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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 разполага с 2 заседателни зали и има двама съдии по щат, 
в това число - Председател на съда – Славка Хебова и съдия Владимир 
Руменов. 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. 

При проверката на цялостната дейност по образуването, движението и 
приключването на гражданските дела за периода на проверката, бяха 
направени следните  

 
КОНСТАТАЦИИ: 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 

1. Районният съд - Чепеларе е поместен в нова, удобна сграда. 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. Наред с отличните битови условия, в Районен съд – 
Чепеларе е създадена много добра организация на работата на съдиите и 
съдебните служители. Процесът на обслужване на гражданите е добре 
организиран. Трудовата дисциплина се спазва стриктно. 

 
2. Проверените деловодни книги от 2008 г. са по утвърден образец и се водят 

съгласно изискванията на ПСАРОАВАС /отм./ и ПАРОАВАС. Книгите са 
прошнуровани, номерирани и подпечатани. Всички графи се попълват 
четливо, правилно и точно.  

 
3. От месец ноември 2003 г. е въведена електронна деловодна програма, 

улесняваща своевременното обработване на информацията и воденето на 
необходимата статистика. 

 
4. В Районен съд – Чепеларе е създадена много добра организация по  
     образуването и движението на делата. Подреждането на насрочените дела, на 

делата без движение и преписките по оставените без движение искови молби 
е организирано съгласно изискванията на ПСАРОАВАС /отм./ и ПАРОАВАС  
и позволява своевременно представяне на делото /преписката/ при 
поискване. 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.  

 
5. В Районен съд-Чепеларе, предвид специализацията на двамата магистрати, 

съдия Хебова гледа граждански дела, а съдия Руменов - наказателни дела. 



 

Делата се разпределят според вида им, независимо от тежестта. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Бе констатирано отлично изписване и подреждане на съдебните протоколи и 

съдебните книжа. Протоколите от съдебните заседания са много добре 
структурирани и четливо изписани. Водят се ясно и прецизно. В съда е 
създаден регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК, който се 
води редовно. 

 
8. Впечатление много добрата професионална квалификация на съдия Хебова. 

Съдебните актове са много добре мотивирани. Констатирано бе, че съдебните 
актове на делата, образувани по общия исков ред, са постановени в рамките 
на едномесечен срок, като само два от съдебните актове – в двумесечен срок 
от обявяване на съответното дело за решаване. Към момента на проверката бе 
установено, че няма ненаписани съдебни актове в едномесечния срок по 
обявените за решаване граждански дела. 

 
 9. 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.  

      През 2008г. са образувани 36 бр. частни 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 %. 



 

 
10. 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. 

    Отменените съдебни актове по граждански дела в Районен съд - Чепеларе са 
единици, което е показател за много добрата работа на съдиите и техния 
професионализъм. 

 
11. 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. 

 
12. Не бе констатирано затруднение в движението на гражданските дела. Няма 

подадени жалби за бавност през изтеклата година. 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. От 
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.  

 
13. Не бяха констатирани пропуски и нарушения при обезпечително 

производство. 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. 
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. 

                              
          ИЗВОДИ: 
 
  Работата на Районен съд - Чепеларе  по образуването на гражданските 

дела е много добре организирана. Делата се насрочват ритмично с разумни 
интервали между заседанията. Протоколите от съдебните заседания са добре 
структурирани и четливо изписани. Книжата по образуваните граждански 
дела се подреждат и водят много добре, съобразно изискванията на 
ПСАРОАВАС(отм.) и ПАРОАВАС. Деловодните книги и протоколите от 
съдебните заседания се водят много добре, без констатирани пропуски. 
Съдебните актове са добре мотивирани и се постановяват в едномесечен срок. 

 
 След обсъждане на констатациите при проверката, проверяващите 

стигнаха до извода, че в Районен съд – Чепеларе, организацията на 
работата на съда е много добра, съдебните служители изпълняват 
прецизно задълженията си, а съдиите мотивирано и с висок 
професионализъм изготвят съдебните си актове. 

 
 С оглед направените констатации и изводи, Инспекторатът към 

ВСС прави следното  
                                             
                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ:    
 
На основание чл. 304, ал.2 от ЗСВ, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет предлага на административния ръководител – председател 
на Окръжен съд – Смолян – г-жа Радка Свиркова да внесе предложение 
във Висшия съдебен съвет за поощрение на съдия  СЛАВКА ИВАНОВА 
ХЕБОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ с отличие 
„служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на 
основното й месечно възнаграждение. 

 
 
 
                                         ИНСПЕКТОР:                                                                                             
                                                                  ……...…..….………..……                                        
                                                              МИЛКА ВАРНОВА – ИТОВА 
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ДО 
Г-жа РАДКА СВИРКОВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОКРЪЖЕН СЪД – 
СМОЛЯН 

 
   

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А   П О О Щ Р Е Н И Е 
НА 

СЛАВКА ИВАНОВА ХЕБОВА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -ЧЕПЕЛАРЕ 

 
                               
 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО СВИРКОВА, 
 
 

В Районен съд – Чепеларе между 04.03.2009г. - 06.03.2009г. бе 
извършена планова проверка по гражданските дела, съобразно приетия План 
за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 
служби в Апелативен район – Пловдив. 

 В изпълнение на Заповед № 42/16.02.2009 г. на Главния инспектор на 
ИВСС, на основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, проверката бе 
извършена 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. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 

        Проверката беше извършена на място в Районен съд – Чепеларе и 
проверяващия инспектор се запозна непосредствено с организацията на 
административната дейност и с дейността по организацията на образуването, 
движението и приключването на гражданските дела. 
        Неразделна част от предложението е Акта с резултатите от извършената 
проверка. 
        Направените констатации доказват висок професионализъм, много 
добро изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества 
от страна на административния ръководител на Районен съд – Чепеларе –  
Славка Иванова Хебова.  

 
Предвид изложеното и на основание чл.304, ал.2 от Закона за съдебната 

власт, Ви предлагаме да внесете предложение във Висшия съдебен съвет за 
поощрение на съдия СЛАВКА ИВАНОВА ХЕБОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РАЙОНЕН СЪД –ЧЕПЕЛАРЕ с отличие „служебна благодарност и 
грамота” и парична награда в размер на основното й месечно 
възнаграждение. 

 
 
 
 
                                    ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР:               
                                                           
                                                                               АНА КАРАИВАНОВА                                                      

 
 
 
 
 
 
 


