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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 за дейността на съда през отчетния 
период 01.01 -31.12. 2020г.

Данните, изложени в доклада, представят организацията на 
правораздавателна и административна дейност на Районен съд -  Девин за 
отчетната 2020г., анализ на статистически данни в периода от 2018г. -  2020г., 
съобразно одобрените отчети е протокол №6/13.02.2018г. и протокол 
№41/10.12.2019г. от Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, 
представляващи приложение към настоящия доклад, приетите вътрешни 
правила за гъвкаво институционално поведение и ефективно използване на 
ресурсите. Планирането и управлението на работните процеси в съда е 
съобразно Закон за съдебната власт, Закон за финансово управление и контрол 
в публичния сектор, Вътрешни правила за управление и контрол, 
Стратегически план за периода 2017 -  2020г., Оперативен план за 2020г., 
Стратегия за управление и оценка на риска..Вътрешните правила са съобразени 
с нормативните изисквания и с приетите от ВСС „Методики, указания и 
стратегически документи“ като „Единна методика за приложение на принципа 
за случайно разпределение на делата“, „Стандарти за условията на труд“, 
„Стандарти за независимост на съдебната власт“, „Комуникационна стратегия 
на съдебната власт 2014 -  2020г.“

Районен съд - Девин прилага в дейността си очертаните в тези 
стратегически документи европейски стандарти в областта на правораздаването 
-  независимост, ефективност, прозрачност и отчетност, утвърждаване 
върховенството на закона, защита на човешките права и равен достъп до 
правосъдие.

През отчетната 2020г. РС Девин гарантира реален достъп до 
правосъдие, като осъществява правораздавателната си дейност, съгласно 
Конституцията на Република България, Закон за съдебната власт, стандартите 
на ЕКЗПЧОС и прилагане на законите точно и еднакво, спрямо всички лица и 
случаи, за които се отнасят.

Докладът, съдържа информация за постъпили, разгледани и свършени 
дела, в изпълнение на основните приоритети, заложени в оперативен и 
стратегически план -  предоставяне на информация, откритост, достъпност и 
прозрачност на действията по реда на ЗСВ и процесуалните закони. 
Обезпечаване на ефективно, срочно и достъпно правораздаване, чрез 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.
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I. Териториален обхват на юрисдикцията на РС - Девин.

1.1 През 2020г. 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. е. Лясково; 10. 
е. Михалково; 11. е. Осиково; 12. е. Селча; 13. с. Стоманево; 14. е. Тешел; 15. с. 
Триград и 16. е. Чуреково. Брой жители 12 097. Площ в километри 573,68 
кв. км.

ОБЩИНА ДОСПАТ: 1. гр. Доспат; 2. е. Барутин; 3. с. Бръщен; 4. с. 
Змеица; 5. с. Късак; 6. с. Любча; 7. с. Дрънча и 8. с. Чавдар. Брой жители 
8 757. Площ 282,7 кв. км.

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

1.2 Кадрова обезпеченост.
В периода от 01.01 до 01.12.2020г. общата щатна численост на съдии и 

служители на Районен съд Девин е 17 щ. бр., от които 2 магистрати, 1 държавен 
съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 12 съдебни служители, обща и 
специализирана администрация и 1 незаета щатна бройка за „съдебен архивар“ 
както следва:

Обща администрация 5 щатни бройки, в т.ч.: 1/ административен 
секретар; 2/ главен счетоводител; 3/ системен администратор; 4/ огняр и 5/ 
чистач;
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Специализирана администрация 8 щатни бройки, в т.ч.: 1/ съдебен 
секретар 2 щ. бр.; 2/ секретар „Съдебно - изпълнителна служба” 1 щ.бр. ; 3/ 
съдебен деловодител 3 щ. бр.; 4/ съдебен архивар 1 щ.бр.-незаета; 6/ призовкар 
1 щ. бр.

На 10.11.2020г., с решение от протокол №39 на Съдийска колегия на 
ВСС, на осн. чл.30, ал.5,т.8 ЗСВ е съкратена, една свободна щ. бр. за длъжност 
„съдебен архивар“ в РС Девин, считано от 01.12.2020г.

Щатната численост на съдии и служители към настоящия момент е 
оптимална, предвид приетата примерна щатна структура с решение т.1.1 от 
протокол №12 / 04.07.2019г. на КС А към СК на ВСС и обезпечава нормалната 
организация на работа на обща и специализирана администрация във всичките 
и дейности и служби, съгласно ПАС и при спазване на принципите 
непрекъснатост на работното време и взаимозаменяемост на служителите.

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 12 служители е 1 към 3, а между 
магистрати и служители е 1 към 6.

През 2020г. административното ръководство е осъществявано от 
съдия Илияна Ферева - Зелева.

На 28.01.2020г. с решение по протокол №2 на СК на ВСС, обявено в 
ДВ бр. 11/07.02.2020г. поради „изтичане на мандата“ за длъжността адм. 
ръководител на РС - Девин е открита процедура за избор на адм. ръководител.

На 15.07.2020г. с акт за встъпване в длъжност, съставен от ОС 
Смолян, на основание избор, проведен с решение по протокол №23, т.2 от 
03.07.2020г. на СК на ВСС, съдия Илияна Ферева - Зелева е встъпила на 
длъжността „административен ръководител -  председател“ на Районен съд -  
Девин, с мандат 5 години.

При отсъствие адм. ръководител се замества от съдия Елка Хаджиева, 
на основание издадена заповед по 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. Двамата магистрати имат 
продължителен съдийски стаж и опит повече от 21 години.
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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.

През 2020г. съдиите от Районен съд Девин, на основание заповед 
№519/18.10.2016г., издадена от Л. Хаджииванов - председател на Окръжен съд 
Смолян са продължили да участват в общо събрание на съдиите от РС Смолян.

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. до 25.08.2020г., а след тази дата 
делата се разпределят чрез ЕИСС. Дежурствата са полагани по изготвен в 
началото на месеца месечен график, обявен на интернет страницата на съда.

Обобщената таблица за работата на съдиите през отчетната година, 
съдържаща информация за различните видове постъпили дела, натовареност на 
съдиите по щат, според количествени измерения брой постъпили, брой дела за 
разглеждане и брой свършени дела, показва висок процент на свършените дела 
спрямо дела за разглеждане /87.58%/, от тях 92% в срок до 3 месеца. Данните в 
изготвяните ежемесечни справки за написани съдебни актове показват 
постановяване на всички съдебни актове в рамките на законните срокове / до 1 
месец/. Тези данни са показател за изпълнение от страна на съдиите на 
заложените в оперативен план мерки за експедитивност и навременност на 
правораздавателния процес, чрез прилагане на приетите времеви стандарти за 
насрочване и разглеждане на делата, дисциплиниране на процеса чрез 
ограничаване на фактурите, водещи до бавене, както и за спазване на графика 
на насрочените съдебни заседания.

ДСИ А. Пашова има продължителен стаж от 16 г. и 7 месеца на 
длъжността.

СВ И. Шамов е със стаж от 20 г. и 10 месеца 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 2020г., съгласно заповед №11/08.01.2020г., 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 № №8/ 08.01.2020г.

Съдебни служители.
В периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. са заети 12 щатни бр. 

съдебни служители. На 10.11.2020г., с т.7.3 решение по протокол №39 на СК 
ВСС, на основание чл.30, ал.5, т.8 ЗСВ, съкращава една свободна щатна бройка 
за „съдебен архивар“, считано от 01.12.2020г.

Тази щатна численост на служителите към настоящия момент е 
оптимална, като се има предвид примерната щатна структура, предложена от
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КСА с т.1.1 от решение по протокол №12/04.07.2019г. на Съдийска Колегия 
към ВСС за съдилища с щатна численост от 2 магистрати, тъй като обезпечава 
нормално изпълнението на административна и съдебна дейност, при спазване 
на принципа непрекъснатост на работното време при обслужване на граждани, 
чрез плаващо ползване на времето за почивка и за прилагане на принципа на 
взаимозаменяемост, чрез възлагане на допълнителни функции при отсъствие и 
при повишаване обема на работа.

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 2 020 човека население.

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 2020г. 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.З, 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, са адекватни на действащата 
нормативна уредба. Управлението на човешките ресурси е в съответствие с 
нормативните изисквания, съгласно заключението в одиторски доклад за даване 
на увереност ОАУ -1813/2018г. в РС Девин от дирекция „Вътрешен одит към 
ВСС“.

Съдебни заседатели:
На 15.01.2020г. с протоколно решение от Общо събрание на съдиите 

на ОС Смолян за РС Девин са избрани 9 бр. съдебни заседатели с мандат 2020- 
2024г„ предложени от Общинските съвети на община Девин, община Доспат и 
община Борино.

На 03.02.2020г. в сградата на РС Девин е проведено общо събрание на 
съдебните заседатели, на което са приети „Правила за работа на съдебните 
заседатели за мандат 2020-2024г.“ Проведено е начално обучение, насочено към 
запознаването им с основните аспекти в устройството и работата на органите на 
съдебна власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния 
заседател, придобиване на основни знания в областта на наказателното право и 
процес, с цел пълноценното им участие по съдебни дела.
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Извънредно положение :
На 13 март 2020 г, Народното събрание по предложение на 

Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на 
Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от СОУЮ-19, 
прие решение за обявяване на извънредно положение върху територията на 
цялата страна, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.

На 03 април 2020г., Народното събрание по предложение на 
Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на 
Република България, прие решение за удължаване срока на обявеното от 13 
март 2020 г., извънредно положение върху територия та на цялата страна до 13 
май 2020 г.

На 16.03.2020г., във вр. с приетите на извънредно заседание на СК на 
ВСС, с протокол №9 противоепидемични мерки и дадените препоръки до адм. 
ръководители за организация на работата на съда в условия на извънредно 
положение е издадена заповед №65 от адм. ръководител Ил. Зелева, с която е 
преустановено разглеждането на граждански и наказателни дела с изключение 
на делата, които съгласно процесуалните закони се разглеждат незабавно за 
периода на извънредното положение от 16.03.2020 до 13.04.2020г.

На 08.04.2020г. е издадена заповед №84 от адм. ръководител Ил.
Зелева, съобразно протокол №12 от 07.04.2020г. на СК на ВСС, с която е
преустановена мярката „ не се образуват в дела входящите книжа, иницииращи 
съдебни производства, с изключение на изрично посочените по т.1 и т.2 от 
заповед №65/16.0.з.2020г., като от този момент се образуват в дела входящите 
книжа, иницииращи съдебни производства.

Издадените от председателя на съда заповеди за организация на 
работата на съда в условия на извънредно положение и по време на извънредна 
епидемична обстановка, в изпълнение на взетите решения от СК на ВСС по 
протокол №9/15.0^.2020 и протокол №10/16.03.2020г. са обявени на сайта на 
съда и се спазват от съдии и служители до края на отчетната година.

В изпълнение на протокол №15/15.05.2020г. са приети правила и
мерки за работа на РС Девин в условия на пандемия, които се спазват и към 
настоящия момент, тъй като същите се прилагат до отпадане на риска от зараза. 
Правилата са сведени до знанието на всички съдии и служители от РС Девин, 
звено „Охрана , „Адвокатска колегия“ — Смолян, според които се осъществява 
достъпа до сградата на страни по дела, адвокати, вещи лица и други участници 
по съдебни дела или граждани, които желаят да получат административни 
услуги във връзка с дейността на „Бюро съдимост“, ДСИ и Съдия по 
вписванията.

II. Движение на делата.
2.1 Брой дела за разглеждане към 01.01.2020г. -  общо 90 бр., от които:
Граждански дела 68 бр., от които 46 бр. гр. дела по общия ред, 1 бр. 

административно дело, 2 бр.частно гр.дело и 1 бр. гр. дело по чл.410 и чл 417 от
гпк.
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Наказателни дела 22 бр., от които НОХД 9 бр.; 78а НК -  2 бр., ЧНД 1 
бр. и АНД 10 бр.

2.2 Постъпления на дела в съда -  новообразувани и брой дела за 
разглеждане за периода 2018 - 2020г.

Движението на делата в годините 2018 -  2020г. като новообразувани 
брой дела, е изразено в таблица № 1.

Постъпили дела 2018 2019г. 2020г.
Г раждански дела 517 595 435
Наказателни дела 239 191 184
Общо 756 786 619

Таблица №1

През 2020г. са постъпили дела за разглеждане в Районен съд -  Девин 
общо 619 броя дела, от които граждански 435 бр. /70.27 % от общо постъпилите 
дела/ и наказателни 184 броя /29.73 % от общо постъпилите дела/.

През 2019г. са постъпили дела за разглеждане в Районен съд -  Девин 
общо 786 броя дела, от които граждански 595 бр. /75.70 % от общо постъпилите 
дела/ и наказателни 191 броя /24.30 % от общо постъпилите дела/.

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

Сравнителният анализ на постъпилите дела в периода 2018г. -  2020г. 
сочи намаляване броя на гражданските дела, през 2020г.са постъпили 435 бр., 
спрямо 595 бр. за 2019г. /със 160 по-малко / и 517 бр. за 2018г. /с 82 по -малко 
/.

Сравнителният анализ на наказателните дела показва намаление на 
постъпилите спрямо предходната 2019г. със /7 бр./ и спад спрямо 2018г. с /55 
бр./

800

700

600

500

400

300

200

100

0

239

517

лшшшт

191

595

184

435

I Наказателни дела 

I Граждански дела

2018 2019Г. 2020Г.

Графика №1 Новообразувани дела в РС  Девин 2018  -  2020г.
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През 2020г. са ново образувани 619 бр. общо граждански и 
наказателни дела, като с останали висящи от предходен период 90 бр., 
образуват всичко дела за разглеждане 709 броя.

През 2019г. са ново образувани 786 бр. общо граждански и 
наказателни дела, като с останали висящи от предходен период 79 бр., 
образуват всичко дела за разглеждане 865 броя.

През 2018г. са ново образувани 756 бр. общо граждански и 
наказателни дела, като с останали висящи от предходен период 68 бр., 
образуват всичко дела за разглеждане 824 броя.

През 2020г. е намалял броя на дела за разглеждане /709 бр./ спрямо 
2019г. със 156 бр. по-малко и със 115 бр. по-малко спрямо 2018г.

Висящите в началото на периода 90 бр. са били повече спрямо 2019г. 
/79бр./ и повече спрямо 2018г. /68 бр./

За 2020г. общ брой дела за разглеждане 709, в т.ч. гр.дела 503 бр., 
наказателни 206 бр., от тях месечно на един съдия 29.54, а спрямо броя 
свършени дела 621 бр. -  28.88 бр.

За 2019г. общ брой дела за разглеждане 865, в т.ч. гр.дела 655 бр., 
наказателни 210 бр., от тях месечно на един съдия 36.04, а спрямо броя 
свършени дела 775 бр. -  32.29 бр.

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.

През 2020г. при общ брой дела за разглеждане 709 бр. / в това число 
включени от предходен период 90 бр. /, са свършени 621 бр. дела. В срок до 3 
месеца 574 бр. или 92 % спрямо свършените.

Висящи в края на периода граждански / 52 бр./ и наказателни / 36 бр./ 
общо /88 бр./ или 12.41 % от всичко дела за разглеждане.
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Причините за останалите несвършени граждански дела са главно 
поради образуването им в периода ноември — декември / 73 бр./, поради което 
времето не е достатъчно за размяна на книжа, 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.

Причините за останали несвършени наказателни дела са главно 
поради образуването им м.ноември - м. декември / 23 бр. /, нередовно
призоваване, неизготвени експертизи, допуснати нови гласни доказателства.

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

2.3 Граждански дела. Постъпления за 2020г. и сравнителен анализ 
за последните три години.

През 2020г. са постъпили 619 бр. дела и с останалите висящи дела от 
предходен период 90 бр., образуват всичко дела за разглеждане 709 бр. От тях 
броя на постъпилите през годината граждански дела е 435 бр. Останали 
несвършени от предходен период 68 бр. Общо граждански дела за разглеждане 
50:> бр., което се равнява на 70.95% от всичко дела за разглеждане през 
годината от 709 бр.

През 2019г. са постъпили 786 бр. дела и с останалите висящи дела от 
предходен период 79 бр., образуват всичко дела за разглеждане 865 бр. От тях 
броя на постъпилите през годината граждански дела е 595 бр. Останали 
несвършени от предходен период 60 бр. Общо граждански дела за разглеждане
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срок

Брой дела със съдебен акт по 
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Графика №3 Движение на делата общо през 2018, 2019, 2020г.
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655 бр., което се равнява на 75.72% от всичко дела за разглеждане през 
годината от 865 бр.

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 2020г. новообразуваните в съда граждански дела са със 160 бр. 
по-малко спрямо образуваните през 2019г. /595 бр./ и с 82 бр. по-малко спрямо 
образуваните през 2018г. /517 бр./.

2020г.

2019Г.

2018г.

Постъпили граждански дела

435

517

595 I Постъпили граждански 
дела
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Графика № 4 Постъпили граждански дела в РС Девин за периода 2018  -  2020г.

Постъпили гр. дела през 2018г. - 2020г. по видове:

Година СК, 
ЗЗД 
Н и 
др.

Облига
ционни
искове

Вещн
и

исков
е

Делб 
и и 

исков 
е по 
ЗН

Иск
ове
по
КТ

Установи 
телни и 
искове

Обезпе
чения

Админ
истрат
ивни
дела

Частни 
гр. дела

2018 72 25 11 4 10 36 1 2 355
2019 67 22 6 6 68 28 1 2 393
2020 56 22 8 4 22 20 6 1 296

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗакр.Д. ЗБЖИРБ:
През 2020г. са постъпили 56 бр., в това число и получените по 

подсъдност 1 бр., от които 17 бр. искове за развод и недействителност на брака, 
6 бр. развод по взаимно съгласие, искове за издръжка 8 бр. и производства по
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33ДН — 1 бр. Останали от предишен период 12 бр. Всичко дела за разглеждане 
68 бр. Свършени дела 53 бр. Останали несвършени 15 бр.

През 2019г. са постъпили 67 бр., от които 11 бр. искове за развод и 
недействителност на брака, 9 бр. развод по взаимно съгласие, искове за 
издръжка 6 бр. и производства по ЗЗДН — 5 бр. Останали от предишен период 
10 бр. Всичко дела за разглеждане 76 бр. Свършени дела 64 бр. Останали 
несвършени 12 бр.

През 2018г са постъпили 71 бр., 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 бр. Свършени дела 70 бр. Останали 
несвършени 9 бр.

Облигационни искове.
През 2020г. постъпили 22 бр., в това число и получените по 

подсъдност 2 бр., 20 бр. новообразувани и останали несвършени дела в 
началото на отчетния период 11 бр. Всичко дела за разглеждане 33 бр. Общо 
свършени дела 25 бр. Останали несвършени дела 8 бр., от тях 1 бр. ЗОДОВ и 1 
бр. останал от предходен период или общо искове по ЗОДОВ -  2 бр.

През 2019г. постъпили 22 бр. Останали несвършени дела в началото 
на отчетния период 11 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 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.

Вещни искове.
През 2020г. постъпили дела 8 бр., в това число и получените по 

подсъдност 1 бр. Останали несвършени в началото на периода 4 бр. Всичко 
дела за разглеждане 12 бр. Свършени дела 5 бр. Останали несвършени дела 7 
бр.

През 2019г. постъпили дела 6 бр. Останали несвършени в началото на 
периода 8 бр. Всичко дела за разглеждане 14 бр. Свършени дела 10 бр. 
Останали несвършени дела 4 бр.

През 2018г. постъпили дела 11 бр. Останали несвършени в началото 
на периода 7 бр. Всичко дела за разглеждане 18 бр. Свършени дела 10 бр. 
Останали несвършени дела 8 бр.

Делби и искове по ЗН.
През 2020г. постъпили 4 бр. Останали несвършени в началото на 

отчетния период 4 бр. Всичко дела за разглеждане 8 бр. Общо свършени 4 бр. 
Останали несвършени 4 бр.
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През 2019г. постъпили 6 бр. Останали несвършени в началото на 
отчетния период 4 бр. Всичко дела за разглеждане 10 бр. Общо свършени 6 бр. 
Останали несвършени 4 бр.

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.

Установителни искове.
През 2020г. постъпили 20 бр. Останали несвършени дела в началото 

на отчетния период 14 бр. Всичко дела за разглеждане 34 бр. Свършени дела 23 
бр. Останали несвършени 11 бр.

През 2019г. постъпили 28 бр. в това число и получените по 
подсъдност 3 бр. Останали несвършени дела в началото на отчетния период 23 
бр. Всичко дела за разглеждане 51 бр. Свършени дела 37 бр. Останали 
несвършени 14 бр.

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.

Искове по КТ.
През 2020г. постъпили 22 бр. Останали несвършени дела в началото 

на отчетния период 19 бр. Всичко дела за разглеждане 41 бр. Свършени дела 35 
бр. Останали несвършени 6 бр., в това число искове по чл.200 КТ 1 бр. 
новообразувано. Искове за защита срещу незаконно уволнение, новообразувани 
2 бр., останали от предходен период 1 бр. , общо постъпили 2 бр., всичко за 
разглеждане 3 бр. Общо свършени дела 2 бр., останали несвършени -  1 бр.

През 2019г. постъпили 68 бр., в това число и получени по подсъдност 
2 бр. Останали несвършени дела в началото на отчетния период 2 бр. Всичко 
дела за разглеждане 70 бр. Свършени дела 51 бр. Останали несвършени 19 бр., в 
това число искове по чл.200 КТ - 1 бр. новообразувано и едно от предходен 
период. Искове за защита от незаконно уволнение и за отмяна на наложено 
наказание „забележка“ и „предупреждение за уволнение“ - 2 бр. постъпили и 2 
бр. получени по подсъдност. Общо за разглеждане 4 бр., от тях свършени 3 бр., 
останали несвършени -  1 бр.

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 бр. 
новообразувано и едно от предходен период. Искове за защита от незаконно 
уволнение и за отмяна на наложено наказание „забележка“ и „предупреждение 
за уволнение“ 5 бр. постъпили и 1 бр. от предходен период. Всичко дела за 
разглеждане 6 бр. Общо свършени дела 6 бр.



Административни производства.
През 2020г. постъпили 2 бр. Останали несвършени дела в началото на 

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

През 2019г. постъпили 2 бр. Останали несвършени дела в началото на 
периода 1 бр. Всичко дела за разглеждане 3 бр. Общо свършени 2 бр., като гр.д. 
475/18 год. е върнато от въззивната инстанция за ново разглеждане под нов 
номер и е преобразувано в гр.д. 323/19г. Останали несвършени в края на 
отчетния период 1 бр.

През 2018г. постъпили 1 бр., 1 бр. 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.

Обезпечения.
През 2020г. постъпили 6 бр., в това число и получено по подсъдност 1 

бр. Общо свършени 6 бр.
През 2019г. постъпило 1 бр. Свършено 1 бр.
През 2018г. постъпило 1 бр. Свършено I бр.

Частни производства.
През 2020г. постъпили 49 бр., в това число и получено по подсъдност 

1 бр. Останали несвършени дела в началото на периода 2 бр. Всичко дела за 
разглеждане 51 бр. Общо свършени 51 бр.

През 2019г. 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 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.

Заповедни производства.
През 2020г. постъпили 246 бр., в това число получени по подсъдност 

38 бр. и останали несвършени дела в началото на периода 1 бр. Всичко дела за 
разглеждане 247 бр. Общо свършени 247 бр. В това число по чл.410 ГПК 
новообразувани 202 бр. Получени по подсъдност 31 бр. Всичко дела за 
разглеждане 203 бр. Общо свършени 203 бр. По чл.417 ГПК новообразувани 37 
бр., в това число и получени по подсъдност 7 бр. Всичко дела за разглеждане 44 
бр. Общо свършени 44 бр.

През 2019г. постъпили 271 бр., получени по подсъдност 26 бр. и 
останали несвършени дела в началото на периода 1 бр. Всичко дела за 
разглеждане 298 бр. Общо свършени 297 бр. Останали несвършени в края на 
отчетния период 1 бр. В това число по чл.410 ГПК новообразувани 208 бр. 
Получени по подсъдност 20 бр. и останали несвършени дела в началото на 
периода 1 бр. Всичко дела за разглеждане 229 бр. Общо свършени 228 бр.
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Останали несвършени в края на отчетния период 1 бр. По чл.417 ГПК 
новообразувани 63 бр., получени по подсъдност 6 бр. Всичко дела за 
разглеждане 69 бр. Общо свършени 69 бр.

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.

Частни производства.
През 2020г. новообразувана съдебна поръчка 1 бр. Свършено 1 бр.
През 2019г. новообразувана съдебна поръчка 3 бр. Свършено 3 бр. 

Други граждански дела -  новообразувани 2 бр. Свършени 2 бр.
През 2018г. новообразувана съдебна поръчка 1 бр. Свършено 1 бр. 

Други граждански дела — постъпило по подсъдност 1 бр. Свършено 1 бр.

През 2020г. са постъпили общо 435 бр. граждански дела, от които:
> Граждански дела по общия ред 124 бр.;
> Производства по чл.310 ГПК 14 бр.;
> Административни дела 1 бр.;
> Частни граждански дела 50 бр.;
> Дела по чл.410 и чл.417 ГПК 246 бр.;

Анализът на гр. дела по видове спрямо предходните две години 2019 -  
2018г., показва намаляване със 160 бр. спрямо 2019г. и 82 бр. по-малко спрямо 
2018г. ^

За 2020г. делата по чл.410 и чл.417 ГПК са 247 бр. или 56,78% спрямо
общо постъпилите граждански дела /435 бр./ и 49.11% спрямо всичко
граждански дела за разглеждане 503 бр.

За 2019г. делата по чл.410 и чл.417 ГПК са 297 бр. или 49,91% спрямо 
общо постъпилите граждански дела /595 бр./ и 45.34% спрямо всичко
граждански дела за разглеждане 655 бр.

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 бр.

Анализът на видовете граждански дела за разглеждане през 2018г. -  
2020г. показва най-висок дял на делата по чл.410, чл.417 ГПК като през 2020г. 
заявленията по чл.410 ГПК са били всичко за разглеждане 203 бр., заявления по 
чл.417 ГПК 44 бр. Около 50 % от общия брой граждански дела за разглеждане. 
След тях се нареждат дела по общия ред с 33,80 %, след това са 
установителните искове, облигационни искове и вещни искове са 15 71 % 
исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 3 Закр.Д, ЗБЖИРБ са 68 бр., заемат’около
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13,52 %, частни граждански дела 10,34 %, искове по КТ 41 бр. са 8,15 %, от 
общо постъпилите граждански дела през отчетният период.

Сравнителният анализ показва спад на постъпилите през годината 
граждански дела по общия ред за 2020г. - 124 бр., спрямо 2019г. - 133 бр., и 
спрямо 2018г. -  155 бр. Постъпилите частни граждански дела -  50 бр. за 2020г., 
96 бр. за 2019г., спрямо 53 бр. за 2018г. През 2020г. са постъпили по - малък 
брой искове по чл.310 ТПК 14 бр., спрямо 65 бр. за 2019 и по-голям брой 
спрямо 2018г. - 3 бр.

Структурата на гражданските дела през 2020г., през 2019 и през 2018г. 
е отразена в следващата графика №5.

Граждански дела  по общия ред

Производства по чл. 310от ГПК

Административни дела  по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ

Частни граждански дела

Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК

Д руги  граждански дела

2018г. 

I 2019г. 

I 2020г.

0 50 100 150 200 250 300 350

Графика № 5 Структура на граж данските дела в РС  Девин през 2018 - 2020г.

2.4 Наказателни дела. Постъпления за 2020г. и сравнителен 
анализ за последните три години.

През 2020г. са постъпили 184 бр. наказателни дела, които са 29.73% 
спрямо общо постъпилите през годината граждански и наказателни дела 619 бр.

През 2019г. са постъпили 191 бр. наказателни дела, в т.ч. и 1 бр. 
АНД, върнато от горна инстанция за ново разглеждане под нов номер, които са 
24.30% спрямо общо постъпилите през годината граждански и наказателни дела 
786 бр.



През 2018г. са постъпили 239 бр. 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 бр.

През 2020г. наказателните дела бележат спад спрямо постъпилите 
през 2019г. -  191 бр. или със 7 бр. по-малко и спад спрямо 2018г. /238 бр./ или 
с 54 бр. по-малко.

Новообразувани дела от наказателно общ характер са 35 бр., което е 
по-малко с 19 бр. спрямо образуваните през 2019г. -  54 бр. и с 3 бр. по-малко 
спрямо образуваните през 2018г. — 38 бр.

НЧХД за 2020г. са 13бр., спрямо 3 бр. за 2019г. и 3 бр. за 2018г.
Образуваните дела по чл.78а НК -  10 бр., което е с 13 бр. по-малко 

спрямо 2019г. /23 бр./ и по-малко с 4 бр. спрямо образуваните през 2018г. /4 
бр./.

ЧНД за 2019г. 31 бр., което е с 5 бр. по-малко спрямо 2019г. /Зббр./ и 
с 4 бр. повече спрямо 2018г. /27 бр./ .

Образувани са по-малко частни наказателни дела -  разпити от 
досъдебното производство 9 бр., което е с 11 бр. по.малко спрямо 2019г. /20 бр./ 
и по-малко с 2 бр. спрямо образуваните през 2018г. /11 бр./.

Увеличение има по отношение на постъпилите АНД 86 бр. през 
2020г., което е с 31 бр. повече спрямо 2019г. /55 бр./ и спад с 59 бр. спрямо 
2018г. /145 бр./.

Постъпилите наказателни дела за 2020г. по видове са, както
следва:

> Наказателни общ характер дела 35 бр.;
> Наказателни частен характер дела 13 бр.;
> Дела по чл.78 А НК 10 бр.;
> Частни наказателни дела 31 бр.;
> Частни наказателни дела разпити 9 бр.;
> Административно наказателен характер дела 86 бр.;
Общ брой наказателни дела 184 бр.

В началото на периода са останали за разглеждане 22 бр. 
наказателни дела и заедно с. новообразуваните 184 бр. са били 206 бр. 
наказателни дела за разглеждане през годината.

Постъпилите наказателни дела за последните три години 2018г., 
2019г. и 2020г., 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 2018-2020г.

От постъпилите наказателни дела най -  голям дял имат АНД 46,74% 
/86 бр./ и НОХД 19,02% /35 бр./, за ЧНД 16,85 % /31 бр./, дела по чл.78а НК 
5,43% /106р./ и ЧНД разпити 4,89% /9бр./, спрямо общо постъпилите 184 бр. 
наказателни дела.
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2.5 Структура на наказана / осъдена/ престъпност. Видове и брой 
по глави от НК.

През 2020г. са постъпили 35 бр. НОХД, спрямо 54 бр. за 2019г. и 38 
бр. за 2018г.

Висящи в началото на периода 9 бр. спрямо 3 бр. за 2019г. и 7 бр. за
2018г.

НОХД по глави от НК, са както следва:
Гл.И, раздел II „Престъпления против личността“ -  други 

престъпления против личността 3 бр., в т.ч. изнасилване-чл.152, ал.1 НК 1 бр.; 
Общо дела за разглеждане 3 бр. Общо свършени дела 3 бр., в това число 
решени дела със споразумение по чл.381 -  384 НПК-1 бр. Свършени дела до 
три месеца 3 бр. Съдени лица 3. Осъдени лица 3. Наложени наказания 
„лишаване от свобода до три години“ 1 бр. и „пробация“ 2 бр.

Гл.Ш „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“: Няма 
постъпили дела по тази глава. Няма отчетени и висящи в началото на отчетния 
период.

Гл. V „Престъпления против собствеността“: постъпили 4 бр., в т.ч. 
по чл. 194 НК 1 бр., чл. 195, ал.1 НК 1 бр., по чл. 197 НК 1 бр. Дела за 
разглеждане 8 бр. Общо свършени дела 7 бр. Решени по същество 3 бр. 
Свършени със споразумение по чл.381 и чл.384 НПК 1 бр. Свършени до 3 
месеца 6 бр. Съдени лица 9 бр. Осъдени 9 бр. Наложени наказания „лишаване 
от свобода до три години“ -  реално 1 бр. и „лишаване от свобода до три 
години“ 1 бр. Наложени наказания „пробация“ на 6 бр. лица Наказани лица по 
чл.381 и чл.384 НПК - 1 бр. лица.

Гл. VI „Престъпления против стопанството“: постъпили 1 бр., в т.ч. 
по чл. 235, ал.1 НК 1 бр. Дела за разглеждане 1 бр. Свършени дела 1 бр. 
Свършени до 3 месеца 1 бр. Няма останали несвършени в края на отчетния 
период. Съдени и осъдени лица 1 бр. Наложени наказания „пробация“ на 1 бр. 
лица.

ГлЛ^Ш „Престъпления против дейността на държавните органи и 
обществени организации, изпълняващи публични функции“: Няма постъпили 
дела по тази глава. Няма отчетени и висящи в началото на отчетния период.

Гл.1Х „Документни престъпления“: постъпили 2 бр. по чл.308 -  
чл.319 НК. Останали несвършени в началото на отчетния период 1 бр. Дела за 
разглеждане 3 бр. Свършени дела 3 бр. Свършени до 3 месеца 3 бр. Съдени и 
осъдени лица 3 бр. Наложени наказания „лишаване от свобода до три години“ 1 
бр., „пробация“ на 2 бр. лица.

Гл. X „Престъпления против реда и общественото спокойствие“: 
Няма постъпили дела по тази глава. Няма отчетени и висящи в началото на 
отчетния период.
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Гл. XI „Общоопасни престъпления“: постъпили 25 бр., в т.ч. по 
чл.343 б. “6“ и 343 б “в“ НК 14 бр., по чл. 345 НК 3 бр., по чл. 339 НК 2 бр., по 
чл. 354а НК 1 бр. Дела за разглеждане 28 бр. Общо свършени дела 27 бр. 
Решени с присъда 4 бр. Свършени със споразумение по чл.381 - чл.384 НПК 15 
бр. Свършени до 3 месеца 25 бр., останали несвършени дела в края на отчетния 
период 1 бр. Съдени лица 27 бр. лица. Осъдени 23 бр. лица. Наложени 
наказания -  „лишаване от свобода до три години“ 15 бр. лица, от които 14 бр. 
условно, 4 бр. лица с наложени наказания „глоба“, 4 бр. лица с наложени 
наказания „пробация“. Оправдани 2 бр. лица. Брой наказани лица със 
споразумение по чл.381 - чл.384 НПК -  15 бр. лица. 2 бр. дела прекратени и 
върнати на РП Девин.

нохд - Останали несвършени дела в началото на отчетния период 9 
бр. Постъпили дела 35 бр., от които бързи производства 8 бр. Дела за 
разглеждане 44 бр. Общо свършени дела 41 бр. По същество с присъда 8 бр. 
Прекратени, в това число със споразумение по чл.381 - чл.384 НПК 33 бр. От 
свършените дела по чл.356 НПК - решени .1 бр., прекратени със споразумение 
по чл.381 - чл.384 НПК 7 бр. Свършени до три месеца 38 бр. Останали 
несвършени дела в края на отчетния период 3 бр. Съдени лица 43 бр. лица. 
Осъдени лица 39 бр., от които 19 бр. лица с наложено наказание „лишаване от 
свобода до три години“, в това число условно 17 бр., „глоба“ 5 бр. лица, 
„пробация“ 15 бр. лица, от които 1 бр. непълнолетно лице.

Брой наказани лица по споразумение по чл.381 - чл.384 НПК 18 бр. 
лица. 1 бр. съдено и осъдено непълнолетно лице.

През 2019г. са съдени 49 лица, от които осъдени 49 лица. Няма съдени 
непълнолетни лица. Осъдени на наказание “лишаване от свобода до три 
години“, в това число условно 24 лица, „глоба“ 7 лица, „пробация“ 16 лица и 
друго наказание 1 лице. Брой наказани лица по споразумение по чл.381 - чл.384 
НПК 30 лица. Няма съдени и осъдени непълнолетни лица.

Има едно лице, спрямо което е приложен състава на чл.183, ал.З НПК, 
т.е признава за виновен и не му налага наказание.

През 2018г. са съдени 44 лица, от които осъдени 44 лица. Няма съдени 
непълнолетни лица. Осъдени на наказание лишаване от свобода до три години 
общо 32 лица, в това число условно -  26 лица. Няма наложени наказания 
лишаване от свобода над три години. Наложени наказания глоба -  5 лица. 
Пробации -  6 лица. Брой наказани лица по споразумения по чл.381 и чл.384 
НПК -  36. Едно лице е осъдено на други наказания.

През 2020 г. с присъда са приключили 8 бр. НОХД или 19,51 % от 
общо свършените 41 бр. НОХД. Приключили със споразумение 7 бр. НОХД 
или 17,078 % от общо свършените 41 бр. НОХД.

През 2019 г. с присъда са приключили 11 бр. НОХД или 22,92 % от 
общо свършените 48 бр. НОХД. Приключили със споразумение 37 бр. НОХД 
или 77,08 % от 48 бр. НОХД.

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.
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Други видове наказателни дела.
>  НЧХД -  новообразувани 13 бр. Общо свършени дела 9 бр. Няма 

дела решени по същество с присъда. Прекратени 9 бр., поради оттегляне на 
тъжбата -  5 бр.,изпратено на ВКС за определяне на друг равен съд -  2 бр. и 
изпратено по подсъдност -  1 бр.

>  По чл.78 А НК - 10 бр. новопостъпили и 2 бр. останали не 
свършени , общо 12 бр., от които свършени 11 бр. -  наложена „глоба“ на 10 бр. 
лица и 1 бр. лице оправдано. Останало несвършено в края на периода 1 бр. 
Свършени до 3 месеца -  10 бр., общо 11 бр. съдени лица, наложени наказания 
на 10 бр. лица.

>чнд от съд. производство - Постъпили през отчетния период 9 бр. 
Дела за разглеждане -  10 бр. Свършени дела -  9 бр., от които решение по 
същество 5 бр. Прекратени 4 бр. Останало несвършено в края на периода 1 бр. 
Общо свършени дела до 3 месеца 9 бр.

> Реабилитации по чл.85 -  чл.88 НК - 1 бр. Дела за разглеждане -  1
бр.

>чнд от ДП 31 бр., в т.ч. разпити 9 бр.
>  Общо ЧНД 40 бр. постъпления през отчетния период, останали 

несвършени дела в началото на отчетния 1 бр. Дела за разглеждане 41 бр. Общо 
свършени дела 40 бр. Решени по същество 36 бр. Свършени до 3 месеца 40 бр. 
Останали несвършени дела в края на отчетния период 1 бр.

През 2020г. в РС Девин са образувани наказателни производства със 
значим обществен интерес -  4 бр., /НОХД 7/2020г.; НОХД 33/2020г.; НОХД 
73/2020г.; НОХД 80/2020г./ за което е изпращана ежемесечна справка до ВСС.

Относителен дял на осъдителни присъди спрямо внесени 
прокурорски актове:

През отчетния период са постъпили 35 бр. НОХД, които с останалите 
несвършени дела 9 бр. в началото на отчетния период са били 44 бр. НОХД за 
разглеждане. По тях са били предадени на съд 43 бр. лица. Оправданите лица са 
2бр. Съдено непълнолетно лице 1 бр. Осъдени са общо 19 бр. лица на наказание 
“лишаване от свобода до три години“, в това число условно 17 бр. Няма 
осъдени лица на наказание “лишаване от свобода над три години“. Наложени са 
наказания „глоба“ на 5 бр. лица, 15 бр. лица имат наложени наказания 
„пробация“, брой наказани лица по споразумение по чл.381 и чл.384 НПК -  18 
бр.

През отчетния период са били внесени 10 бр. постановления по чл.78 
а НК, които с останалите несвършени в началото на отчетния период -  2 бр. са 
12 бр. дела за разглеждане. Останали несвършени дела в края на отчетния 
период -  1 бр. Осъдени са 10 бр. лица с наказание „глоба“.

Има едно оправдано лице по чл.78а НК / АНД №35/2020г/.
Други искания, внесени от прокурора:
ЧНД от досъдебното производство 31 бр.
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Наказана престъпност с влязли в сила присъди и брой осъдени 
лица. Делът на осъдителните присъди от общо 44 бр. НОХД, от които 41 бр. 
свършени, 8 бр. с присъда е 19,51 %.

Делът на споразумения по чл.381 -  384 НПК / 31 бр./ спрямо 41 бр. 
свършени е 75,61%

Броят на осъдените лица е 39 бр. лица.

Наложените наказания на осъдените лица са:
39 бр. лица са осъдени, от тях 19 бр. на “лишаване от свобода до три 

години“, в т.ч. 17 бр. с условни присъди, 2 бр. реална присъда, 15 бр. лица са 
осъдени на „пробация“; 5 бр. лица на „глоба“.

2.6 Свършени дела в края на 2020г.
През 2020г. в Районен съд -  Девин са свършени общо 621 бр. дела,

от които: 451 бр. граждански и 170 бр. наказателни дела. Свършените дела 621 
бр. са 87,59 % от общо разгледаните 709 бр. дела. От свършените дела 621бр. са 
разгледани в срок до три месеца 574 бр. дела, тоест 92.43 %. Със съдебен акт по 
същество са решени 526 бр. дела, тоест 84,70 % от общо свършените дела.

В срок до три месеца 574 бр. или 92.43 % от свършените през 
годината дела.

Останали несвършени в края на периода 88 бр. или 12.41 % от 
всичко 709 бр. дела за разглеждане.

Процентно изразена срочност за разглеждане на делата през 2020г. е 
изразена в таблица №2 :

Видове дела Общо
свършени

Свършени 
до три месеца

Процент спрямо 
свършените

Граждански 451 421 93.35 %
Наказателни 170 153 90.00 %
Общо 621 574 92.43 %

Таблица №2

В периода от 2018г. до 2020г. срочността на разглеждане на делата в 
тримесечния срок е била: 1. За 2020г. 92.43%; 2/ За 2019г. 97.80%; 2/ За 2018г 
88.59%.

Анализът на гражданските дела сочи следното:
Останали са 68 бр. висящи в началото на периода. Постъпили през 

годината 435 бр.. Всичко граждански дела за разглеждане 503 бр.
От тях свършени дела 451 бр. В срок до 3 месеца 421 бр или 93.35 %. 

Висящи в края на периода 52 бр.
Процентното отношение на свършените граждански дела /451 бр./ в 

края на годината спрямо всички граждански дела за разглеждане /503 бр./ е 
89.66% спрямо 89.61% за 2019г. и 89.30 % за2018г.

23



Останали несвършени са 10,34 % от всичко граждански дела за 
разглеждане 503 бр., при процентно съотношение на несвършените дела са 
10.38% за 2019г. /68 от 655/, 10.70% за 2018г./ 60 от 561/.

Причини, поради които са останали несвършени граждански 
дела: Останали са несвършени 52 бр. гр. дела, които са образувани в края на 
отчетния период м.ноември 19бр. и м. декември 54бр., поради неизтекъл срок 
по чл. 131 ГПК за размяна на книжа. През 2020г. се забелязва по - малък брой 
насрочени заседания 220 с.з., спрямо 308 с.з. за 2019 г. и 262 с.з. за 2018г. 
Другата основна причина, поради която са останали несвършени гр. дела са 
фактическа и правна сложност при множество искове, предявени с една искова 
молба и множество страни, напр. по вещни искове и делби. По тези дела има по 
-голям обем от извършени процесуални действия, свързани с призоваване на 
страни, които живеят извън района на съда, свидетели и вещи лица, 
конституиране на нови страни или на трето лице помагач. 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 
XXV -  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 -  22 бр. Постъпили през 

годината 184 бр.
Всичко дела за разглеждане 206 бр, от тях свършени всичко 170

бр.
В срок до 3 месеца 153 бр., което прави 90.00 % от свършените

дела.
Останали несвършени в края на периода 36 бр.
Процентното съотношение на свършените наказателни дела спрямо 

всичко наказателни дела за разглеждане е 82.52 %.
Процентното съотношение на свършените извън тримесечния срок 

17 бр. спрямо свършените в тримесечния срок /153 бр./- 11,11 %.
Наблюдава се лек спад на свършените дела в срок до три месеца за 

2020г. 90.00%, спрямо 2019г. 96.80%, и увеличение спрямо 2018г. 78.28%,
Причините, поради които са останали несвършени наказателни 

дела са поради образуването им през м. ноември -  м. декември / 12 бр. АНД и 
5бр. НОХД, Збр. НЧХД, 3 бр. ЧНД /. Насрочване на повече от едно с.з., при 
фактическа или правна сложност по делото. Нередовно призоваване на страна,
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свидетел или вещо лице. Искания на страните за събиране на допълнителни 
гласни доказателства или изслушване на експертизи. Неявяване на страни, 
свидетели, вещи лица или неизготвяне на експертизи.

Друга причина, поради която се удължава продължителността на 
срока за разглеждане на граждански и на наказателни дела е периодът на 
обявеното извънредно положение в страната от 13.03.2020г. до 13.05.2020г., 
през който период не се разглеждаха дела с изключение определени видове.

Висящи в края на периода 36 бр. наказателни дела /21.18%/ спрямо 
свършените 170 бр. наказателни дела от общо 206 бр. н. д. за разглеждане. 
Сравнени с предходната 2019 г. процентът на несвършените дела е бил 11.70% , 
а за 2018 г. е бил 7.79% %.

И през отчетния период 2020г., и предходните 2018 -  2019г. 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 2020 г. са свършени общо 621 бр., от тях с акт по 

същество са решени общо 526 бр. граждански и наказателни дела.
В следващата таблица №3 е отразено движението на решените дела 

по същество за годините 2018г., 2020г. и отчетната 2020г., спрямо общо 
свършените дела и свършени в тримесечен срок.

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 2018г. 2019г. 2020г.
В 3-месечен срок 660 758 574
С акт по същество 618 673 526
Общо свършени 712 745 621

Таблица №3

Със съдебен акт по същество са решени общо 405 бр. граждански 
дела, от общо дела за разглеждане 503 бр.

В това число по видове, както следва:
> Граждански дела по общия ред - 87 бр.;
> Бързи производства по чл. 310 ГПК - 30 бр.;
> Административни дела -  1 бр.
> Частни граждански дела - 51 бр.;
> По чл.410 и чл.417 ГПК - 236 бр.;
Процентното съотношение на решените през 2020г. граждански дела 

със съдебен акт по същество /405 бр/ спрямо всичко свършени дела гр. д. /451 
бр./ е 89.80%, за 2019г. /535 бр. от 587 бр./ 91.14%, за 2018г. /423бр. от 501 бр./ е 
84,43 %.



Със съдебен акт по същество са завършили общо 121 бр. наказателни 
дела от всичко наказателни дела за разглеждане 206 бр., в това число по видове, 
както следва:

> Наказателно общ характер дела - 8 бр.;
> Наказателно частен характер дела - 0 бр.;
> По чл.78 А НК - 11 бр.;
> Частни наказателни дела - 27 бр.;
> Частни наказателни дела -  разпити - 9 бр.;
> Административно наказателен характер дела - 66 бр.;
Процентното съотношение на решените през 2020г. наказателни дела

със съдебен акт по същество спрямо всичко свършени наказателни дела /170 
бр./ е 71.18%, спрямо 2019г. /138 бр. от 188 бр. / е 73.40%, спрямо 2018г. /195 
бр. от 244 бр. / е 79.92%.

През 2020г. с акт по същество са приключили от общо приключили 
/121/ бр. са решени 66 бр. АНД

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

95 бр., от които 46 бр. граждански и 49 бр. наказателни дела.
Видове и брой прекратени граждански дела и причини за 

прекратяването им: Общо 46 бр., от които:
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗдетето, ЗБЖИРБ: 11 бр., от 

които 7 бр. по спогодба и 4 бр. поради оттегляне на иска.
Облигационни искове: 9 бр., от които 2 бр. по спогодба; 1 бр. 

изпратен на СмОС за определяне друг равен по - степен съд, 1 бр. връща 
исковата молба поради неизпълнение на указания на съда, 3 бр. Изпратени по 
подсъдност и 2 бр. връща исковата молба.

Вещни искове: 4 бр., от които - 2 бр. поради отказ от иска, 1 бр. 
поради изтичане на 6 м. срок, 1 бр. поради отвод на съдиите.

Делби: 2 бр., от които 1 бр. изпратен на СмОС за определяне друг 
равен по - степен съд и 1 бр. оттегляне на иска.

Установителни искове: 4 бр., от които: 1 бр. поради оттегляне на 
иска, 1 бр. върната искова молба, поради неизпълнение на указания, 1 бр. 
поради неотстраняване на указанията в срок и 1 бр. Изпратено по подсъдност.

Искове по КТ: 4 бр., от които: 3 бр. върната искова молба и 1 бр. 
поради липса на правен интерес.

Частни производства 1 бр., от които: 1 бр. поради обединяване с 
друго гр.д.

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК: 11 бр., изпратени по подсъдност.
През отчетната 2020г. прекратените граждански дела са 46 бр. и са с 6 

бр. по-малко от предходната 2019г. /52 бр./ и с 32 бр. по-малко спрямо 2018г. 
/78 бр./.

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



НОХД -  33 бр., от които : 31 бр. на основание чл.24, ал.З НПК, 
поради одобрени споразумения чл.381 -  384 НПК и 2 бр. върнати на РП Девин.

НЧХД - 9 бр., от които: 5 бр. поради оттегляне на тъжба, 1 бр. 
изпратено по подсъдност, 1 бр. поради постигната спогодба и 2 бр. Изпратени 
на ВКС, за определяне на друг равен по-степен съд.

ЧНД - 4 бр., от които: 1 бр. върната съдебна поръчка, поради 
неизпълнение; 1 бр. изпратено на ВКС, спор за подсъдност, 1 бр. поради липса 
на обстоятелства за настаняване на лице, 1 бр. поради други прчини.

НАХД -  3 бр., от които: 1 бр. поради изпращане на РП Девин, 1 бр. 
изпратено на ВКС, за определяне на друг равен по степен съд и 1 бр. поради 
оттегляне на жалбата.

Прекратените наказателни дела през отчетната година -  49 бр., са с 1 
бр. по-малко спрямо 2019г./50 бр./ и с равен брой спрямо 2018г./ 49 бр./.

Приключили с разглеждане и одобряване на споразумения по чл.382 -  
чл.384 НПК - 31 бр., спрямо 36 бр. за 2019г и 36 бр. за 2018г.

Броя на прекратените дела по други причини за отчетната година е 18 
бр.; спрямо 14бр. за2019г. и 13бр. за2018г.

III. Брой обжалвани и протестирани. Резултати от въззивна и 
касационна проверка. Изводи.

През отчетния период от общо свършените 621 бр. дела са обжалвани 
общо 71 бр. дела, от които граждански дела 49 бр., наказателни 22 бр., т.е 
11,43%, по видове както следва:

Граждански дела /49 бр./ по видове, както следва:
> Граждански дела по общия ред - 13 бр.;
> Производства по чл. 310 ГПК -  28 бр.;
> Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ -  1 бр.;
> По чл.410 и чл.417 ГПК- 7 бр.;
Наказателни дела /22 бр./ по видове, както следва
> НОХД -  2 бр.;
> Дела по 78А НК -  1 бр.;
> АНД - 19 бр.
Броят на обжалваните и протестирани граждански и наказателни дела 

през 2020г. - 71 бр. е по-малък с 26 бр., спрямо 2019г. - 97 бр. и по-малък с 21 
бр. спрямо 2018г. - 92 бр.

Наблюдава се спад при обжалвани граждански дела за 2020г. - 49 бр., 
спрямо 2019г. /76 бр./, с 27 бр. и увеличение спрямо 2018г. /38бр./ с 11бр. 
Наблюдава се спад на обжалваните гр. дела по общия ред за 2020г. -  13 бр., 
спрямо 2019г. - 25бр. и спрямо 28бр. за 2018г. Има спад и при обжалвани дела 
по чл.310 ГПК 28 бр. за 2020г., 45 бр. за 2019г. и спрямо 1 бр. за 2018г.

Наблюдава се леко повишаване при обжалваните АНД, които за 
2020г. са 19 бр., спрямо 2019 - 17бр. и спрямо 2018г. - 49 бр. Обжалвани НОХД 
2бр., за 2019г. -  2 бр. и няма обжалвани за 2018г. Няма обжалвани НЧХД за 
2020г., 1 бр. за 2019г., спрямо 2бр. за 2018г. Обжалвано е 1бр. дело по чл.78 А 
НК, за 2019г., също 1 бр. и за 2018г. няма обжалвани. ЧНД няма обжалвани,
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както и за 2019г., при 3 бр. за 2018г. Обжалваните наказателните дела са с 1 бр. 
повече 22бр., спрямо обжалваните дела за 2019г. -  21 бр. и по-малко с 32 бр. 
спрямо 2018г./54 бр./

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

> за граждански дела - 54 бр., от които 37 бр. решения и 11 бр. 
определения и 6 бр. разпореждания;

> за наказателни дела - 22 бр., от които 22 бр. присъди и решения ;

Видове дела

Общо 
обжалвани и 
върнати от 
касационна 

проверка

Потвърдени Изменени Отменени

ГРАЖДАНСКИ 54 50 2 2
НАКАЗАТЕЛНИ 22 19 1 2

ОБЩО 76 69 3 4
Таблица №4

В процентно отношение, стойностите имат следното изражение:

Години

Общо 
обжалвани и 
върнати от 
касационна 
проверка - 

брой

Потвърдени Изменени Отменени

2018 г. 88 76,14 6,82 17,05

2019 г. 79 55,69 3,80 40.51

2020 г. 76 90,79 3,95 5.26

Таблица №5

Справката за резултати от върнати обжалвани граждански и търговски 
дела на съдиите показва общ брой решения 37 бр., от които: 35 бр. с индекс 1 
изцяло потвърдени.

2бр. с индекс 5 а, потвърдени в една част, отменени в друга част.
Обжалвани са общо 17 бр. определения и разпореждания, от които 15 

бр. потвърдени, 2 бр. отменени, едно от тях е за разноски и едно, с връщане на 
делото за продължаване на производството.

Справката по наказателни дела показва:
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Резултати от обжалвани и протестирани наказателни дела:
НОХД, НЧХД и ЧНД: 1 бр. присъда потвърдена. АНД общо 21бр. 

решения, от които 18 бр. потвърдени; 1 бр. с индекс 2 а — отменя и постановява 
нов акт по същество; 1 бр. с индекс 3 6 — изменено, само по отношение на 
санкцията и потвърдено в останалата част.

Процентът на отменени актове е нисък и показател за добро качество 
на постановените от съдиите съдебни актове. Причина за отмяна е несъвпадане 
на изводите на първоинстанционния и въззивния или касационен съд по 
отношение на акта по същество, при преценка на доказателствата по вътрешно 
убеждение.

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 2018г. — 2020г. се наблюдава следното постъпление от 
граждански и наказателни дела:

През 2020г. са постъпили общо граждански и наказателни дела 619 
бр., спрямо 786 бр. за 2019г. и спрямо 756 бр. за 2018г. Постъпилите дела са 
по-малко със 167 бр. спрямо 2019г. и по-малко със 135 бр. спрямо 2018г.

ПОСТЪПИЛИ
ДЕЛА

2018г. 2019г. 2020г.

Граждански дела 517 595 435
Наказателни дела 239 191 184

Общо 756 786 619

Таблица № 7

ПОСТЪПИЛИ
ДЕЛА

2018г. 2019г. 2020г.

Граждански дела 517 595 435

Таблица №8
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Граждански дела
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0
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Граф. № 8 Постъпили граждански дела 2018-2020г.

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 2018г. 2019г. 2020г.

Наказателни дела 239 191 184

Таблица №9

чпп

Наказателни дела
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Н 239

1 П П

П  4
47 » I ..............1

2018г. 2019г. 2020г.

Граф. № 9 Постъпили наказателни дела 2018-2020г.

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 2018г. 2019г. 2020г.
Общо 756 786 619

Таблица №10
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През отчетната 2020г. се наблюдава спад на броя на постъпилите дела 
граждански и наказателни, спрямо предходните 2019г. със 167 бр. /786 бр./ и по 
малко със 135 бр. спрямо 2018г. /754 бр./

По - малък брой са постъпилите дела по общия ред за 2020г. - 124бр., 
за 2019г. - 133бр., за2018г. - 155бр.

През 2020г. се наблюдава по-малък брой постъпили граждански дела 
по чл.310 ГПК /14 бр/, спрямо 2019г. / 65бр./ с 51 бр. и увеличение спрямо 
2018г. /Збр./ с 11 бр.

По - малък брой са постъпилите дела по чл.410 и чл.417 ГПК за 
2020г. - 246бр., 2019г. - 297бр. и за 2018г. -  302бр.

По - малък е броят и на ч. гр. дела за 2020г. -  50 бр., спрямо 96 бр. за 
2019г. и 53бр. за 2018г.

Натовареността, определена спрямо всичко дела за разглеждане и 
свършени дела за 2020 г. и предходните две години е следната:

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

За 2019г. средна натовареност при всичко дела за разглеждане 865 бр., 
спрямо свършени дела 775 бр., натовареност по щат спрямо дела за 
разглеждане 36,04, а спрямо свършените дела 32,29.

За 2020г. средна натовареност при всичко дела за разглеждане 709 бр., 
спрямо свършени дела 621 бр., натовареност по щат спрямо дела за 
разглеждане 29,54, а спрямо свършените дела 25,88.

V. Натовареност на съдиите. Тежест и видове разпределени и 
решени дела. Качество на съдебните актове.

Натовареността за гражданските дела:
За 2018г. -  23,38 спрямо дела за разглеждане, спрямо свършените дела

20,88.
За 2019г. -  27,29 спрямо дела за разглеждане, спрямо свършените дела

24,46.
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За 2020г. -  20,96 спрямо дела за разглеждане, спрямо свършените дела
18,79.

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

10,17.
За 2019г. -  8,75 спрямо дела за разглеждане и спрямо свършени 7,83.
За 2020г. -  8,58 спрямо дела за разглеждане и спрямо свършени 7,08.

Натовареността спрямо свършени дела от общия брой дела за 
отчетния период и предходните две години е следната:

През 2018г. са свършени 745 бр. дела, при дела за разглеждане 824 бр., 
тоест 90,41 %.

През 2019г. са свършени 775 бр. дела, при дела за разглеждане 865 
бр., тоест 89,60 %.

През 2020г. са свършени 621 бр. дела, при дела за разглеждане 709 бр., 
тоест 86,18 %.

Отработени човекомесеци за 2018 -  2020г. по 24 месеца

На 16.06.2020г., с протокол №19/16.06.2020г., на основание чл.ЗО, 
ал.5, т.12 ЗСВ, с решение на Съдийска колегия на ВСС е приет Анализ на 
натовареността на съдилищата за 2019г., на база обобщените статистически 
данни, според който е възприет подход за определяне на средна натовареност 
по щат за районни съдилища, изразена в брой постъпили, разгледани и 
свършени дела месечно на един съдия. През 2019г е приета средна 
натовареност на един съдия по щат месечно 40,95 дела за разглеждане. През 
2018 година е била 40,08 бр. През 2017 г. е била 41, 55 бр. Районните съдилища 
се разделят условно на три групи: 1/ с висока натовареност спрямо дела за 
разглеждане месечно на едни съдия над 47бр. дела; 2/ със средна натовареност 
от 35 до 47; 3/ с ниска натовареност под 35 дела, при определяща за условното 
разделяне средна натовареност 40,95 бр. за разглеждане. Имайки предвид тези 
данни от последния Анализ на натовареността на районните съдилища за 
2019г., през отчетната година съдиите от РС Девин имат натовареност под 
средната за страната при брой постъпили месечно на един съдия 29,54, при 
критерий 36,31 и брой свършени месечно на един съдия 25,88 при критерий 
35,67бр. Считам, че съдиите са били с нормална натовареност, тъй като 
измерването следва да се извършва не по брой дела, а според „необходимо 
време за обработка на делата, отчитайки сложността им със справедливи 
коефициенти за тежест“.

През 2020г. 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
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от 01.10.2015г. при 100 % натовареност на двамата магистрати. Прилагат се и 
Актуализирани вътрешни правила за случайно разпределение на делата по 
приложението на принципа.

На 25.08.2020г. в РС Девин е внедрена ЕИСС, чрез която започва 
разпределението на делата до края на отчетния период.

Индивидуалната натовареност на съдията, според приетите „Правила 
за оценка на натовареност на съдиите“ /ПОНС/, с протоколно решение № 
62/16.12.2015г., поел. изм. с пр. решение № 43/08.12.2020г„ чрез прилагане на 
обобщена справка в края на годината от СИНС, представляваща 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.

Индивидуалната справка на натоварването на съдия Илияна Ферева -  
Зелева за2020г. за периода от 01.01.2020г. -  28.08.2020г. от СИНС е 135,03 %, в 
това число натоварване от дейност като председател 31,25 % и доклад „Бюро 
съдимост“ 5 %. За периода от 25.08.2020г. до 31.12.2020г. изчисленото 
натоварване от ЕИСС 46,88 %, или общо за 01.01- 31.12.2020г. е 181,91%.

Натоварването на съдия Елка Хаджиева за периода от 01.01.2020г. -  
28.08.2020г. от СИНС е 110,36 %, в това число доклад „Бюро съдимост“ 5 %. За 
периода от 25.08.2020г. до 31.12.2020г. изчисленото натоварване от ЕИСС 15,3 
%, или общо за периода 01.01- 31.12.2020г. е 125,66%. Тези коефициенти са 
показател за добра натовареност на съдиите, при приетите граници за нормална 
натовареност при индекс от 70 до 110 ПОНС, приети от ВСС, с поел. изм. бр. 
43/08.12.2020г.

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 503 бр. дела за разглеждане, от които 68 бр. несвършени в 
началото на отчетния период и новообразувани 435 бр. по съдии са:

1. Илияна Ферева - Зелева общо 251 бр. дела за разглеждане, от които 
30 бр. несвършени от предходен период. Общо свършени дела 225 бр. Останали 
несвършени в края на периода 26 бр. Свършени в тримесечен срок 210 бр.

Решени по същество 201 бр., прекратени 24 бр.
2. Елка Хаджиева общо 252 бр. дела за разглеждане, от които 38 бр. 

несвършени от предходен период. Общо свършени дела 226 бр. Останали 
несвършени в края на периода 26 бр. Свършени в тримесечен срок 211 бр.

Решени по същество 204 бр., прекратени 22 бр.

По Наказателни дела:

При общо 184 бр. дела за разглеждане, от които 22 бр. несвършени в 
началото на отчетния период по съдии са както следва:
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3. Илияна Зелева общо 98 бр. дела за разглеждане, от които 8 бр. 
несвършени от предходен период. Общо свършени дела 83 бр. Останали 
несвършени в края на периода 15 бр. Свършени в тримесечен срок 78 бр.

Решени по същество 56 бр., прекратени 27 бр.
4. Елка Хаджиева общо 108 бр. дела за разглеждане, от които 14 бр. 

несвършени от предходен период. Общо свършени дела 87 бр. Останали 
несвършени в края на периода 21 бр. Свършени в тримесечен срок 75 бр.

Решени по същество 65 бр., прекратени 22 бр.
При общ брой свършени граждански и наказателни дела 621 бр., при 

дела за разглеждане 709 бр. за 2020г. и натовареност на всеки съдия 100 %, 
според принципа на случайно разпределение на делата е 29,54 към дела за 
разглеждане и 25,88 спрямо свършените дела.

При натовареност за 2019г. -  36,04 към дела за разглеждане и 32,29 
спрямо свършени дела.

При натовареност за 2018г. -  34,33 към дела за разглеждане и 31,04 
спрямо свършени дела.

Резултати от обжалвани и протестирани съдебни актове по съдии:
Съдия Ил. Ферева -  Зелева по граждански дела: върнати 13 бр. 

решения, от които: 11 бр. потвърдени; 2 бр. потвърдени в една част, в друга 
част отменен от по-горната инстанция и постановен акт по същество; 
Определения, върнати 7 бр., от които: 6 бр. потвърдени; 1 бр. отменено от 
горната инстанция.

По наказателни дела: обжалвани 13 бр., присъди и решения, от които: 
11 бр. потвърдени; 1 бр. решение, изменено само по отношение на санкцията и 
потвърдено в останалата част и 1 бр. решение отменено.

Съдия Елка Хаджиева по граждански дела: върнати 24 бр. решения, от 
които 24 бр. потвърдени. Определения върнати 4 бр., от които: 3 бр. 
потвърдени; 1 бр. изцяло отменено от горната инстанция.

По наказателни дела: обжалвани 9 бр., от които: 7 бр. решения и 1 бр. 
присъда -  потвърдена и 1 бр. решение отменено .

Име на 
съдията

Общо 
обжалван 

и и 
върнати 

от
касацион

на
проверка

Потвърдени д [Т ~  Изменени Отменени

ГД НД
О
Б
Щ
О

■ Н |

ГД НД
о
Б
Щ
О

ГД НД
О
Б
Щ
О

ИЛИЯНА 33 17 11 28 2 0 2 1 2 3
ЗЕЛЕВА
ЕЛКА 37 27 8 35 0 0 0 1 1 2
ХАДЖИЕВА
ВСИЧКО: 70 § 44 19 63 2 0 2 1 2 3 5

Таблица №6
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VI. Съдебно изпълнение.

В Съдебно изпълнителна служба /СИС/ през отчетния период 2020г е 
работил един държавен съдебен изпълнител - Ася Пашова.

През 2020г. са образувани 74 бр. изпълнителни дела.
Несвършени дела в началото на отчетния период 296 бр. дела. 

Свършените през годината са 90 бр. дела, останали несвършени 280 бр.
През 2019г. са образувани 63 бр. изпълнителни дела.
Несвършени дела в началото на отчетния период 323 бр. дела. 

Свършените през годината са 90 бр. дела, останали несвършени 296 бр.
През 2018г. са образувани 54 бр. изпълнителни дела.
Несвършени дела в началото на отчетния период 427 бр. дела. 

Свършените през годината са 158 бр. дела, останали несвършени 323 бр.
През отчетната година свършените изпълнителни дела са 90 бр., през 

2019г. са 90 бр., през 2018г. са 158 бр., равен брой в сравнение с 2019г. /90 бр./ 
и 68 бр.по-малко спрямо 2018г./ 158 бр./

В края на 2020г. несвършените изпълнителни дела са 280 бр.
През 2019г. несвършените изпълнителни дела са 296 бр.
През 2018г. несвършените изпълнителни дела са 323 бр.
Основна причина, поради която остават неприключени изп. дела е 

поради липса на парични средства и имущество у длъжниците.
Данните за периода 2018 — 2020г. относно общ брой на образуваните в 

СИС при РС Девин изп. 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:

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Общ брой на изпълн. дела 481 386 370
Брой на постъпилите изп. 
дела

54 63 74

1 .В полза на държавата 27 45 55
2.В полза на юрид. лица 10 8 4
З.В полза на граждани 17 10 10

Средно месечно 
постъпление на един ДСИ

4,50 5,25 6,17

Брой свършени изп. дела 158 90 90
1 .В полза на държавата 21 27 36
2.В полза на юрид. лица 77 33 36
З.В полза на граждани 60 30 18

Средно месечно свършени 13,17 7,50 7,50
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дела на един ДСИ

Събрани суми по 
изпълнителни дела /лева/ 151 995 105 253 119 117

1 .В полза на държавата 8 251 12 579 10 812
2.В полза на юрид. лица 110 002 61 643 40 538
З.В полза на граждани 33 742 31 031 67 767
Дължими суми по 
постъпилите изп. дела 
/лева/, в т.ч.
1 .В полза на държавата 629 824 623 395 19 562
2.В полза на юрид. лица 6 045 149 3 839 378 3 350 412
З.В полза на граждани 941 898 630 664 527 539
Дължими суми по всички 
изпълнителни дела /лева/ 7 617 060 5 093 626 3 897 702

Останала несъбрана сума 
по ИЛ, в края на отчетния 
период

5 093 626 3 897 702 3 557 284

Таблица 11

Обжалвани действия на ДСИ: 2020г. - Постъпили Обр. Жалби. 
Уважени Обр.; 2019г. - Постъпили 2бр. Жалби. Уважени 1бр.; 2018г. - 
Постъпили Збр. Жалби. Уважени 0.

На основание чл.80, ал.1, т.8 ЗСВ, в изпълнение на заповед 
№8/08.01.2020г. от Адм. ръководител на съда от назначена за целта комисия е 
изготвен доклад за извършена проверка за отчетната година 2019 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 2021г. ДСИ А. Пашова следва да продължи усилията си за 
приключване на по - голям брой изп. дела от общия брой несвършени до края 
на 2020г. /280 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: 1201 бр. Вписвания. През 2019г. са извършени общо 1726 бр. вписвания. 
През 2018г. са извършени общо 1788 бр.
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Статистически данни

година брой
вписвания

отбелязван 
ия и 

заличавани 
я

брой
удостовер

ения

Брой
устни
справк

и

брой
преписи

брой
откази

2020 1726 142 369 122 776 6

2019 1726 112 281 64 479 11

2018 1788 161 287 39 333 7

Таблица №12

На основание чл.80, ал.1, т.8 ЗСВ, в изпълнение на заповед 
№8/08.01.2020г. от Адм. ръководител на съда от назначена за целта комисия е 
изготвен доклад за извършена проверка за отчетната година 2019 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 2020г. са изготвени общ брой свидетелства и справки за 
съдимост -  2 254 бр. През 2019г. -  2 910 бр. През 2018г. -  3 569 бр.

Администрирането на „БС“ при РС Девин -  подписване на 
свидетелства за съдимост и справки за съдимост, по искане на органи на 
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 
№8/08.01.2020г. от Адм. ръководител на съда от назначена за целта комисия е 
изготвен доклад за извършена проверка за отчетната година 2019 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.

9.1 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. В 
периода от 2015г. до 2017г. са предприети мерки от адм. ръководител и гл.
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счетоводител за извършване на неотложни ремонтни дейности на външна 
фасада и помещенията в сградата на съда, като се извърши основен ремонт на 
външната фасада, боядисване на стени, реновиране на паркетните настилки във 
всички кабинети, извърши се подмяна на голяма част от офис обзавеждането.

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 2018, 2019 и 2020г., спазвайки принципа за икономично и 
разумно планиране на разходите, не е констатирана необходимост от 
неотложни ремонтни дейности и извършване на капиталови разходи. Не е 
констатирана нужда от 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'4 към ВСС.

През 2020 г. се извърши текущ ремонт на приземния етаж на 
сградата и стълбището към него със средствата, одобрени от ВСС в размер на 
3 190 лв.

През 2020 г., поради създалата се епидемична обстановка, във 
връзка с разпространението на заразна болест „СоуМ 19“, в периода от 13.03. 
до 13.05 2020г„ са предприети мерки за обезопасяване на работните места на 
деловодителите в канцеларията на съда с изграждане на предпазна преграда.

9.2 Техническа обезпеченост — компютри и програмни продукти.
Информационното и технологично обновяване на техниката е един 

от основните приоритети на ръководството, заложени в стратегическия план. 
Съдът е оборудван с техника, софтуерни продукти, сървъри, и компютърни 
конфигурации, като периодично се обновява и актуализира софтуера и 
хардуера съобразно изискванията на съвременните информационни и 
комуникационни технологии, техническите и комуникационни изисквания при 
внедряването на нов софтуер (например ЕИСС -  Единна информационна 
система на съдилищата -  внедрена в края на месец август 2020г. в Районен съд 
-  Девин.) Реализацията на ЕИСС се постигна чрез централизирани заявки за 
доставка на техника и софтуер от ВСС, както и чрез участие в конкретни 
проекти, одобрени от ВСС. Изминалата година ни наложи работа в режим на 
пандемия, предизвикана от разпространението на СОУЮ 19, както в световен, 
така и в национален мащаб. Предприеха се мерки водещи до ограничаване и 
предотвратяване разпространението на вируса. За адекватна реакция и за да не 
се спира работата на съда се наложи да се отговори технически правилно на 
този проблем. В резултат на това се изнесоха работни места по приемане на 
документи на входа на РС Девин. Тези места се оборудваха е предпазни 
средства, бланки и с подходяща техника (инсталирани ПОС терминални 
устройства -  за безкасово събиране на таксите и плащанията към РС Девин, 
увеличен беше лимитът на безкасови плащания по карти без изискване на ПИН 
до 100 лв.), което осигури на гражданите достъпа до съдебни услуги, дори в
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условията на пандемия. Увеличихме електронния достъп, чрез приемане на 
документи, подадени до съда чрез електронна поща. Тези и други подобни 
мерки ни позволиха да обезпечим работата на съда, адекватно на външната 
обстановка, наложена ни от пандемията.

До месец септември 2020 г. Районен съд - Девин работи със същия 
брой компютърни конфигурации и сървъри, както през предходната 2019 г. В 
началото на септември 2020 година, съда ни получи четири броя компютърни 
конфигурации, предоставени от ВСС във връзка с внедрената нова «Единна 
деловодна програма на съдилищата», с които бяха обновени подлежащите на 
смяна компютърни конфигурации от 2008 — 2010 година. Новите компютри 
работят, с инсталиран «Штсюхуз 10». Превантивно преди внедряване на 
единната система на съдилищата — ЕИСС, успяхме да направим ир§габе и 
разширение до 8 СВ на КАМ паметта на други 5 броя компютърни 
конфигурации, което ни позволи нормална работа с новата ЕИСС и другия 
използван до момента софтуер. Работещите сървъри и всички компютърни 
конфигурации са защитени с ЕГР8-И. През изминалата 2020г. е закупен един 
ЕГР8 за подмяна на повреден такъв, вследствие на токов удар. През изтеклата 
година не се наложиха аварийни ремонти , а направо се закупи нов принтер за 
деловодството на съда и се инсталира нова звукозаписна система с повиквачка 
в зала №1. Старият принтер беше физически и морално остарял, а 
звукозаписната система дефектирала и ремонта щеше да бъде икономически 
неизгоден и за двете устройства. През същата година съда ни се сдоби и със 
следните периферни, комуникационни, звукозаписни, ПОС и други по — малки 
технически устройства:

- Два броя мултифункционални устройства НР Яазег МРР 135
предоставени ни от Виваком, като дългогодишни лоялни клиенти на
оператора;

- Един брой рутер МПсго ТИс ЯВ 3011 1ЛА8-ЯМ — обезпечава работата на 
ЕИСС и е доставен от ВСС;

- Нов звукозапис и система за повикване в съдебна зала 1;
- Втори ПОС терминал включен за работа през ЕИСС, както и автономно 

когато е необходимо;
- Превключватели за споделено ползване на технически устройства — 

обезпечава споделено ползване от двама служители на едно устройство при 
необходимост;

Надграждането и своевременните мерки предприети през предходните 
години 2019г. и 2018г. за по-добро техническо обезпечаване и обновяване, 
осигуриха нормално протичане на работния процес на всички нива като цяло. 
Състоянието на техниката към момента е много добро. През настоящата година 
— 2021г. предстои да се снабдим с още два броя скенери за компютърните 
конфигурации на съдебните секретари. Доставката ще бъде осъществена от 
ВСС по конкретен проект за доставка на техника.

Районен съд — Девин работи със следните софтуерни продукти :
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^  Деловодна програма „ЕИСС” -  електронно управление и образуване на 
постъпилите граждански и наказателни дела в първоинстанционен съд -  РС 
Девин. Фирма „ИО” София - осигурява последваща поддръжка и актуализация 
на софтуера с нови версии;
> Деловодна програма „АСУД”- електронно управление на 
съществуващите до момента граждански и наказателни дела, водени до 
внедряване на ЕИСС на 25.08.2020 година. Фирма „Смарт систем” осигурява 
последваща поддръжка и актуализация на софтуера с новите промени в 
нормативната база;

> Програмен продукт ,ДЕ8” -  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 ”С8С8- АИС” — Бюро съдимост. В програмната 
система своевременно се внедряват нови функции, осигуряващи по-бърза и 
своевременна информация.

^  Програмни продукти - \\^ЕВ базирани приложения като:
• ЦСРД - Централизирана система за разпределение на делата -  

служи за автоматично разпределение на постъпващите дела в 
съда -  използва се до 25.08.2020г. до внедряване на ЕИСС;

• СИНС — Система за изчисляване натоварването на съдиите —  
използва се до 25.08.2020г. до внедряване на ЕИСС;

• 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.
• ИСУР -  софтуер за водене на активите и матереалните запаси в 

съдилищата.

От счетоводството се ползва софтуерния продукт „ОМЕКС — заплати”.

Трябва да се отбележи, че част от изброените по-горе програми като 
ЦСРД, СИНС, НБД „ Население ” е възможно да отпаднат тъй като функциите 
се дублират от ЕИСС.
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На всички компютри и сървъри през 2020г. инсталираните антивирусни 
програми се замениха с по-високи версии на същите, с това се осигури по- 
висока степен на сигурност и защитеност на софтуера, работещ в съда ни.

През изминалата година приехме някои изменения при извършване на 
архивиране на информацията, те са отразени в актуализираните правила за 
архивиране на информацията в РС Девин.

Районен съд Девин разполага с интернет сайт. Предоставяната на сайта 
информация се обновява ежедневно, като се публикува актуална информация за 
работата на съда и съдебните служби. Посочват се датите и часовете на 
съдебните заседания, публикуват се постановените съдебни актове, дава се и 
друга полезна информация на гражданите. Публикуват се новини и събития 
относно дейността на съда.

X. БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ

Изминалата 2020 г. приключихме при реализирани приходи в размер 
на 92853.89 лв., от тях: съдебни такси 85787.62 лв.; глоби 7926 лв.; лихви по 
банкови сметки 17.54 ; получени други неданъчни приходи 150.00 лв.

По § 10-00 „Издръжка“ при план 42906 лв. са усвоени 42906 лв .
През 2020г. са възложени /държавни такси, глоби, разноски/ за 

събиране на ДСИ, ЧСИ и НАП в размер 21 405.67лв.
Събраните суми от ДСИ през 2020 г. в полза на съдебната власт, 

възлизат на 10 443.57 лв.

ХЕДейности в изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт през 2020г. по индикатори, както следва:

№ Индикатор Период на 
измерване

Източници на 
информация

Дата

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

2020 г. Участие на адм. 
ръководител в 
работна среща, 
дискусия, 
организирана в 
АП Пловдив с 
участие на 
комисия СКНСС 
на тема „ „ 
Публично 
обсъждане на 
конкретен модел 
за оптимизация на 
съд карта.

02.07.2020г.

26.10.2020г.



2. Брой медийни изяви 2020 г. Вестник „Отзвук“, 
бр.1, бр. 17, 
бр.44/2020г.

Отразяване на 
инициативи и 
дела с медиен 
интерес.

3. Нови (обновени) 
уебсайтове на ОСВ

2020 г. Обновяване на 
информацията, 
предоставяна на 
интернет
страницата на 
съда.

4. Честота на обновяване 
на информацията

2020 г. Ежедневно

5. Обслужени запитвания 
по ЗДОИ

2020 г. 2 запитвания 23.01.2020 г.
31.03.2020 г.

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

2020г. 1 обучение 27-
29.07.2020г.

7. Вътрешни 
информационни 
бюлетини в рамките на 
ОСВ

2020г. Ежеседмично се 
подава
информация за 
предстоящо 
разглежданите 
наказателни дела 
в РС -  Девин.

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

2020 г. Онлайн обучение 
на ученици от СУ 
„Христо Ботев“, 
СУ „Димитър 
Благоев“, СУ 
“Никола Йонков 
Вапцаров“ в 
рамките на 
Образователна 
програма СВ, ИИ 
и ГД.

Ден на отворените 
врати.

16.04.2020г.
08.05.2020г.

10.12.2020г.

9. Време за реакции при 
комуникационни

2020 г. През 2020год. РС 
Девин, не е имал

— -------------------------------------------------------------
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(медийни) кризи ситуации на 
медийна криза.

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

2020 г. 1 работна среща в 
гр.Смолян- 
Асоциация 
„Анимус“ 
Уъркшоп по 
проект на 
Асоциация 
„Анимус“

27.02.2020г.

10.12.2020г.

Таблица №13

Информацията по индикатори, представена в таблица №13 е към 
31.12.2020г.

На 16.04.2020г. Районен съд Девин проведе дистанционна форма на 
обучение с училищата партньори на съда СУ“Христо Ботев“ Девин“, СУ 
„Димитър Благоев“ - Доспат, СУ „Н.Й. Вапцаров“ -  Борино по Образователна 
програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие“. Съдът 
провежда традиционно обучение на този ден по повод тържествено 
отбелязване Деня на Конституцията, празника на българските юристи и 
съдебните служители. Тази година беше изготвена лекция с тема 
„Конституцията като основен закон на държавата и обществото. 
Конституционни права и задължения на гражданите. Система на държавните 
органи“, която беше изпратена за електронно обучение, поради извънредно 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г„ обн. ДВ 
бр.28/24.03.2020г. с цел ограничаване разпространението на инфекциозно 
заболяване СОУШ 19. Темата е представена в електронна форма от съдия 
Илияна Ферева -  Зелева, в която се представя Конституцията на Република 
България, като основен закон на държавата и обществото, структурата и 
организацията на държавните органи, основните права и задължения на 
гражданите. Представени са конституционните текстове, имащи отношение 
към института на извънредното положение, какви права имаме и кои от тях са 
временно ограничени.

На 08.05.2020г., Районен съд -  Девин, проведе дистанционно електронно 
обучение, посветено на Деня на мира и обединението на Европа, с представяне 
на лекция от съдия Елка Хаджиева по тема „Превенция срещу употребата на 
наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“, с 
училищата партньори на^ съда СУ“Христо Ботев“ Девин“, СУ „Димитър 
Благоев“ - Доспат, СУ „Н.Й. Вапцаров“ — Борино, в рамките на Образователна 
програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие“.

Тази форма на обучение беше съобразена с обявеното извънредно 
положение, с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., обн. ДВ 
бр.28/24.03.2020г. с цел ограничаване разпространението на СОУШ 19.

43



На участващите ученици в дистанционната форма, се издадоха 
удостоверения.

На 10.12.2020г., в Районен съд Девин се проведе в дистанционна, 
електронна форма „Ден на отворени врати“, посветен на „Международния ден 
за правата на човека", на тема "Как да защитим правата си чрез съдебните 
институции. Видове съдебни услуги". Инициативата бе проведена 
дистанционно, при обявен дневен ред на интернет страницата на съда, предвид 
обявената в страната епидемиологична обстановка. Във връзка с инициативата 
бе обявен конкурс за ученическо есе с тема “Каква е вашата представа за 
демократично училище? Какви са правата и отговорностите на различните 
групи в него?“. За участие бяха поканени учениците от училищата СУ „Христо 
Ботев" - Девин, СУ „Димитър Благоев" - Доспат и СУ „Никола Вапцаров" -  
Борино. Представиха се 5 есета от учениците в гр. Доспат, 2 есета от учениците 
от гр. Девин и 1 есе от ученик от с. Борино по обявената темата. От назначена 
за целта от председателя на съда комисия, се отличиха три есета, на Ивайла 
Ивова Шамова, ученичка от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, Светлана Юлиянова 
Кехайова, ученичка от СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат и Мерйем Джамалова 
Пържанова, ученичка от СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат, същите са 
наградени с плакети и удостоверения. Отличените есета са обявени на сайта на 
съда, в секция „Инициативи и събития“. На взелите участие в конкурса 
ученици се издадоха удостоверения.

Участие в обучения през 2020 г. на съдии и служители:

С цел повишаване качеството на административното обслужване на 
гражданите и повишаване професионализма на съдии и служители през 2020г„ 
в организираните от „НИЛ“ -  София, присъствени и онлайн обучения са взели 
участие съдии и служители, както следва:

1/ съдия Илияна Ферева - Зелева е участвала в присъствени и 
онлайн обучения:

Работна среща по тема за домашното насилие, организирана от 
Асоциация „Анимус“; "Практически проблеми и дискусионни въпроси в 
производството за възстановяване на запазена част от наследството“; 
„Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на 
собствеността върху недвижими имоти“; „Договори за строителство, 
учредяване право на строеж, предварителни договори -  облигационноправни и 
вещноправни аспекти“; Уъркшоп по проект „Активни срещу насилието над 
жени“ - Асоциация „Анимус“.

2/ съдия Елка Хаджиева е участвала в обучения:
Работна среща по тема за домашното насилие, организирана от 

Асоциация „Анимус ; „Актуални промени в заповедното производство“.
3/ Ася Пашова е участвала в обучения :
„Обучение за работа с информационната система на съдебното 

изпълнение“.
Служители :
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4/ Мария Иванова Дакова -  адм. секретар е участвала в присъствени 
и онлайн обучения: „Управление и развитие на екипи. Екипна работа и
ефективност.“; „Комуникационни компетентност в съдебната система“; 
„Обучения за потребители и ИТ експерти за работа с ЕИСС“.

5/ Веселин Минчев Арнаудов -  системен администратор участвал в 
онлайн обучения : „Вербална/невербална комуникация“;„Обучения за
потребители и ИТ експерти за работа с ЕИСС“; „Предоставяне на 
възможностите на платформа 1п1ег1ех“.

6/ Моника Цанкова Узунска -  деловодител, участвала в онлайн 
обучения : „Работа в Бюро Съдимост“; „Обучения за потребители и ИТ 
експерти за работа с ЕИСС“.

7/ Максим Крумов Настанлиев -  призовкар, участвал в обучение : 
„Връчване на призовки и съдебни книжа“.

XII. Резултати от извършена комплексна планова проверка от 
ИВСС през 2020г. Заключение относно организацията на 
административната и съдебната дейност през 2020г.

На 19.05.2020г. в РС Девин е постъпил Акт за резултати от извършена 
тематична проверка по заповед №ТП-01-5/01.07.2019г. на Главния инспектор на 
ИВСС, относно образуването, движението и приключването на гражданските 
дела, разгледани по реда на чл.62, ал.7, вр. ал.6, т.12 ЗКИ и анализ на съдебните 
актове, в периода от 01.01.2017г. до 31.12.2018г. в районните съдилища.

Въз основа на направените констатации и препоръки от ИВСС е 
издадена заповед №112/20.05.2020г. от адм. ръководител, с която са предприети 
мерки за обсъждане, анализиране, обобщаване на практиките и изпълнение на 
дадените препоръки от съдии и служители.

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/ до 25.08.2020г„ съответно 
чрез ЕИСС след 25.08.2020г., като гаранция за прозрачност на 
съдопроизводството и равномерна натовареност на съдиите, доколкото 
софтуерът позволява 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 2020г. на основание заповед № 6/07.01.2020г. е определена 

комисия, която да извършва периодичен преглед и анализ на приетите 
вътрешни правила по ИСУК от 12.04.2017г., „Вътрешни правила по ЗЗБУТ“, 
„Вътрешни правила по ЗЗЛД“, съгласно регламент № 2016/679. Приети са и 
правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на 
тероризма в РС Девин.

Актуализирани са приетите „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 2018г. -  2020г. Районен съд — Девин има нормална 
натовареност по щат, предвид приетите коефициенти за тежест на 
разглежданите дела, съгласно ПОНС и от анализа на главните показатели, брой 
постъпили, брой дела за разглеждане и брой свършени. Анализът на тези 
показатели, характеризиращи дейността на съда, налага извода за спад на 
постъпленията от дела през 2020г. /619 бр./ спрямо 2019г. /786 бр./ и спрямо 
2018г. /756бр./. Запазва се по - висок дял на постъпилите граждански дела, 
които съставляват 70 %, а разликата от 30 % се пада на наказателните дела. 
Заповедните производства по чл.410 и по чл.417 ГПК са по — висок процент, 
около 56% от общо постъпилите граждански дела през 2020г, спрямо 50% за 
2019г. и 58% за 2018г. Запазва се висок дял на броя на свършените дела 621 бр. 
спрямо дела за разглеждане 709 бр. и на приключили със съдебен акт по 
същество 526 бр., спрямо прекратените 95 бр. Останалите висящи в края на 
периода 88 бр. 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 отчетени по - горе като обективни, 
които са извън поведението на съдията при администриране на делото, тъй като 
въпреки положените максимални усилия за намаляване на срока за разглеждане 
на делото с насрочване на ново заседание в срок от 1 до 2 месеца, не са 
извършени всички процесуални действия по събиране на допуснати 
доказателства за приключване на делото, като най - вече трудности възникват с 
изготвяне на по - сложни експертизи, които увеличават срока за разглеждане на 
делото. Отклонението е в рамките на разумния срок, предвид приетите времеви 
стандарти за отделните видове граждански и наказателни дела, които отчитат 
сложност на производството.

През 2020г. се наблюдава по — малък брой насрочени съдебни 
заседания 423 бр. / 220 бр. по граждански дела и 203 бр. по наказателни /, 
спрямо 508 бр. за 2019г. / 308 бр. по граждански дело и 200 бр. по наказателни 
/и спрямо 609бр. за 2018г / граждански 262 бр. и 347 бр. наказателни/

Разглеждайки видовете наказателни дела по - висок дял имат АНД, 
НОХД спрямо ЧНД, в т.ч. разпити.
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Благодаря, на всички съдии и служители за постигнатите високи 
резултати в административната и съдебна дейност през отчетната 2020 година, 
за положените от тях усилия и труд за компетентно, обективно и добросъвестно 
изпълнение на възложените им служебни задължения и за стремежа им към 
непрекъснато подобряване на работата и повишаване на квалификацията.

Надявам се, представяйки достиженията на РС Девин като част от 
съдебната система на Република България да подобрим представата на 
гражданите за работата на съда чрез реален достъп до ефективно, срочно и 
достъпно правораздаване и да повишим тяхното доверие в съдебната система 
като цяло.

XIII. Проблеми във връзка с приложението на процесуалните 
закони / ГПК, АПК, НПК / и други нормативни актове.

През 2020г. съдиите от РС Девин са изразявали редица становища по 
искане на ВСС, ВКС и ВАС по изпратени предложения за законодателни 
промени, като:

На 10.01.2020г. е изразено становище до комисия „Съдебна карта, 
натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС, по предложени промени в 
ГПК на разпоредбата на чл.130 ГПК, чл.200 ГПК чл.235, чл.237 ГПК, чл.239 
ГПК.

Предложената промяна в разпоредбата на чл.130 ГПК е да се създаде 
текст, който да ограничи случаите на злоупотреба с процесуалното право на 
иск, като се предостави възможност на съда да извърши преценка за 
допустимост на иска, когато в исковата молба е използван недопустим обиден 
език. В тези случаи, съдът да има процесуална възможност да остави без 
разглеждане искова молба, поради подаването й в нарушение на чл.З ГПК при 
злоупотреба с процесуални права, в която са използвани обидни думи и изрази.

В тези случаи да се предвиди законова възможност, чрез промяна на 
чл.83 ал.4 ГПК за съда да откаже освобождаване от заплащане на ДТ и 
разноски и да възложи същата на недобросъвестния ищец.

В практиката на РС Девин има регистриран случай на подавани 
еднотипни искови молби от един и същи ищец за неизплатени трудови 
възнаграждения. Производството е освободено от внасяне на ДТ и поради това 
след прекратяване на образуваното съдебно производство от съдията 
докладчик, поради нередовна искова молба, следва внасяне на нова с малки 
изменения по отношение размера на иска или страните. Поради това, съдиите 
от РС Девин изразяват подкрепа към така предложените промени в ГПК. 
Необходимо е разпоредбата на чл.З ГПК да предвижда реална процесуална 
възможност за съда да откаже да разгледа такъв иск, като недопустим предявен 
при злоупотреба с процесуални права. Разпоредбата, предвижда задължение за 
участващите в съдебните производства страни да изнасят пред съда само 
истината и когато ищецът не изпълни указанията на съда да внесе съответните 
фактически обстоятелства, неизпълнението ще бъде прието за недобросъвестно 
упражнено право на иск в нарушение на чл.З ГПК и ще откаже да разгледа



иска. При недобросъвестно упражнено право на иск, дължимата се държавна 
такса да се възлага на ищеца, като санкция за нарушение на чл.З ГПК.

Съдиите от РС Девин намираме, че е необходимо да се внесе промяна в 
разпоредбата на чл.200 ГПК, която да отговаря очакванията за бързо и 
електронно правосъдие, като се предвиди възможност съдът да приеме 
заключението на вещото лице в негово отсъствие, щом страните изразяват 
съгласие за това и нямат въпроси към него. Тази възможност е предвидена в 
НПК, със съгласието на страните съдът може да приеме заключението в негово 
отсъствие. Съдът напомня отговорността на вещото лице за даване на невярно 
заключение, още с акта по неговото назначаване.

Промените в чл.235, чл.237 и чл.239 ГПК са свързани с предвиждане на 
възможност при липса на права или фактическа сложност по делото и 
постановяване на решение по чл.237 и чл.239 ГПК, съдът да обяви решението 
на страните с вписването му в съдебния протокол. Съобщаването му да се 
извършва с връчване на съдебния протокол.

Съдиите от РС -  Девин са изразили становище по ТД №1/2020г. 
ОСГК, образувано във връзка с противоречива съдебна практика, установена 
по прилагане на ЗМВР по въпроса: „При отчитане заплащането на положени 
часове нощен труд от служители на МВР, приложими ли са разпоредбите на КТ 
и на НСОРЗ, или следва да се прилагат разпоредбите на специалния ЗМВР и на 
издадените въз основа н него подзаконови актове?“

През 2020г. са били образувани еднотипни гр. производства по чл.З 10 
ГПК, по искове на служители на МВР, за изплащане на допълнително 
възнаграждение за извънреден труд получен в резултата на преизчисляване на 
нощен с дневен труд при коефициент 1,143. По този въпрос е констатирана 
противоречива практика, свързана с различно приложение на правната уредба 
на нощния труд на служителите в МВР, регламентирана в чл.187, ал.1 във вр. 
ал.З и чл.179 ЗМВР, както и с издадените от министъра на МВР наредби.

НК и НПК
Анализът на постъпления от НОХД показва най - висок дял в 

последните три години на общоопасните престъпления по съставите чл.343б и 
чл.345, ал.2 НОС. Необходимо е да се въведат еднакви стандарти за определяне 
на наказанието по чл. 343г, във вр. чл.37, ал.1, т.7 „лишаване от право на 
управление на МПС, така както е уредено в Закона за движение по пътищата по 
/чл.174/, като размера на наказанието лишаване от права е в зависимост от 
установената концентрация на алкохол в кръвта.

Разпоредбата на чл.345, ал.2 НК не предвижда за наказателната 
отговорност наказание „лишаване от право на управление на МПС“, за разлика 
от адм. наказателната отговорност по чл. 175 ал.1 т. 1 ЗДвП. За едни и и същи 
състави на престъпление и адм. нарушение, законодателят е предвидил 
наказанието „лишаване от право на управление на МПС“ за административното 
нарушение, а за престъпния състав по НК не се предвижда това наказание. 
Необходимо е да се приеме законодателна промяна в посока да се избегне

48



противоречива практика, спрямо сходни случаи да се налагат различни по 
тежест наказания, както и да се създадат ясни критерии „кои случаи ще бъдат 
квалифицирани като адм. нарушение“ и „кои случаи като престъпление по НК“.

ЗАНН
Съдиите от Районен съд -  Девин констатират в практиката си по 

АНД противоречива практика по приложението на чл.58 ал.2 ЗАНН за 
преодоляване на противоречивата съдебна практика по приложението на чл.58, 
ал.2 ЗАНН се налага законодателна промяна на разпоредбата, която да 
отразява, че когато нарушителят не е намерен на посочения от него адрес, а 
новият адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се 
счита връчено, с връчване на поканата за доброволно изпълнение на същото. 
Последно приетите промени с ДВ бр.109/2020г„ в сила от 23.12.21г. не 
предвиждат промени в чл.58, ал.2 ЗАНН. Разпоредбата урежда фикция, която 
сериозно ограничава правото на защита на наказаното лице, поради което 
следва да има яснота, относно момента, от който да се счита връчено НП, тъй 
като момента „от деня на отбелязването“, крие сериозни рискове от неспазване 
на основни принципи на наказателното производство и презумпцията за 
невиновност. Отсъствието на лицето от адреса може да се дължи на уважителни 
причини, а при приложението на чл.58, ал.2 ЗАНН всъщност не се изследват 
никакви причини, поради които лицето отсъства от адреса. Разпоредбата е в 
противоречие и нормите на НПК, уреждащи връчване на призовки и съдебни 
книжа, доколкото в ЗАНН липсват особени правила. Ето защо считаме, че е 
наложителна промяна на разпоредбата на чл.58, ал.2 ЗАНН, тъй като 
приложението й е в противоречие с основни принципи на наказателния процес, 
на приетите с Конституцията и ЕКЗПЧОС стандарти на правото на защита и на 
презумпцията за невиновност . Разпоредбата не изследва факта на узнаване от 
наказаното лице на издаденото срещу него НП. Разпоредбата създава една 
правна фикция, която е изключение от общото правило и позволява 
неприсъствено връчване на НП. Разпоредбата на чл.84 ЗАНН препраща към 
прилагане на правилата за връчване по НПК, доколкото в ЗАНН липсват 
особени правила, поради което връчването следва да се извърши по начина, 
разписан в НПК. Практиката възприета в ТР № 1/07.06.2016г. по ТД № 1/2016г. 
на ОСНК на ВКС приема аргумента, че получаването на НП е от момента на 
поканата за доброволно изпълнение, което прави връчването при условията на 
чл.58, ал.2 ЗАНН за неизвършено. Възприето е становището, че НП е връчено 
за първи път, заедно с поканата за доброволно изпълнение. Изхождайки от 
аргументите в Тълкувателно решение ТР № 1/07.06.2016г. по ТД № 1/2016г. на 
ОСНК на ВКС, разпоредбата на чл.58, ал.2 ЗАНН следва да съдържа ясно 
правило относно момента, от който се счита връчено НП при неприсъствено 
връчване.

Съдиите от РС -  Девин са изразили становище по ТД №1/2020г. 
по описа на ВАС, образувано във връзка с противоречива практика по 
въпросите: „В производството по реда на раздел V, глава III от ЗАНН, 
районният съд има ли правомощия да преквалифицира, описаното в
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наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените 
от административно наказващия орган факти под друга нарушена законова 
разпоредба?“ „В касационното производство по реда на глава XII АПК, след 
като отмени решението на районния съд, административния съд има ли 
правомощия да преквалифицира, описаното в НП изпълнително деяние, 
подвеждайки установените от административно наказващия орган факти под 
друга нарушена законова разпоредба?“ По поставените въпроси съдиите от РС 
Девин изразяват следното становище:

1/ В производството по реда на гл. трета, раздел V ЗАНН, районният 
съд има правомощия да преквалифицира, описаното в НП изпълнително 
деяние, съгласно правомощията на въззивната инстанция, уредени в чл.337 ал.1 
НПК, ако в рамките на приетите от административно наказващия орган 
фактически положения може да приложи закон за същото или по- леко 
наказуемо адм. нарушение.

2/ Касационната инстанция, ако отмени или измени решението на 
въззивния съд на касационни основания по чл. 348 НПК, може да 
преквалифицира деянието под друга нарушена разпоредба, ако прилага закон за 
същото, еднакво или по - леко наказуемо нарушение.

Закон за закрила на детето
Производствата по настаняване на дете по реда на чл.28 от Закон за 

закрила на детето, прекратяване на настаняването по чл.ЗО ЗЗакрД и промяна на 
мярката за закрила по чл.ЗОа ЗЗакрД, при които се спазва реда за настаняване 
по чл.26-28 ЗЗакрД. Разпоредбата на чл.28, ал.З ЗЗакрД предвижда незабавно 
разглеждане на искането в отрито заседание, с участието на органите и лицата 
направили искането, детето при спазване на разпоредбата на чл.15 ЗЗакрД и с 
последното изменение на разпоредбата ДВ, бр. 71 от 2020г. е предвидено 
„участие на родителите или настойника/ попечителя на детето“. От 
образуваните в РС производства по чл.28 ЗЗД, съдиите констатират 
затруднения, свързани с призоваване на родителите, които обичайно имат 
постоянен и настоящ адрес, извън района на съда, поради което същите не 
могат да бъдат призовани да участват в производството незабавно. Ето защо 
считаме, че за да се гарантират правата на участващите в тези производства 
страни е необходимо да се предвиди разумен срок за насрочване и 
призоваването им. Следва да се промени изискването за незабавно разглеждане 
на искането по чл.28 — 30а ЗЗакрД, тъй като незабавното призоваване на 
родителите или настойника/попечителя на детето, не е възможно, когато в 
преобладаващия брой случаи, техните адреси са извън района на съда.

Гр. Девин АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ
29.01.2021г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРС:

ИЛИЯНА ЗЕЛЕВА
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