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      Графика №6  Постъпили наказателни дела в РС Девин от 2016-2018г.  
 
 
 

  
        Графика №7 Постъпили наказателни дела в РС Девин от 2016-2018г.по видове. 
 

Анализът на наказателните дела по видове, показва най - голям дял на 
АНД 61,08% /146 бр./, за НОХД 15,90% /38 бр./, за ЧНД 11,29 % /27бр./ и ЧНД 
разпити 0,05% /11бр./, спрямо общо постъпилите 239 бр. наказателни дела.  
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2.5  Структура на наказана / осъдена/ престъпност. Видове и брой 
по глави от НК.  

През 2018г. са постъпили 38 бр. НОХД, спрямо 44 бр. за 2017г. и 62 
бр. за 2016г. 

Висящи в началото на периода 7 бр. спрямо 8 бр. за 2017г. и 1 бр. за 
2016г. 

НОХД по глави от НК, са както следва: 
Гл.II, раздел II „Престъпления против личността“ – причиняване на 

телесни повреди 2 бр., в т.ч. средна телесна повреда по чл. 129 НК 1 бр. и по чл. 
131 а НК 1 бр.; Общо дела за разглеждане 2 бр. Свършени дела 1 бр. със 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. Свършени дела до три месеца 1 бр. 
Останали несвършени в края на периода 1 бр. Съдени лица 1. Осъдени лица 1. 
Наложено наказание „пробация“ на едно лице.  

Гл.III „Престъпления против правата на гражданите“: Няма 
постъпили дела по тази глава. Няма отчетени и висящи в началото на отчетния 
период. 

Гл. IV „Престъпления против брака, семейството и младежта“:  1 бр. 
по чл. 183 НК. Постъпило е 1 бр. Дела за разглеждане 1 бр. Свършени 1 бр. 
Решени по същество  1 бр. Свършени до 3 месеца 1 бр. Съдени лица – 1 лице. 
Наложено е наказание пробация.  

Гл. V „Престъпления против собствеността“: 3 бр., в т.ч. по чл. 195, 
ал.1 НК 1 бр., по чл. 196, ал.1 НК 2 бр. Постъпили 1 бр. Останали несвършени в 
началото на отчетния период  2 бр. Дела за разглеждане  3 бр. Общо свършени 
дела 3 бр. Решени по същество 1 бр. Свършени със споразумение по чл.381 и 
чл.384 НПК 2 бр. Свършени до 3 месеца 2 бр. Съдени лица 4. Осъдени 4. 
Наложени наказания „лишаване от свобода до три години“. Наказани лица по 
чл.381 и чл.384 НПК  - 2 лица.  

Гл. VI „Престъпления против стопанството“: 3 бр., в т.ч. по чл. 234б 
НК  1 бр. и по чл. 235, ал.1 НК 2 бр. Постъпили дела  3 бр. Няма останали 
несвършени в началото на отчетния период. Дела за разглеждане 3 бр. 
Свършени дела 2 бр. В това число свършени със споразумения по чл.381 и 
чл.384 НПК 2 бр. Свършени до 3 месеца 2 броя. Останали несвършени в края на 
отчетния период 1 бр. Съдени и осъдени лица 3. Наложени наказания 
„пробация“ на 3 лица.  

Гл.VIII „Престъпления против  дейността на държавните органи и 
обществени организации, изпълняващи публични функции“:  1 бр., в т.ч. по чл. 
279 НК 1бр. Постъпили дела 1 бр. Няма останали несвършени дела в началото 
на отчетния период. Дела за разглеждане  1 бр. Общо свършени дела 1 бр. 
Свършени дела 1 бр., в това число със споразумение по чл.381 и чл.384 НПК. 
Свършени до 3 месеца  1 бр. Съдени лица - 1 лице. Осъдени лица – 1 лице, в 
това число на лишаване от свобода до три години, условно. Наказани лица със 
споразумение по чл.381 и чл.384 НПК  1 лице. 

Гл.IX „Документни престъпления“: През отчетния период няма 
внесени НОХД по чл.308 – чл.319 НК. 
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Гл. X „Престъпления против реда и общественото спокойствие“: 1 бр. 
по чл. 325 НК. Постъпили дела  1 бр. Няма останали несвършени дела в 
началото на отчетния период. Дела за разглеждане  1 бр. Общо свършени дела 1 
бр. Свършени дела 1 бр., в това число със споразумение по чл.381 и чл.384 
НПК. Свършени до 3 месеца 1 бр. Съдени лица 1 лице. Осъдени лица 1 лице. 
Наложено наказание „пробация“ 1 лице. Брой наказани лица със споразумение 
по чл.381 и чл.384 НПК 1 лице.  

Гл. XI „Общоопасни престъпления“: 34 бр., в т.ч. по чл.343 б. “6“ и 
343 б.“в“НК  26 бр., по чл. 345 НК  4 бр., по чл. 339 НК 3 бр., по чл. 354а НК 1 
бр. Постъпили дела 30 бр. и заедно с останали несвършени дела 4 бр., общо 
дела за разглеждане 34 бр. Общо свършени дела 33 бр. Решени с присъда 5 бр. 
Свършени със споразумение по чл.381 - чл.384 НПК 28 бр. Свършени до 3 
месеца  31 бр., останали несвършени дела в края на отчетния период 1 бр. 
Съдени лица 33 лица. Осъдени 33 лица. Наложени наказания - лишаване от 
свобода до три години 27 лица, от които 25 условно, 5 лица с наложени 
наказания глоба, 1 лице наложено наказание „пробация“. Брой наказани лица 
със споразумение по чл.381 - чл.384 НПК – 28 лица.   

НОХД - Останали несвършени дела в началото на отчетния период 7 
бр. Постъпили дела 38 бр., от които бързи производства 19 бр. Дела за 
разглеждане 45 бр. Общо свършени дела 42 бр. По същество с присъда  7 бр. 
Прекратени, в това число със споразумение по чл.381 - чл.384 НПК 36 бр. От 
свършените дела по чл.356 НПК - решени 1 бр., прекратени със споразумение 
по чл.381 - чл.384 НПК 17 бр. Свършени до три месеца 39 бр. Останали 
несвършени дела в края на отчетния период 3 бр.  

Съдени лица 44 лица. Осъдени лица 43, от които 32 лица с наложено 
наказание лишаване от свобода до три години, в това число условно 26, глоба 5 
лица, пробация 6.  

Брой наказани лица по споразумение по чл.381 - чл.384 НПК  36 лица. 
Няма съдени и осъдени непълнолетни лица. 

Има едно лице, признато за виновен, но не се налага наказание, 
приложен е състава на чл.183 ал.3 НК.  

През 2017г. са съдени 45 лица, от които осъдени 43 лица. Оправдани 
лица – 1 лице. Няма съдени непълнолетни лица. Осъдени на наказание 
лишаване от свобода до три години общо 31 лица, в това число условно – 26 
лица. Няма наложени наказания лишаване от свобода над три години. 
Наложени наказания глоба – 6 лица. Пробации – 4 лица. Брой наказани лица по 
споразумения по чл.381 и чл.384 НПК – 18. Две лица са осъдени на други 
наказания.  

През 2016г. са съдени 55 лица, от които осъдени 52 лица. Няма 
оправдани лица. В това число непълнолетни лица - 4. Осъдени на наказание 
лишаване от свобода до три години общо 37 лица, в това число условно – 34 
лица. Няма наложени наказания лишаване от свобода над три години. 
Наложени наказания глоба – 6 лица. Пробации – 6 лица. Други наказания – 3. 
Брой наказани лица по споразумения по чл.381 и чл.384 НПК – 30.  
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През 2018г. с присъда са приключили 7 бр. НОХД или 16,67 % от 
общо свършените 42 бр. НОХД. Приключили със споразумение 35 бр. НОХД 
или 83,33 % от 42 бр. НОХД.  

През 2017г. с присъда са приключили 26 бр. НОХД или 57 % от общо 
свършените 45 бр. НОХД. Приключили със споразумение 18 бр. НОХД или 
0,40 % от 45 бр. НОХД. 

През 2016г. с присъда са приключили 22 бр. НОХД или 0,40 % от 
общо свършените 55 бр. НОХД. Приключили със споразумение 30 бр. НОХД 
или 54,54 % от 55 бр. НОХД.  

 Други видове наказателни дела. 
 НЧХД – новообразувани 3 броя, останали от предходен период 5 

броя, общо 8 броя. Общо свършени дела 7 броя. Решени по същество с присъда 
4 броя. Прекратени 3 бр., от които 1бр. прекратено   по спогодба, 1 бр. 
изпратено на ВКС за определяне друг равен по степен съд и 1 бр. поради 
оттегляне на тъжба. Осъдени 2 лица на глоба. Оправдани 5 лица. Съдени лица 
10, от тях осъдени 2 лица на наказание глоба, оправдани 5.  

 По чл.78 А НК - 17 бр., от които свършени 12 бр. – наложена глоба 
на 12 лица. Свършени до 3 месеца – 12 бр., общо 12 съдени лица, наложени 
наказания на 12 лица. 

 ЧНД от съд. производство - останали несвършени дела в началото 
на отчетния период няма. Постъпили през отчетния период 10 бр. Дела за 
разглеждане – 10 бр. Свършени дела – 9 бр., от които решение по същество с 
присъда  5 бр., прекратени 4 бр. Общо свършени дела до три месеца 8 броя. 
Обжалвани 1 бр. 

 Реабилитации по чл.85 – чл.88 НК  - 6 броя. Дела за разглеждане – 
6 бр. Свършени – 5 бр. Свършени до 3 месеца – 4 бр. Обжалвани дела 1 бр. 
Останали несвършени  1 бр.  

 Общо ЧНД 38 постъпления през отчетния период. Дела за 
разглеждане 38 бр. Общо свършени дела  37 бр. Решени по същество  33 бр. 
Прекратени  4 бр. Свършени до 3 месеца  36 бр. Обжалвани дела – 3 бр. 
Останали несвършени дела в края на отчетния период  1 бр. 

 ЧНД от ДП  27 броя, в т.ч. разпити 11 бр.   
 
През 2018г. в РС Девин не са постъпвали и образувани наказателни 

производства 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 са постъпили 38 бр. НОХД, които с останалите 

несвършени дела 7 бр. в началото на отчетния период са били 45 бр. НОХД за 
разглеждане. По тях са били предадени на съд 44 бр. лица. Няма оправдани 
лица. Няма съдени непълнолетни лица. Осъдени са общо 32 лица на наказание 
лишаване от свобода до 3 години, в това число условно 26 бр. Няма осъдени 
лица на наказание лишаване от свобода над три години. Наложени са наказания 
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глоба на 5 лица, 6 лица имат наложени наказания «пробация», брой наказани 
лица по споразумение по чл.381 и чл.384 НПК – 36 бр.  

През отчетния период са били внесени 14 бр. постановления по чл.78 
а НК, които с останалите несвършени в началото на отчетния период – 3 бр. са 
17 бр. дела за разглеждане. Останали несвършени дела в края на отчетния 
период – 5 бр. Осъдени са 12 лица с наказание глоба.  

Други искания, внесени от прокурора: 
ЧНД от досъдебното производство 28 бр. 
Наказана престъпност с влязли в сила присъди и брой осъдени 

лица. Делът на осъдителните присъди от общо 45 НОХД, от които 42 
свършени, 7 бр. с присъда 16,67 %. 

Делът на споразумения по чл.381 – 384 НПК / 35 бр./ спрямо 42 бр. 
свършени е 83,33% 

Броят на осъдените лица е 44 лица. 
Наложените наказания на осъдените лица са:  
32 лица са осъдени на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 26 бр. 

условни присъди; 6 лица са осъдени на пробация; 5 лица на глоба; 1  лице е 
признат за виновен, но не се налага наказание / чл.183, ал.3 НК/.  

 
2.6 Свършени дела в края на 2018г. 
През 2018г. в Районен съд – Девин са свършени общо 745 броя 

дела, от които: 501 броя граждански и 244 броя наказателни дела. Свършените 
дела 745 са 90,41 % от общо разгледаните 824 броя дела. От свършените дела 
745 са разгледани в срок до три месеца 660 броя дела, тоест 88.59 %. Със 
съдебен акт по същество са решени 618 дела, тоест  82,95 % от общо 
свършените дела.  

В срок до три месеца 660 броя или 88.59 % от свършените през 
годината дела.  

Останали несвършени в края на периода 79 броя или 9.59 % от 
всичко 824 броя дела за разглеждане.  

Процентно изразена срочност за разглеждане на делата през 2018г. е 
изразена в таблица №2 :    

 

                                                                                                                                Таблица №2 
 

В периода от 2016г. до 2018г. срочността на разглеждане на делата в 
тримесечния срок е била: 1. За 2018г. 88.59%; 2/ за 2017г. 95.08%; 2/ за 2016г. 
94.16 %;. 

 
 

Видове дела Общо 
свършени 

Свършени 
до три месеца 

Процент спрямо 
свършените 

Граждански 501 469 93.61 % 
Наказателни 244 191 78.28 % 
Общо 745 660 88.59 % 
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Анализът на гражданските дела сочи следното: 
Останали са 44 броя висящи в началото на периода. Постъпили през 

годината 517 броя, в т.ч. 1 бр. административно производство №156/17г. 
върнато за ново разглеждане под нов номер. Всичко граждански дела за 
разглеждане 561 броя. 

От тях свършени дела 501 броя. В срок до 3 месеца 469 броя или 93.61 
%. Висящи в края на периода 60 броя.  

Процентното отношение на свършените граждански дела /501/ в края 
на годината спрямо всички граждански дела за разглеждане /561/ е 89.30% 
спрямо 91.67 % за 2017г. и спрямо 92,26 % за 2016г.  

Останали несвършени 10,70 % от всичко граждански дела за 
разглеждане 561 броя, при процентно съотношение на несвършените дела са 
8.33% за 2017г./ 44 от 528/, 7,74% за 2016г./ 36 от 465/   

Причини, поради които са останали несвършени  граждански 
дела: Останали са несвършени гр. дела, образувани в края на отчетния период, 
поради необходимост от размяна на книжа в срока по чл.131 ГПК. Анализът на 
гр. дела сочи увеличение на образуваните по общия ред, на което се дължи и по 
високия процент на останалите несвършени дела спрямо предходния период 
2016 – 2017г. За съпоставка насрочени с.з. за 2018 г. - 262 с.з., спрямо 197 с.з. за 
2017г и 199 с.з. за 2016г. Фактическа и правна сложност при множество искове, 
предявени с една искова молба и множество страни, напр. по вещни искове и 
делби. Необходимостта от извършване на множество процесуални действия, 
свързани с призоваване на страни, които живеят извън района на съда, 
свидетели и вещи лица. Възникват затруднения с намиране на вещи лица, 
поради ограничения кръг от специалисти, включени в списъците на вещите 
лица, при оспорване и необходимост от извършване на допълнителни и 
повторни експертизи. Неизготвяне на експертизи, тъй като при сложност на 
поставената задача на вещото лице, периода от 1 до 2 месеца до насроченото 
с.з., в повечето случаи се указва недостатъчен срок за изготвяне на 
експертизата и представянето й в срока по чл.199 ГПК. Твърде краткия срок за 
насрочване на с.з. по реда на глава ХХV – Бързо производство, чл.310 и 
следващи ГПК – в срок от три седмици от изготвяне на доклада в много от 
случаите води до насрочване на ново заседание, което води до по - голяма 
продължителност на производството. Непредставяне на документ за внесен 
депозит за допусната по реда на чл.140 ГПК експертиза. Молба на страна или 
неин пълномощник за отлагане на с.з. , при условията на чл.142 ал.2 ГПК.  

Анализът на наказателните дела сочи следното: 
Останали несвършени от предходен период – 24 броя. Постъпили през 

годината 239 броя. В това число 1 бр.върнато от горна инстанция АНД 205/18г. 
– за ново разглеждане под нов номер. 

Всичко дела за разглеждане 263 броя, от тях свършени всичко 244 
броя. 

В срок до 3 месеца 191, което прави 78.28 % от свършените дела. 
Останали несвършени в края на периода 19 броя. 
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Процентното съотношение на свършените наказателни дела спрямо 
всичко наказателни дела за разглеждане е 92.78 %. 

Процентното съотношение на свършените извън тримесечния срок 
53 броя спрямо свършените в тримесечния срок /191/– 27,75 %. 

Наблюдава се намаление на свършените дела в срок до три месеца за 
2018г. 78.28%, спрямо 2017г. 90.78% /207 от 228/, спрямо 2016г. /230 от 256/ 
89.84 %. Това се дължи на по - голям брой АНД 146 бр., спрямо 55 бр. за 2017 и 
74бр. за 2016г.  Насрочване на повече от едно с.з., при фактическа или правна 
сложност по делото. Искания на страните за събиране на допълнителни гласни 
доказателства или изслушване на експертизи. Неявяване на свидетели или 
неизготвяне на експертизи. Периодът на  съдебна ваканция или ползване на 
отпуск от съдия или адвокат, тъй като този период не се изключва при броене 
на срока, но е причина, поради която делото не е разгледано в тримесечния 
срок.  

Висящи в края на периода 19 бр. наказателни дела /7.79%/ спрямо 
свършените 244бр. наказателни дела от общо 263 бр. н. д. за разглеждане. 
Сравнени с предходната 2017 г. процентът на несвършените дела е бил 9,44%, а 
за 2016 година е бил 13,80%. 

И през отчетния период 2018г., и предходните 2016 – 2017г. се 
наблюдава висок процент на свършени дела от всичко дела за разглеждане, 
което е показател за предприети мерки за активно ръководство на процеса от 
съдията докладчик и ограничаване на факторите, водещи до забавяне на 
процеса.  

2.7 Решени дела със съдебен акт по същество – анализ по видове. 
През отчетната 2018 година са свършени общо 745 бр., от тях с акт по 

същество са решени общо 618 бр. граждански и наказателни дела.  
В следващата таблица  №3 е отразено движението на решените дела 

по същество за годините 2016, 2017 и отчетната 2018г., спрямо общо 
свършените дела и свършени в тримесечен срок.  

 
СВЪРШЕНИ ДЕЛА 2016г. 2017г. 2018г. 
В 3-месечен срок 645 677 660 
С акт по същество 565 611 618 
Общо свършени 685 712 745 

                                                                                       Таблица №3                                    
 

Със съдебен акт по същество са решени общо 423 броя граждански 
дела, от общо дела за разглеждане 561 броя. 

В това число по видове, както следва: 
 Граждански дела по общия ред 104 броя; 
 Бързи производства по чл. 310 ГПК  2 броя; 
 Административни дела – 2 бр. 
 Частни граждански дела 49 броя; 
 По чл.410 и чл.417 ГПК  266 броя; 
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Процентното съотношение на решените през 2018г. граждански дела 
със съдебен акт по същество /423 бр/ спрямо всичко свършени дела гр. д. 
/501бр./ е 84.43%, за 2017г. /420бр.  от 484 бр./ е 86,78 %, спрямо 85,31 за 2016г.  
/366 бр. от 429 бр./  

Със съдебен акт по същество са завършили общо 195 броя 
наказателни дела от всичко наказателни дела за разглеждане 263 броя, в това 
число по видове, както следва: 

 Наказателно общ характер дела 7 броя; 
 Наказателно частен характер дела  4 броя; 
 По чл.78 А НК 12 броя 
 Частни наказателни дела 22 броя; 
 Частни наказателни дела – разпити 11 броя; 
 Административно наказателен характер дела  139 броя; 
Процентното съотношение на решените през 2018г. наказателни дела 

със съдебен акт по същество спрямо всичко свършени наказателни дела /244 
броя/ е 79.92%,   спрямо 2017г. /191 бр. от 228 бр. /е 83,77 % и спрямо 77.73 % 
за 2016г. / 199 бр. от 256 бр./    

През 2018г. с акт по същество са приключили от общо приключили 
/195/ бр. са решени 139 бр. АНД    

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

127 броя, от които 78 броя граждански и 49 бр. наказателни дела.  
Видове и брой прекратени граждански дела и причини за 

прекратяването им: Общо 78 бр., от които:  
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗдетето, ЗБЖИРБ: 16 броя, от 

които 9 бр. по спогодба и 2 бр. изпратени по подсъдност; 3 бр. поради 
оттегляне на иска и 2 бр. обединени с друго гр. дело. 

Облигационни искове: 6 броя, от които  2 бр. по спогодба;  1 бр. 
изпратено по подсъдност на административен съд;  1 бр. връща исковата молба, 
поради неизпълнение на указания на съда;  1 бр. поради доброволно уреждане 
на спора в срока за отговор и 1 бр. изпратен на СмОС за определяне друг равен 
по - степен съд. 

Вещни искове: 2 броя, от които - 1 бр. по спогодба и 1 бр. поради 
липса на пр. легитимация. 

Делби: 3 бр., от които 2 бр. по спогодба и 1 бр. връща искова молба. 
Установителни искове: 6 бр., от които: 1 бр. по спогодба; 2 

бр.поради оттегляне на иска, 1 бр. върната искова молба, поради неизпълнение 
на указания и 2 бр. изпратени по подсъдност. 

Искове по КТ: 4 бр., от които: 1 бр. върната искова молба и 3 бр. 
поради отказ от иска. 

Административни производства: 1 бр., изпратено по подсъдност. 
Частни производства 4 броя, от които:  1 бр. изпратено по 

подсъдност, 2 бр. изпратени на СмОС за определяне друг равен по степен съд и 
1 бр. съдебна поръчка, като неизпълнена.  

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК: 35  броя, изпратени по подсъдност. 
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Други граждански дела: 1 бр., прекратено поради, спор за 
подсъдност. 

През отчетната 2018г прекратените граждански дела са 78 броя и са с 
14  брой повече от предходната 2017г. /64 броя/ с 15 броя повече спрямо  
2016г. /63 броя/. 

Видове и брой прекратени  наказателни дела и причини за 
прекратяването им: Общо 49 броя, от които: 

НОХД 35 бр.  на основание чл.24, ал.3 НПК  поради одобрени 
споразумения чл.381 – 384 НПК. 

НЧХД 3 бр., от които: 1 брой по спогодба, 1 брой прекратено на 
основ. чл.271, ал.4, вр. с чл. 24, т.5 НК; 1 бр. изпратено на ВКС за определяне 
друг равен по - степен съд;  1 бр. на основ. чл.24, ал.4, т.4 от НПК, поради 
оттегляне на тъжба. 

ЧНД 4 бр., от които:  1 бр. за принудително лечение,  изпратено по 
подсъдност,  2 бр. поради оттеглена молба за реабилитация и 1 бр. за 
реабилитация, изпратена по подсъдност. 

НАХД 7 бр., от които: 1 бр. поради наложено наказание по друго 
наказателно дело, 4 бр. изпратено на ВКС, за определяне друг равен по - степен 
съд за разглеждане на делото, 1 бр. изпратен по подсъдност и 1 бр. поради 
оттеглена жалба. 

Прекратените наказателни дела през отчетната година 49 бр., са с  12 
бр. повече спрямо 2017г./37 бр./ и с 8 бр. по-малко спрямо 2016г./ 57 бр./.  

Това се дължи на по - голям брой НОХД през 2018г., приключили с 
разглеждане и одобряване на споразумения по чл.382 – чл.384 НПК - 36 бр., 
спрямо 20 бр. за 2017г. и 33 бр. за 2016г., Броя на прекратените дела по други 
причини за отчетната година е 13 бр.;  17 бр. за 2017г. и 24 бр. за 2016г.   

 
III. Брой обжалвани и протестирани. Резултати от въззивна и 

касационна проверка. Изводи.  
През отчетния период от общо свършените 745бр. дела са обжалвани 

общо 92 бр. дела, от които граждански дела 38 бр., наказателни 54 бр., т.е 
12,34%, по видове както следва:  

Граждански дела /38 бр./ по видове, както следва:  
 Граждански дела по общия ред 28 броя; 
 Производства по чл. 310 ГПК – 1 брой; 
 Частни граждански дела - 1 брой; 
 По чл.410 и чл.417 ГПК -  8 броя; 
Наказателни дела /54/ по видове, както следва 
 НЧХД - 2 бр.; 
 ЧНД - 3 бр. 
 АНД - 49 бр.  

  
Броят на обжалваните и протестирани граждански и наказателни дела 

през 2018г. - 92 бр. е по-голям с 41бр. спрямо 2017г., за която са били 
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обжалвани /51 бр. от общо свършени 712бр. или 7,16%/ и с 31 бр. спрямо 
2016г., за която са били обжалвани 61 бр. от общо свършени 685 или 8,90%   

По - голям е броят на обжалвани граждански дела за 2018г. 38бр., с 13 
бр. спрямо 2017г. /25бр./  и с 10бр. спрямо 2016г. /28бр./. Има увеличение на 
обжалваните гр. дела по общия ред за 2018г. 28бр., спрямо 22бр. за 2017 и 20бр. 
за 2016г. Има увеличение на обжалвани дела по чл.410 и чл.417 ГПК 8 бр. за 
2018г., спрямо 1бр. за 2017 и 3 бр. за 2016г.   

Увеличението на обжалваните наказателни дела се дължи на по- 
голям брой обжалвани АНД 49 бр., спрямо 20 бр. за 2017 и 26 бр. за 2016г. 
Няма обжалвани НОХД, при 3 обжалвани за 2017, за 2016 също няма 
обжалвани. НЧХД обжалвани 2 бр., спрямо 3бр. за 2017 и 2 бр. за 2016г. Няма 
обжалвани дела по чл.78 А НК, за 2017 също няма, за 2016 са били 2 бр. ЧНД 
обжалвани 3 бр., за 2017 няма, за 2016 3 бр. Наказателните  също показват 
увеличение на обжалваните дела /54 бр./, които са с 28бр. повече спрямо 2017 г. 
/26 бр./ и с 21 бр. повече  спрямо 2016г. /33 бр/.   

Справката за резултати от върнати обжалвани и протестирани 
дела за отчетния период по видове, показва следните резултати:  

 за граждански дела  - 39 броя, от които 23 решения и 16 броя 
определения; 

 за наказателни дела   - 49 броя, от които 43 броя присъди и решения 
и 6 броя определения;  
 

                                                                                                            Таблица №4 
 
 

В процентно отношение, стойностите имат следното изражение: 
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                  Таблица №5 
 

 
 

Видове дела 

Общо  
обжалвани и 
върнати от 
касационна 

проверка 

 
 

Потвърдени 
 

 
 

Изменени 
 

 
 

Отменени 
 

ГРАЖДАНСКИ 39 28 3 8 
НАКАЗАТЕЛНИ 49 39 3 7 
ОБЩО 88 67 6 15 

 
 

Години  

Общо  
обжалвани и 
върнати от 
касационна 

проверка - брой 

 
 

Потвърдени 
 

 
 

Изменени 
 

 
 

Отменени 
 

2016 г. 80 73,75 12,50 13,75 
2017 г. 74 59,46 20,27 20,27 
2018 г. 88 76,14 6,82 17,04 
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Справката по гр. дела, показва общо обжалвани 23бр.решения, от 
които: 17 бр. с индекс 1 потвърдени; 1бр. с индекс 3а – отменя и постановява 
нов акт по същество; 1бр. решение с индекс 3б – отменено и върнато за ново 
разглеждане; 2бр. с индекс 4а отменено, поради допуснати нови доказателства; 
1бр. с индекс 5а отменя в една част, потвърждава в друга част; 1бр. индекс 6а 
отменено в една част, поради невиновно поведение на съда.  

Обжалвани 16 бр. определения, от които: 11 бр. с индекс 1 – 
потвърдени; 4бр. с индекс 3а – отменя и постановява акт по същество; 1бр. с 
индекс 5а – отменено в една част, с постановен акт по същество, в другата част 
потвърдено.  

Причини, поради които са били отменени съдебни актове по 
граждански дела: 1/ Адм. гр. Дело № 156/2017г. – Жалбата е приета от районен 
съд за разглеждане на основание чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ срещу решение на ОС“З“. 
Адм. съд е приел, че жалбата е по общия ред и е подсъдна на Адм. съд; 2/ Ч. Гр. 
дело № 153/2018г. обезсилва решение, с което е отхвърлена молба за вписване 
на отказ от наследство от родител по отношение на непълнолетно дете и оставя 
без разглеждане жалбата като недопустима; 3/ Гр. Дело № 50/2016г. отменено 
решение, в обжалвана част, поради допуснати нови доказателства; 4/ Гр. Дело 
№ 484/2017г. отменя решение и постановява ново по същество, като цени 
допуснати доказателства по реда на чл.266, ал.3 ГПК;  

Отменени са били 4 бр. определения: 1/ Ч.Гр. Д. № 416/2018г. отменя 
разпореждане, с което съдът отказва да издаде заповед за незабавно изпълнение 
и изпълнителен лист, връща делото за издаване на заповед и изп. лист; 2/ Гр. Д. 
№490/2017г. отменено определение, с което се прекратява производството, 
поради уважение на възражение за   местна неподсъдност; 3/ Гр. Д. №55/2018г. 
отменено определение за прекратяване, поради процесуална недопустимост на 
иска; 4/ Гр.д. №54/2018г. отменено определение за прекратяване и връщане на 
исковата молба като нередовна.  

Справката по наказателни дела показва: 5бр. решения по АНД, с 
индекс 2а – отменя и постановява ново решение; 1бр. решение с индекс 2б - 
отменя и връща за ново разглеждане; 1 бр. решение по УБДХ с индекс 2а 
отменя и постановява акт по същество.  Отменена е една оправдателна присъда 
по НЧХД и е поставена нова осъдителна присъда.   

От обжалвани 49бр. АНД, са отменени 6 бр. решения, което прави 12 
% от обжалваните АНД. Причина за това е главно поради несъвпадане на 
изводите на първоинстанционния съд и на касационната инстанция по 
отношение на акта по същество. 

Качеството на постановените съдебни актове е много добро, като се 
има предвид високия процент потвърдени актове и нисък процент на отменени. 

     
IV. Натовареност на съдиите по видове дела за разглеждане - 

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

За периода 2016г. – 2018г. се наблюдава следното постъпление от 
граждански и наказателни  дела:  



 27

През 2018г. са постъпили общо граждански и наказателни 756 броя 
спрямо 703 броя за 2017г. и 708 броя за 2016г. Постъпилите дела са повече с 53  
дела спрямо 2017г. и с 48 броя спрямо 2016г.   

 

                                                                                                                                                                Таблица №7 
 
 
 

                          Таблица №8 
 
 
 
 

 
                                    Граф. №8 Постъпили граждански дела 2016-2018г. 
 
 
 
 

                                    Таблица №9 
 

 
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 
2016г. 

 
2017г. 

 
2018г. 

Граждански дела 427 492 517 
Наказателни дела 281 211 239 

Общо 708 703 756 

 
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 
2016г. 

 
2017г. 

 
2018г. 

Граждански дела 427 492 517 

 
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 
2016г. 

 
2017г. 

 
2018г. 

Наказателни дела 281 211 239 
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                             Граф. №9 Постъпили наказателни дела 2016-2018г. 
 

                                                                                                         Таблица №10 
 
 

 
                                          Граф. №10 Общо постъпили  дела 2016-2018г. 
 

През отчетната 2018г. се наблюдава увеличение  на броя на 
постъпилите дела граждански и наказателни, спрямо предходните 2017г. със 53 
бр./703 бр./ и повече с 48 бр. спрямо 2016г. /708/броя.  

През 2018г. се наблюдава по голям брой постъпили граждански дела 
по общия ред /155 бр/, спрямо 2017г. 112бр. и спрямо 2016г.  140бр.  

По  - малък брой са постъпилите дела по чл.410 и чл.417 ГПК за 
2018г. - 302бр., за 2017г. - 335 и за 2016г. - 249бр.  

По - голям е броят на ч. гр. дела за 2018г. - 53бр., спрямо 40 за 2017г. 
и 26бр. спрямо 2016г. 

Натовареността, определена спрямо всичко дела за разглеждане и 
свършени дела за 2018 година и предходните две години е следната: 

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. 

 
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 
2016г. 

 
2017г. 

 
2018г. 

Общо 708 703 756 
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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. 

За 2018г. средна натовареност при всичко дела за разглеждане 824 
броя, спрямо свършени дела 745 броя, натовареност по щат спрямо дела за 
разглеждане 34,33, а спрямо свършените дела 31,04. 

 
V. Натовареност на съдиите. Тежест и видове разпределени и 

решени дела.Качество на съдебните актове.  
 
Натовареността за гражданските дела: 
 
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. 
За 2018г. – 23,38 спрямо дела за разглеждане, спрямо свършените дела 

20,88. 
 
Натовареността за наказателните дела: 
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. 
За 2018г. – 10,96 спрямо дела за разглеждане и спрямо свършени 

10,17. 
Натовареността спрямо свършени дела от общия брой дела за 

отчетния период и предходните две години е следната: 
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 %. 
През 2018г. са свършени 745 дела, при дела за разглеждане 824, тоест 

90,41 %. 
Отработени човекомесеци за 2016 – 2018г. по 24 месеца 
На 29.05.2018г., с протокол №17 на основание чл.30, ал.5, т.12 ЗСВ, с 

решение на Съдийска колегия на ВСС е изготвен анализ на натовареността на 
съдилищата за 2017г. на база обобщените статистически данни, в който е 
възприет подход за определяне на средна натовареност по щат за районни 
съдилища, изразена в брой разгледани дела месечно на един съдия 46,06 бр., 
при 41,75 за 2016г., поради увеличение на постъпилите дела спрямо 2017г.  

През 2018г. 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 /ЦСРД/, съгласно протоколно решение № 23/07.05.2015г. на ВСС, в сила 
от 01.10.2015г. при 100 % натовареност на двамата магистрати. Прилагат се и 
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Актуализирани вътрешни правила за случайно разпределение на делата по 
приложението на принципа.   

Индивидуалната натовареност на съдията следва да се отчита по 
приетите „Правила за оценка на натовареност на съдиите“ /ПОНС/, приети с 
протоколно решение № 62/16.12.2015г., изм. с протоколно решение № 
37/26.09.2017г. чрез прилагане на обобщена справка, която се разпечатва в края 
на годината от СИНС и се прилага като неразделна част от годишния доклад, 
изготвен от административния ръководител на съда. /чл.17 ПОНС/. Справката 
отчита разгледаните и приключили дела и техния коефициент за тежест, както 
и другите дейности на съдията, описани в приложение № 5-7 от правилата.  

Данните от индивидуалната справка на натоварването на съдия 
Илияна Ферева – Зелева за 2018г. за периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г. е 
194,97 %, в това число натоварване от дейност като председател 31,25 % и 
доклад „Бюро съдимост“ 5 %.  

Натоварването на съдия Елка Хаджиева за периода от 01.01.2018г до 
31.12.2018г. е 167,96 %, в това число доклад „Бюро съдимост“ 5 %. Тези 
коефициенти са показател, че натоварването през 2018г. на съдиите е над 
нормалната натовареност, съгласно чл.16 от Правилата между 70 и 110. 
Натовареността е била висока над 110 до 180 отчитайки коефициент на тежест, 
съгласно приетите от ВСС ПОНС.  

За сравнение с приетия на 02.10.2017г., с решение по протокол № 38 
от СК на ВСС - Анализ на данните, събирани през Системата за изчисляване на 
натовареността на съдиите, е приета 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 ПОНС.  

Индивидуалната натовареност на съдиите от РС Девин, измерена 
според критерия брой дела, без да се прилага коефициент за тежест е, както 
следва: 

По граждански дела:  
При общо 561 дела за разглеждане, от които 44 несвършени в 

началото на отчетния период и новообразувани 517 по съдии са: 
1. Илияна Ферева - Зелева общо 278 дела за разглеждане, от които 20 

несвършени от предходен период. Общо свършени дела 243 броя. Останали 
несвършени в края на периода 35 броя. Свършени в тримесечен срок 230 броя. 

Решени по същество 207 бр., прекратени 36 бр. 
2. Елка Хаджиева общо 283 дела за разглеждане, от които 24 

несвършени от предходен период. Общо свършени дела 258 броя. Останали 
несвършени в края на периода 25 броя. Свършени в тримесечен срок 239 броя. 

Решени по същество 216 бр., прекратени 42 бр. 
По Наказателни дела: 
При общо 263 дела за разглеждане, от които 24 несвършени в 

началото на отчетния период по съдии са както следва: 
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3. Илияна Зелева общо 130 дела за разглеждане, от които 12 
несвършени от предходен период. Общо свършени дела 121 броя. Останали 
несвършени в края на периода 9 броя. Свършени в тримесечен срок 88 броя. 

Решени по същество  98 бр., прекратени 23бр. 
4. Елка Хаджиева общо 129 дела за разглеждане, от които 12 

несвършени от предходен период. Общо свършени дела 119 броя. Останали 
несвършени в края на периода 10 броя. Свършени в тримесечен срок 99 броя. 

Решени по същество 93 бр., прекратени 26 бр.  
5. Десислава Петрова – общо 3 бр. ЧНД, свършени в тримесечен срок 

– 3 бр.  
6. Славка Кабасанова – разгледала 1бр.НАХД, решено по същество в 

тримесечен срок - 1 бр.  
При общ брой свършени граждански и наказателни дела 745 броя, при 

дела за разглеждане 824 за 2018г. и натовареност на всеки съдия 100 %, според 
принципа на случайно разпределение на делата е 34,33 към дела за разглеждане 
и 31,04 спрямо свършените дела.  

При натовареност за 2017г. – 32,50 към дела за разглеждане и 29,67 
спрямо свършени дела.  

При натовареност за 2016г. – 31,75 към дела за разглеждане и 28,54 
спрямо свършени дела. 

Резултати от обжалвани и протестирани съдебни актове по съдии:  
Съдия Ил. Ферева – Зелева по граждански дела: върнати 10 бр. 

решения, от които: 7 бр. потвърдени; 1 бр. отменено и постановен акт по 
същество; 1 бр. адм. обезсилено и върнато за ново разглеждане и 1бр.  частично 
отменено, поради нови доказателства. Определения, върнати 12 бр., от които:            
9 бр. потвърдени; 2 бр.  отменени с постановяване на нов акт по същество и 1 
бр. отменено в една част, потвърдено в друга част.  

По наказателни дела: обжалвани 15 бр., присъди и решения, от които: 
11 бр. потвърдени; 4 бр. решения отменени. Една присъда отменена с 
постановяване на нова и една изменена в гражданска и наказателна част. 
Определения 1 бр. изменен акт в частта на разноските.  

Съдия Елка Хаджиева по граждански дела: върнати 13 бр. решения, от 
които 10 потвърдени, 2 бр. отменени, 1 бр. изменено. Определения върнати 4 
бр., от които: 2 бр. потвърдени; 2 бр. отменени, с постановяване на нов акт.  

По наказателни дела: обжалвани 21 бр., от които: 20 бр. решения – 
потвърдени, 1 бр. отменено. Обжалвани 2 присъди – потвърдени. Определения 
5 бр. потвърдени.  

Съдия Славка Кабасанова АНД 1бр. решение – отменено. 
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                                                                                                                                                             Таблица №6 
 

VI. Съдебно изпълнение.  
В Съдебно изпълнителна служба /СИС/ през отчетния период 2018г е 

работил един държавен съдебен изпълнител  - Ася Пашова.  
През 2018г. са образувани 54 броя изпълнителни дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период 427 дела. 

Свършените през годината са 158 бр. дела, останали несвършени  323 броя. 
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 отчетната година свършените изпълнителни дела са 158 бр., през 

2017г. са 95 бр., през 2016г. са 73 броя,  или с 63 бр. повече в сравнение с 
2017г./95 бр./ и 85 бр.повече спрямо 2016г./ 73 бр./   

В края на 2018г. несвършените изпълнителни дела са 323 бр. 
През 2017г. несвършените  изпълнителни дела са 427 броя. 
През 2016 г. несвършените изпълнителни дела са 467 бр.  
Основна причина, поради която остават неприключени изп. дела е 

поради липса на парични средства и имущество у длъжниците.  
 
 
Данните за периода 2016 – 2018г. относно общ брой на образуваните в 

СИС при РС Девин изпълнителни дела, в това число несвършени от предходен 
период и брой постъпили, брой свършени, събрани суми и дължими суми по 
постъпили изп. дела и по всички изп. дела са отразени в следващата таблица № 
11: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Име на съдията 

Общо 
обжалва 

ни и 
върнати 

от 
касацион

на 
проверка 

Потвърдени Изменени Отменени 

гр. 
д. 

Нак.
дела 

О 
Б 
Щ 
О 
 

гр.д. нак.
дела 

О 
Б 

  Щ 
   О 
 

гр.д. нак.
дела 

О 
Б 

 Щ 
О 
 

ИЛИЯНА ЗЕЛЕВА  42 16 12 28 2 3 5 4 5 9 

ЕЛКА ХАДЖИЕВА 45 12 27 39 1  1 4 1 5 

СЛАВКА 
КАБАСАНОВА 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ВСИЧКО:    88 28 37 67 3 3 6 8 7 15 
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2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Общ брой на изпълн. дела 540 522 481 
Брой на постъпилите изп. 
дела 

42 55 54 

1.В полза на държавата 8 37 27 
2.В полза на юрид. лица  13 8 10 
3.В полза на физически лица 21 10 17 
 
Средно месечно 
постъпление на един ДСИ 
 

 
3,50 

 
4,58 

 
4,50 

Брой свършени изп. дела 73 95 158 
1.В полза на държавата 6 19 21 
2.В полза на юрид. лица 33 51 77 
3.В полза на граждани 34 25 60 
 
Средно месечно свършени 
дела на един ДСИ 
 

 
6,08 

 
7,92 

 
13,17 

 
Събрани суми по 
изпълнителни дела /лева/ 
 

 
 

428 822 

 
 

555 942 

 
 

151 995 
 

1.В полза на държавата 3035   12952 8 251 
2.В полза на юрид. лица 374 582 493978 110 002 
3.В полза на граждани 51 205 49012 33 742 
Дължими суми по 
постъпилите изп. дела 
/лева/, в т.ч. 

 
 

 
 

 
 

1.В полза на държавата 618 595 631 793 629 824 
2.В полза на юрид. лица 7 865 331 6 928 899 6 045 149 
3.В полза на граждани 1 045 720 985 467 941 898 
Дължими суми по всички 
изпълнителни дела /лева/ 

 
9 529 835 

 
8 546 348 

 
7 617 060 

 
Останала несъбрана сума 
по ИЛ, в края на отчетния 
период 
 

 
 

8 467 235 

 
 

7 505 069 

 
 

5 093 626 

                                                                                                                  Таблица 11 
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Обжалвани действия на ДСИ:  2018г. - Постъпили 3бр. Жалби. 
Уважени 0; 2017г. Постъпила 1 жалба . Уважени 0; 2016г.  Постъпили жалби 1. 
Уважени 0.       

На основание чл.80, ал.1, т.8 ЗСВ, в изпълнение на заповед 
№14/14.01.2019г. от Адм. ръководител на съда от назначена за целта комисия е 
изготвен доклад за извършена проверка за отчетната година 2018 г. на служба 
„Съдебно изпълнение“, според който в службата се водят и съхраняват книги на 
хартиен и електронен носител, съгласно изискванията. Има внедрена деловодна 
програма, която улеснява работата на службата.  

През 2019г. ДСИ А. Пашова следва да продължи усилията си за 
приключване на по - голям брой изп. дела от общия брой несвършени до края 
на 2018г. /323 дела/, за повишаване събираемостта на сумите и намаляване на 
броя на неприключилите производства в края на годината.   

 
VII. Служба по вписвания. 
През отчетната година в Служба по вписванията са извършени  

общо: 1788 бр. Вписвания. През 2017г. са извършени общо 1485 бр. вписвания. 
През 2016г. са извършени общо 1 756 броя.  
 

Статистически данни 
 
година брой 

вписвания  
отбелязван

ия и 
заличавани

я 

брой 
удостовер

ения 

Брой 
устни 
справк

и  

брой  
преписи  

брой   
откази  

2018 1788 161 287 39 333 7 

2017 1350 195 330 40 467 7 

2016  1756 110 287 24 498 18 
                                                                                                           Таблица №12 

 
На основание чл.80, ал.1, т.8 ЗСВ, в изпълнение на заповед 

№14/14.01.2019г. от Адм. ръководител на съда от назначена за целта комисия е 
изготвен доклад за извършена проверка за отчетната година 2018 г., която дава 
заключение за създадена добра организация на работата, съобразно изискванията 
на Правилник по вписванията.  

VIII. 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 2018г. са изготвени общ брой свидетелства и справки за 
съдимост – 3 569 броя. През 2017г. – 4 204 броя. През 2016г. - 4 641 броя.  

Администрирането на „БС“ при РС Девин – подписване на 
свидетелства за съдимост и справки за съдимост, по искане на органи на 
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полиция, следствие, съд и прокуратура се извършва от дежурен съдия, съгласно 
изготвяния ежемесечен график на дежурствата.  

На основание чл.80, ал.1, т.8 ЗСВ, в изпълнение на заповед 
№14/14.01.2019г. от Адм. ръководител на съда от назначена за целта комисия е 
изготвен доклад за извършена проверка за отчетната година 2018 г., на работата 
на Бюро „Съдимост“, за която е съставен протокол с констатация за  
организация на работата, съобразно изискванията на Наредба №8.  
              IX. Сграден фонд и техническа обезпеченост.     

10.1 Сграда. 
Районен съд използва модерна сграда с административен адрес: гр. 

Девин, ул.“Ал. Костов №8, публична държавна собственост, съгласно Акт № 
3950/26.02.2013г. Стопанисването и управлението на сградата е предоставено 
на административния ръководител, съгласно решение по пр.№9/09.03.2017г.  
През 2015 – 2017г. първостепенният разпоредител – ВСС с бюджетни средства,  
своевременно е уведомяван за необходимостта от средства от извършване на 
неотложни ремонтни дейности. Извърши се основен ремонт на външната 
фасада, боядисване на стени, реновиране на паркетните настилки във всички 
кабинети, извърши се подмяна на голяма част от офис обзавеждането.  

През 2018 година, спазвайки принципа за икономично и разумно 
планиране на разходите, от адм. ръководител и гл. счетоводител, не е 
констатирана необходимост от неотложни ремонтни дейности и извършване на 
капиталови разходи.  

Съдебната сграда разполага с две съдебни зали, модерни кабинети за 
съдии и служители. Съдебните зали са оборудвани със звукозаписна техника, 
контролни монитори и информационни дисплеи, предоставящи информация за 
насрочените съдебни дела. 

През 2019г. ще извършим експертна прогноза на необходимостта от 
предприемане на мерки за извършване на ремонти дейности, свързани с 
енергийната ефективност на сградата – смяна на дограма и поставяне на 
вътрешна изолация на стените, във връзка с решение по протокол 
№18/30.05.2018г. на комисия „Управление на собствеността“ към ВСС.       

10.2 Техническа обезпеченост – компютри и програмни 
продукти.  

Информационното и технологично обновяване на техниката е  един 
от основните приоритети на ръководството, заложени в стратегически план. 
Съдът е оборудван с техника, софтуерни продукти и сървъри, които 
периодично се обновяват и актуализират. Обновяването на техниката е 
съобразено с изискванията на съвременните информационни и 
комуникационни технологии.  

През 2018 година Районен съд - Девин работи със същия брой  
компютърни конфигурации и сървъри, както през предходната 2017 година. 
Работещите  сървъри и всички компютърни конфигурации са защитени с UPS-
и. Това се налага с  цел  да се предотврати - загуба на данни и информация при 
аварийно спиране на ел. захранването, както и за защита на самите устройства. 
През изминалата 2018 година, не е закупувана и доставяна с централизирана 



 36

доставка нова компютърна техника.  Мерките предприети в предходните 
години 2017г., 2016г. за по-добро техническо обезпечаване и обновяване, 
осигуриха нормално протичане на работния процес на всички нива. 
Състоянието на техниката към момента е много добро. През настоящата година 
предстои да обновим стари компютърни конфигурации и принтери.   

 
 Районен съд – Девин  работи със следните софтуерни продукти : 
 Деловодна програма „АСУД”- ел. управление и образуване на 
граждански и наказателни 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 поддръжка и 
нови версии, които  коригират проблеми или промени в нормативната уредба за 
СИС;  

 
 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. 
 Програмен продукт – “Регистър на банковите сметки и сейфове” 

– използва се от СИС. 
 Софтуер на НАП за проверка на трудовите договори. 

 
 От  счетоводството се ползва софтуерния продукт „ОМЕКС – заплати”. 
На всички компютри и сървъри са инсталирани антивирусни програми и 
техните дефиниции се поддържат актуални. Извършва се архивиране на 
информацията. 
Районен съд – Девин разполага със собствена УEБ страница, в която се 
публикува актуална информация за работата на съда и съдебните служби. 
Посочват  се датите и часовете на съдебните заседания, публикуват се 
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постановените съдебни актове, дава се и друга полезна информация на 
гражданите. Публикуват се  новини и събития относно дейността на съда. 

 
X. Администриране на бюджетния ресурс.  
В периода 15.10.2018г. - 02.11.2018г. в РС Девин беше извършен одит 

от Дирекция „Вътрешен одит“,  в изпълнение на решение на ВСС по протокол 
№1/18.01.2018г. на финансово счетоводна информация за периода от 01. 
01.2017г. до 31.12.2017г. Извършена е оценка на адекватността и ефективността 
на вътрешния контрол, управление на риска, надеждността и всеобхватността 
на финансово счетоводната информация, опазване на активите. Одитното 
заключение е за използване на финансовите средства при спазване на принципа 
за законосъобразно и целесъобразно изразходване. Управление и стопанисване 
на съдебно имущество в съответствие с нормативните изисквания. 
Актуализирани са вътрешни правила по отношение на обектите на 
предварителен контрол за законосъобразност, при спазване на принципа за 
разпределяне на отговорности и планиране на разходи.  Актуализирани са 
вътрешни счетоводни правила, съобразно одитните препоръки относно 
състоянието на СФУК.  

БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ 
Изминалата 2018 г. приключихме при реализирани приходи в размер 

на 92 238 лв., от тях: съдебни такси 87 426 лв.; глоби 6 989 лв.; лихви по банкови 
сметки 55 лв.; конфискувани средства от набирателна сметка 55 лв.; получени 
застрахователни обезщетения от ДМА 188 лв.; други неданъчни приходи 252 лв. 

По § 10-00 „Издръжка“ при план 37 393 лв. са усвоени 37 853 лв . 
През отчетния период просрочени публични вземания /държавни 

такси, глоби, разноски/, възложени за събиране на ДСИ, ЧСИ и НАП възлизат 
на 42 518.72 лв. 

Събраните суми от ДСИ през 2018 г. в полза на съдебната власт, 
възлизат на 7 377.30 лв. 
 
              XI.Дейности в изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт през 2018г. по индикатори, както следва: 

 
№ Индикатор Период на 

измерване 
Източници на 
информация 

Дата 

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

2018 г. 1 работна среща в 
гр.София 

11.12.2018год. 

2. Брой медийни изяви    
2018 г. 

 
Инициативата от 
16.04.2018год., 
отразена в брой 

16.04.2018год. 
06.12.2018год 
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30/23-25 април 
2018год. на 
вестник Отзвук. 
Денят на 
отворени врати – 
06.12.2018год. бе 
отразен от 
медиите „Смолян 
прес", вестник 
„Отзвук", бр.86, в- 
к Марица и Devin 
on-line. 

3. Нови (обновени) 
уебсайтове на ОСВ 

2018 г. Обновяване на 
информацията в 
уебсайтовете 

 

4. Честота на обновяване 
на информацията 

2018  г. ежедневно  

5. Обслужени запитвания 
по ЗДОИ 

2018 г. 
 

3 запитвания  16.07.2018 г. 
14.08.2018 г. 
12.09.2018 г. 

   
6. Проведени обучения за 

повишаване на 
квалификацията, 
свързана с вътрешната 
и външни публики 

   
2018г. 2 06.07.2018 г. 

11.12.2018 г. 

7. Вътрешни 
информационни 
бюлетини в рамките на 
ОСВ 

2018г. Ежеседмично се 
подава 
информация за 
предстоящо 
разглежданите 
наказателни дела 
в РС – Девин. 

- 

 
8. 

 
Информационни 
кампании, насочени 
към повишаване на 
осведомеността и 
правната култура 

   
2018 г. Обучение на 

ученици от СУ 
„Христо Ботев“, 
СУ „Димитър 
Благоев“, СУ 
“Никола Йонков 
Вапцаров“ в 
рамките на 
Образователна 
програма СВ, ИИ 

16.04.2018г. 
09.05.2018г. 
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и ГД.  
 
Ден на отворените 
врати. 
 

06.12.2018г. 
 

9. Време за реакции при 
комуникационни 
(медийни) кризи 

2018 г. През 2018год. РС 
Девин, не е имал 
ситуации на 
медийна криза. 

 

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

2018 г. 2 работни срещи- 
дискусии на 
съдиите от 
Пловдивски 
апелативен район. 

23.11.2018г. 
11.12.2018г. 

                                                                                                         Таблица №13 
   

 Информацията по индикатори, представена в таблица №13  е към 
31.12.2018г. 

1. През 2018 г. се проведе Третата годишна среща с представители на 
ОСВ-участници в Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор 
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018“, в която 
участва Председателят на Районен съд – Девин. 

2. Медийните изяви са базирани на отразени срещи и инициативи във 
вестник „Отзвук”, гр.Смолян,  „Смолян прес", в- к Марица и Devin on-line,  
отразени са на сайта на съда, от които  

 На 16.04.2018год. в Районен съд гр.Девин се проведе планирано по 
Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018“ обучение от съдия 
Илияна Ферева- Зелева, по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните 
институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“. В обучението 
взеха участие 65 ученика от СУ“Христо Ботев“ гр.Девин, СУ “Димитър 
Благоев“ гр.Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Борино, заедно с 
техните ръководители. 

На 09.05.2018год. в Районен съд гр.Девин, се проведе и следващата 
предвидена по Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018“  за тази 
година, лекция : „Представяне на професиите : съдия, прокурор, следовател и 
запознаване със статута на магистратите“, с лектор съдия Елка Хаджиева. В 
лекцията взеха участие 69 ученика от 9, 10, 11 класове и преподаватели. 

 В Деня на Европа и Ученическото самоуправление, взеха участие 
ученици от СУ „Христо Ботев" – Девин и СУ „Димитър Благоев" – Доспат. 

На 06.12.2018г. в Районен съд Девин се проведе Ден на отворени 
врати. Темата на деня бе „Кое е правото, което мислите, че заслужавате преди 
съдът и светът да са узнали за него?“. За инициативата бяха изпратени покани и 
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информационни брошури  за Образователна програма „Съдебната власт-
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ 
до целеви групи, ученици от училищата СУ „Христо Ботев" - Девин, СУ 
„Димитър Благоев" - Доспат и СУ „Никола Вапцаров" - Борино. На събитието 
присъстваха около 60 ученици от три училища от териториалния обхват на съда 
- СУ „Христо Ботев" - Девин, СУ „Димитър Благоев" - Доспат и СУ „Никола 
Вапцаров" - Борино. 

   3. През 2018год. периодично се обновява сайта на Районен съд 
Девин. 

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

 5. Регистрирани запитвания по Закон за достъп до обществена 
информация през 2018г. 3 запитвания: 16.07.2018г. запитване от Доротея 
Дачкова Николова, журналист в-к Сега“ – информация за изплатени 
обезщетения  по ЗОДОВ; 14.08.2018г. Рая Цветкова,  Координатор по проект 
„PRESENT“ и за фондация право интернет, запитване свързано с изпълнение на 
проект „Укрепване на правота на лицата да присъстват в наказателния процес“; 
12.09.2018г. Сдружение „Добродетелната дружина“, гр.София, чрез 
Председател Веселин Панчугов, относно: щат на съдилища в РБ, средна 
работна заплата и и направени разходи за командировки и закупуване на МПС 
за периода от 2008 до 2018г. 

Наличната информация по поставените запитвания в РС Девин е 
предоставена по реда на ЗДОИ.  

6. Проведени обучения за повишаване на квалификацията. 
Проведена среща с представители на съдилищата от Апелативен 

район Пловдив, на тема „Комуникационни политики на съдилищата в 
Пловдивски апелативен район“. 

Третата годишна среща в гр.София, с представители на ОСВ-
участници в Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018“ – 
11.12.2018год.  

 7. Вътрешни информационни бюлетини в рамките на ОСВ. 
 8. Информационни кампании, насочени към повишаване на 

осведомеността и правната култура. В Районен съд – Девин ежегодно се 
провежда Ден на отворените врати – 06.12.2018год. 

 9. Време за реакции при комуникационни  (медийни) кризи – през 
2018г. РС Девин не е имал ситуации на медийна криза.  

 10. През 2018г. Председателят на Районен съд Девин е взел участие 
в  две работни срещи – дискусии на съдиите от Апелативен съд – Пловдив на 
23.11.2018год. и 11.12.2018год. и представители на ВСС  – 07.10.2016год. и 
21.10.2016год.  

Участие в обучения през 2018 г. на съдии и служители:  
С цел повишаване качеството на административното обслужване на 

гражданите и повишаване професионализма на съдии и служители през 2018г. в 
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организираните от НИП София обучения са взели участие съдии и служители, 
както следва: 

1/ съдия Илияна Ферева - Зелева е участвала в обучения:  
„Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита 

съгласно Конвенцията. Преглед на съдебната практика по ЗОДОВ. Отговорност 
на държавата за вреди настъпили от нарушение правото на ЕС“; „Актуални 
положения в защитата на личните данни в светлината на общия Регламент, 
относно защитата на данните“; „Комуникационни политики на съдилищата в 
Пловдивски апелативен район“; „Изпълнително производство. Проблеми на 
изпълнителния процес“;“ Въвеждането на Европейския идентификатор за 
съдебна практика ECLI в България – необходимост и практически ползи в 
работата на юристите“; „Актуални проблеми на съдебната практика при 
приложението на ГПК“; „Актуални проблеми на съдебната практика при 
прилагане на ЗИДНПК“; „Участие в трета годишна среща по Обр. Програма“ 

2/ съдия Елка Хаджиева е участвала в обучения:  
„Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски 

дела – Регламент 1215/2012. Европейска заповед за плащане“; „Учредяване 
право на строеж, договори за строителство, предварителни договори- 
облигационно - правни и вещно - правни аспекти“; „Актуални положения в 
защитата на  личните данни в светлината на общия Регламент относно защитата 
на данните“; „Изпълнително производство. Проблеми на изпълнителния 
процес“; 

3/ Ася Пашова е участвала: 2 семинара на тема „Изпълнително 
производство. Проблеми на изпълнителния процес“; 

служители  
4/ Мария Иванова Дакова – секретар  Бюро съдимост“:  
„Курс за първоначално обучение в областта на защитата на 

класифицирана информация, като служител по сигурността на информацията“.  
5/ Христина Георгиева Василева – архивар,  участва в обучение на 

тема  „Защита на личните данни в съдебната система“. 
Веселин Арнаудов – системен администратор в семинар на тема  
“ Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика 

ECLI в България – необходимост и практически ползи в работата на юристите“. 

На 06.12.2018г., в  Районен съд Девин за поредна година се 
организира и проведе инициативата „Ден на отворени врати". Тема на деня бе 
„Кое е правото, което мислите, че заслужавате преди светът и съдът, да са 
узнали за него?“. Денят прочете с участието на целеви групи - 60 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 
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на престъпления. Детско правосъдие“, по които ще се проведе обучението през 
2018г. сред учениците от трите училища и съдиите лектори. В Деня на отворени 
врати, учениците от СУ „Христо Ботев“ представиха как  училището стана „ 
Училище посланик в Европейския парламент“ – Страсбург. Бяха представени и 
отличени есета по темата на Деня. Беше представен симулативен процес на 
тема „Непълнолетните лица - извършители  и жертви на престъпление“. 
Представиха се основните международни актове в областта на международната 
защита на правата на човека – Всеобща декларация за правата на човека, 
Европейската конвенция за зашита правата на човека и основните свободи, 
Конвенция за защита правата на детето.  Необходимостта от защита на личните 
данни при ежедневното ползване на интернет пространството. Учениците бяха 
запознати с ролята на съда и участието им в различни съдебни процедури.  
Симулативният процес се филмира с цел използването му с следващите 
обучения по Образователната програма. На учениците взели активно участие се 
връчиха удостоверения, а на училищата плакети за активно участие в Ден на 
отворени врати. Добрата практика на съда за обучение на ученици в сградата на 
РС Девин следва да продължи и занапред.  

XII. Заключение относно организацията на административната и 
съдебната дейност през 2018г.  

В РС – Девин работят компетентни, професионално подготвени, 
добросъвестни и мотивирани съдии и служители. В отношенията между съдии 
служители съществува етичност и колегиалност, има добър микроклимат и 
работна среда.  Всеки от тях полага усилия да поддържа и усъвършенства 
своята професионална подготовка чрез участия в обучения - централизирани, 
регионални и дистанционни. Служителите са добре подготвени и мотивирани 
за изпълнение на възложените им служебни задължения, съгласно  
индивидуалната дл. характеристика и ПАС.  

През отчетната година основните приоритети в дейността на съда са: 
Стриктно спазване на принципа за случаен подбор при разпределение 

на делата по програмния продукт на ВСС /ЦСРД/ като гаранция за прозрачност 
на съдопроизводството и равномерна натовареност на съдиите, доколкото 
софтуерът позволява като еднакъв брой разпределени дела и антикорупционна 
мярка.  

Упражняване на ефективен административен контрол върху работата 
на отделните служби, чрез назначаване на постоянни комисии, със заповед на 
адм. ръководител. 

Спазване на приетите времеви стандарти за разглеждане на делата и 
ограничаване на факторите, водещи до пасивност  и бавене на процеса. 

Подобряване на процедурите за работа и обслужване на граждани. 
Спазване на трудовия ред, на въведеното непрекъснато работно време 

за работа с граждани, Етичния кодекс, Кодекс на труда. 
Осигуряване на бърз достъп до всяка важна информация чрез 

обявяването й на интернет страницата на съда. 
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Съблюдаване на процеса за събираемост на ДТ, чрез въведен за това 
контролен лист по всяко дело. 

Ежедневно публикуване на съдебните актове, при спазване на ЗЗЛД. 
През 2018г. са актуализирани „Стратегически план“, „Оперативен 

план“, „РИСК Регистър“, „Правила за прилагане на принципа за случайно 
разпределение на делата“. Обявени са на интернет страницата на съда.    

Разглеждайки дейността на РС – Девин по образуване и движение на 
делата могат да се направят следните изводи:   

За периода от 2016г до 2018г се наблюдава увеличение на 
постъпленията от дела с около 9 % спрямо 2017 и 2016г. Увеличението се 
дължи на по - голям брой граждански дела по – общия ред и по - голям брой 
АНД. Запазва се по голям дял на гражданските дела 68,38% спрямо наказателни 
дела. Запазва си висок дял на броя на свършените дела спрямо дела за 
разглеждане и на приключили със съдебен акт по същество спрямо 
прекратените. Останалите несвършени дела са по дела образувани в края на 
отчетния период, по дела с фактическа и правна сложност на делото, множество 
страни или свидетели, неизготвени експертизи. Тези причини са обективни, тъй 
като въпреки че са положени максимални усилия от съдиите - докладчици за 
намаляване срокът за разглеждане на делото с насрочване на нова заседание в 
срок от 1 до 2 месеца, не са извършени всички процесуални действия по 
събиране на допуснати доказателства за приключване на делото.  През 2018г. се 
наблюдава по - голям брой насрочени заседание 609 / граждански 262 и 347 
наказателни/, спрямо  469 / 197 граждански и 272 наказателни / за 2017 и 455 / 
199 граждански  и 256 наказателни/ за 2016  

Благодаря на всички съдии и служители за личната отдаденост при 
изпълнение на възложените професионални задължения, на които се дължат 
постигнатите високи резултати на административна и съдебна дейност през 
отчетната 2018 година. 

Надявам се, че достиженията ни през 2018г 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 във връзка с приложението на процесуалните 

закони / ГПК, АПК, НПК / и други нормативни актове. 
През 2018г. 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. 

По гр. Дела: В последните години все повече лица търсят защита по 
реда на Закон за защита от домашно насилие, поради което бихме могли да 
въведем на ел. страница на съда полезна информация в помощ на жертвите на 
домашно насилие. Насочването им към професионална помощ - разработени 
програми за подкрепа и защита.  

По наказателни дела:   
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Анализът на постъпления от наказателно общ характер дела показва 
най - висок ръст в последните три години на «Общоопасните престъпления». 
Последно съставите на чл.343б НК 343в НК бяха изменени с ДВ. Бр.74/2015г. 
като се предвиди минимум на наказанието лишаване от свобода. Необходимо е 
да се уеднакви практиката по отношение на наказанието «лишаване от право на 
управление на МПС», което е задължително при този вид престъпления, като се 
създадат сходни стандарти за определянето му, така както е уредено това 
наказание, съгласно чл.174 ЗДвП. Уеднаквяване на практиката по тези случай 
безспорно ще доведе до повишаване на общественото доверие в съда.  

Разпоредбата на чл.345, ал.2 НК предвижда само наказание лишаване 
от свобода и глоба. Абсолютно същия състав на административно нарушение, 
уреден в чл. 175 ЗДвП предвижда наказание лишаване от права, т.е за 
администаративното нарушение се прилага освен наказанието глоба и 
лишаване от права, а за престъплението по чл.345, ал.2 НК не е предвидено 
това наказание.   

Считам, че тези разпоредби след като уреждат едни и същи състави на 
престъпление и адм. нарушение, следва да имат сходство по отношение на 
реализиране на административно наказателна и наказателна отговорност. И 
през 2018г. се забелязва най - голям дял на образуваните наказателни дела за 
престъпления по транспорта /343б и чл.345 НК/. Необходимо е в НК да се 
уредят параметри за определяне на наказанието лишаване от право на 
управление на МПС, сходно на уредените в ЗДвП, а за престъплението по 
чл.345 ал.2 НК да се предвиди наказание лишаване от право на управление на 
МПС, така както е уредено същото адм. нарушение в ЗДвП.   

През 2019г. бихме могли да въведем програмен продукт относно 
отчитане на правната помощ по делата, който да бъде използван съвместно с 
Адвокатската колегия, която да улесни и позволи определяне на служебен 
защитник или особен представител почти веднага.    

Необходимо е да се въведат промени в Правила за оценка 
натовареността на съдиите, като се отчете по - висока сложност и коефициент 
за тежест по граждански дела по чл.127, ал.2 СК и по брачни дела, когато се 
разрешават въпроси за родителски права, като се отчитат произнасяния на съда 
по искания за привременни мерки. Предлагаме да се отчита произнасяне по 
обезпечения на предявен иск.  

По наказателни дела: да се коригира коефициент по разпити от 
досъдебното производство, като се отчита продължителността на разпита. По 
АНД дела да се отчита броя на оспорените административни наказания, тъй 
като при произнасяне по няколко пункта в едно наказателно постановление, 
съдът се произнася в едно производство по няколко административни 
обвинения, като дължи произнасяне по всяко едно от тях.  

  
 
Гр. Девин                            АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ 
31.01.2018г.                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРС: 
                                              ИЛИЯНА ЗЕЛЕВА 


