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ОБЩИ ЧАСТИ

Настоящата контролна планова проверка в Районен съд – Девня се
извърши на основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно
приетата годишна програма за провеждане на планови и контролни
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратурите и следствените отдели в окръжните прокуратури за 2021г. и
Заповед № КП-21-13/09.06.2021г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет. Проверката се осъществи в периода от
14.06.2021г. до 18.06.2021г. от инспектор Игнат Георгиев и експертите
Атанас Попов и Кирил Генов.

Обхват на проверката

Проверката включва дейността на Районен съд – Девня по
изпълнение на препоръките, отправени с Акт за резултати от извършена
комплексна планова проверка на РС-Девня по граждански дела, възложена
със заповед № ПП-01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС.

Проверяван период

Проверката обхваща гражданските дела, образувани в РС-Девня през
периода от 01.01.2019г. до 31.12.2020г.

Цел на проверката

Проверката има за цел да установи изпълнение на препоръките,
отправени с Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка
на РС-Девня по граждански дела, възложена със заповед № ПП-01-
11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС.

Предмет на проверката

Проверка на гражданските дела, разгледани от Районен съд – Девня.
Проверка на организацията на административната дейност на съда.

Задача на проверката

Задачата на проверката е определена, съгласно приетата от
Инспектората към Висшия съдебен съвет Методика за провеждане на
проверки на органите на съдебната власт, от екипи на Инспектората към
Висшия съдебен съвет.
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Метод на извършване на проверката

Непосредствена проверка на деловодните книги, делата и всички
относими към проверката документи; анализ на проверената
документация; случайно подбрани дела и събеседване с административния
ръководител и съответно със съдиите.

Източници на информация

1. Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка
на РС-Девня по граждански дела, възложена със заповед № ПП-01-
11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС;

2. Информация получена по писмо до председателя на РС- Девня
изх. № КИ-01-54/21/03.06.2021г.

В Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на
РС-Девня по граждански дела, възложена със заповед № ПП-01-
11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС до административния
ръководител на РС-Девня са отправени следните

ПРЕПОРЪКИ:
I.  Изпълняващият функциите на административен

ръководител - Председател на Районен съд - Девня, съдия Димо Цолов,
на основание чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ да свика Общо събрание на
съдиите, на което съдиите бъдат запознати с констатациите, изводите
и препоръките по този Акт.

II.  На събранието да бъдат обсъдени и се вземат решения по
следните въпроси:

1.  Да бъдат предприети мерки за снижаване висящността по
гражданските дела;

2.  С оглед ограничаване случаите на постановяване
определение за отменен ход по същество, преди съдебно заседание да
бъдат проучвани книжата по делото по задълбочено;

3.  Стриктно да се спазва разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от
ГПК;

4.  Да се извършват отбелязвания за издадените
изпълнителни листа върху оригинала на документа по чл. 417 от ГПК
и заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл. 418,
ал. 2 от ГПК;

5.  Предприемане на мерки за приключване на делата
образувани преди 01.01.2017 г.;
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6.  Да се прецизират действителните обстоятелства за отвод
на съдиите, които пораждат основателно съмнение в безпристрастието
им в хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК;

III. Изпълняващият функциите на административен
ръководител - Пр едседател на Районен съд - Девня, съдия Димо Цолов
да упражни правомощието си по чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, като следи
ежемесечно за спазването на срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА
ПРОВЕРКА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Административно ръководство

Административното ръководство на Районен съд - Девня през
проверявания период е осъществявано от 01.07.2016г. до 22.06.2020г. от
съдия Димо Цолов, който е бил изпълняващ функциите председател на РС-
Девня, от 23.06.2020г. до 06.07.2020г. от съдия Даниела Вълева, която е
била изпълняващ функциите председател на РС-Девня. Считано от
07.07.2020г. административен ръководител на съда е съдия Антони
Николов избран с решение на СК на ВСС по протокол № 20/19.06.2020г.

Щатна осигуреност.

СЪДИИ
През двете години на проверявания период в съда са правораздавали

съдиите: съдия Антони Николов – от 01.07.2020г.; съдия Димо Цолов –
до 22.06.2020г.; съдия Димитър Василев; съдия Даниела Вълева; и
съдия Юлиян Николов.

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Щатната численост на съдебните служители е непроменена през

двете години на проверявания период – 15 щ.бройки, както следва: 1 бр.
административен секретар, 1 бр. главен счетоводител, 1 бр. системен
администратор, 1 бр. съдебен статистик, 4 бр. съдебни секретари, 5 бр.
съдебни деловодители (от които 1 бр. в регистратурата, като съвместява
функциите на служител в бюро „Съдимост”, 2 бр. в „Деловодство”, 1 бр. в
„Архив“ и 1 бр. в „Съдебно изпълнителна служба“), 1 бр. призовкар и 1 бр.
чистач. Всички щатни бройки за съдебни служители са били заети през
проверявания период.
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Материална база. Условия на труд.

Районен съд - Девня се помещава в сграда, находяща се в гр. Девня
на адрес: кв. „Повеляново”, ул. „Строител” № 12. Сградата е собственост
на банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, с която Висшия съдебен съвет
има сключен договор за наем, по силата на който се ползват втори, трети и
четвърти етажи на сградата. Сградата се състои от четири етажа без
асансьор, с едно общо стълбище и един единствен вход/изход. Обособени
са две съдебни зали и помещение за задържани лица. В сградата се
помещава и Агенцията по вписвания. Сградата не разполага с достъп за
инвалиди и се намира на отдалечено от административния център на града
място. Съдиите, съдията по вписванията и държавния съдебен изпълнител
ползват самостоятелни работни помещения. В общи работни помещения са
деловодството, съдебните секретари и призовкар/чистач. Останалите
съдебни служители са в самостоятелни работни помещения. Към момента
на контролната проверка в РС Девня е извършен козметичен ремонт на
помещенията и общите части на сградата.

Техническа обезпеченост.
Районен съд - Девня предоставя на гражданите различни

информационни услуги. На всеки етаж от сградата ползвана от съда са
поставени указателни табели, пред самите съдебни зали са монтирани
електронни информационни табла. На партерния етаж са монтирани табла
за съобщения и обявления.

В съда е изградено сървърно помещение с ограничен достъп,
климатизация и резервно захранване на площ от 6 кв.м, оборудвано е
комуникационен шкаф, сървъри, маршрутизатор, комуникатори, масив за
данни и UPS.

Всяко работно място в съда е точка от структурната кабелна
система. Всички магистрати и служители разполагат с компютърни
конфигурации общо 25 бр. (4 бр. за магистрати, 1 бр. за държавен съдебен
изпълнител, 1 бр. за съдия по вписванията, 15 бр. за съдебни служители, 1
бр. по ЗЗКИ и 3 бр. в съдебните зали), включени към 16 бр. UPS
устройства, с инсталирани и конфигурирани 17 бр. печатащи устройства. В
съда има закупени и работещи 2 бр. копирни машини от висок клас за
високо натоварване, включващи 2 бр. DADF устройства за копиране и
сканиране на документи, и 1 бр. автоматичен факс гарантиращ достъп на
всяко работно място в съда до автоматизирана факс услуга.

От 18.05.2008 г. в съда е оборудвана една съдебна зала със
звукозаписна система „М-AUDIO RECORDER“. Същата е предоставена от
Висшия съдебен съвет чрез фирма „НЕТСИС“ ООД и към момента на
проверката не работи добре, което създава проблеми по време на
откритите съдебни заседания.
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Информационно обслужване и информационни технологии
В Районен съд Девня са внедрени и се използват следните

програмни продукти:
- САС „Съдебно деловодство” на „Информационно

обслужване” АД клон Варна. Деловодната програма е свързана единната
система ЕИСПП и с Единния портал за електронно правосъдие, който
предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на
техните съдебни дела, както и да копират, като незаверени преписи,
отделни документи, съдържащи се в делото. Пълните функционалности на
Портала са достъпни само за лица, които имат личен потребителски
профил, създаден след първоначална регистрация в Портала.

- Национална информационна система „Бюра съдимост” на
Консорциум „Лирекс”- „Индекс-БГ”. с автоматична комуникационна
свързаност с централното Бюро съдимост в Министерство на
правосъдието.

- ПИ "JES" софтуерна система на съдебно - изпълнителна
служба при Районен съд - Девня, с допълнително закупени модул
„Електронна папка“ и „Справки РБСС“. Системата функционира от
17.12.2002 г. (разработена от ЕТ “ТЕМИДА 2000 - Еди Чакъров”), с
актуална версия 3.4.72. Представлява интегрирана информационна система
с архитектура от тип клиент - сървър и база данни MSSQL.

-  „Апис 7” и „Апис 7 регистър +” на „Апис България” ООД -
правно-информационна система използвана от служителите в съда до
15.12.2020г.

- „Сиела” версия 5.1 на „Сиела” АД - правно-информационна
система използвана от служителите в съда от 07.12.2020г.

- Централизирана „Система за случайно разпределение на
дела“ разработена от „Смарт Системс 2010“ ЕООД. За осигуряване на
непрекъсната връзка със сървъра във ВСС е осигурен алтернативен достъп
до интернет.

- Централизирана „Система за изчисляване на
натовареността на съдиите“ разработена от „Смарт Системс 2010“
ЕООД.

- „Уеб портал за достъп до информация за съдебните дела”
на  „Информационно обслужване” АД клон Варна - осигурява  достъп до
движение на делата. Същият е възможен след еднократна регистрация.

- В края на месец август 2020г. е била въведена в  експлоатация
Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/. Достъп до
системата имат всички магистрати и съдебни служители. За целта всеки
един от тях е снабден с електронен подпис. С решение на ВСС реалната
експлоатация на системата е отложена за 01.04.2021г.

- В Районен съд Девня има осигурен директен достъп с
електронен подпис до Национална база данни „Население” съгласно
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Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за предоставяне на достъп на
органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”. Има
достъп и до информационните масиви на НАП съгласно Споразумение за
взаимодействие във връзка е осигуряването на достъп на органите на
съдебната власт до електронни услуги на Националната агенция от
21.05.2018г.

– През проверявания период е въведена в експлоатация нова
интернет страница на Районен съд Девня.

Новите и усъвършенстваните информационни продукти и
технологии в Районен съд Девня през проверявания период позволяват
бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява откритост,
достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.
77, ал.1 от ПАС. Внедрените счетоводни продукти улесняват ръководната
дейност и вземането на управленски решения от страна на
административното ръководство.

Разпределение на делата на принципа на случайния подбор

До 01.10.2015г., гражданските и наказателните дела в РС Девня са се
разпределяли при спазване на принципа по чл. 9 от ЗСВ за случаен подбор
на съдия-докладчик, чрез електронна програма, разработена от ВСС –
“Law Choice”. След тази дата, делата в съда се разпределят чрез внедрената
от ВСС „Централизирана система за разпределение на делата”. Със
заповед на административния ръководител на РС Девня от 26.02.2019г. са
одобрени и са действали „Правила за разпределение на делата” в Районен
съд Девня. Последната актуализация на правилата е утвърдена от Общото
събрание на съдиите в РС Девня на 26.05.2021г.. Същите са публикувани и
на официалния интернет сайт на съда. Правилата уреждат различните
хипотези на разпределение, включително и особените такива, така както са
констатирани в Акт за резултати от извършена комплексна планова
проверка на РС-Девня по граждански дела, възложена със заповед № ПП-
01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС.

Съгласно заповед № РД-13-40/06.03.2017г. от 06.03.2017г. до
01.10.2018г. в РС Девня, граждански дела са разглеждали само съдиите
Димо Цолов и Димитър Василев при 100% натовареност.

Съгласно заповед № РД-13-165/28.09.2018г. от 01.10.2018г. до
08.07.2020г. при 100% натовареност между всички съдии в РС Девня са се
разпределяли следните видове граждански дела: Развод по взаимно
съгласие; Производства по ЗЗДН; Производства по чл. 26 и чл. 28 от ЗЗДт;
Производства по чл. 51 от ЗН; Производства по чл. 19 от ЗГрР; и заповедни
производства по лч. 410 и чл. 417 от ГПК. Останалите граждански дела
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отново са разпределяни на съдиите Цолов и Василев при 100 %
натовареност.

Съгласно заповед № РД-13-108/08.07.2020г. Считано от 08.07.2020г.
при 100% натовареност между всички съдии в РС Девня са се
разпределяли следните видове граждански дела: Развод по взаимно
съгласие; Производства по ЗЗДН; Производства по чл. 26 и чл. 28 от ЗЗДт;
Производства по чл. 51 от ЗН; Производства по чл. 19 от ЗГрР; и заповедни
производства по лч. 410 и чл. 417 от ГПК. Останалите граждански дела са
разпределяни между следните съдии: съдия Димитър Василев – една втора
от всички граждански и частни граждански дела, с изключение на делата
посочени по-горе; съдия Юлиян Николов – една четвърт от всички
граждански и частни граждански дела, с изключение на делата посочени
по-горе; и съдия Даниела Вълева – една четвърт от всички граждански и
частни граждански дела, с изключение на делата посочени по-горе.

Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата.
По данни от справки за дейността на съдиите, в Районен съд Девня

за 2019г. са разгледани 1966 граждански дела. Свършени са 1695 дела, от
които в 3-месечен срок 1535 дела или 91%. Решени по същество са 1491
дела, прекратени са 204 дела. В началото на проверявания период 2019г. е
имало 177 несвършени граждански дела, а в края му са останали
несвършени 271 граждански дела. Висящността е увеличена с 94 дела.

По данни от справките за дейността на съдиите, в Районен съд Девня
за 2020г. са разгледани 1473 граждански дела. Свършени са 1275 дела, от
които в тримесечен срок 1041 дела или 82%. Решени по същество са 1088
дела, прекратени са 187 дела. В края на 2020 г. са останали несвършени
198 граждански дела. Висящността в края на проверявания период е
намалена с 73 дела в сравнение с началото му.

Натовареност по граждански и наказателни дела.

За проверявания период съдия Антони Николов – от 01.07.2020г. е
разгледал 231 граждански и наказателни дела. Приключени са 74
наказателни дела и 135 граждански дела;

За проверявания период съдия Димо Цолов – до 22.06.2020г. е
разгледал 898 граждански и наказателни дела. Приключени са 2
наказателни дела и 705 граждански дела;

За проверявания период съдия Димитър Василев е разгледал 1132
граждански и наказателни дела. Приключени са 1 наказателно дело и 946
граждански дела;
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За проверявания период съдия Даниела Вълева е разгледала 1039
граждански и наказателни дела. Приключени са 364 наказателни дела и 591
граждански дела;

За проверявания период съдия Юлиян Николов е разгледал 1063
граждански и наказателни дела. Приключени са 368 наказателни дела и 593
граждански дела;

Деловодни книги и регистри - водене и състояние

В съда се водят по години следните книги и регистри:
1. Азбучни указатели по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
2. Описни книги по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
3. Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни

книжа;
4. Книги за закрити и разпоредителни заседания по образуваните

наказателни, граждански и изпълнителни дела;
5. Регистър на изпълнителните листове;
6. Регистър на отводите и самоотводите ;
7. Входящ дневник;
8. Изходящ регистър;
9. Разносни книги по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
10. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
11. Книги за открити заседания по образуваните наказателни,

граждански и изпълнителни дела;
12. Регистър на съдебните решения по чл.235 ал.5 ГПК и Регистър

на определенията, приключващи делата;
13. Архивна книга - води се на хартиен и електронен носител от

съдебния архивар;
14. Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди

и определения по глава 25 от НПК;
15. Книга за веществените доказателства;
16. Книга за приемане и отказ от наследство;

Книгите и регистрите се водят акуратно и последователно, без
изтривания, заличавания и довписвания. Графите се попълват съгласно
изискванията на ПАС.

В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до
информация по образуването и движението на делата. Редовно водените
книги и регистри, и вписването на съдопроизводствените действия в
електронната деловодна система, осигуряват откритост, достоверност и
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пълнота на информацията съхранявана в съда, съобразно разпоредбата на
77, ал. 1 от Правилник за администрацията в съдилищата.

Организация на работата в Районен съд Девня

1.Нормативни актове публикувани на сайта на Районен съд
Девня.

Със заповеди на административния ръководител са одобрени и
действат Правила за случайно разпределение на дела в Районен съд Девня
публикувани на електронната страница на съда, Правила за достъп до
обществена информация, Правила за изпращане на съобщения и призовки
чрез електронен пощенски адрес, Правила за публикуване на съдебните
актове в интернет. Публикуването на посочените правила и нормативни
актове на сайта на съда позволяват широка информираност на гражданите
за работата на съда и разширяват достъпа им до правосъдие, както е
установено и в Акт за резултати от извършена комплексна планова
проверка на РС-Девня по граждански дела, възложена със заповед № ПП-
01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС.

2. Насрочване на делата и организация работата на
деловодството, съдебните секретари и връчителите.

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на РС Девня и на графика на всеки конкретен съдия.

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват срочно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в срок.
Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или най-късно
на следващия ден. Съдебните секретари изготвят и предават в срок
протоколите от съдебните заседания. Призовки и съобщения до страните
се изпращат в деня на произнасянето на съда, или най-късно на следващия
ден.

Със заповед на Административния ръководител на съда е регулирана
дейността по прилагане на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”. Утвърден е редът за извършване на справки и е
определен служител, който може да извършва съответните справки в
системата в диалогов режим.

Делата чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове
се маркират с жълт етикет, съобразно разпоредбата на чл.82, ал.5 от ПАС.
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3. Отлагане на дела.
Отлагане на цели открити съдебни заседания през проверявания

период е извършвано на основание заповеди на председателя на съда
издадени във връзка с настъпилата епидемична обстановка в страната.

4. Администриране на спрените и ненасрочени дела
Със Заповед № РД-13-74/31.03.2015 г. на административния

ръководител на съда е разпоредено на съдебните деловодители в
гражданско деловодство да проверяват ежемесечно делата без движение и
спрените дела и да докладват на съответния съдия - докладчик, като
отразяват резултата от проверката в приложен към делото контролен лист,
който се представя на съдията за подпис. Всички спрени дела се
администрират ежемесечно, като съдебните деловодители в служба
„Съдебно деловодство” извършват периодични проверки на делата, които
не са насрочени и докладват за резултата на административния
ръководител.

5. Изгубени и унищожени дела преди изтичане срока им на
съхранение.

За проверявания период в съда няма дела, унищожени пред изтичане
на срока за съхранение.

6. Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители.
За проверявания период в съда не бяха констатирани случаи на

наложени наказания на магистрати и/или служители. Не са образувани и
дисциплинарни производства против съдии. Със заповеди на
административния ръководител, 7 съдебни служители са получили
„Служебна благодарност и грамота“.

7. Резултати от предишни проверки на Районен съд Девня
През периода 01.01.2019г. 31.12.2020г., дейността на Районен съд

Девня е била проверявана от ИВСС и от ОС Варна.

Проверки на ИВСС:

Съгласно Заповед № ПП-01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет е извършена комплексна планова
проверка на организацията на административната дейност на РС-Девня, за
периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г; проверка на организацията по
образуването на делата и спазването на чл.80 от ПАС; проверка  на
организацията по образуването, движението и приключването на
гражданските дела, образувани в периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.
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Препоръките от проверката са: да се снижи висящността по гражданските
дела; преди съдебно заседание да бъдат проучвани книжата по делото по
задълбочено; да се спазва разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК; да се
извършват отбелязвания за издадените изпълнителни листа върху
оригинала на документа по чл. 417 от ГПК и заповедта за изпълнение, в
съответствие с разпоредбата по чл. 418, ал. 2 от ГПК; да се предприемат
мерки за приключване на делата образувани преди 01.01.2017 г.; да се
прецизират действителните обстоятелства за отвод на съдиите, които
пораждат основателно съмнение в безпристрастието им в хипотезата на чл.
22, ал. 1, т. 6 от ГПК.

Проверки от ОС Варна:
Съгласно заповед № РД-9/09.01.2020г. на Председателя на Окръжен

съд Варна, на 22.03.2019 година е била извършена проверка от съдии при
Окръжен съд Варна на организацията и дейността на съдиите,
разглеждащи граждански, както и спазването на чл. 9 от ЗСВ, относно
разпределението на делата на принципа на случайния избор за периода
01.01.2019г.–31.12.2019г.

Проверката е завършила с препоръки за предприемане на мерки за
срочно изписване на решенията по обявените за решаване дела на съдия
Димо Цолов; да се създаде организация за срочното изготвяне на
съдебните протоколи на втори съдебен състав; регистърът на отводите за
2019г. да се приведе в съответствие с изискванията на ПАС, както и да се
отразява коректно името на отвелия се съдия и новия докладчик; РИЛ по
чл. 39, т. 12 от ПАС да се води отделно само за суми в полза на съдебната
власт. Резултатите, относно разпределението на делата са, че в Районен съд
Девня, образуването и разпределението на делата се извършва, чрез
електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им
съгласно  чл.9 от Закона за съдебната власт.

8. Участие в обучителни семинари
През проверявания период, съдиите и съдебните служители в РС-

Девня са участвали в 13 обучителни семинара, организирани от ВСС,
НИП, ОС Варна, и други.

9. Общи събрания на съдиите
През проверявания период са проведени 6 общи събрания на съдиите

и съдебните служители в РС Девня. На тези общи събрания са обсъждали и
приели решения свързани с организацията на работата на съда, с правни
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въпроси, полагане на клетва на съдебни заседатели и изслушване на
кандидат за административен ръководител.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА И
СПАЗВАНЕ НА чл.80 от ПАС

Проверката установи, че делата  в Районен съд – Девня се образуват
съобразно разпоредбите на чл.80, ал.1, т.2 от ПАС. Граждански дела се
образуват по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, които
се разглеждат в открито или закрито заседание и се постановява решение.
Частните граждански дела се образуват на основание молби и жалби от
гражданскоправен характер, включително касаещите случаи на съдебна
администрация, по които съдът се произнася с определение или заповед,
по делегация на българските и чуждестранните съдилища по граждански
дела; по искане за разкриване на банкова тайна извън случаите по чл. 76,
ал. 1, т. 1, буква "в";

Спазва се и разпоредбата на чл.80, ал.4 от ПАС, съгласно която не се
образуват частни граждански дела: по молби за издаване на изпълнителен
лист по влязло в законна сила решение; по молби за допускане на
обезпечение по висящ иск; по молби за отмяна на допуснато обезпечение и
освобождаване на гаранция или за замяна на обезпечителни мерки по дело,
по което е допуснато обезпечението; по искане за спиране на изпълнението
на изпълнителни дела, образувани по актове, постановени по реда на чл.
417 ГПК; по частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1 ГПК, подадени
едновременно с възражението по чл. 423, ал. 1 ГПК; по искания от НБПП;
по молби за освобождаване от държавни такси и разноски; по молби за
удостоверяване наличие/липса на висящи производства срещу молителя;
по частни жалби срещу определение по чл. 248 ГПК, когато има постъпила
въззивна жалба срещу решението; по молби за тълкуване на решение, за
издаване на дубликат от унищожен или изгубен изпълнителен лист, при
отсрочване или разсрочване изпълнението на решение; в случаите на
обезсилване на решението за изплащането на уравненията на дяловете и
обезсилване на решение по чл. 362, ал. 2 ГПК, както и по всички молби по
вече образувани дела.

Начинът на образуване на делата в Районен съд – Девня не повлиява
върху натовареността на съдиите и не изкривява статистическите данни на
съда.
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ІV . ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА

СЪДИЯ АНТОНИ НИКОЛОВ

Съдия Антони Николов, който е и административен ръководител
на съда е с 20 години стаж по чл.164 от ЗСВ. Съдия Николов правораздава
в РС Девня считано от 01.07.2020г.

1. Граждански дела, разгледани в открито заседание.
Според данни от предоставена за целта на проверката справка, през

2020г. съдия Антони Николов е разгледал 145 граждански и частни
граждански дела. Приключени са 135 дела, от които 114 дела с решение и
21 дела с определение за прекратяване. Съотношението на приключени
към разгледани дела възлиза на 93 на сто. В началото на периода е имало 0
несвършени граждански дела от предходната година, а в края му има 10
несвършени дела. Висящността е увеличена с 10 дела.

С оглед краткия период на правораздаване на съдия Николов в РС
Девня неговата работа няма да бъде предмет на настоящата проверка.

СЪДИЯ ДИМО ЦОЛОВ

Съдия Димо Цолов, е с 21 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

1. Граждански дела, разгледани в открито заседание.
Според данни от предоставена за целта на проверката справка, през

2019 г. съдия Димо Цолов е разгледал 646 граждански и частни
граждански дела. Приключени са 485 дела, от които 428 с решение и 57
дела с определение за прекратяване. Съотношението на приключени към
разгледани дела възлиза на 75 на сто. В началото на периода е имало 95
несвършени граждански и частни граждански дела от предходната година,
а в края му има 161 несвършени дела. Висящността е увеличена с 66 дела.

Според данни от предоставена за целта на проверката справка, до
22.06.2020г. съдия Димо Цолов е разгледал 250 граждански и чстни
граждански дела. Приключени са 220 дела, от които 200 дела с решение и
20 дела с определение за прекратяване. Съотношението на приключени
към разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза на 88 на сто.  В
началото на периода е имало 161 несвършени граждански дела от
предходната година, а към 20.06.2020г. има 30 несвършени дела.
Висящността е чувствително намалена със 131 дела.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
граждански дела: №№ 5/2019г.; 20/2019г.; 1311/2019г.; 764/2018г.;
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691/2019г.; 805/2018г.; 103/2020г.; 258/2020г.; 320/2020г.; 291/2019г.;
1620/2019г.; 1244/2019г.; 1287/2019г.; и други.

При извършената проверка на посочените дела се установи следното:
1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и

подготовка на делото в закрито заседание
Съдия Димо Цолов се произнася с разпореждане по чл. 131 от ГПК,

или с разпореждане за оставяне на делото без движение няколко дни след
разпределяне на делото. По същия начин съдия Цолов се произнася с
определение по чл.140 от ГПК след изтичане на едномесечния срок по
чл.131 от ГПК. Определенията са подробни и съдържат произнасяне по
доказателствените искания на страните, както и разпореждания за
назначаване на експертизи.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание

По проверените дела не беше констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание. Съдът следи за своевременно
връчване на призовките и съобщенията преди съдебно заседание. При
невъзможност за връчване на призовките и съобщенията, съдът прилага
Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на
органите на съдебната власт до НБД „Население”. Делата се разглеждат в
едно до две открити съдебни заседания.

Проверката установи, че през проверявания период съдия Цолов е
постановил 1 определение за отменен ход по същество. По гр.д.  №
449/2018г. съдът е постановил определение за отменен ход по същество
поради обстоятелството, че едва в срока за произнасяне с решение е
установил некоректен петитум на исковата молба.

1.3. Постановяване на съдебните актове
Проверката установи, че през проверявания период 2019г и до

22.06.2020г., съдия Цолов е постановил 159 съдебни решения, извън
едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. Това представлява 22 на сто от
всички свършени дела. Решенията по 43 дела или 6 на сто са постановени
извън разумния срок предвид натовареността на съда, броя на разгледаните
дела и тяхната фактическа и правна сложност.

1.4. Производства по Глава ХХV „Бързи производства” от ГПК
Проверката установи, че сроковете по делата подлежащи на

разглеждане по реда на бързото производство не се спазват стриктно.
Съдът е разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на исковата
молба или най-късно следващия работен ден. Съдът е насрочвал с
разпореждане делото в открито заседание в деня на постъпване на отговора
на исковата молба или изтичане на срока за това или в първия работен ден
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след това. Делото не винаги е насрочвано в триседмичния срок по чл. 312,
ал. 1, т. 1 от ГПК. Съставян писмен доклад. Делата са разглеждани в едно
до две съдебни заседания, като съдът е посочвал деня за обявяване на
съдебното решение в съответствие с разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК.
Решенията не са постановявани в двуседмичен срок, съобразно
разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 291/2019г.;
1620/2019г.; 165/2018г.; 691/2019г.; и други.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от
ГПК.

Проверката установи, че по делата, с постановено неприсъствено
решение са спазени разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК. Съдът е
постановявал изрично ответникът да бъде своевременно уведомен за
постановеното решение и същото му е изпращано по реда на чл. 240, ал. 1
от ГПК.  Така е по гр.д.  №№ 685/2018г.; 1220/2018г.; 634/2019г.;
1082/2019г.; 1283/2019г.;и други.

2. Качество на съдебните актове
По данни от предоставените за целта на проверката справки, през

проверявания период, след инстанционен контрол в РС-Девня са върнати
69 съдебни акта, постановени от съдия Димо Цолов. Изцяло потвърдени са
46 съдебни акта, или 67  на сто от върнатите обжалвани актове; Изцяло
отменени са 12 акта, или 17 на сто от обжалваните актове. Изменени са 11
акта или 16  на сто от обжалваните актове. Данните показват, че спрямо
предходната проверка съдия Цолов е повишил процента на потвърдените
актове, върнати от въззивната инстанция и е намалил процента на
отменените съдебни актове.

3. Неприключени дела, образувани преди 01.01.2019г. и спрени
дела.

Към момента на проверката съдия Димо Цолов няма висящи дела
образувани преди 01.01.2019г. тъй като считано от 20.06.2020г. последния
е преместен с РС Варна и правораздава там. Спрените дела на съдия Цолов
са преразпределени на останалите съдии в РС Девня и се администрират
редовно.

4. Въззивни жалби
Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл. 262 от ГПК веднага
след постъпването им. Съдът се е произнасял незабавно с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище. Незабавно след
изтичане на срока за отговор, делата са изпращани във въззивната
инстанция. Така е по: гр.д. №№ 563/2019г.; 846/2019г.; 882/2019г.;
847/2019г.; 1148/2019г.; и други.
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5.1. Заповедни производства
През проверявания период, в състава председателстван от съдия

Димо Цолов са разгледани общо 384 дела, образувани по реда на чл. 410 и
чл. 417 от ГПК.

Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 106/2019г.; 1066/2019г.; 1769/2019г.;
1060/2019г.; 1545/2019г.; 79/2020г.; 144/2020г.; 40/2020г.; 104/2020г.;
359/2020г.; и други.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно
и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за
изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от
ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е приложена служебна
справка, извършена по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. След издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,
на длъжника е връчван препис от заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК.
Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на
изпълнителния лист върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно изпълнение
на паричното задължение и за издаване на изпълнителен лист. Издадените
изпълнителни листи се отбелязват съобразно разпоредбата на чл. 418, ал.2
от ГПК. Отбелязване е извършвано, както върху заповедта за изпълнение,
така и върху представения документ, основание за издаването и.

5.2. Обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК
През проверявания период, съдия Димо Цолов е разгледал 6

обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК.
По делата с правно основание чл. 390 от ГПК, молбите се разглеждат

в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл. 395, ал. 2
от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност. В определенията за
допускане на обезпечение на бъдещ иск се определя срок за предявяване
на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата на чл. 390, ал. 3 от ГПК.
Началният момент на този срок за предявяване на обезпечения иск е
конкретно определен но не е съобразен с ТР № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС,
по т.д. № 6/2013г. на ОСГТК. Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за
допускане на исканото обезпечение са подробни и показват обективната
преценка на съда за наличието на предпоставките по чл. 391 от ГПК.
Налаганите обезпечения са до размера на цената на бъдещия иск.
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Определенията съдържат указания до бъдещия ищец за последствията при
непредставяне на доказателства за предявен иск. Така е по ч.гр.д. №№
243/2020г.; 262/2020г.; 367/2019г.; и 1476/2019г.

5. 3. Други частни граждански дела
Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 27/2020г.; 76/2020г.; 153/2020г.;

123/2019г.; 1378/2019г.; 1608/2019г.; и други.
За проверявания период съдия Димо Цолов е разгледал 90 други

частни граждански дела, извън заповедните и обезпечителните
производства. Всички дела са приключени. По делата, отнасящи се до
защита интересите на малолетни и непълнолетни лица се изискват и
прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, или се
призовават техни представители, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от
ЗЗДт.

СЪДИЯ ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ

Съдия Димитър Василев е с 14 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

1. Граждански дела, разгледани в открито заседание.
Според данни от предоставена за целта на проверката  справка, през

2019 г. съдия Димитър Василев е разгледал 659 граждански и частни
граждански дела. Приключени са 551 дела, от които 463 с решение и 88
дела с определение за прекратяване. Съотношението на приключени към
разгледани дела възлиза на 84 на сто. В началото на периода е имало 79
несвършени граждански и частни граждански дела от предходната година,
а в края му има 108 несвършени дела. Висящността е увеличена с 29 дела.

Според данни от предоставена за целта на проверката  справка, през
2020г. съдия Димитър Василев е разгледал 472 граждански дела.
Приключени са 395 дела, от които 329 дела с решение и 66 дела с
определение за прекратяване. Съотношението на приключени към
разгледани дела възлиза на 84 на сто. В началото на периода е имало 108
несвършени граждански дела от предходната година, а в края му има 77
несвършени дела. Висящността е намалена с 31 дела.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
граждански дела: №№ 4/2019г.; 371/2019г.; 1286/2019г.; 31/2019г.;
292/2019г.; 753/2019г.; 555/2019г.; 1781/2019г.; 190/2020г.; 407/2020г.;
614/2020г.; 303/2020г.; 1589/2019г.; и други.

При извършената проверка на посочените дела се установи следното:
1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и

подготовка на делото в закрито заседание
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Съдия Димитър Василев се произнася с разпореждане по чл. 131 от
ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на
разпределяне на делото или най-късно на следващия работен ден. В същия
срок, съдия Василев се произнася с определение по чл.140 от ГПК след
изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК. Определенията са
подробни и съдържат произнасяне по доказателствените искания на
страните, както и разпореждания за назначаване на експертизи.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание

По проверените дела не беше констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание. Съдът следи за своевременно
връчване на призовките и съобщенията преди съдебно заседание. При
невъзможност за връчване на призовките и съобщенията, съдът прилага
Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на
органите на съдебната власт до НБД „Население”. Делата се разглеждат в
едно до две открити съдебни заседания. Така е по гр.д. №№ 1286/2019г.;
407/2020г.; 310/2019г. и други.

Проверката установи, че през проверявания период съдия Василев е
постановил 3 определения за отменен ход по същество. По гр.д. №№
1176/2017г.; 920/2019г.; и 1615/2019г.  съдът е отменил хода по същество
и е възобновил производството поради установена субективни причини
/неподписана молба от двамата молители, липса на отбелязване на
извършени процесуални действия на съда и страните, установени
непълноти при подадено споразумение/.

1.3. Постановяване на съдебните актове
Проверката установи, че през проверявания период 2019г и 2020г.,

съдия Василев е постановил 1 съдебно решение, извън едномесечния срок
по чл.235, ал.5 от ГПК но с оглед фактическата и правна сложност на
делото ИВСС приема, че решението е постановено в разумен срок.

1.4. Производства по Глава ХХV „Бързи производства” от ГПК
Проверката установи, че сроковете по делата подлежащи на

разглеждане по реда на бързото производство се спазват. Съдът е
разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на исковата молба. В
деня на постъпване на отговора на исковата молба или изтичане на срока
за това, съдът е насрочвал с разпореждане  делото в триседмичния срок по
чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, като е съставян писмен доклад. Делата са
разглеждани в едно до две съдебни заседания, като съдът е посочвал деня
за обявяване на съдебното решение в съответствие с разпоредбата на чл.
315, ал. 2 от ГПК. Решенията са постановявани в двуседмичен срок,
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съобразно разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 303/2020г.;
31/2019г.; 753/2019г.; и други.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от
ГПК.

Проверката установи, че по делата, с постановено неприсъствено
решение са спазени разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК. Съдът е
постановявал изрично ответникът да бъде своевременно уведомен за
постановеното решение и същото му е изпращано по реда на чл. 240, ал. 1
от ГПК. Така е по гр.д. №№ 555/2019г.; и 1589/2019г.

2. Качество на съдебните актове
По данни от предоставените за целта на проверката справки, през

проверявания период, след инстанционен контрол  в РС-Девня са върнати
87 съдебни акта, постановени от съдия Димитър Василев. Изцяло
потвърдени са 60 съдебни акта, или 69  на сто от върнатите обжалвани
актове; Изцяло отменени са 15 акта, или 17 на сто от обжалваните актове.
Изменени са 12 акта или 14  на сто от обжалваните актове. Данните
показват, че съдия Василев е повишил процента потвърдени от въззивната
инстанция актове и е намалил процента на отменените.

3. Неприключени дела, образувани преди 01.01.2018 г. и спрени
дела.

Към момента на проверката в състава, председателстван от съдия
Димитър Василев са висящи 5 дела образувани преди 01.01.2019г. Гр.д.
№№ 629/2017г.; и 879/2017г.; са с предмет съдебна делба и към момента на
проверката са с постановени решения по първа фаза на делбата. По гр.д. №
911/2017г. производството продължава към момента на проверката.
Спрени са гр.д. №№ 418/2018г.; и 900/2018г., които се администрират
редовно.

4. Въззивни жалби
Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл. 262 от ГПК веднага
след постъпването им. Съдът се е произнасял незабавно с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище. Незабавно след
изтичане на срока за отговор, делата са изпращани във въззивната
инстанция. Така е по: гр.д. №№ 1781/2019г.; 1151/2019г.; 837/2019г.; и
други.

5.1. Заповедни производства
През проверявания период, в състава председателстван от съдия

Димитър Василев са разгледани общо 503 дела, образувани по реда на чл.
410 и чл. 417 от ГПК.
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Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 175/2019г.; 1694/2019г; 1717/2019г.;
757/2019г.; 1077/2019г.; 477/2020г.; 644/2020г.; 488/2020г.; 552/2020г.;
808/2020г.; и други.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно
и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за
изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от
ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е приложена служебна
справка, извършена по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. След издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,
на длъжника е връчван препис от заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК.
Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на
изпълнителния лист върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно изпълнение
на паричното задължение и за издаване на изпълнителен лист. Издадените
изпълнителни листи се отбелязват съобразно разпоредбата на чл. 418, ал.2
от ГПК. Отбелязване е извършвано, както върху заповедта за изпълнение,
така и върху представения документ, основание за издаването и.

5.2. Обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК
През проверявания период, съдия Димитър Василев е разгледал 7

обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК.
Бяха проверени ч.гр.д. №№ 508/2019г; 1706/2019г.; 152/2020г.;

245/2020г.; 268/2020г.; 333/2020г.; и 516/2020г.
По делата с правно основание чл. 390 от ГПК, молбите се разглеждат

в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл. 395, ал. 2
от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност. В определенията за
допускане на обезпечение на бъдещ иск се определя срок за предявяване
на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата на чл. 390, ал. 3 от ГПК.
Началният момент на този срок за предявяване на обезпечения иск е
конкретно определен но не е съобразен с ТР № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС,
по т.д. № 6/2013г. на ОСГТК. Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за
допускане на исканото обезпечение са подробни и показват обективната
преценка на съда за наличието на предпоставките по чл. 391 от ГПК.
Налаганите обезпечения са до размера на цената на бъдещия иск.
Определенията съдържат указания до бъдещия ищец за последствията при
непредставяне на доказателства за предявен иск.



22/36

5.3. Други частни граждански дела
Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 810/2020г.; 663/2020г.; 514/2020г.;

1419/2019г.; 449/2019г.; 11/2019г.; и други.
За проверявания период съдия Димитър Василев е разгледал 162

други частни граждански дела, извън заповедните и обезпечителните
производства. Всички дела са приключени. По делата, отнасящи се до
защита интересите на малолетни и непълнолетни лица се изискват и
прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, или се
призовават техни представители, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от
ЗЗДт.

СЪДИЯ ЮЛИЯН НИКОЛОВ

Съдия Юлиян Николов е с 24 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

1. Граждански дела, разгледани в открито заседание.
Според данни от предоставена за целта на проверката справка, през

2019 г. съдия Юлиян Николов е разгледал 328 граждански дела.
Приключени са 326 дела, от които 298 с решение и 28 дела с определение
за прекратяване. Съотношението на приключени към разгледани дела
възлиза на 99 на сто. В началото на периода е имало 2 несвършени
граждански дела от предходната година, а в края му има 2 несвършени
дела. Висящността не е променена.

Според данни от предоставена за целта на проверката  справка, през
2020г. съдия Юлиян Николов е разгледал 311 граждански дела.
Приключени са 267 дела, от които 225 дела с решение и 42 дела с
определение за прекратяване. Съотношението на приключени към
разгледани дела възлиза на 86  на сто. В началото на периода е имало 2
несвършени граждански дела от предходната година, а в края му има 44
несвършени дела. Висящността е увеличена с 42 дела.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
граждански дела: №№ 109/2019г.; 543/2019г.; 155/2019г.; 437/2020г.;
567/2020г.; 1024/2020г.; 295/2020г.; 378/20220г.; 887/2020г.; 840/2019г.; и
други.

При извършената проверка на посочените дела се установи следното:
1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и

подготовка на делото в закрито заседание
Съдия Юлиян Николов се произнася срочно с разпореждане по чл.

131 от ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение. Също
срочно се произнася с определение по чл.140 от ГПК след изтичане на
едномесечния срок по чл.131 от ГПК. Определенията са подробни и
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съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните, както и
разпореждания за назначаване на експертизи.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание

По проверените дела не беше констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание. Не бе установено отлагане на
делата поради нередовно призоваване. Съдът следи за своевременно
връчване на призовките и съобщенията преди съдебно заседание. При
невъзможност за връчване на призовките и съобщенията, съдът прилага
Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на
органите на съдебната власт до НБД „Население”. Делата се разглеждат в
едно, най-много в две открити съдебни заседания.

Проверката установи, че през проверявания период съдия Николов
не е постановявал определения за отменен ход по същество.

1.3. Постановяване на съдебните актове
Проверката установи, че през проверявания период 2019г и 2020г.,

съдия Николов няма постановени съдебни решения, извън едномесечния
срок по чл.235, ал.5 от ГПК.

1.4. Производства по Глава ХХV „Бързи производства” от ГПК
Проверката установи, че през проверявания период съдия Юлиян

Николов не е разглеждал производства по Глава ХХV „Бързи
производства” от ГПК.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от
ГПК.

Проверката установи, че през проверявания период съдия Юлиян
Николов не е постановявал решения по реда на чл. 239 от ГПК.

2. Качество на съдебните актове
По данни от предоставените за целта на проверката справки, през

проверявания период, след инстанционен контрол  в РС-Девня са върнати
10 съдебни акта, постановени от съдия Юлиян Николов. Всички актове на
определения за прекратяване. Изцяло потвърдени са 1 съдебен акт, или 10
на сто от върнатите обжалвани актове; Изцяло отменени са 9 акта, или 90
на сто от обжалваните актове. Няма изменени актове.

3. Неприключени дела, образувани преди 01.01.2019 г. и спрени
дела.

Към момента на проверката в състава, председателстван от съдия
Юлиян Николов няма висящи дела образувани преди 01.01.2019г. също
така състава председателстван от съдия Николов няма спрени дела.
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4. Въззивни жалби
Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл. 262 от ГПК веднага
след постъпването им. Съдът се е произнасял незабавно с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище. Незабавно след
изтичане на срока за отговор, делата са изпращани във въззивната
инстанция. Така е по: гр.д. №№ 295/2020г.; 378/2020г.; и 887/2020г.;

5.1. Заповедни производства
През проверявания период, в състава председателстван от съдия

Юлияна Николов са разгледани общо 545 дела, образувани по реда на чл.
410 и чл. 417 от ГПК.

Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 289/2019г.; 410/2019г.; 1681/2019г.;
1607/2019г.; 1742/2019г.; 206/2020г.; 429/2020г.; 485/2020г.; 490/2020г.;
981/2020г.; и други.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно
и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за
изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от
ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е приложена служебна
справка, извършена по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. След издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,
на длъжника е връчван препис от заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК.
Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на
изпълнителния лист върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно изпълнение
на паричното задължение и за издаване на изпълнителен лист. Издадените
изпълнителни листи се отбелязват съобразно разпоредбата на чл. 418, ал.2
от ГПК. Отбелязване е извършвано, както върху заповедта за изпълнение,
така и върху представения документ, основание за издаването и.

5.2. Обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК
През проверявания период, съдия Юлиян Николов е разгледал 2

обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№
211/2020г.; и 1177/2020г.

По делата с правно основание чл. 390 от ГПК, молбите се разглеждат
в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл. 395, ал. 2
от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност. В определенията за
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допускане на обезпечение на бъдещ иск се определя срок за предявяване
на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата на чл. 390, ал. 3 от ГПК.
Началният момент на този срок за предявяване на обезпечения иск е
конкретно определен но не е съобразен с ТР № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС,
по т.д. № 6/2013г. на ОСГТК. Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за
допускане на исканото обезпечение са подробни и показват обективната
преценка на съда за наличието на предпоставките по чл. 391 от ГПК.
Налаганите обезпечения са до размера на цената на бъдещия иск.
Определенията съдържат указания до бъдещия ищец за последствията при
непредставяне на доказателства за предявен иск. Така е по ч.гр.д. №
1177/2020г.

5. 3. Други частни граждански дела
Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 224/2020г.; 597/2020г.; 986/2020г.; и

други.
За проверявания период съдия Юлиян Николов е разгледал 27 други

частни граждански дела, извън заповедните и обезпечителните
производства. Всички дела са приключени. По делата, отнасящи се до
защита интересите на малолетни и непълнолетни лица се изискват и
прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, или се
призовават техни представители, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от
ЗЗДт.

СЪДИЯ ДАНИЕЛА ВЪЛЕВА

Съдия Даниела Вълева е с 24 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

1. Граждански дела, разгледани в открито заседание.
Според данни от предоставена за целта на проверката  справка, през

2019 г. съдия Даниела Вълева е разгледала 333 граждански и частни
граждански дела. Приключени са 333 дела, от които 302 с решение и 31
дела с определение за прекратяване. Съотношението на приключени към
разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза на 100 на сто.  В
началото на периода е имало 1 несвършено гражданско дело от
предходната година, а в края му има 0 несвършени дела. Висящността е
намалена с 1 дело.

Според данни от предоставена за целта на проверката  справка, през
2020г. съдия Даниела Вълева е разгледала 295 граждански и частни
граждански дела. Приключени са 258 дела, от които 220 дела с решение и
38 дела с определение за прекратяване. Съотношението на приключени
към разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза на 87 на сто.  В
началото на периода е имало 0 несвършени граждански дела от
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предходната година, а в  края му има 37 несвършени дела. Висящността е
увеличена с 37 дела.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
граждански дела: №№ 17/2019г.; 390/2019г.; 901/2019г.; 183/2020г.;
394/2020г.; 684/2020г.; и други.

При извършената проверка на посочените дела се установи следното:
1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и

подготовка на делото в закрито заседание
Съдия Даниела Вълева се произнася с разпореждане по чл. 131 от

ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение срочно след
разпределянето му. Също срочно се произнася с определение по чл.140 от
ГПК след изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК.
Определенията са подробни и съдържат произнасяне по доказателствените
искания на страните, както и разпореждания за назначаване на експертизи.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание

По проверените дела не беше констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание. Не бе установено отлагане на
делата поради нередовно призоваване. Съдът следи за своевременно
връчване на призовките и съобщенията преди съдебно заседание. При
невъзможност за връчване на призовките и съобщенията, съдът прилага
Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на
органите на съдебната власт до НБД „Население”. Делата се разглеждат
най-много  в две открити съдебни заседания.

Проверката установи, че през проверявания период съдия Вълева не
е постановявала определения за отменен ход по същество.

1.3. Постановяване на съдебните актове
Проверката установи, че през проверявания период 2019г и 2020г.,

съдия Вълева не е постановявала съдебни решения, извън едномесечния
срок по чл.235, ал.5 от ГПК.

1.4. Производства по Глава ХХV „Бързи производства” от ГПК
Проверката установи, че през проверявания период съдия Даниела

Вълева не е разглеждала Производства по Глава ХХV „Бързи
производства” от ГПК.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от
ГПК.

Проверката установи, че през проверявания период съдия Даниела
Вълева не е постановявала неприсъствени решения по чл. 239 от ГПК.

2. Качество на съдебните актове



27/36

По данни от предоставените за целта на проверката справки, през
проверявания период, след инстанционен контрол  в РС-Девня са върнати
2 съдебни акта, постановени от съдия Даниела Вълева. И двата акта са
определения за прекратяване. Изцяло потвърдени са 1 съдебен акт, или 50
на сто от върнатите обжалвани актове; Няма изцяло отменени актове.
Изменен е 1 акт или 50 на сто от обжалваните актове.

3. Неприключени дела, образувани преди 01.01.2018 г. и спрени
дела.

Към момента на проверката в състава, председателстван от съдия
Даниела Вълева няма висящи дела образувани преди 01.01.2019г. Също
така състава на съдия Вълева няма спрени дела.

4. Въззивни жалби
Проверката установи, че през проверявания период съдия Даниела

Вълева няма дела с постъпипли въззивни жалби.
5.1. Заповедни производства
През проверявания период, в състава председателстван от съдия

Даниела Вълева са разгледани общо 524 дела, образувани по реда на чл.
410 и чл. 417 от ГПК.

Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 701/2019г.; 1719/2019г.; 1752/2019г.;
884/2019г.; 1582/2019г.; 315/2020г.; 979/2020г.; 42/2020г.; 496/2020г.;
920/2020г.; и други.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно
и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за
изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от
ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е приложена служебна
справка, извършена по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. След издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,
на длъжника е връчван препис от заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК.
Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на
изпълнителния лист върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно изпълнение
на паричното задължение и за издаване на изпълнителен лист. Издадените
изпълнителни листи се отбелязват съобразно разпоредбата на чл. 418, ал.2
от ГПК. Отбелязване е извършвано, както върху заповедта за изпълнение,
така и върху представения документ, основание за издаването и.
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5.2. Обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК
През проверявания период, съдия Даниела Вълева не е разглеждала

обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК.
5. 3. Други частни граждански дела
Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 545/2019г.; 1331/2019г.; 1395/2019г.;

74/2020г.; 851/2020г.; 1188/2020г.; и други.
За проверявания период съдия Даниела Вълева е разгледала 36 други

частни граждански дела, извън заповедните и обезпечителните
производства. Всички дела са приключени. По делата, отнасящи се до
защита интересите на малолетни и непълнолетни лица се изискват и
прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, или се
призовават техни представители, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от
ЗЗДт.

ІV. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката на Районен съд Девня не установи противоречива
практика между различните състави в РС Девня, но началният момент на
срока за предявяване на обезпечения иск макар и конкретно определен, не
е съобразен с ТР № 6  от 14.03.2014  г.  на ВКС,  по т.д.  № 6/2013г.  на
ОСГТК.

V. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Районен съд Девня не установи дела с особен
обществен интерес, със статуса, на които съдът да запознава периодично
ИВСС.

VІ. ОТВОДИ

По време на проверката бяха предоставени данни за водене на
регистър на отводите. От представения регистър, справка за отводите и
копия на определения бе установено, че за проверявания период са
постановени 9 отвода по 3 граждански дела. Броят на отводите е намален в
сравнение с предходната проверка.

VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

Относно отправени препоръки до РС-Девня с Акт за резултати от
извършена комплексна планова проверка на РС-Девня по граждански дела,
възложена със заповед № ПП-01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на
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ИВСС бе установено, че за изпълнението им е получено писмо от и.ф.
председател на съда вх. № КПП-01-11/19/27.07.2019г.

На основание гореизложените констатации Инспекторатът към ВСС
направи следните изводи:

И З В О Д И

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Щатна осигуреност

В Районен съд Девня, през проверявания период 01.01.2019г.-
31.12.2020г., всички щатни бройки, включително съдии и съдебни
служители са били заети. Щатната осигуреност е способствала нормалното
правораздаване и равномерно натоварване на съдебните състави в
съответствие с броя на постъпилите през периода дела.

2. Материална база и техническа обезпеченост

Към настоящия момент материалната база с която разполага Районен
съд Девня е в задоволително състояние. Предвид отдалечеността на съда
от административния център на гр. Девня и обстоятелството, че се ползва
под наем част от сграда, която е собственост на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”
АД, предприетите действия по решаване цялостно на въпроса със сграда,
която е съобразена с работата на съда са в правилна посока и следва да
продължи.

3. Информационно обслужване и информационни технологии.

В Районен съд Девня са внедрени необходимите информационни
продукти. Новите и усъвършенстваните информационни продукти и
технологии в Районен съд Девня през проверявания период позволяват
бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява откритост,
достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.
77, ал.1 от ПАС. Внедрените счетоводни продукти улесняват ръководната
дейност и вземането на управленски решения от страна на
административното ръководство.

4. Принцип на случайно разпределение на делата.

При разпределението на постъпилите в РС Девня дела, съобразно
посоченото в констативната част на акта, не са установени пропуски, които
да създават съмнение за неговото пълно и точно прилагане. Сравнително
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равномерната натовареност на съдиите също потвърждава че делата се
разпределят в съответствие с утвърдените вътрешни правила,  и  че
принципът по чл. 9 от ЗСВ се прилага последователно.

6. Административно-деловодна дейност и организация на
работата.

Административно-деловодната дейност на Районен съд-Девня е
добре организирана от административния ръководител на съда, съдия
Антони Николов. Указанията на председателите на състави са изпълнявани
стриктно и срочно. Съобщенията и призовките са изпращани на страните в
деня на разпореждането на съда, или най-късно на следващия ден, което е
допринасяло за бързото движение на делата и е предотвратявало
отлагането им поради несвоевременно призоваване. Деловодните книги и
регистри са водени редовно и акуратно и осигуряват откритост,
достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.77
ал.1 от ПАС. В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което също осигурява бърз достъп на
гражданите до информация по делата. Стриктно е прилаган принципа по
чл. 9 от ЗСВ за случаен подбор на докладчик чрез електронно
разпределение на делата.

Със съответната заповед е регулирана дейността по прилагане на
разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”.

Спрените и ненасрочени дела са администрирани веднъж на 6 месеца
в съответствие със Заповедта на Административния ръководител на съда и
разпоредбата на чл. 92, ал.2 от ПАС.

Не бяха установени загубени дела.
Делата чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове

се маркират с жълт етикет, съобразно разпоредбата на чл.82, ал.5 от ПАС.

ІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕЛАТА

1. Образуване на делата

Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в съда и
своевременно докладвани на председателите на състави. Но произнасянето
по редовността на исковите молби и съответно насрочването на делата в
някои съдебни състави е ставало със закъснение. По същия начин, със
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забавяне са се произнасяли някои съдебни състави посочени в
обстоятелствената част на акта и след отстраняване на констатираните
нередовности на  исковите молби.

2. Движение на първоинстанционните граждански дела.

Продължава практиката в някои съдебни състави на забавено
произнасяне с определенията по чл.140 от ГПК.

Делата са насрочвани през кратки интервали от време, като са
съобразени с графика на заседанията на съдиите докладчици. Делата не се
отлагат безпричинно.

Заседания по делата са насрочвани в кратки срокове – до един месец.

При проверката се установи, че за проверявания период са
постановени 4 определения за отменен ход по същество поради
недостатъчно задълбоченото проучване на книжата преди съдебно
заседание, при 5 определения установени при предишната проверка на
ИВСС. Посочените данни обосновават извод за непълно изпълнение и на
препоръката по т.II.2, отправена с Акт от проверка на гражданските дела
по заповед № ПП-01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС.

3. Производства по глава XXV от ГПК.

По делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК
„Бързо производство” се констатира, че императивните срокове не винаги
се спазват неотклонно във всички съдебни състави.

4. Приключване на делата

През проверявания период в Районен съд Девня са постановени общо
160 решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК, което
представлява 5 на сто от всички свършени дела. Решенията по 159 дела са
постановени от съдия Димо Цолов до преместването му в РС Варна на
22.06.2020г. По 43 дела решенията са постановени извън разумния срок,
преценен на основа натовареност на съда, брой на разгледаните дела и
тяхната фактическа и правна сложност. С Акт от проверка на гражданските
дела по заповед № ПП-01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС е
установено, че по 90 дела, решенията са постановени извън срока по
чл.235, ал.5 от ГПК, които отново са били на доклад при съдия Цолов. С
оглед на така посочените данни ИВСС приема, че препоръката по т.II.3 от
Акт от проверка на гражданските дела по заповед № ПП-01-11/10.04.2019г.
на главния инспектор на ИВСС е изпълнена, тъй като съдия Цолов е
преместен в РС Варна, считано от 22.06.2020г.
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Но не е изпълнена препоръката по т.II. 1 от посочения акт за
снижаване на висящността на съда по граждански дела. Причините за
липсата на подобрение в тази насока са отчасти обективни, предвид
обявената епидемична обстановка в страната и обявените
противоепидемични мерки. Но въпреки това е необходимо в съда да се
създаде необходимата организация за снижаване на висящността и
ускоряване разглеждането и решаването на делата.

5. Качество на съдебните актове

Проверката относно качеството на работа установи, че делът на
изцяло потвърдените от въззивната инстанция актове е 65 на сто от
върнатите обжалвани съдебни актове при 58 на сто, установени при
предишната проверка. Делът на отменените актове е 21  на сто, а на
изменените актове е 14 на сто от върнатите обжалвани съдебни актове.
Данните показват повишение на изцяло потвърдените съдебни актове, но
предвид опита на съдиите в РС Девня този показател може да бъде
подобрен.

6. Производство по въззивни жалби

Постъпилите по делата въззивни жалби са администрирани
своевременно. Незабавно съдиите-докладчици са разпореждали връчване
на книжа на противната страна. Следено е за изтичане на срока за отговор,
след което съдът веднага е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на горната инстанция.

7. Частни граждански дела

7.1. Заповедни производства

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно
и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за
изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от
ГПК подсъдност. След издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от
ГПК, на длъжника е връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК.
Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на
изпълнителния лист върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
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паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. Разпоредбата по чл.418, ал.2 от ГПК за
отбелязване на издадения изпълнителен лист върху оригинала на
документа по чл.417 от ГПК, в съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2
от ГПК се изпълнява неотклонно във всички съдебни състави. С оглед на
така посочените данни ИВСС приема, че препоръката по т.II.4 от Акт от
проверка на гражданските дела по заповед № ПП-01-11/10.04.2019г. на
главния инспектор на ИВСС е изпълнена.

7.2. Производства по чл.390 от ГПК

По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат
в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от
ГПК.

Следи се за местната и родова подсъдност.

В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се
определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. Всички съдебни състави определят
начален момент на срока за предявяване на обезпечения иск, който
невинаги е съобразен с практиката на ВКС въведена с ТР №6 по т.д. №
6/13г. на ОСГТК на ВКС.

Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото
обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за
наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения
са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията съдържат указания
до бъдещия ищец за последствията при непредставяне на доказателства за
предявен иск, касаещи служебната им отмяна. Съдът прилага разпоредбата
на чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна на наложените обезпечения
при наличие на законовите условия за това и прекратява съответните
производства.

7.3. Други частни граждански дела

Частните граждански дела в Районен съд Девня извън заповедните и
обезпечителни производства са разглеждани без забавяне. Всички дела са
приключени своевременно.

8.Спрени дела и неприключени дела образувани преди
01.01.2019г.

Към датата на проверката в РС Девня са неприключени 6 дела
образувани преди 01.01.2019г. Спрени са 4 дела. Спрени са и 4 дела
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образувани след тази дата. Спрените дела се администрират срочно, като
по делата се прилагат справки за статуса на преюдициалния спор. Следи се
за изпълнението на издадената в тази насока заповед на председателя на
съда. По 2 дела образувани преди 01.01.2019г. производството продължава.
Необходимо е да бъдат положени възможните усилия за по-бързото им
приключване. Видно от данните предоставени за целта на проверката към
момента всички дела образувани преди 01.01.2017г. в РС Девня са
приключени и препоръката по т.II.5 от Акт от проверка на гражданските
дела по заповед № ПП-01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС е
изпълнена.

ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката на Районен съд Девня не установи противоречива
практика между различните състави в РС Девня, но началният момент на
срока за предявяване на обезпечения иск макар и конкретно определен, не
е съобразен с ТР № 6  от 14.03.2014  г.  на ВКС,  по т.д.  № 6/2013г.  на
ОСГТК.

ІV. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Районен съд Девня не установи дела с особен
обществен интерес.

V. ОТВОДИ

От представения регистър бе установено, че за проверявания период
са постановени 9 отвода по 3 граждански дела. Броят на отводите е
намален в сравнение с предходната проверка. Препоръката по т.II.6 от Акт
от проверка на гражданските дела по заповед № ПП-01-11/10.04.2016г. на
главния инспектор на ИВСС може да се приеме за изпълнена.

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

Настоящата контролна проверка установи, че не са изпълнени
препоръките от Акт от проверка на гражданските дела по заповед № ПП-
01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС както следва:

1. Препоръка  по т. II.1, за снижаване висящността на съда;
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2. Препоръка по т. II.2, за задълбочено проучване на книжата
преди съдебно заседание с цел ограничаване на случаите на
постановяване на определение за отменен ход по същество;

Изпълнени са препоръките от Акт от проверка на гражданските дела по
заповед № ПП-01-11/10.04.2019г. на главния инспектор на ИВСС както
следва:

1. Препоръка  по т. II.3 за спазване на разпоредбата на чл.235,
ал.5 от ГПК;

2. Препоръка  по т. II.4, за спазване на разпоредбата на чл.418,
ал.2 от ГПК;

3. Препоръка по т.  II.5,  предприемане на мерки за
приключване на делата образувани преди 01.01.2017г.

4. Препоръка  по т. II.6, за намаляване на броя на отводите;

На основание гореизложените изводи и с оглед правомощията си
по чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните

ПРЕПОРЪКИ:

I. Административният ръководител на Районен съд Девня, съдия
Антони Николов, на основание чл.80, ал.1, т.9 от ЗСВ да свика общо
събрание, на което съдиите да бъдат запознати с констатациите,
изводите и препоръките по този Акт.

ІІ. На събранието да бъдат обсъдени и следните въпроси, като се
вземат конкретни решения:

1. Предвид натовареността да бъде снижена висящността в съда;

2. С цел самодисциплиниране на председателите на съдебни
състави да бъдат разработени и приети времеви стандарти относно:
Проверката за редовност по чл.129 от ГПК, за допустимост по чл.130 и
по 311, ал.1 от ГПК, както и за разпорежданията за размяна на книжа
по чл.131 от ГПК и определенията по чл.140 и разпорежданията по чл.
312 от ГПК;

3. Книжата по делата да бъдат детайлно проучвани преди
съдебно заседание, с цел ограничаване на случаите на постановяване
на определение за отменен ход по същество;




