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А К Т
с резултати от извършена проверка

Проверката в Районен съд – Чепеларе по гражданските дела бе
извършена в изпълнение на Заповед № 42/16.02.2009 г. на Главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на основание чл. 58
от Закона за съдебната власт и съобразно приетия План за провеждане на
комплексна планова проверка от ИВСС на съдилищата, прокуратурите и
следствените служби в Апелативен район – Пловдив.
Проверката се извърши в периода 4.03.2009г. - 6.03.2009г. от инспектор
Милка Варнова – Итова, подпомагана от експертите Мариела Митева и
Диана Иванова.
Обхват на проверката – от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.
Районният съд - Чепеларе е поместен в нова, удобна сграда. Съдът
разполага с 2 заседателни зали и има двама съдии по щат, в това число Председател на съда. Всички работни места и зали са оборудвани с
персонален компютър, свързан с локална мрежа, USP и лазарен принтер,
като в деловодството има и ADF скенери. Всяка работна станция има
достъп до правно-информационните системи „Апис” и „Сиела”. Съдът
разполага със зала за провеждане на семинари и заседания, както и с медия
за прожектиране на материалите за тях.

В интернет страницата на РС-Чепеларе редовно се публикуват
постановените съдебни актове, месечен график на делата за разглеждане и
друга актуална информация, което подобрява работата на съда и осигурява
ефективност и качество. В момента се разработва нова интернет страница за
съда, която ще бъде свързана и с деловодната система –АСУД, за
извършване на справки по делата. Техническото и програмно оборудване в
Районен съд – Чепеларе е на много добро ниво.
Съдиите са специализирани по материя – гражданско-правна и
наказателно-правна, като председателят на съда разглежда преимуществено
граждански дела, а втория съдия – наказателни т.е. делата се разпределят
според вида, независимо от тежестта им. Върнатите от по-горна инстанция
дела за разглеждане от друг състав на същия съд, се поемат от съдията неучаствал в производството.
І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО
РС - Чепеларе разполага с електронна деловодна програма, която е
въведена от м. ноември 2003г.
Съдебните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани, със
съответните подписи. Спазват се изискванията на
ПАРОАВАС. В
архивната книга едва от м.август 2008 г. е започнало изписването на
страните по делата.
Протоколите от съдебно заседание са добре структурирани и четливо
изписани.
Прави добро впечатление, че в РС-Чепеларе стриктно се спазват
изискванията на чл. 33, ал.3, чл. 38, ал.1, чл. 39 и чл. 89 от ПАРОАВАС.
Върху всеки приет в съда документ - искови молби /молби/, на първата
страница се отбелязва регистрационен номер, дата на вписване и подпис на
деловодителя. Най-късно на следващия ден документът се предава на
председателя на съда за образуване на делото, определяне на вида му и на
съдията-докладчик, като върху първата страница председателят на съда
поставя съответния печат.
При насрочване на делото от съдията-докладчик се поставя печат с
определената дата за съдебното заседание. Прави впечатление, че
предишното ръководство на съда при разпределяне на делото и
насрочването му не е поставял дата на резолюцията, при което не би могло
да се установи в кой момент след входиране на исковата молба, делото е
разпределено и насрочено. Този пропуск е отстранен след встъпването в
длъжност на председателя - съдия Хебова.
.
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Гражданските дела се завеждат, образуват и насрочват съобразно
изискванията на ПСАРОАВАС(отм.) и ПАРОАВАС.
В съда е създаден регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от
ГПК, който се води редовно.
Изключително впечатление направи подреждането на гражданските
дела, разгледани в открито съдебно заседание. След образуването на делото
и насрочването му в съдебно заседание, всички процесуални действия на
съда, извършени преди първото по делото съдебно заседание, са отделени с
определен цветен лист. Следващите съдебни заседания са отделени с жълт
лист, което дава прегледност и подреденост. Това много улеснява работата
на съда по граждански дела, с оглед новата уредба по ГПК и отделянето на
процесуалните действия, извършени преди насрочването на делото в
открито съдебно заседание, както и основните действия на съда, свързани с
доклада му в първото по делото съдебно заседание и следващите съдебни
заседания.
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА
А. ОРГАНИЗАЦИЯ
Ръководство на районен съд Чепеларе - Председател на съда – Славка
Хебова, зам. председатели – няма и районен съдия – Владимир Руменов.
В Районен съд Чепеларе, предвид специализацията на двамата
магистрати, не се използва принципа на случайното разпределение на
делата. Съдия Хебова гледа граждански дела, а съдия Руменов гледа
наказателни дела, т.е. делата се разпределят според вида им, независимо от
тежестта на делата. Върнатите от по - горна инстанция дела, за разглеждане
от друг състав на същия съд, се поемат от съдията - неучаствал в
произвоството. С оглед по-големия брой граждански дела в началото на
2008г., по- леки граждански дела са разпреляни и на съдия Руменов.
Принципът на случайния избор чрез програмата Law Choice, предоставена
от Висшия съдебен съвет, не се прилага в Районен съд – Чепеларе.
приложение № 1 – Справка за броя граждански състави, разглеждащи
граждански дела през периода 01.01.2008г.-31.12.2008 г.
Натовареност на съдиите.
Установено бе, че съдиите в РС – Чепеларе са сравнително равномерно
натоварени при разпределение на делата по общия исков ред и на частните
граждански дела, като председателя на съда има най- много общо дела за
разглеждане – 290 бр. и свършени - 239 бр. граждански дела и 22 бр. общо
за разглеждане и 21 бр. свършени наказателни дела.
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Действителната натовареност на двамата магистрати по щат, за
двадесет и четири отработени човекомесеци е 23,25% - спрямо общия брой
дела за разглеждане и 20,42% - спрямо всичко свършени дела.
Натовареността на гражданския съдия по щат е 26.00%- спрямо общия
брой дела за разглеждане и 21,67% - спрямо всичко свършени дела.
приложение № 2- Справка за броя съдебни заседания по състави, с
брой насрочени дела, образувани по общия исков ред, за периода
01.01.2008г.-31.12.2008г., с обобщен сумарен резултат за всеки съдия за
съответния период, по месеци.
Б. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА
1.Общи данни
Граждански дела
През 2008г. в Районен съд – Чепеларе са образувани 154 бр.
граждански дела (вкл. и частни граждански дела), към 01.01.2008г.
висящите граждански дела са били 158 бр. или всичко за разглеждане 312
бр. дела. От тях, свършените са всичко 260 бр., като в срок до 3 месеца са
свършени 99 бр. дела - 38 %.
През 2008 г. гражданските дела, образувани по общия исков ред са 118
броя (158 бр. висящи към 01.01.2008 г. и 118 бр. постъпили през годината).
Свършените дела са 224 бр., от които в срок до три месеца са 63 бр. или
28%.
От общо свършените по общия исков ред 224 бр. граждански дела, с
решение са свършени 158 бр. и с определение - 66 бр.
Частни граждански дела
През 2008г. са образувани 36 бр. гр.дела, към 01.01.2008г. не е имало
висящи, неприключили ч. гр. дела, или всичко за разглеждане са били 36
бр., като в срок до 3 месеца са свършени 36 бр. дела, или 100 %.
Жалби за бавност
През 2008г. не са постъпили жалби за бавност.
приложение № 3 - а. Справка на висящите и постъпили граждански
дела, образувани по общия исков ред, по състави, за периода 01.01.2008г.31.12.2008г.;
- б. Годишен отчет за работата на Районен съд –
Чепеларе за 2008г.
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- в. Статистически форми за отчет за работата на
Районен съд – Чепеларе по граждански дела през 2008г.
приложение № 4 - Справка за свършените дела, образувани по общия
исков ред, по състави, за всяко съдебно заседание
2.Инстанционен контрол
През 2008 г. са приключили общо 260 бр. гр. дела със съдебен акт
(включително и ч.гр.дела). От тях обжалвани граждански дела са 81 бр. или
31 %. Отменени изцяло са 14 бр. или 17 %, а потвърдените решения са 64
бр. или 79 %.
Основните причините за отменените съдебни актове от въззивната
инстанция по отделните граждански дела са представяне на нови
доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната
или обезсилването и постигане на спогодба пред въззивната инстанция.
В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА
Спрените производства по граждански дела в РС - Чепеларе за
проверявания период са 6 броя: на основание чл. 182 бл.1, б”г” от
ГПК(отм.) – 5 броя и 1 брой – на основание чл. 182 бл.1, б”а” от ГПК(отм.).
По спрените граждански дела не бяха констатирани проблеми,
свързани с тяхното администриране.
Спрените гр. дела, по състави, с правното основание, въз основа на
което е образувано всяко дело, правното основание за спиране и датата, на
която е спряно са описани в справка – приложение № 5.
Г. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2008 г.
1. Общи данни
Висящите неприключили граждански дела, образувани до 01.01.2008 г.
са общо 8 броя, от които едно е обявено за решаване. Делата са образувани
през 2003,2004,2005,2006 и 2007 година.
Причините за отлагане на делата и неприключването им в тримесечен
срок са, че в по- голямата си част делата са с предмет – делба и решенията с
които е допусната делба, са обжалвани пред по- горна инстанция.
Висящите, неприключили граждански дела, образувани до 01.01.2008 г.
са общо 8 броя.
Всички дела, неприключили в тримесечния срок, образувани преди
01.01.2008г. са вещни искове или делби, едно от които - делба е внесено в
архив, поради невнасяне на определения депозит за вещо лице. От
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прегледаните, неприключили граждански дела може да се направи извода,
че основната причина за отлагане на делата и неприключването им в
тримесечен срок е поради сложност от правна и фактическа страна.
Прави впечатление, че поради липса на постоянно назначени съдии
през 2007г. и командироването на съдии от Смолянски окръг за
разглеждане насрочените дела в РС-Чепеларе, са използвани различни
причини за неприключването на делата, като неоснователно спиране на
делата, отлагането им без наличие на препятствие по чл.107 ал.2 от
ГПК/отм./, отводи на съставите без наличие на основанията по чл.12 от
ГПК/отм./. Тези пропуски са отстранени с попълването на състава на съда в
края на 2007г., като видно от съдебната статистика, по-голяма част от
висящите дела, останали от предходни периоди, са приключени.
Прави впечатление, че голяма част от делата се отлагат поради
непредставяне в срок на заключението на вещото лице по допуснатата
експертиза. Например за съдебно заседание от 16.01.2008г. с насрочени 24
дела, са отложени 10 дела поради непредставяне на заключението на вещо
лице - лесовъд, което е почти единственото компетентно вещо лице в
региона. Същото се отнася и за съдебното заседание от 17.021.2009г. с
насрочени 13 дела, 9 от които са отложени поради непредставяне в срок на
заключението на вещото лице.
При разговор с ръководството на съда се установи, че през зимния
период са често срещани случаи на непредставяне в срок на заключенията
на вещите лица. С оглед спецификата на региона и предвид
преобладаващия брой реституционни дела, вещите лица са отказвали да
изготвят заключения, свързани със земеделски имоти, поради наличие на
снежна покривка. Това на практика блокира работата на съда през зимния
сезон.
приложение № 5 - Справка за висящите, неприключили към 30.01.2009
г. граждански дела, образувани до 01.01.2008г., съдържаща и спрените
гр.дела, по състави.
2. Отводи по гр.дела и състави - за 2008 г. в Районен съд - Чепеларе
няма направени отводи.
В районен съд – Чепеларе за проверявания период ненаписаните
съдебни актове в едномесечен срок са само два и то същите са постановени
в рамките на две месеца – т.е. в разумния тримесечен срок.
Към момента на проверката бе установено, че няма ненаписани
съдебни актове в едномесечния срок по обявените за решаване граждански
дела.
приложение № 6 - Справка за съдебните актове за периода 01.01.2008
г. – 30.01.2009 г., постановени след едномесечния срок, по състави
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Производство по граждански дела образувани след 1.03.2008г. по реда
на ГПК, в сила от 1.03.2008г.
Образуваните гражданки дела по общия исков ред след 1.03.2008г. до
31.12.2008г. са 78 броя - приложение № 7.
Голямата част от делата са приключили в срок до 3 месеца. Спазвани са
стриктно изискванията на чл.127, чл.129 ,чл.140, чл.146 от ГПК. Докладът
по чл.140 и чл.146 от ГПК е подробен, мотивиран и указателен. Спазват се
предвидените срокове.
Образуваните дела по реда на чл.310 от ГПК – Бързо производство са
приключили в 3 м. срок. Прави добро впечатление и следва да се отбележи
стриктното спазване на правилата за бързо производство, както и
своевременно постановяване на съдебните решения. Трудови дела,
разглеждани по реда на ГПК, в сила от 01.03.2008 г.:
І.гр.дело№ 28/2008г. - 1. ИМ постъпила на 05.03.2008г.;
2. Разпореждане №52/05.03.2008г. за връчване на ответника ИМ и даване на
отговор в едномесечен срок. - получен отговор на 11.04.2008г.;
3.Определение №102/11.04.2008г. - насрочено с.з. за 30.04.2008г.;
4.Приключва със спогодба от 22.05.2008г.
ІІ.гр.дело. №41/2008г. - 1. ИМ постъпила на 22.04.2008г.;
2. Разпореждане №180/09.06.2008г. за констатирани нередовности;
3.Определение №215/26.06.2008г. - прекратява производството на осн.
чл.129, ал.З ГПК.
ІІІ.гр.дело №42/2008г. - 1. ИМ постъпила на 24.04.2008г.;
2.Разпореждане№120/24.04.2008г. за връчване на ответника ИМ и даване на
отговор в едномесечен срок;
3.Определение №189/09.06.2008г. – насрочено с.з. за 30.06.2008г.;
4.Решението е от 08.07.2008г. - изпр. в ОС-Смолян на 26.08.2008г.
ІV.гр.дело №43/2008г. - 1. ИМ постъпила на 24.04.2008г.;
2.Разпореждане №119/24.04.2008г. за връчване на
ответника ИМ и даване на отговор в едномесечен срок;
3.Определение № 190/09.06.2008г. - насрочено с.з. за 30.06.2008г.;
4.Решението е от 11.07.2008г. - изпр. в ОС-Смолян на 26.08.2008г.
V.гр.дело №72/2008г. - 1. ИМ постъпила на 16.06.2008г.;
2. Разпореждане №197/16.06.2008г. за връчване на ответника ИМ и даване
на отговор в едномесечен срок;
3.Определение №239/15.07.2008г. - насрочено с.з. за 31.07.2008г.;
4.Решението е от 13.08.2008г. - изпр. в ОС- Смолян на 24.09.2008г.
VІ.гр.дело №74/2008г. - 1. ИМ постъпила на 20.06.2008г.
2. Разпореждане №202/20.06.2008г. за връчване на
ответника ИМ и даване на отговор в едномесечен срок;
3. Определение №245/24.07 .2008г - насрочено с.з. за 12.08.2008г.;
4.Решението е от 15.08.2008г. - изпр. в ОС- Смолян на 17.09.2008г.
7

VІІ.гр.дело №92/2008г. - 1. ИМ постъпила на 19.08.2008г.
2. Разпореждане №254/19.08.2008г. за връчване на
ответника ИМ и даване на отговор в едномесечен срок;
3.Определение №294/19.09.2008г. - насрочено с.з. за 08.10.2008г.;
4.Решението е от 05.01.2009г. - изпр. в ОС-Смолян на 09.02.2009г.
VІІІ.гр.дело № 134/20081. - 1. ИМ постъпила на 17.11.2008г.;
2. Разпореждане №397/17.11.2008г. за връчване на ответника ИМ и даване
на отговор в едномесечен срок;
3.Определение №10/07.01.2()09г. - насрочена с.з. за 09.02.2009г.;
4.Решението е от 12.02.2009г.
ІХ.гр.дело №141/2008г. - 1. ИМ постъпила на 05.12.2008г.;
2. Разпореждане №424/08.12.2008г. за отстраняване на
Нередовности;
3.Определение №2/06.01,2009г. - за прекратяване на производството поради
недопустимост на иска - изпр. в ОС-Смолян на 03.02.2009г.
Д. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
През 2008 г. гражданските дела с влязло в сила определение, с което е
допуснато обезпечение на бъдещ иск, са 2 броя.
Обоснован е отказа за допускане на обезпечението.
Спазва се определената местна подсъдност, като част от делата са
прекратени и изпратени по подсъдност.
Своевременно, на следващия ден съдът се е произнасял по молбата за
обезпечаване на бъдещия иск.
приложение № 8- Справка за влезлите в сила определения, с които е
допуснато обезпечение на бъдещ иск, по състави, за периода 01.01.2008г.31.12.2008г.
Е. МОЛБИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ.
ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА
Образуваните и свършените частни граждански дела за периода
01.01.2008г. - 31.12.2008г. са общо 36 броя, в това число образуваните по
реда на чл.237, б.”е” и б.”з” от ГПК/отм./ за периода 01.01.2008г.01.03.2008г. са 4 броя.
От направената проверка по подадени молби за издаване на
изпълнителни листове не бяха констатирани слабости, с изключение на
гр.д.№7/2008г., по което не е представен оригинала на акта, въз основа на
който е издаден изпълнителния лист. Определението е отменено от погорната инстанция и издадения изпълнителен лист е обезсилен.
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По дела, по които е върнат оригинала на акта, се прилага ксерокопие на
акта с отбелязването, че е издаден изпълнителен лист и за каква сума, като
са посочени трите имена и подписа на лицето, което е получило оригинала,
както и подпис на длъжностното лице, върнало оригинала на акта.
Образуваните заповедни производства за периода от 01.03.2008г. до
30.01.2009г. са общо 34 броя. По образуваните дела по реда на заповедното
производство не бяха констатирани нарушения. Като констатация следва да
се отбележи, че само по едно от заповедните производства е постъпило
възражение.
приложение № 9 - Справка за образуваните и свършените частни
граждански дела за всеки месец, по състави, за периода 01.01.2008г.31.12.2008г.
приложение № 11 - Справка за образуваните заповедни производства,
по състави, считано от 01.03.2008г. до 30.01.2009г.
С оглед направените констатации и на основание чл. 58,ал.2 от
Закона за съдебната власт, ИНСПЕКТОРАТЪТ към ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ прави следните
ПРЕПОРЪКИ:
1.

2.

С оглед констатираната значително по-голяма натовераност
на съдия Славка Хебова - председателя на РС- Чепеларе,
препоръчва на административното ръководство на съда по
отношение на делата, образувани по реда на чл.410 и чл.417
от ГПК, да се използва принципа на случайния избор чрез
програмата Law Choice;
Похвално е старанието на председателя на съда – г-жа Хебова
за подобряване на организацията на работата в съда, след
встъпването и в длъжност. В тази връзка, препоръчва
усилията на административния ръководител на РСЧепеларе да продължат и в бъдеще.

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да
се изпрати на председателя на районен съд – Чепеларе, който да
запознае с него съдиите и съдебните служители в РС-Чепеларе.
Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет.
ИНСПЕКТОР:
…………….…….……………
МИЛКА ВАРНОВА –ИТОВА
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