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В изпълнение на заповед № Ж-01-81/04.02.2013г. на Главния инспектор на 

ИВСС, на основание чл. 58, ал.1 Закона за съдебната власт, е извършена 

проверка по повод сигнал с вх.№ Ж-01-81/25.01.2013г. от Петър Костадинов, гр. 

Петрич и предложение вх. № Ж-02-2/21.01.2013г. на Мая Банчева – Председател 

на РС-Петрич, по образуването и движението на гр. дело № 5/2012г. по описа на 

РС-Петрич и цялостната работа на районен съдия Силвия Георгиева Николова, 

РС-Петрич, за периода 01.01.2012г. – 25.02.2013г. 

 

Проверката е извършена в Районен съд - Петрич, в периода 26.02.2013г. – 

01.03.2013г., от инспектор ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експерти ДИАНА 

ИВАНОВА и МАРИЯ ТОДОРОВА. 

Проверени бяха гр. дело № 5/2012г. по описа на РС-Петрич, на доклад на 

съдия Силвия Николова, както и: 

а./ администриране на гражданските дела, образувани през 2012г. и 2013г.; 

б./ спрени граждански производства към 25.02.2013г.; 

в./ всички ненасрочени към 25.02.2013г. граждански дела; 

г./висящите, неприключили към 25.02.2013г. граждански производства, 

образувани преди 01.01.2012 г.; 

д./ делата с отменен ход по същество - върнати в съдебно заседание или 

прекратени;  

е./ отсрочени цели съдебни заседания; 

ж./ срок при постановяване на съдебните решения по гр. дела за периодите 

01.01.2012г. – 31.12.2012г. и 01.01.2013г. – 25.02.2013г. 

 

Метод на проверката - непосредствена проверка на делата, на деловодните 

книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от РС- Петрич 

справки, изискани с писмо изх. № Ж-01-81/05.02.2013г. на ИВСС, извлечения от 

електронната деловодна система, заповеди, Отчетен доклад на РС-Петрич за 

2012г. и др.  

В хода на извършената на място проверка, бяха направени следните  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

Съобразно изисканата предварителна справка за делата на доклад на съдия 

Силвия Николова към 22.02.2013г. и извършената на място проверка в РС-

Петрич в периода 26.02.2013г. – 28.02.2013г.,  бе установено следното: 

 

 

І. По сигнал с вх. № Ж-01-81/25.01.2013г. от Петър Костадинов, гр. Петрич 

 

Жалбоподателят възразява срещу действията на съдията – докладчик 

Николова по гр. дело № 5/2012г. по описа на РС-Петрич. Твърди, че съдия 

Николова бави процеса и повече от година делото не е насрочено в открито 

съдебно заседание. Сочи, че неколкократно исковата молба е оставяна без 
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движение и след повече от месец от подаване на молбите, съдията-докладчик се 

е произнасяла. През м. юли 2012г. е даден ход на исковата молба. При справка в 

деловодството на съда, жалбоподателят е установил, че отговор от ответника е 

постъпил по делото през м. август 2012г., но до момента на подаване на сигнала 

„25.01.2013г., делото все още не е насрочено в о.с.з. Настоява да бъде извършена 

проверка на докладчика по делото – съдия Николова, която „с бездействието си 

неоснователно е забавила производството и е нарушила правата” на 

жалбоподателя. При проверката на място се установи следното: 

Гражданско дело № 5/2012г. по описа на РС-Петрич е образувано по иск с 

правно основание чл. 124, ал.1 ГПК, на 04.01.2012г., в деня на постъпване на 

исковата молба в съда. Ищци по делото са 7 физически лица, в това число и 

жалбоподателят срещу „Б.С.” АД, с цена на иска 2 955 лв. С разпореждане от з.з. 

на 10.02.2012г. исковата молба е оставена без движение с указание ищците в 

едноседмичен срок от съобщението да отстранят нередовностите по молбата и 

изпълнят указанията на съда, съгласно обстоятелствената част от 

разпореждането – изготвяне на нова искова молба. Съобщението до ищците е 

връчено също на 10.02.2012г. На 17.02.2012г. е подадена нова искова молба, 

която с разпореждане от 14.03.2013г. отново е оставена без движение, като е 

констатирано, че част от посочените нередовности не са отстранени, с указания 

за отстраняване и вписване на исковата молба. Съобщенията са връчени на 

страните на 14.03.2012г. и на 21.03.2012г. по делото е депозирана молба за 

продължаване на срока по констатираните нередовности с две седмици, поради 

това, че срещат трудности при снабдяване със скица на процесния имот. С 

резолюция от 22.03.2012г. съдия Николова е указала да се издаде съдебно 

удостоверение и да се удължи срока до 20.04.2012г. Съдебното удостоверение е 

издадено на 22.02.2012г. и на 20.04.2012г. по делото е постъпила нова искова 

молба между същите страни, на същото правно основание, с приложена скица. С 

Разпореждане от 31.05.2012г. съдът за трети път е оставил исковата молба без 

движение, като е констатирал, че част от нередовностите отново не са 

отстранени. Съобщенията са връчени на ищците на 04.06.2012г. На 11.06.2012г. 

по делото е постъпила молба от П.К. (подател на сигнала) за удължаване на 

едноседмичния срок, тъй като не могат да издадат исканата скица от АГКК - гр. 

Благоевград. Съдията докладчик е уважил молбата и удължил срока до 

29.06.2012г., за което молителят е уведомен на 15.06.2012г. На 04.07.2012г. 

отново по делото е подадена молба от П.К. за удължаване на срока, поради 

специфични затруднения във връзка със снабдяване на скица на процесния имот, 

тъй като за него кадастралната карта не е влязла в сила- същата е обжалвана и до 

момента няма произнасяне. Срокът отново е удължен и с писмо, получено на 

06.07.2012г. от съпругата на молителя, същият е уведомен, че нередовностите 

следва да се отстранят до 20.07.2012г. На 20.07.2012г. е постъпила искова молба, 

с приложенията и с разпореждане по чл. 131 ГПК съдът е указал исковата молба 

с приложенията да се изпрати на ответника за отговор. Писмен отговор е 

постъпил по делото на 29.08.2012г. и с определение едва от 23.01.2013г. (близо 5 

месеца след депозиране на отговора) съдия Николова е докладвала делото, 

допуснала е представените доказателства, допуснала е до разпит при довеждане 

по един свидетел на страните, указала е в чия доказателствена тежест са 
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подлежащите на доказване факти и е насрочва делото в о.с.з. на 13.02.2013г. В 

това о.с.з. е даден ход на делото, обявен е за окончателен проекто-доклада по 

делото, разпитани са свидетелите, „допуснати” са доказателства по делото, 

определен е срок за събиране на допуснатите в днешното с.з. гласни 

доказателства на страните и с оглед поисканата от представителя на ответника 

СТЕ, съдът е указал на страните да представят в писмен вид, в 7-дневен срок, 

исканите от тях задачи за назначаване на съдебната експертиза. Делото е 

отложено и насрочено за 14.03.2013г. 

На 21.02.2013г. е подадена молба от процесуалния представител на П.К. с 

въпроси по СТЕ и СЧЕ. С резолюция от 25.02.2013г. съдът е указал препис от 

молбата да се изпрати на процесуалния представител на ответника за становище. 

Съобщението до ответника е изпратено на 26.02.2013г. 

 

ІІ. По предложение вх. № Ж-02-2/21.01.2013г. на Мая Банчева – 

Председател на РС-Петрич.  

 

Председателят на съда, на основание чл. 7, във вр. с чл. 6 и чл. 8, ал.1,т.2 от 

Правилника за организацията и дейността на ИВСС и за дейността на 

администрацията и на експертите прави предложение до Главния инспектор на 

ИВСС за извършване на проверка на работата на съдия Силвия Георгиева 

Николова,  III граждански състав при РС-Петрич. В него е посочено, че със 

заповед № 48/23.10.2012г. е наложила на съдия Николова дисциплинарно 

наказание „забележка”, която е потвърдена от ВСС с протоколно решение от 

29.11.2012г. и към момента делото е висящо във ВАС. След наложеното й 

дисциплинарно наказание, съдия Мая Банчева е продължила да упражнява 

контрол върху работата на съдиите от РС-Петрич, като отново е констатирала 

забавяне при администриране и приключване на делата в предвидения 

едномесечен срок по чл. 235,ал.5 ГПК. Сочи, че проблемите със съдия Николова 

са от години и въпреки положените усилия на ръководството на съда и лично на 

председателя, съдия Николова продължава да допуска пропуски и нарушения. 

 

Проверени бяха и две дела по сигнали от граждани до Председателя на РС-

Петрич, приложени към предложението: 

Гр.дело № 1317/2012г. е образувано на 31.08.2012г. по искова молба с 

правно основание чл. 45 ЗЗД и цена на иска 1205.63 лв. С разпореждане от 

18.09.2012г. е указано препис от исковата молба с приложенията да се изпратят 

на ответника за отговор. Съобщението до ответника е връчено на 19.09.2012г., а 

отговор е постъпил по делото на 18.10.2012г. С определение от 18.01.2013г. /след 

3 месеца/ съдът е съобщил проекто-доклада по делото и го е насрочил в о.с.з. на 

31.01.2013г., когато е даден ход на делото, „допуснати” са доказателства по 

делото и същото е отложено и насрочено, за изясняване от фактическа страна, за 

13.02.2013г. В това съдебно заседание съдът е обявил устните състезания за 

приключени и е съобщил на присъстващите страни, че решението по делото ще 

бъде обявено на 13.03.2013г. 

Гр.дело № 1596/2012г. е образувано на 03.10.2012г. по искова молба с 

правно основание чл. 108 ЗС, вр. чл. 537, ал.2 ГПК и чл. 26, ал.2 ЗЗД.  
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Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 18.09.2012г. Отговорът по делото е 

постъпил на 18.10.2012г. С определение по чл. 140 и чл. 146 ГПК от 18.01.2013г. 

/три месеца след изтичане на срока за отговор/ е съобщен проекто-доклада на 

страните и делото е насрочено за 31.01.2013г., когато е обявен за окончателен 

доклада, „допуснати” са доказателствата по делото и същото е отложено за 

13.02.2013г. В това съдебно заседание устните състезания са обявени за 

приключени и съдът е обявил, че ще се произнесе на 13.03.2013г. 

 

От предоставената от Председателя на РС-Петрич справка за делата на 

доклад на съдия Силвия Николова към 22.02.2013г., е видно следното: 

 

1. Обща информация  

 За 2012г. 

 

Висящите дела към 01.01.2012г. са 54 броя по общия исков ред, няма 

висящи  частни гр. дела; 

 

Брой новопостъпили дела, разпределени през 2012 г. – 482 дела, от които:  

106 броя гр. дела по общия исков ред и 376 броя  частни гр. дела. 

 

Общ брой дела за разглеждане през 2012 г. /висящите към 01.01.2012 г. и 

постъпилите през 2012 г./  – 536 броя дела, от които:  160 броя гр. дела по общия 

исков ред и  376 броя  частни гр. дела. 
 

Вид дела Висящи дела към 

01.01.2012г. 

Новопостъпили 

дела през 2012 г. 

Общ брой дела за 

разглеждане през 

2012г. 

Брой свършени 

дела през 

2012г. 

граждански 54 106 160 94 

частни 

граждански 

0 376 376 376 

общо  54 482 536 470 

 

През 2012 г. са насрочени в открито съдебно заседание  120  броя дела;  

Брой свършени от съдията през 2012 г. дела -  470 броя дела, от които 94   

гр. дела по общия исков ред и   376  броя частни гр. дела. 

От всичко свършените през 2012г., 94 гр. дела по общия исков са 

приключени, от които  с решение –  59  дела и с определение –  35 дела, в т.ч. 

спогодби – 6 броя. 

Общ брой решения, постановени от съдията извън срока по чл. 235, ал.5 и 

чл. 316 ГПК – 45 съдебни решения.  

Общ брой обжалвани решения –  общо 13 решения, от които 1 брой 

потвърдено, 3 броя отменени, 3 броя отменени в една част, потвърдени в друга, 

останалите – без резултат проверката. 

Общ брой обжалвани определения – общо 10 определения, от които 6 броя 

потвърдени, 1 брой обезсилено, останалите – без резултат.  
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За 2013г. (01.01.2013г. – 22.02.2013г.) 

Висящите дела към 01.01.2013г. са 66 броя дела по общия исков ред, няма 

висящи  частни гр. дела. 

Брой новопостъпили дела, разпределени през 2013 г. – 35 дела, от които  14 

броя гр. дела по общия исков ред и 21 броя  частни гр. дела. 

Общ брой дела за разглеждане към 22.02.2013г. /висящите към 01.01.2013г. 

и постъпилите/ с общо 101 броя гр. дела, в това число 77 броя  гр. дела по общия 

исков ред и 21 брой частни гр. дела. 
 

Вид дела Висящи дела към 

01.01.2012г. 

Новопостъпили 

дела през 2013 г. 

Общ брой дела за 

разглеждане през 

2013г. 

Брой свършени 

дела през 2013г. 

граждански 66 14 80 30 

частни 

граждански 

0 21 21 21 

общо  66 35 101 51 

 

За периода са насрочени в открито съдебно заседание –  40 броя дела; 

Брой свършени дела за периода  -  51 броя дела,  от които  30   гр. дела по 

общия исков ред и  21  броя частни гр. дела. 

От всичко свършените за посочения период 30 гр. дела по общия исков са 

приключени:  с решение –  16  дела; с определение –  14 дела, в т.ч. спогодби – 3 

броя. 

Общ брой съдебни актове, постановени от съдията извън срока по чл. 235, 

ал.5 и чл. 316 ГПК, за периода –  13 съдебни решения . 

 

2. Насрочени съдебни заседания за месец март 2013 г.: 

 
06.03.2013г.  13. 30 часа – гр.д. № 931/2012 г., чл. 79  ЗЗД, чл.229  КТ  
07.03.2013г.  10. 30 часа – гр.д. № 779/2012 г,  чл.34 ЗС 

13. 30 часа – гр.д. № 181/2012 г.,  чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ 
14.03.2013г.  10.00 часа – гр.д. № 1601/2011 г.,  чл.79, ал.1  ЗЗД  

10.30 часа – гр.д. № 5/2012 г.,  чл.124, ал.1 ГПК  

13.00 часа – гр.д І 1819/2012г., чл. 344 КТ 

13.30 часа – гр.д. № 348/2012 г.,  чл.422 ГПК 
20.03.2013 10.00 часа – гр. д. № 1104/2012г., чл. 422 ГПК 

10.10 часа – гр. д. № 1098/2012г., чл. 422 ГПК 

10.20 часа – гр. д. № 1109/2012г., чл. 422 ГПК 

10.30 часа – гр. д. № 889/2009г., чл. 135 ЗЗД 

11.00 часа – гр. д. № 5/2003г., чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ 

10.30 часа – гр. д. № 1620/2012г., чл. 422 ГПК  

21.03.2013г. 14.00 часа – гр.д. № 1588/2012 г.,  чл.242 КТ във вр с чл.128  КТ  

10.30 часа – гр.д. № 347/2012 г –  чл. 32 ЗС  
28.03.2013г.  10.30 часа – гр.д. № 828/2012 г, чл. 422 ГПК 

11.00 часа – гр.д. № 993/2012 г. –  чл.124 ал.1 от ГПК  
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В о.с.з.на 11.04.2013 г. са насрочени три дела – гр.д. № 1656/2012 г., гр.д. № 

1805/2012 г. и гр.д. № 1870/2012 г. Последните две дела са насрочени в хода на 

проверката.  

Гр.д. № 1656/2012 г. е образувано на 17.10.2012 г., след  постъпване на 

писмо вх. № 4032 от същата дата, ведно с в.ч.гр.д. № 836/2012 г. по описа на 

Благоевградския окръжен съд.  С определение № 2235/10.10.2012 г., постановено 

по цитираното дело, БОС на основание чл.23, ал.3 ГПК е изпратил гр.д. № 

1717/2011 г. по описа на РС – Сандански за разглеждане от РС – Петрич.  

Подадена е искова молба с предявен на основание чл. 72 вр. чл. 74 ЗС  

осъдителен иск. Делото е разпределено на съдия Николова на 17.10.2012 г. С 

разпореждане от з.з. на 21.12.2012 г., след като се е запознал с материалите по 

делото и с извършените процесуални действия до този момент, съдът е насрочил 

с.з. на 17.01.2013 г., когато не е даден ход, поради нередовна процедура по 

призоваването. В следващото с.з., на 21.02.2013 г., ход на делото е даден, прието 

е заключението на вещото лице по допълнителната съдебно-техническа 

експертиза, допуснато е извършване още една допълнителна експертиза от 

същото вещо лице, допуснат е повторен разпит на свидетели, допуснати и приети 

са писмени доказателства и делото е отложено за  11.04.2013 г. 

Гр.дело № 1805/2012г. е образувано на 21.11.2012г. по искова молба по чл. 

422 ГПК – установителен иск в заповедно производство. Приложен е протокол за 

избор на докладчик, подписан от Председателя на съда от 21.11.2012г. С 

разпореждане от 18.12.2012г. е наредено изпращането на препис от исковата 

молба с приложенията на ответника, с указания за писмен отговор. Съобщението 

е връчено на 07.01.2013г., а писменият отговор е постъпил на 30.01.2013г. С 

определение от 25.02.2013г., на основание чл. 140 и чл. 146 ГПК, съдът е 

насрочил първо о.с.з. за 11.04.2013г. 

Гр.дело № 1870/2012г. е образувано на 04.12.2012г. по постъпила в същия 

ден искова молба по чл. 422 ГПК – установителен иск в заповедното 

производство. С разпореждане от з.з. на 18.12.2012г. е наредено изпращане на 

препис от исковата молба с приложенията на ответника, с указания за писмен 

отговор. Съобщението е връчено на 07.01.2013г., а писменият отговор е постъпил 

на 06.02.2013г. С определение от 25.02.2013г. по чл. 140 и чл. 146 ГПК, съдът е 

насрочил о.с.з на 11.04.2013г. 

 

В о.с.з. за 14.03.2013г. са насрочени 4 бр. дела:  

Гр.д. № 1819/2012г. е образувано на 22.11.2012г., по искова молба от същия 

ден, с предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, 

т.т. 1, 2, 3 и 4, вр. чл. 225, ал. 1 КТ. Искането е за признаване 

незаконосъобразност на уволнение и отмяна на заповедта, възстановяване на 

длъжността, заемана преди уволнението, поправка на основанието в трудовата 

книжка и обезщетения. С протокол за избор на докладчик от 22.11.2012г., 

извършен от председателя между четиримата граждански съдии, делото е 

разпределено на съдия Николова. С подробно мотивирано разпореждане № 

1818/22.11.2012г., исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

нередовности. Съобщението е получено от адресата на 26.11.2012г. С 

разпореждане от 28.11.2012г. е указано изпращането на препис от исковата 
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молба на ответника, разяснено е правото му на отговор и последиците от 

неподаването на такъв. Отговор от ЕТ- ответник, е депозиран на 02.01.2013г., с 

приложени доказателства. С определение от 08.01.2012г., постановено на 

основание чл. 312 и чл. 313 ГПК, е изготвен проекто-доклад по делото, 

допуснати са доказателствата, дадени са указания към страните и о.с.з. е 

насрочено за 23.01.2013г., когато ход на процеса не е даден, поради представен 

болничен лист от управителя на ответния търговец. Делото е насрочено за 

21.02.2013г., в което заседание (проведено от съдия Хаджиева, поради 

отсъствието на докладчика-отпуск по болест), са изразени становищата на 

страните, назначена е ССчЕ, приети са доказателствата и ново заседание е 

определено за 14.03.2013г.    

Гр.д. № 5/2012 г.  – делото е описано в т. І , тъй като по него е подаден 

сигнала до ИВСС – насрочено е за 14.03.2012г. 

Гр.д. № 348/2012г. е образувано на 02.03.2012г. по искова молба от същата 

дата на „ЧЕЗ България” АД, срещу ЕТ със седалище в гр. Петрич, с правно 

основание чл. 415, ал. 1 и сл. ГПК, вр. чл. 410 ГПК. С протокол за избор на 

докладчик от 02.03.2012г., извършен от председателя между четиримата 

граждански съдии, делото е разпределено на съдия Николова. С разпореждане от 

19.04.2012г. е наредено изпращането на препис от исковата молба на ответника, с 

разяснения на правото на отговор и последиците при непредставяне на такъв. 

Отговор е получен на 21.05.2012г. С определение от 17.09.2012г. е изготвен 

проект за доклад по делото и с.з. е насрочено за 18.10.2012г., когато е даден ход 

на делото и по представена молба от ответника, производството е оставено без 

движение, с указания за конкретизация на претенцията. С определение от 

23.01.2013 г., с констатацията за отстранена нередовност, делото е насрочено за 

13.02.2013г., когато са изразени становища на страните, допуснато е привличане 

на трето лице на страната на ответника, на което е указано да се връчи препис от 

исковата молба и доказателствата, допуснато е издаване  на съдебно 

удостоверение за събиране на доказателства и делото е насрочено за  14.03.2013г. 

Гр.д. № 1601/2011г. е образувано на 16.11.2011г., по искова молба от 

същата дата на А.Д.Д. от гр. Петрич, срещу друго физическо лице, с правно 

основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, за сумата от 5000 лв. С протокол за избор на 

докладчик от 16.11.2011г., извършен от председателя между четиримата 

граждански съдии, делото е разпределено на съдия Николова. С разпореждане от 

17.11.2011г. исковата молба е оставена без движение, за ДТ и конкретизация на 

претенцията. След изпълнение, с разпореждане по чл. 131 ГПК от 30.12.2011 г. е 

наредено изпращането на препис от исковата молба на ответника, с разяснения 

на правото на отговор и последиците при непредставяне на такъв. С определение 

от 04.06.2012г. е изготвен проект за доклад по делото и с.з. е насрочено за 

28.06.2012г., когато, поради заболяване и по молба на ответника, е пренасрочено 

за 02.08.2012г. Проведени са четири с.з. по доказателствата, включително и СТЕ 

и разпит на свидетели, като от 30.01.2013г., отново поради заболяване на 

ответника и без възражение от пълномощника на ищцата, заседанието е 

отложено за 14.03.2013г.  

 

 



 9 

В о.с.з. за 20.03.2013г. са насрочени 6 бр. дела: 

Гр.д. № 5/2003 г. е образувано по жалба от А.С.Б. от с. Габрене, против 

решение на ПК-Петрич от 13.12.2002 г. С определение от 21.01.2004 г. 

производството по делото е спряно, до приключването на гр. дела № 14 и № 15 

по описа на съда за 2004г. С определение  от 07.04.2009 г. производството, вече 

на доклад на съдия Николова, е възобновено и о.с.з. е насрочено за 07.05.2009 г. 

С протоколно определение от 30.05.2009 г. производството отново е спряно, до 

приключването с влязъл в сила акт по гр. д. № 14/2004г. на РС-Петрич. – 

Движението на делото е описано при „старите” висящи дела на настоящия Акт. 

За тази дата е насрочено и гр. 889/2009 год. – описано в т. 5 –„стари” 

висящи дела. 

Гр. дело № 1620/2012г. е образувано на 10.10.2012г., по искова молба от 

същия ден на М.М.С от гр. Петрич, против ЕООД със седалище в гр. Петрич, с 

посочено правно основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 228 ЗЗД и цена на иска 240 лв. 

На 15.10.2012г. е разпоредено изпращането на препис от молбата с 

приложенията на ответника за отговор, а с определение от 23.01.2013г. делото е 

насрочено в о.с.з. за 20.02.2013г., в което ход не е даден, тъй като ответникът е 

нередовно призован. С.з. е отсрочено за 20.03.2013г., като ответникът – 

представляван от гръцки гражданин, отново не е уведомен.  

Насрочени за тази дата са и заседания по три дела: гр.д. № 1098/2012г., 

гр.д. № 1109/2012 г. и гр.д. № 1104/2012г., образувани на 09.07.2012г., по искови 

молби от „В и К”-гр. Петрич, срещу физически лица, за ползвана и неплатена 

питейна вода, с посочено правно основание чл. 422, вр. чл. 415 ГПК, вр. чл. 124, 

ал. 1 ГПК. С протоколи за избор на докладчик (само за конкретното дело) от 

10.07.2012г., извършен от председателя, между четиримата граждански съдии, 

делата са разпределени на съдия Николова. С разпореждания по чл. 131 ГПК, 

също от 10.07.2012г., съдия Николова е разпоредила изпращането на преписи от 

исковите молби до ответните страни, разяснила е правото им на отговор и 

последиците от неподаването на такъв. По първите две дела е постъпил отговор 

на 08.08.2012г., затова и с определения по чл. 140 ГПК, от 15.08.2012г., те са 

насрочени в о.с.з. за 11.10.2012 г. За тази дата е насрочено и гр. д. № 1104/2012 

г., с определение от 19.09.2012г. И по трите дела са проведени по четири с.з. по 

доказателствата, включително и СТЕ, отложени (за запознаване на страните с тях 

и за постигане на извънсъдебна спогодба), за 20.03.2013г. 

 

3. Ненасрочени дела към 22.02.2013г. – 20 бр. дела, в това число 2 дела без 

движение и 4 бр. спрени производства.  
 

Дела без движение 

№ на дело Пр. основание Образувано  

Гр.д. № 1925/2012 г.  Чл. 34 ЗС 21.12.2012г. 

Гр.д. № 617/2012 г.  Чл. 422 ГПК  10.04.2012г. 

 

Проверката на място в РС-Петрич констатира: 

Гр.дело № 1925/2012 г. е образувано на 21.12.2012г. по иск с правно 

основание чл. 34 ЗС. Видно от приложения протокол за избор на докладчик, 

делото е разпределено от Силвия Арабаджиева – адм. секретар на РС-Петрич, на 
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съдия Николова. С Разпореждане от 24.01.2013г. исковата молба е оставена без 

движение, с указания за изготвяне на нова искова молба, в която да бъдат 

отстранени нередовностите. Страните са уведомени и на 12.02.2012г. по делото е 

постъпила молба от процесуалния представител на ищците с приложена 

„поправена искова молба”, вписана от съдия по вписванията към РС-Петрич. 

Разпореждане по чл. 131 ГПК е от 25.02.2013г.   

Гр.дело № 617/2012 г. е образувано на 10.04.2012г. по иск с правно 

основание чл. 422 ГПК. Приложен е протокол за избор на докладчик, делото е 

разпределено от Силвия Арабаджиева – адм. секретар на РС-Петрич, на съдия 

Николова. С Разпореждане от 22.05.2013г. по чл. 131 ГПК препис от исковата 

молба е изпратена на ответника за отговор. Съобщението е връчено на ответника 

на 28.05.2012г., писменият отговор е постъпил по делото на 27.06.2012г., когато е 

докладван на съдия Николова и с резолюция от същата дата е указано делото да 

се докладва след изтичане срока за отговор. С определение от 04.07.2012г. е 

обявен проекто-доклада по делото, допуснати са доказателства, дадени са 

указания за страните и е насрочено о.с.з. за 02.08.2012г. В това с.з. е даден ход на 

делото и са изслушани страните. Предвид установеното в с.з. при изслушване на 

ищеца и поддържането на установителната претенция за сума, различна от 

посочената в и.м., с протоколно определение съдия Николова е оставила без 

движение исковата молба и е указала на ищеца да отстрани нередовностите. С 

молба от 13.08.2012г. е представена коригирана искова молба. С разпореждане в 

з.з. от  същата дата, съдът на основание чл. 131 ГПК е указал препис от исковата 

молба с приложенията да се изпратят на ответника за отговор. На 20.09.2012г. по 

делото е постъпил отговор и след близо 4 месеца, с определение от 25.01.2013г. 

съдът е съобщил проекто-доклада на страните, допуснал е доказателствата, дал е 

указания за страните и е насрочил делото за 21.02.2013г. В това о.с.з. е даден ход 

на делото. С протоколно определение исковата молба е оставена без движение, 

като е указано на ищеца да представи доказателства по установителния иск за 

неустойка за забава в размер на 50.00лв. в едноседмичен срок, а в случай, че не 

се поддържа претенцията за неустойка за забава, ищецът да представи нова 

искова молба, с препис за ответника. Страните са уведомени в с.з. и в момента на 

проверката тече 7 – дневния срок. 
 

 Дела без произнасяне от постъпването им 

          № на дело           Пр. основание         Образувано  

Гр.д. № 96/2013 г.  Чл. 59 ЗЗД 05.02.2013 

Гр. д № 129/2013г.  Чл. 127 СК 15.02.2013 

Гр. д № 150/2013г.  Чл. 49 СК 19.02.2013 

Гр. д № 153/2013г. Чл. 27 ЗЗДете 20.02.2013 

          Гр. д № 156/2013г.  Чл. 240 ЗЗД, вр. с чл.   

86 ЗЗД 

20.02.2013 

  

Гр.дело № 96/2013г. е образувано на 05.02.2013г. и с разпореждане в з.з. на 

26.02.2013г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатираните нередовности. 
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Гр.дело № 129/2013г. е образувано на 15.02.2013г. по искова молба 

постъпила същия ден. Делото е разпределено на 15.02.2013г. Към 26.02.2013г. 

делото не е администрирано.  

 Гр.дело № 156/2013г. е постъпило на 20.02.2013г. по подсъдност от РС-

Сандански. Делото е разпределено на 20.02.2013г. и не е администрирано към 

27.02.2013г. 

 Гр.дело № 153/2013г. е образувано на 20.02.2013г. по молба от Дирекция 

„СП”-Петрич по чл. 27,ал.1, вр. с чл. 25,ал.1 ЗЗДт. Приложен е протокол за избор 

на докладчик от 22.02.2013г. Към 27.02.2013г. не е администрирано.  

Гр.дело № 150/2013г. е образувано на 19.02.2013г. по искова молба с 

предявен иск по чл. 49, ал.1 СК. Приложен е протокол за избор на докладчик от 

20.02.2013г. 

Следва да се отбележи, че съдия Николова е ползвала платен отпуск и 

отпуск по болест от 15.02.2013г. до 22.02.2013г., включително.  
 

Дела с получен писмен отговор  

№ на дело Пр. Основание Образувано  

Гр.д.№1805/2012г.  Чл.422 ГПК 21.11.2012 

Гр.д.№ 1870/2012 Чл.422 ГПК 04.12.2012 

Гр.д.№ 1889/2012 Чл.124 ГПК 10.12.2012 

Гр.д.№ 1931/2012 Чл. 49 СК 27.12.2012 

Гр.д.№ 1824/2012 Чл.211, ал.5 ЗМВР 23.11.2012 

Гр.д.№ 14/2013 Чл. 49 СК 08.01.2013 

Гр.д.№ 21/2013 Чл. 79 ЗЗД 09.01.2013 

Гр.д.№ 52/2013 Чл. 49 СК 17.01.2013 

  

Проверката констатира следното:  

Гр. дело № 52/2013 г. е образувано по искова молба от 17.01.2013 г., 

подадена от М.М.Т. от гр. Петрич,  срещу Д.Т.Т. от гр. Петрич, с правно 

основание чл. 49 СК – за прекратяване на граждански брак, с особено искане – за 

привременни мерки за детето, родено през м. януари 2011 г. С протокол за избор 

на докладчик между четирима съдии, от 18.01.2013 г., съдържащ само това дело, 

подписан от председателя на съда, делото е разпределено на доклад на съдия 

С.Николова. С разпореждане от 18.01.2012 г., на основание чл. 131 ГПК, е 

наредено изпращането на препис от молбата с приложенията на ответника, като е 

указано правото му на отговор по нея и необходимите данни, които следва да 

съдържа той. Открито е и производство по привременни мерки, за което е 

насрочено о.с.з. за 28.01.2013г., като е уведомена и Дирекция „Социално 

подпомагане” - Петрич за изготвяне на социален доклад, представен по делото на 

25.01.2013 г. В с.з. по привременните марки е постигната спогодба, като 

упражняването на родителските права върху малолетното дете са предоставени 

на ищцата и производството е прекратено. На 15.02.2013г., с вх. № 613, по 

делото е постъпило писмено становище от пълномощник на ответника по 

допустимостта и основателността на иска. На него е поставена резолюция от 

18.02.2013г. „КД! На съдия-докладчика!”. Подписът на нея е на съдия Бисеркова, 

замествала докладчика (поради отпуск по болест), съгласно заповед № 

17/19.03.2012 г.  
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В хода на проверката се установи, че делото е докладвано за насрочване на 

28.02.2013г., поради ползван платен отпуск и отпуск по болест. 

Гр. дело № 14/2013 г. е образувано по искова молба от 08.01.2013 г., 

подадена от Л.С.Д. от гр. Петрич,  срещу А.З.Д. с посочен адрес в с. Гега, с 

правно основание чл. 49, ал. 1 и др. от СК. С протокол за избор на докладчик 

между четиримата граждански съдии, от 08.01.2013 г., съдържащ само това дело, 

подписан от председателя на съда, е разпределено на доклад на съдия С. 

Николова. С разпореждане от 21.01.2012 г., е изготвен проекто-доклад по спора, 

отразено е, че исковата молба отговаря на изискванията на чл.чл. 127 и 128 ГПК, 

предвид което и на основание чл. 131 ГПК, е наредено изпращането на препис от 

молбата с приложенията на ответника, като е указано правото му на отговор по 

нея и необходимите данни, които следва да съдържа той, уведомена и Дирекция 

„Социално подпомагане”-Петрич за изготвяне на социален доклад с оглед 

защита интересите на непълнолетната дъщеря на страните, представен по делото 

на 08.02.2013 г. Съобщенията с копие от исковата молба и с разпореждането са 

връчени на майката на ответната страна на 25.01.2013г.  

На 22.02.2013г., с вх. № 745, по делото е постъпил писмен отговор от 

ответната страна.  

В хода на проверката се установи, че делото е докладвано на съдията-

докладчик на 28.02.2013г. за насрочване и произнасяне по реда на чл. 140 ГПК. 

Гр. дело № 1931/2012 г. е образувано по искова молба от 27.12.2012 г., 

подадена от Г.Й.Д. от гр. Петрич,  срещу К.С.Д. от с.г., с правно основание чл. 49 

СК. С протокол за избор на докладчик между четиримата граждански съдии, от 

27.12.2012 г., съдържащ само това дело, подписан от председателя на съда, 

делото е разпределено на доклад на съдия С.Николова. С разпореждане от 

21.01.2012 г., е изготвен проекто-доклад по спора, отразено е, че исковата молба 

отговаря на изискванията на чл.чл. 127 и 128 ГПК, предвид което и на основание 

чл. 131 ГПК, е наредено изпращането на препис от молбата с приложенията на 

ответника, като е указано правото му на отговор по нея и необходимите данни, 

които следва да съдържа той, уведомена и Дирекция „Социално подпомагане”-

Петрич за изготвяне на социален доклад, с оглед защита интересите на 

малолетната дъщеря на страните, представен по делото на 04.02.2013 г. 

Съобщенията с копие от исковата молба и с разпореждането са връчени на 

майката на ответната страна на 21.01.2013г. На 19.02.2013г., с вх. № 651, по 

делото е постъпил писмен отговор от ответната страна, на който е поставена 

резолюция от 20.02.2013г. „КД! На съдия-докладчика!”. Подписът на нея е на 

съдия Бисеркова, замествала докладчика (поради отпуск по болест), съгласно 

заповед № 17/19.03.2012 г. Няма данни дали отговорът е докладван на съдията-

докладчик и да са предприети по-нататъшни действия по делото към датата на 

проверката – 27.02.2013г. 

Гр. дело № 21/2013 г. е образувано по искова молба от 09.01.2013г., 

подадена от К.Г.П. от гр. Петрич,  срещу ЕТ със седалище в гр. Петрич, с правно 

основание чл. 79, ал. 2 ЗЗД, вр. чл. 265, ал. 2 ЗЗД. С протокол за избор на 

докладчик между четиримата граждански съдии, от 10.01.2013 г., съдържащ само 

това дело, подписан от председателя на съда, същото е разпределено на доклад 

на съдия С.Николова.  
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С разпореждане от 21.01.2012 г., е изготвен проекто-доклад по спора, 

отразено е, че исковата молба отговаря на изискванията на чл.чл. 127 и 128 ГПК, 

предвид което и на основание чл. 131 ГПК, е наредено изпращането на препис от 

молбата с приложенията на ответника, като е указано правото му на отговор по 

нея и необходимите данни, които следва да съдържа той, както и последиците от 

неподаването на такъв. Съобщенията до ответника са получени на 22.01.2013 г. 

На 22.02.2013г., с вх. № 731, по делото е постъпил писмен отговор от ответната 

страна, с доказателства. Няма данни за доклад или действия по делото.  

В края на проверката се установи, че делото е докладвано за насрочване на 

28.02.2013г. 

Гр. дело № 1889/2012 г. е образувано по искова молба от 10.12.2012г., 

подадена от две физически лица срещу други девет физически лица, с правно 

основание чл. 127 ГПК, с цена на иска 500 лв. С протокол за избор на докладчик 

между четиримата граждански съдии, от 11.12.2012 г., съдържащ само това дело, 

подписан от председателя на съда, е разпределено на доклад на съдия 

С.Николова. С разпореждане от 11.12.2012 г., е изготвен проекто-доклад по 

спора, отразено е, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.чл. 127 и 

128 ГПК, предвид което е оставена без разглеждане, с указания. По нарочна 

молба срокът за отстраняване на нередовности е удължен с ръкописна резолюция 

от 20.12.2012 г. Новата, вписана искова молба е депозирана от пълномощника на 

ищците на 28.12.2012 г., с правен интерес - 777.87 лв. С определение № 13 от 

07.01.2012г. е допуснато обезпечение на иска, а с разпореждане от 17.01.2013 г., 

на основание чл. 131 ГПК, е наредено изпращането на преписи от вписаната 

искова молба на ответниците, като е указано правото им на отговор по нея и 

необходимите данни, които следва да съдържа той, както и последиците от 

неподаването на такъв. На 18.02.2013г., с вх. № 644, по делото е постъпил 

писмен отговор от ответниците, с доказателства, на който е поставена резолюция 

от 19.02.2013г. „КД! На съдия-докладчика!”. Подписът на нея е на съдия 

Бисеркова, замествала докладчика (поради отпуск по болест), съгласно заповед 

№ 17/19.03.2012 г. Няма данни за доклад, или действия по делото.  

Гр. дело 1870/2012г. Отговор по делото е постъпил на 06.02.2013г. В хода 

на проверката, с определение от 25.02.2013г. делото е насрочено за 11.04.2013г. – 

описано в т. 2 - Насрочени дела. 

Гр. дело 1805/2012г. Отговор по делото е постъпил на 30.01.2013г. В хода 

на проверката, с определение от 25.02.2013г. делото е насрочено за 11.04.2013г. . 

– описано в т. 2 -Насрочени дела. 

Гр. дело № 1824/2012г. е образувано на 23.11.2012г. по постъпила същия 

ден в съда искова молба. Има приложен протокол от 23.11.2012г., подписан от 

Силвия Арабаджиева – съдебен администратор. С разпореждане от з.з. на 

27.11.2012г. исковата молба е оставена без движение с указания за отстраняване 

на констатираните нередовности в срок. Молбата, в изпълнение на указанията е 

постъпила на 13.12.2012г. С разпореждане в з.з. на 02.01.2013г. е отменено 

разпореждането от 27.11.2012г. и с второ разпореждане от същата дата, на 

основание чл. 131 ГПК, е наредено изпращане на преписи от исковата молба с 

приложенията на ответника с указание за писмен отговор. Съобщението е 
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връчено на 03.01.2013г., а писмения отговор е постъпил на 22.02.2013г. Делото е 

докладвано за насрочване на 28.02.2013г. 

 

Констатирано бе, че съдия Николова е ползвала платен отпуск в периода 

15.02.2013г. – 19.02.2013г., а непосредствено след това – в болнични за три дни – 

до 22.02.2013г. включително.  

 

4. Гражданските дела, разглеждани в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в кратки 

процесуални срокове (по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство, по 

Закона за закрила на детето и по Закона за защита срещу домашното насилие), за 

двата периода отделно.  

От проверените дела, разглеждани в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в кратки 

процесуални срокове,  може да се направят следните изводи: 

               
2012г.   

 

Номер на дело Правно основание Дата на 

образуване 

Обявено за 

решаване 

решено 

Гр.д. № 1430/2011г. Чл.143, ал.1 СК 19.10.2011 г. 26.01.2012 г. 21.02.2012 г. 

Гр.д. № 1366/2012г. Чл.143, СК 17.09.2012 г. 13.12.2012 г. 28.12.2012 г. 

Гр.д. № 514/2012г. Чл.150 СК 22.03.2012 г. 25.07.2012 г. 09.08.2012 г. 

Гр.д. № 1810/2012г. Чл. 25 ЗЗДетето  21.11.2012 г. 12.12.2012 г. 15.01.2013 г. 

Гр.д. № 1811/2012г. Чл.25  ЗЗДетето 21.11.2012 г. 12.12.2012 г. 15.01.2013 г. 

Гр.д.№ 1615/2012г. Чл.25  ЗЗДетето 09.10.2012 25.10.2012 г. 26.11.2012 г. 

Гр.д. № 1075/2012г. Чл.25  ЗЗДетето 04.07.2012 02.08.2012 г. 17.09.2012 г. 

Гр.д. № 1238/2012г. ЗЗДН 16.08.2012 г. 27.09.2012 г. 27.09.2012 г. 

Гр.д. № 977/2012 г. ЗЗДН 07.06.2012 г. 05.07.2012  

спряно 

21.01.13г.- 

прекратено 

Гр.д. № 1901/2011г. ЗЗДН 27.12.2011 г. 23.07.2012 г. 23.07.2012 г. 

Гр.д. № 360/2012 г. ЗЗДН 07.03.2012 г. 01.10.2012 г. 01.10.2012 г. 

Гр.д. № 1349/2012г. Привременни мерки 11.09.2012 г. 27.09.2012 г. 27.09.2012 г. 

Гр.д. № 1689/2011 г. чл.344 КТ  29.11.2011 г. 10.05.2012 г. 30.07.2012 г. 

 

01.01.2013 – 22.02.2013 г. 

 

Номер на дело Правно 

основание 

Дата на 

образуване 

Обявено за 

решаване 

решено 

Гр.д. № 1888/2012 г. ЗЗДН 10.12.2012 г. 05.02.2013 г. 05.02.2013 

Гр.д. № 52/2013 г. Привременни 

мерки 

17.01.2013 г. 28.01.2013 г. 28.01.2013 г. 

 

Бързо производство – чл.310 и сл. ГПК. Проверени бяха: 

Гр. дело № 1563/2012 г. – образувано на 25.09.2012 г. по постъпила същия 

ден в съда искова молба, с която са предявени обективно кумулативно съединени 

искове с правно основание чл.344, ал.1 т.1,т.2 и т.3 КТ. Разпределено е на съдия 

Николова на 25.09.2012 г. С разпореждане от з.з. на 27.09.2012 г. съдът е оставил 

без движение исковата молба с указания за отстраняване на констатираните 
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нередовности и представяне на нова поправена искова молба, получена на  

09.10.2012 г. С разпореждане  от з.з. на 10.10.2012 г. съдът е наредил изпращане 

на препис от нея с приложенията на ответника с указания за писмен отговор. 

Съобщението с препис от разпореждането е връчено на ответника на 22.10.2012г. 

Писменият отговор е депозиран в съда на 26.11.2012 г. С определение от з.з. на 

30.11.2012 г., по чл.312 и чл.313 ГПК, съдът е насрочил първото с.з. в срока  по 

чл.312, ал.1, т.1 ГПК – на 10.12.2012 г. Със същото определение е оставил без 

уважение,  като неоснователно, възражението на ответника за неподсъдност на 

делото на РС – Петрич. На 07.12.2012 г. в съда е постъпила молба от ищеца, с 

отказ изцяло от изцяло от спорното право и искане  за прекратяване на 

производството. В о.с.з. на 10.12.2012г. ход на делото не е даден поради 

нередовно призоваване на ответника и съдът е обявил, че по депозираната молба 

с отказ от иска, ще се произнесе в  открито с.з. и редовно призовани страни. 

Определението от 30.11.2012 г., обжалваното в частта, с която е оставено без 

уважение възражението за местната подсъдност, е  потвърдено с определение, 

постановено по в.ч.гр.д. № 30/2013 г. по описа на ОС – Благоевград. С 

определение  от з.з. на 25.02.2013 г. съдът, на основание чл.233 ГПК,  е 

прекратил производството по гр.д. № 1563/2012 г.  

Проверени са и гр.д. № 1366/2012г., гр.д. № 1155/2012г.,  гр.д. № 

1787/2012г. и гр.д. № 514/2012г. По всички тях са предявени искове за издръжка 

на различно правно основание, разгледани по реда на глава Двадесет и пета от 

ГПК.  Образувани са в деня на постъпване на исковите молби и същия ден са 

разпределени на съдия Николова. В деня на образуването на делата или на 

следващия ден, съдът е постановил разпорежданията си по чл.131 ГПК. Преписи 

от това разпореждане заедно с преписи от исковите молби са изпратени на 

съответната Д”СП” за уведомяване и за представяне на социален доклад. 

 По гр. дело № 1155/2012г. е назначен особен представител на ответника. 

Социалният доклад от Д”СП” - Петрич е постъпил на 30.07.2012 г. С 

определение от 03.01.2013г. съдът е насрочил първото по делото о.с.з. на 

11.01.2013 г, когато е дал ход и е обявил устните състезания за приключени. 

Уведомил е страните, че решението ще бъде обявено на 25.01.2013 г. Същото е 

обявено на 28.01.2013 г., на която дата са изпратени и съобщенията до страните. 

По гр. дело № 514/2012 г. социалният доклад е постъпил на 09.05.2012 г. С 

определение от 05.06.2012 г. съдът е насрочил първо о.с.з. на 20.06.2012 г., 

когато не е даден ход на делото и е отложено по молба на ищеца – непълнолетен 

по уважителни причини.  В следващото с.з. на 12.07.2012г. е даден ход на делото, 

разпитани са свидетели, дадена е възможност на страните да ангажират още 

доказателства и е отложено за 25.07.2012 г., когато е обявено за решаване. 

Страните са уведомени, че съдът ще се произнесе по същество на 08.08.2012 г. 

Решението е обявено на 09.08.2012 г., от която дата са изпратени и съобщенията 

до страните. 

По гр. дело № 1366/2012 г. социалният доклад е постъпил на 03.10.2012 г. С 

определение от 06.11.2012 г. съдът е насрочил първо о.с.з. на 15.11.2012 г., 

когато  е даден ход на делото и за доказателства е отложено за 13.12.2012 г.  В 

следващото с.з. делото е обявено за решаване. Страните са уведомени, че съдът 
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ще се произнесе с решение на 27.12.2012 г. Решението е обявено на 28.12.2012 г., 

от която дата са изпратени и съобщенията до страните. 

По гр. дело № 1787/2012 г., образувано на 15.11.2012 г. след изпращане на 

преписите от разпореждането по чл.131 ГПК на страните, е провеждана 

процедура по предоставяне на правна помощ и назначаване на особен 

представител на ответника, призован при условията на чл.47 ГПК. Изискани са 

справки за постоянен и настоящ адрес на ответника. С определение от з.з. на 

28.12.2012 г. е предоставена правна помощ, а с определение от з.з. на 27.02.2013 

г. за особен представител на ответника е назначена адвокат Емилия Станкова.  

По гр. дело № 360/2012г., гр.дело № 1238/2012г., гр. дело № 977/2012г., 

разглеждани по реда на Закона за защита срещу домашно насилие, проверката 

установи, че се спазва едномесечния срок за насрочване на открито съдебно 

заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН. Когато молбата съдържа данни за пряка 

и непосредствена последваща опасност за живота или здравето на пострадалото 

лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в закрито заседание без 

призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна защита в срок до 24 часа 

от получаването на съответната молба (гр.дело № 977/20012г., гр.дело № 

1238/2012г.). В тези случаи, на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за 

незабавна защита е връчвана на страните и е изпращана служебно до началника 

на РУ „Полиция” – гр. Петрич.  Гр.дело № 977/2012г. е прекратено с 

определение от 21.01.2013г., след като е било спряно  по взаимно съгласие на 

страните с протоколно определение от 05.07.2012г. и в 6-месечния срок нито 

една страна не е депозирала молба за възобновяване на производството.  

По гр. дело № 1238/2012г. е проведено едно съдебно заседание – на 

19.092012г., когато съдът е обявил, че устните състезания са приключени и в 

открито съдебно заседание на 27.09.2012г. съдът се е произнесъл с решение, 

съгласно изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН. Същият ден е издадена и заповедта 

за защита срещу домашно насилие, връчена на страните и на РУ „Полиция” – гр. 

Петрич. Решението е обжалвано с въззивна жалба пред ОС-Благоевград, състав 

на който с решение от 15.11.2012г. по гр.дело № 933/2012г. е изменил решението 

на първоинстанционния съд, като е намалил срока на посочената мярка – забрана 

да приближава молителката и нейното жилище и е потвърдил решението в 

останалата му част. 
Гр. дело № 360/2012г. е образувано на 07.03.2012г. и с разпореждане от 

същата дата съдия Николова е дала указания и е насрочила делото в открито 

съдебно заседание на 29.03.2012г. В това с.з., предвид нередовно призования 

ответник и с оглед представената справка за постоянен и настоящ адрес на 

същия, съдът не е дал ход на делото. Същото е отложено за 26.04.2012г., когато 

процесуалният представител на молителката не се е явил – представил е молба за 

отлагане, поради личен ангажимент, а ответникът отново е нередовно призован – 

делото е отложено за 06.06.2012г. Третото съдебно заседание е отложено за 

19.07.2012г., поради нередовно призоваване на ответника и с определение от 

21.06.2012г. съдът е приел съобщението до ответника на 06.06.2012г. за редовно 

връчено, съобразно чл. 47, ал.6 ГПК, предоставена е правна помощ и е указано да 

се изиска от АК-Благоевград да определи адвокат, който да осъществи 

процесуално представителство по делото. В с.з. на 19.07.2012г съдът е докладвал 
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полученото писмо от АК-Благоевград на 18.07.2012г. и е отложил делото за 

02.08.2012г., когато е назначен особен представител, разпитани са допуснатите 

свидетели и делото е отложено по доказателствата за 27.09.2012г. В това о.с.з. 

съдът е „допуснал” доказателства по делото, обявил е устните състезания за 

приключени и е уведомил страните, че ще се произнесе в о.с.з. на 01.10.2012г., 

когато е обявено съдебното решение. Заповедта за защита срещу домашно 

насилие е издадена на 01.10.2012г. 

 По Закона за закрила на детето бяха проверени гр. дело № 1615/2012г., гр. 

дело № 1811/2012г., гр.дело № 1810/2012г., гр.дело № 1075/2012г. Проверката 

установи, че се спазват разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът 

разглежда искането за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в 

приемно семейство или в специализирана институция и се произнася в 

едномесечен срок с решение, което се обявява на страните и се изпълнява 

незабавно. По гр. дело № 1615/2012г., образувано на 09.10.2012г. по молба от 

Дирекция „СП” – община Петрич за настаняване на дете в ДМСГД  - гр. 

Благоевград, е представен актуален социален доклад, проведено е едно съдебно 

заседание – на 25.10.2012г., когато съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 

на 26.11.2012г., предвид обстоятелството, че 25.11.2012г. е неприсъствен ден. 

Решението е постановено на 26.11.2012г. и съобщено на страните същия ден. 

Същото бе констатирано и по гр.дело № 1811/2012г. и гр. дело № 1810/2012г.- 

делата са образувани на 21.11.2012г., проведено е едно съдебно заседание в 

рамките на 1 месец – на 12.12.2012г., когато съдът е обявил устните състезания 

за приключени и е уведомил явилите се страни, че решението ще бъде обявено 

на 14.01.2013г., предвид обстоятелството, че 12.01.2013г. е неприсъствен ден. 

Решенията по цитираните дела са обявени на 15.01.2013г., за което са изпратени 

съобщения до страните. 

По гр. дело № 1075/2012 г., образувано на 04.07.2012г. по молба от 

Дирекция „СП”- община Петрич за временно настаняване на дете в Дом за деца, 

лишени от родителски грижи – с. Първомай, е проведено едно съдебно заседание 

– на 02.08.2012г., когато съдът е обявил устните състезания за приключени и е 

съобщил на страните, че „ще се произнесе с решение на 09.02.2012г., но тъй като 

в деня на обявяване на решението по делото, съставът ще ползва разрешен 

платен годишен отпуск, решението по делото ще бъде обявено в първия работен 

ден, а именно на 17.09.2012г.” Записаното в протокола не съответства с правната 

норма на чл. 235, ал.5 ГПК за едномесечен срок, в който съдът следва да обяви 

решението. 

За проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство,  може 

да се отбележи, че се спазват изискванията по чл. 311, ал.1 и чл. 312,ал.1,т.1 

ГПК, с някои отклонения до няколко дни. Съдът е постановявал решенията в 

двуседмичен срок, съобразно изискването по чл. 316 от ГПК.  

По делата, по които са засегнати права или интереси на дете, се спазват 

разпоредбите на Закона за закрила на детето - съдът е изисквал становище или 

социален доклад от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на 

детето, с цел защита на правата и законните интереси на малолетните и 

непълнолетните.  
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По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бяха 

констатирани пропуски и нарушения на производството. Спазван е едномесечния 

срок за насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН.  

Съдът е спазвал срока от 24 часа и на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в 

закрито заседание е издавал заповед за незабавна защита, когато молбата е 

съдържала данни за пряка и непосредствена последваща опасност за живота или 

здравето на пострадалото лице. 

Заповедта за незабавна защита, на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН, е връчвана 

на страните и е изпращана служебно до районното полицейско управление. 

Съдът се е произнасял с решение в открито съдебно заседание, съгласно 

изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН.  

По делата, образувани по реда на ЗЗДт., не бяха констатирани пропуски и 

нарушения, с изключение на гр.дело № 1075/2012 г. (описано по-горе) относно 

съобщаване на страните в о.с.з. за деня, в който ще обяви решението по делото. 
 

5. Висящите, неприключили към 22.02.2013г. производства, образувани 

преди 01.01.2012г.  
 

№ на дело Образувано Правно основание Съдебно заседание 

Адм.д.№ 5/2003 г. 18.02.2003 чл.14, ал.3  ЗСПЗЗ 20.02.2013 

Гр.д.№ 889/2009 г. 14.09.2009 чл.135 ЗЗД 20.02.2013 

Гр.д.№ 1601/2011 г. 16.11.2011 чл.79, ал.1, пр.1 ЗЗД 14.03.2013 

 

 Гр. дело № 395/2010 – делба, е внесена в архив по чл. 69 ПОРОАВАС. 

 

Проверени бяха следните дела, образувани преди 01.01.2012г. и 

неприключили към 22.02.2013г. 

Адм. дело № 5/2003 г. – образувано 18.02.2003 г. по постъпила на 

17.02.2003 г. чрез Об Служба „Земеделие и гори” – Петрич, жалба срещу 

решение на ПК – гр. Петрич, правно основание  чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ. 

Първоначално делото е разглеждано от съдия Василка Шаламанова, която с 

протоколно определение от о.с.з. на 28.01.2004 г. е спряла производството на 

основание чл.182, ал.1, б. „г” ГПК(отм.), поради преюдициални спорове по 

чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ. Няма данни на коя дата делото е преразпределено, но с 

определение от з.з. на 07.04.2009 г. съдия Силвия Николова е възобновила 

производството по делото и го е насрочила за разглеждане в с.з. на 07.05.2009 

г. С протоколно определение от с.з. на 30.05.2009 г. съдът е спрял 

производството по делото до приключване „висящността на гр.д. № 14/2004 г. 

на ПРС”. Изготвена е справка относно движението на преюдициалното дело  

от 16.10.2009 г. до ОС –Благоевград, а следваща е от 29.01.2010г. Според 

постъпилия на 11.02.2010 г., отговор, в.гр.д. № 885/2008 г. по описа на ОСД – 

Благоевград от 04.01.2010 г. е във ВКС. Изисквани са и справки и на 

04.06.2010 г., (с постъпил отговор – 11.06.2010 г.), на 13.08.2010 г., на  

29.09.2010 г., 10.12.2010 г., 25.02.2011 г., 05.05.2011 г., 16.01.2012 г., 

12.03.2012 г., 30.05.2012 г., 14.08.2012 г. На 05.10.2012 г. съдията-докладчик е 

уведомен писмено от деловодител Иванова, че гр.д. № 14/2004 г. е върнато от 
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ОС – Благоевград на 02.10.2012 г., предоставено за послужване на 09.10.2012 

г. С определение от з.з. на 22.01.2013 г. съдия Николова е възобновила 

производството по  административното  дело и е насрочила с.з. на 20.02.2013 

г., когато ход на делото не е даден, поради нередовна процедура по 

призоваване на жалбоподателя. Отложено е  за 20.03.2013 г. 

Гр. дело № 889/2009 г. е образувано след постъпило на 14.09.2009 г. 

писмо вх. № 2399 от Благоевградския окръжен съд и съобразно определение 

№ 1348/22.07.2009 г. по в.ч. гр.д. № 679/2009 г. на БОС, постановено в 

производство по чл.23, ал.3 ГПК, за изпращане на гр.д. № 646/2009 г. по описа 

на РС – Сандански за разглеждане в РС – Петрич. Разпределено е на съдия 

Николова, видно от приложен протокол за избор на докладчик. Съгласно 

разпореждане по чл. 131 ГПК от з.з. на 22.10.2009 г., преписи от исковата 

молба с приложенията са изпратени на ответните страни за отговор. Тримата 

ответници – ФЛ по предявения иск по чл.135 ЗЗД, цена на иска – 8798,90 лева, 

са депозирали отделни писмени отговори на 26.11.2009 г. С определение от 

з.з. на 24.06.2010 г. /след седем месеца/  по чл.140 и чл.146 ГПК, съдът е 

насрочил първото с.з. на 14.07.2010 г., когато след даване ход на делото, 

производството е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК  до решаването на 

гр.д. № 223/2009 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград. Правени са 

периодични справки по движението му – на 20.10.2010 г., 10.12.2010 

г.,15.02.2011 г., 05.05.2011 г., 07.10.2011 г., 16.01.2012 г.,12.03.2012 г., 

30.05.2012 г., 14.08.2012 г., 04.01.2013 г. С определение от з.з. на 21.01.2013 г. 

съдът е възобновил производството и е насрочил с.з. на 20.02.2013 г., когато е 

даден ход на делото, изслушани са били становища и възражения на страните 

по доклада, който е обявен за окончателен, има произнасяне по 

доказателствени искания и е отложено за 20.03.2013 г. 

Гр. дело № 1601/2011 г. е образувано на 16.11.2011 г. по постъпила 

същия ден в съда искова молба вх. № 3915, разпределено е на съдия 

Николова, съгласно приложен протокол за избор на докладчик. Предявен е 

иск по чл.79, ал.1, пр. 1 ЗЗД, цена – 3000 лева, оставено без движение, видно 

от ръкописно разпореждане върху исковата молба от 17.11.2011г. 

Поправената искова молба е постъпила в съда на 29.11.2011 г. 

Разпореждането по чл.131 ГПК е от з.з. на 30.12.2011 г., а писмен отговор е 

постъпил на 09.01.2012 г.  След пет месеца,  с определение от з.з. на 

04.06.2012 г.  по чл.140 и чл.146 ГПК, съдът е насрочил делото за разглеждане 

в първо с.з. на 28.06.2012 г. С определение от з.з. на 27.06.2012 г. на 

основание молби на страните и процесуалните им представители, с.з. е 

пренасрочено за 02.08.2012 г., когато е даден ход, изслушани са били 

становища и възражения по доклада, който е обявен за окончателен,  има 

произнасяне по доказателствени искания и доказателства, разпитани са  

свидетели, допусната е съдебно-техническа експертиза и делото е  отложено 

за 18.10.2012 г. Тогава е даден ход на делото, прието е заключението на 

вещото лице и е отложено по доказателства. Съдебните заседания на  

29.11.2012 г.  и  19.12.2012 г. също са отложени за доказателства, изискани от 

трето лице, неучастващо в процеса. Съдебното заседание на 30.01.2013 г. е 
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отложено  за 14.03.2013 г. без да даван ход, поради молба за отлагане по 

здравословни причини за ответника. 
 

6. Спрените гр. дела към 22.02.2013г.: 
 

№ на дело Дата на 

образуване 

Правно 

основание 

Дата на спиране Основание за спиране 

Гр.д.№89/2005 01.04.2005  Делба 02.12.2010 До решаване на гр.д. 

№ 1814/10  на ПРС - 

решено 

Гр.д.№ 492/2009 28.05.2009 ЗЗД 12.01.2011 До решаване на гр.д. 

№ 257/2009 на ПРС 

Гр.д.№767/2012 26.04.2012 ЗЗД 31.05.2012 чл.229, ал.1, т.7 ГПК 

Гр.д.№ 1722/2012 06.11.2012 Чл. 124ГПК 21.02.2013  чл.229, ал.1, т.1 ГПК 

 

Проверката установи следното: 

Гр. дело №  492/2009 г. е образувано на 28.05.2009 г. по постъпила в съда 

на 27.05.2009 г. искова молба от  А.Т.М. против Н.Т.П., с правно основание  

чл.227, ал.1 ЗЗД – за отмяна на договор за дарение относно 1/3 ид.ч. от 

собствената на ищеца ½ ид.ч.  от недвижим имот, находящ се в гр. Петрич, 

поради неизпълнение  от страна на надарения и/ или поради опит за физическа 

разправа. Разпределено е на съдия  Силвия Николова, без приложен протокол за 

избор на докладчика. С разпореждане от з.з. на 09.06.2009 г. съдията – докладчик 

е оставил без движение исковата молба и е дал указания в едноседмичен срок 

констатираните нередовности да бъдат отстранени, в противен случай исковата 

молба ще бъде върната. Съобщението с препис от разпореждането са изпратени 

същия ден и връчени на 09.06.2009 г. На 08.06.2009 г. от ищеца е постъпила 

молба за обезпечение на предявения иск чрез налагане на обезпечителна мярка  

„забрана за  спиране на попълването в кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Петрич на всички постройки, изградени от ответника в процесния 

недвижим имот. С определение от з.з. на 09.06.2009 г. съдията е оставил молбата 

без уважение, като неоснователна. Определението не е обжалвано. Не е 

постъпила молба за отстраняване на нередовностите.  На 16.06.2009 г. е 

депозирана поправена искова молба. С разпореждане от з.з. на 24.08.2009 г. 

исковата молба отново е оставена без движение като нередовна. На 01.09.2009 г. 

е поискано продължаване на срока за изпълнение на указанията по 

разпореждането, с четиринадесет дни. С писмена резолюция върху молбата от 

12.09.2009 г., на основание чл.63 ГПК, срокът е продължен до 15.09.2009 г. 

Молбата от ищеца с приложена поправена искова молба и от 14.09.2009 г. /вече е 

предявен иск от трима ищци  и е с правно основание чл.109 ЗС/. С разпореждане 

от з.з. на 16.10.2009 г. исковата молба е оставена без движение. Поправена 

искова молба е депозирана на 26.10.2009 г. С разпореждане от з.з. на 27.11.2009 

г. съдията е открил процедурата по чл.131 ГПК и е наредил изпращане на препис 

от вписаната исковата молба на ответника. Същата е вписана на 01.12.2009 г. и 

на другия  ден  на ответника са изпратени разпореждането, преписи от исковата 

молба  и от приложенията, връчени на 03.12.2009 г., а писменият отговор е 

постъпил в срока  по чл.131 ГПК – на 28.12.2009 г. С определение от з.з. на 

14.06.2010 г., почти половин година по-късно, съдът се е произнесъл с 
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определение по чл.140 ГПК и е насрочил делото за първо о.с.з. на 08.07.2010 г., 

когато е даден ход, изслушани са уточняващи становища на страните и 

възраженията им по доклада на съда, направени са допълнителни 

доказателствени искания. Съдът е оставил без уважение искането на ответника за 

спиране на производството поради наличие на преюдициален спор по гр.д. № 

257/2009 г. по описа на РС –Петрич, обявил е за окончателен проекто-доклада от 

з.з. на 14.06.2010 г., произнесъл се е по доказателствата, определил е срок за 

представяне на допуснатите доказателства и за изготвяне на заключението от 

назначеното вещо лице.  В следващото о.с.з. на 30.09.2010 г. ход на делото е 

даден и съдът е докладвал молба на ищците по чл.213 ГПК, за съединяване на 

производствата по гр.д. № 492/2009 г. и гр.д. № 257/2009 г. Делото е отложено за 

04.11.2010 г., като съдът е обявил, че по направеното искане по чл.213 ГПК ще се 

произнесе съдията – докладчик. Повторно, в с.з. на 04.11.2010 г. е оставено без 

уважение искането за съединяване на двете висящи производства, с подробни 

мотиви. Повторно е оставено без уважение искането на ответника за спиране на 

производството на същото основание, прието е заключението на вещото лице, 

допуснати са нови доказателства, разпитани са свидетели и на основание чл.149, 

ал.1 ГПК е даден ход на устните състезания. Те са обявени  за приключени и 

съдът е уведомил страните, че решението ще бъде обявено на 06.12.2010 г. С 

определение от з.з. на 12.01.2011 г., в срока за произнасяне, съдът е отменил 

определението си за даване ход по същество, отменил е и определението си за 

оставяне без уважение на искането за спиране на производството, възобновил е 

съдебното дирене по делото и е спрял производството по делото до решаване на 

спора по гр.д. № 257/2009 г. с влязло в сила решение. С писмо от 30.05.2012 г. до 

ОС – Благоевград е изискана справка за движението по в.гр.д. №689/2011 г., 

образувано по въззивна  жалба срещу решението по гр.д. № 257/2009 г. по описа 

на РС – Петрич. Според отговора от 13.06.2012 г. делото е изпратено по 

компетентност на ВКС  на 28.02.2012 г. и към 04.06.2012 г. не е върнато. Няма 

данни да са правени други справки по движението на преюдициалното дело. 

Гр. дело № 767/2012 г. е образувано на 26.04.2012 г. и разпределено на 

същата дата с приложен протокол за избор на докладчик – съдия Силвия 

Николова, след като  образуваното на 06.12.2011 г. гр.д. № 53552/2011 г. по 

описа на СРС, Второ ГО, 58 състав, по искова молба на ЕООД срещу ЕООД, с 

предявени  обективно съединени осъдителни искове за парични суми, 

произтичащи от неизпълнение на договорно задължение, е прекратено на 

основание чл.118, ал.2 ГПК  и делото е изпратено по подсъдност на РС – Петрич. 

С разпореждане по чл. 131 ГПК от з.з. на 11.05.2012 г., е наредено изпращане на 

препис на ответника за писмен отговор. На 30.05.2012 г. е постъпила молба от 

ответното дружество за спиране на производството, тъй като е обявено в 

несъстоятелност, видно от приложен препис от решението на съда по 

несъстоятелността. С определение от з.з. на 31.05.2012 г., съдът, на основание 

чл.229, ал.1, т.7 ГПК, е спрял производството по гр.д. № 767/2012 г. 

Определението не е обжалвано. 

 Гр. дело № 1722/2012 г.  е  образувано по чл.422 ГПК, след подадено в срок 

възражение срещу издадената заповед за изпълнение на парично задължение по 

чл.410 ГПК  по ч. гр.д. № 1430/2012 г. по описа на РС – Петрич, с докладчик – 
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съдия Ангелина Бисеркова. Исковата молба вх. № 4252 на „Мобилтел” ЕАД, с 

предявен установителен иск, е постъпила на 06.11.2012 г. Делото е образувано в 

същия ден и е разпределено на съдия  Силвия Николова от председателя на съда. 

С ръкописно разпореждане от 14.11.2012 г., изготвено върху исковата молба, 

съдията я е оставил без движение до внасяне на дължимата д.т.  Изпълнено е с 

молба от 05.12.2012 г.  По  разпореждане от з.з. на 11.12.2012 г., на основание 

чл.131 ГПК, на ответника са връчени копие от разпореждането, преписи от 

исковата молба и приложенията за писмен отговор. Съобщението е връчено на 

17.12.2012 г. С определение от з.з. на 24.01.2013 г., по чл.140 ГПК, съдът е 

насрочил първо о.с.з. на 21.02.2013 г., когато е даден ход на делото. С 

протоколно определение производството по делото е спряно на основание 

чл.229, ал.1, т.1 ГПК, по взаимно съгласие на страните. 

Гр. дело № 89/2005 г. е образувано на 01.04.2005 г. по постъпила на 

31.03.2005 г. в съда искова молба за делба на недвижими имоти. Делото е 

разглеждано от съдията  Иво Харамлийски, който с решение №121 от 20.04.2006 

г. е допуснал извършването на съдебна делба между страните  на подробно 

описани недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с. Коларово, 

община Петрич. В с.з. на 21.04.2008 г. същия съдия е обявил делото за решаване, 

с цел изготвяне на проекто-разделителен протокол. Ходът по същество е отменен 

с определение от з.з. на 09.06.2008 г. и за събиране на нови доказателства. 

Поради встъпване в длъжност „съдия в ОС”  – Благоевград на съдия 

Харамлийски, с разпореждане от 07.10.2008 г. делото е преразпределено на съдия 

Габриела Тричкова. С разпореждане от 12.11.2008 г. съдията-докладчик е 

заменен, поради предстоящо встъпване в длъжност „съдия в РС” – Благоевград,   

със  съдия Силвия Николова. На 30.11.2010 г. е постъпила молба от един от 

съделителите за спиране на производството по делото до решаване на гр.д. № 

1814/2010 г. и гр.д. № 243/2009 г. по описа на РС – Петрич. В о.с.з. на 02.12.2010 

г. молбата е докладвана и на основание чл.182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./ 

производството по делото е спряно до решаване с влязъл в сила съдебен акт на 

гр.д. № 1814/2010 г. по описа на РС – Петрич./стр. 279/. Съдията е наредил да се 

следи хода на гр.д. № 1814/2010 г. На 07.02.2011 г. гр.д. № 89/2005 г. е изпратено 

за послужване по гр.д. № 1814/2010 г. по описа на ПРС. 

             

7. Дела с отменен ход по същество – върнати в съдебно заседание или 

прекратени: 
 

№   на 

дело 

Образува-

но 

Дата на съдебно 

заседание по 

същество 

Дата на определение за отмяна 

хода по същество 

Съдебно 

заседание или 

съдебен акт 

Адм.Д. № 

1785/11г. 

09.12.2011 02.08.2012 

делото е обявено 

за решаване и 

произнасяне на 

17.09.2012 г. 

С опр. № 1579/03.10.2012 г.  

отменено прот. опр. от 02.08.2012г. 

за даване ход на устните 

състезания на делото и делото е 

прекратено. 

Опр.  №  1579 от 

03.10.2012 г.   

 

 Праверено бе гр. адм. д. № 1785/2011 г.: 
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Образувано е по искова молба от 05.12.2011 г., подадена от М.И.П. от гр. 

Петрич,  срещу решение на ОбПК-Петрич, с искане за отмяната му в п. 7 и 

произнасяне по същество, с възстановяване правото на собственост в стари 

реални граници на отказаната част от процесния имот. 

С протокол за избор на докладчик от 09.12.2011 г., съдържащ само това 

дело, подписан от С.Арабаджиева – съдебен администратор, същото е 

разпределено на доклад на съдия Николова. С разпореждане от 16.01.2012 г., 

делото е насрочено за 01.02.1012г., с указания по доказателствата. О.с.з. е 

проведено, с доклад на съда по спора, изложени са становища на страните, 

приемане на доказателствата, допускане на СТЕ, като делото е отложено за 

15.03.2012 г., от която дата е отсрочено за 18.04.2012г., поради невнасяне на 

определения депозит за експертизата. На тази дата ход на делото не е даден по 

вина на ищцата, която е предупредена, че следва да съдейства на съда за 

изясняване на истината и да внесе депозита, след като без СТЕ спорът не може да 

бъде решен- следващо с.з. е определено за 23.05.2012 г. На 23.04.2012 г. ищцата е 

подала молба, с която е уведомила съда, че среща затруднения за внасяне на 

сумата, което ще стане възможно към средата на м. май, с оглед което да се 

съобрази и насрочването на делото. Експертизата е изготвена и депозирана по 

делото на 14.05.2012г. В с.з. от 23.05.2012 г. е прието заключението и др. 

доказателства и със задължаването на ОбС „ЗГ” да представи информация за 

образователната квалификация на членовете на комисията, издала спорното 

решение, (с което е уважено искането на процесуалния представител на 

жалбоподателката), делото е отложено за 21.06.2012г. С писмо от 11.06.12г. 

съдът е известен, че ОбСЗГ не разполага с исканата информация, а същата следва 

да бъде изискана от Министерство на земеделието и храните. След ново отлагане 

на делото – за 02.08.2012 г., с писмо изх. № от 04.07.2012 г., справката е 

получена, приета е като доказателство по делото и е даден ход на устните 

състезания. Съдът е обявил, че с оглед платен годишен отпуск на състава, 

решението по делото ще бъде обявено вместо на 02.09.2012 г., на 17.09.2012г. 

С подробно изготвено определение № 1579/03.10.2012г., с преценката за 

недопустимост на жалбата, на основание чл. 159, ал. 1 АПК, ходът по същество е 

отменен, същата е оставена без разглеждане и производството по делото е 

прекратено.  

С определение № 1544/30.10.2012г., постановено по к.адм.д. №732/12г. на 

АС-Благоевград, определението, като правилно, е оставено в сила. Въззивната 

инстанция, наред със споделения довод, че мълчалив отказ по ЗСПЗЗ е 

недопустим, а в оспореното решение изричен такъв не е изразен, е посочен и 

този, че жалбата срещу решение на административния орган от 1999 год. е 

просрочена. Проверяващият екип счита, че ако допустимостта на жалбата бе 

преценена своевременно, на жалбоподателката биха се спестили неоправданите 

разходи за защита и експертиза, изчакването на отговор от МЗХ, както и 

описаните почти през месец проведени съдебни заседания. 
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8. Образувани и свършените частни гр. производства за проверяваните два 

периода. 

 

Проверени бяха следните частни граждански дела: 

 

Заповедни  производства- 

Проверени са 9 броя частни граждански дела, заповедни производства: №№ 

50/2012 г., 884/2012 г., 891/2012 г., 901/2012 г., 905/2012 г., 1270/2012 

г.,1426/2012 г., 1470/2012 г., всички по чл.410 ГПК, и  № 1913/2012 г. – по чл.417 

ГПК.  Делата се образуват в деня на постъпване на заявлението, с изключение на  

ч.гр.д. №№ 1426/2012 г. и 1470/2012 г., които са образувани в деня, следващ деня 

на подаване на заявлението. 

По ч.гр.д. № 50/2012 г., образувано на 12.01.2012 г. и разпределено на 

13.01.2012 г., съдията е разпоредил издаване на заповед за изпълнение на 

парично задължение  по чл.410 ГПК, на 16.01.2012 г. 

По ч.гр.д. № 884/2012 г., ч.гр.д. № 891/2012 г., ч.гр.д. № 901/2012 г., 

ч.гр.д. № 905/2012 г.,  образувани и разпределени на 18.05.2012 г., съдията е 

разпоредил издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 

ГПК  на 19.05.2012 г. 

По ч.гр.д. № 1270/2012 г., образувано и разпределено на 22.08.2012 г., 

съдията е разпоредил издаване на заповед за изпълнение на парично задължение  

по чл. 410 ГПК на 23.08.2012 г. 

По ч.гр.д. № 1426/2012 г., образувано и разпределено на 18.09.2012 г., 

заповедта за изпълнение на парично вземане по чл.410 ГПК е издадена на 

21.09.2012 г. 

По ч.гр.д. № 1470/2012 г., образувано и разпределено на 18.09.2012 г., 

съдията е разпоредил издаване на заповед за изпълнение на парично вземане по 

чл.410 ГПК на 21.09.2012 г. 

По ч.гр.д. № 1913/2012 г., образувано и разпределено на 17.12.2012 г. 

съдията е разпоредил издаване на заповед за изпълнение на парично задължение 

въз основа на документ по чл.417 ГПК, на 30.12.2012 г. Изпълнителен лист  е 

издаден на 02.01.2013 г. 

        По делата по чл.410 ГПК, са приложени преписи от решението при предявен 

установителен иск по чл.422 ГПК /ч.гр.д. № 50/2012 г./ или преписи от съдебните 

протоколи  от о.с.з. с отказ от иска: 

– протоколно определение № 884 за прекратяване на гр.д. № 1164/12 г. от 

24.01.2013 г.,  в сила от 06.02.2013 г., а определението за прекратяване на 

ч.гр.д. и за обезсилване на заповедта по чл.410 ГПК – от 11.02.2013 г.;  

- протоколно определение № 891 с отказ от иска и прекратяване на гр.д. № 

1149/2012 г. от 11.01.2013 г. /в сила от 25.01.2013 г./ и определение за 

обезсилване на заповедта и прекратяване на ч.гр.д.  от 29.01.2013 г.;  

- протоколно определение №901 за прекратяване на гр.д. №1146/2012 г., 

поради отказ от иска от 11.01.2013 г., влязло в сила на 25.01.2013 г., 

определение за обезсилване на заповедта и прекратяване на ч.гр.д. от 

29.01.2013 г.;   



 25 

- протоколно определение  № 905 за прекратяване на гр.д. № 1147/2012 г. 

поради отказ от иска от 24.01.2013 г., в сила от 06.02.2013 г., определение 

за обезсилване на заповедта и за прекратяване на ч.гр.д. от 11.02.2013 г. 

     По ч.гр.д. №№ 1270/2012 г.,  1426/2012 г. и  1470/2012 г., след постъпилото 

възражение срещу издадената заповед за изпълнение по чл.410 ГПК и 

изпратеното съобщение до заявителя, в срока по чл.415 ГПК не е бил предявен 

установителен иск. Деловодителят на състава е уведомил съдията – докладчик с 

нарочно писмо за датата на връчване на съобщението, респ. за изтеклия 

едномесечен срок и за липсата на доказателства за предявен установителен иск. 

Уведомленията са съответно от 02.11.2012 г. и  от 07.12.2012 г., а определенията 

за обезсилване на издадените заповеди и прекратяване на производствата по 

ч.гр.дела, са постановени   на 31.01.2013 г. 

 

Обезпечение на бъдещ иск- 

Ч.гр.д. № 512/2012 г. е образувано на 22.03.2012 г. по постъпила същия ден 

в съда молба по чл. 390, ал.1 ГПК. Разпределено е, видно от протокол за избор на 

докладчик, на 22.03.2012 г. С определение № 531 от з.з. на 22.03.2012 г. съдът е 

отхвърлил молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

обезпечителна мярка  „възбрана  върху недвижим имот”, като неоснователна. 

 Ч.гр.д. № 1139/2012 г. е образувано на 13.07.2012 г., по постъпила същия 

ден молба по чл.390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск. Разпределено е на 

13.07.2012 г. С определение № 1139 от з.з. на 15.07.2012 г., съдът е отхвърлил 

молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск като неоснователна. Това 

определение е потвърдено с определение № 1748 от з.з. на 27.07.2012 г., 

постановено по в.ч.гр.д. № 607/2012 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград. 

 

Други частни гр. дела- 

Ч.гр.д. № 162/2012 г. е образувано на 02.02.2012 г. по реда на чл.93, ал.2 

ГПК, по жалба срещу постановление на ЧСИ, издадено по изпълнително дело, с 

което се налага глоба заради неизпълнено нареждане на ЧСИ, С разпореждане от 

з.з. на 06.03.2012г. съдия Николова е оставила жалбата без движение с конкретни 

указания за отстраняване на нередовностите. С друго разпореждане от същата 

дата, от ЧСИ са изискани материалите по образуваното изпълнително дело. След 

постъпване на молбата на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите, с 

разпореждане от з.з. на 16.03.2012 г. страната е задължена да представи 

конкретни доказателства. На 27.03.2012 г. в съда е постъпила молбата на 

жалбоподателя, с която са представени доказателства. Върху нея е поставена 

резолюция  „ В з.с.з.” от 28.03.2012 г. С определение от з.з. на 15.07.2012 г. съдът 

е изменил обжалваното постановление, като е намалил размера на наложената 

глоба. 

Ч.гр.д. № 233/2012 г.,  ч.гр.д. № 684/2012 г. и ч.гр.д. № 1616/2012 г., са 

образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 130, ал.3 СК. Първите две от 

тях са разпределени на съдия Николова в деня, следващ образуването им,  а 

третото – в деня на образуването. Съдията е разпоредил да се изиска социален 

доклад и становище по молбата в деня, в който делата са му разпределени. По 

ч.гр.д. № 233/2012 г. становището на Д”СП” –Петрич е постъпило на 21.02.2012 
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г. и с решение № 329 от з.з. на 29.02.2012 г. е разрешено на непълнолетното лице, 

със съгласието на родителите му,  да изтегли от банковата си сметка  сумата от 

1800 лева. По ч.гр.д. № 684/2012 г. становището на Д”СП” – Петрич е постъпило 

на 24.04.2012 г. и с решение № 770, от з.з. на 25.04.2012 г., съдията е разрешил на 

молителя – родител и законен представител на непълнолетно дете,  да изтегли от 

банковата сметка, открита на името на починалата му майка, исканата сума. По 

ч.гр.д. № 1616/2012 г. становището на Д”СП” – Петрич е постъпило на 

15.10.2012 г. С решение № 1638 от з.з. на 16.10.2012 г., съдът е разрешил на 

майката и законен представител на малолетно дете, с настоящ и постоянен адрес 

– гр. Петрич, да извърши продажба на притежаваните от детето ид. части от  

земеделски недвижими имоти, находящи се в землището на с. Филиповци, 

община София. 

Ч.гр.д. №24/2012 г. и ч.гр.д. №26/2012 г.  И двете дела са образувани на 

10.01.2012 г., по постъпило същия ден в съда искане  от Директора на 

Териториална дирекция на КУИППД – гр. Благоевград, по чл. 62, ал.6, т. 4 от 

Закона за кредитните институции /ЗКИ/, вр. чл. 19 ЗОПДИППД. Съдът се е 

произнесъл и по двете дела на 11.01.2012 г., като с решения №№ 30 и 31 е 

разрешил да се разкрият сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на 

чл.62, ал.2 ЗКИ в конкретно изброени търговски банки, да се разкрие 

информация, засягаща наличностите и операциите по сметките на безналични 

ценни книжа. Определени са периодът, лицата и срокът за разкриване на 

исканите сведения. По ч.гр.д. 24/2012 г. съдът е отхвърлил частично  искането на 

молителя. Решенията са окончателни. 

Ч.гр.д. № 1063/2012 г. е образувано на 29.06.2012 г. по постъпила на същата 

дата в съда молба за вписване, в особената книга на РС – Петрич по чл.49, ал.1 

Закона за наследството, на отказ от наследство, обективиран в нотариално 

заверена декларация. С определение от з.з. на 02.07.2012 г. съдът е наредил да се 

извърши вписването, като на същата дата е издадено и съдебно удостоверение на 

молителя. 

Ч.гр.д. № 1823/2012 г. е образувано на 23.11.2012 г. по постъпила същия 

ден в съда молба за вписване на отказ от наследство.  С определение от з.з. на 

23.11.2012 г. съдът се е произнесъл по молбата, като е наредил обективирания в 

нотариално заверена декларация отказ от наследство да бъде вписан.  Същия ден 

е издадено и удостоверение за извършеното вписване. 

 

Ч. гр.д. № 1771/2012 г. – образувано на 12.11.2012 г. по постъпила същия 

ден в съда молба за назначаване на особен представител на непълнолетно лице за 

извършване на сделка с недвижим имот. Разпределено е на 12.11.2012 г. и същия 

ден съдията-докладчик е разпоредил препис от молбата да се изпрати на Д”СП” 

за сведение и становище. С разпореждане от з.з. на 15.11.2012 г. молбата е 

оставена без движение за съобразяване с разпоредбата на чл.32 ГПК. На 

15.11.2012 г. в съда е постъпило становище на Д”СП” – Петрич, а на 16.11.2012 г. 

– молбата, с която е посочено лицето – особен представител. С определение от 

з.з. на 16.11.2012 г. съдът е назначил особен представител на малолетното дете, 

който да го представлява в нотариалното производство за придобиване по 

дарение на недвижимо имущество. 
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Не бе констатирана забава на съдопроизводството по описаните по-горе 

частни гр. дела. Спазена е и разпоредбата на чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на 

детето, като с писмено разпореждане е изисквано становище от компетентната 

дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, с оглед закрила 

на правата и законните му интереси. 

 

9. Отсрочените цели съдебни заседания за двата периода на проверката:  

   

За  периодите на проверката бе установено, че едно съдебно заседание - от 

31.10.2012 г. е отсрочено, поради ползван отпуск по болест на съдията-

докладчик Николова: 

Гр. дела № № 1144/2012; 1158/2012; 1164/2012; 1152/2012; 1076/2012; 

347/2012; 1635/2012; 745/2012 – пренасрочени с разпореждане за 05.12.2012 г. 

Гр. дело № 1121/2012 – пренасрочено с разпореждане за 13.12.2012г. 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА СЪДИЯ СИЛВИЯ 

НИКОЛОВА за 2012г.  - 59 съдебни решения.  

 

  ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА по чл. 235, 

ал.5 от ГПК от съдия Силвия Николова през 2012г.  – 45 съдебни решения. 

 
 

№ на дело Правно 

основание 

Последно съд. 

зас. 

Обявено за 

решаване 

Постановен 

съдебен акт 

забава 

Гр.д. № 176/2011 Чл.200, ал.1 

КТ 

24.11.2011 03.01.2012г. 03.05.2012г. 4 м и 

10 дни 

Гр.д.№1163/2010 Чл.124 

ал.1ГПК 

11.07.2011 01.09.2011г. 30.01.2012г. 4м и 

20 дни 

Гр.д.№ 943/2007 Чл.34 ЗС 21.09.2011 21.10.2011г. 07.02.2012г. 3м. и 

17 дни 

Адм.д. №  1296/11 Чл.147 

АПК 

12.01.2012 13.02.2012г. 22.05.2012 г. 3м и 

10 дни 

гр.д. № 1034/2011 чл.422 07.12.2011 09.01.2012г. 13.02.2012 г. 1 м. и 

6 дни 

Гр.д. № 873/2011 чл.79, ЗЗД           07.12.2011             09.01.2012 24.02.2012 г. 1 м и 

25 дни 

Гр.д. № 1159/2011 Чл.344 КТ 14.12.2011 28.12.2011 10.01.2012 г. 27 дни 

Гр.д. № 864/2011 Чл.108, ЗС 15.12.2011 16.01.2012 04.04.2012 г. 2 м и 

19 дни 

Гр.д. № 1030/2011 Чл.422 ГПК 15.12.2011 16.01.2012 27.02.2012 г. 1 м и 

11 дни 

Гр.д. № 847/2008 Чл.108 ЗС 19.12.2011 19.01.2012 11.04.2012 г. 2 м и 

23 дни 

Гр.д. № 1617/2011 Чл.50 СК 21.12.2011 23.01.2012 31.01.2012 г. 8 дни 

Гр.д. № 1109/2011 Чл.49, СК 12.01.2012 13.02.2012 24.02.2012 г. 11 дни 

Гр.д. № 1149/2011 Чл.422 ГПК 18.01.2012 20.02.2012 10.05.2012 г. 2 м и 

22 дни 

Гр.д. № 1416/2011 Чл.422 ГПК 18.01.2012 20.02.2012 29.02.2012 г. 11 дни 

Гр.д. № 1430/2011 Чл.143 СК 26.01.2012 15.02.2012 21.02.2012 г. 6 дни 



 28 

Гр.д. № 1158/2011 Чл.32 ЗС 16.02.2012 16.03.2012 09.05.2012 г. 1 м и 

23 дни 

Гр.д. № 1914/2010 Иск по ЗЗД 07.03.2012 07.04.2012 03.08.2012 г. 3 м и 

27 дни 

Гр.д. № 1417/2011 Чл.45 ЗЗД 15.03.2012 17.04.2012 20.06.2012 г. 2 м и 3 

дни 

Гр.д. № 1150/2011 Чл.422 ГПК 15.03.2012 17.04.2012 13.06.2012 г. 1 м и 

28 дни 

Гр.д. № 37/2012 Чл.49 СК 15.03.2012 17.04.2012 07.05.2012 г. 20 дни 

Гр.д. № 897/2011 Чл.422 ГПК 22.03.2012 23.04.2012 14.06.2012 г. 1 м и 

22 дни 

Гр.д. № 1174/2008 Чл.34 ЗС 29.03.2012 02.05.2012 03.08.2012 г. 3 м и 4 

ден 

Гр.д. № 1689/2011 Чл.128 КТ 10.05.2012 11.06.2012 30.07.2012 г. 1 м и 

19 дни 

Гр.д. № 658/2011 Чл.135 ЗЗД 10.05.2012 11.06.2012 05.09.2012 г. 2 м и 

25 дни 

Гр.д. № 559/2011 Чл.422 ГПК 23.05.2012 25.06.2012 27.08.2012 г. 2 м и 3 

дни 

Гр.д. № 708/2011 Чл. 79 ЗЗД 23.05.2012 25.06.2012 06.08.2012 г. 1 м и 

12 дни 

Гр.д. № 167/2011 Чл.422  

ГПК, 

06.06.2012 06.07.2012 18.07.2012 г. 12 дни 

Гр.д. № 999/2009 Чл.14, ал.4, 

ЗСПЗЗ 

14.06.2012 16.07.2012 10.09.2012 г. 1 м и 

27 дни 

Гр.д. № 264/2012 Чл.422 ГПК 14.06.2012 16.07.2012 20.07.2012 г. 6 дни 

Грд. № 933/2012 Чл.50 СК 14.06.2012 16.07.2012 17.07.2012 г. 3 ден 

Гр.д. № 169/2012 Чл.49 СК 15.06.2012 16.07.2012 04.09.2012 г. 1 м и 

19 дни 

Гр.д. № 517/2012 Чл.19, ал.1 

ЗГР 

21.06.2012 23.07.2012 26.07.2012 г. 5 дни 

Гр.д. № 95/2012 Чл.327 ТЗ 21.06.2012 23.07.2012 04.09.2012 г. 1 м и 

14 дни 

Гр.д. № 642/2012 Чл.422 ГПК 21.06.2012 23.07.2012 26.07.2012 г. 5 дни 

Гр.д. № 514/2012 Чл.150, 

чл.149 СК 

25.07.2012 08.08.2012 09.08.2012 г. 1 ден 

Гр.д. № 779/2012 Чл.34 ЗС 25.07.2012 24.08.2012 17.09.2012 г. 24 дни 

Гр.д. № 266/2012 Чл.128 КТ 26.07.2012 09.08.2012 22.08.2012 г. 14 дни 

Гр.д. № 1796/2011 Чл.422 ГПК 13.08.2012 17.09.2012 29.09.2012 г. 16 дни 

Гр.д. № 1549/2011 Чл.422 ГПК 19.09.2012 19.10.2012 22.10.2012 г. 3 дни 

Адм.д.№ 794/2012 Жалба по 

ЗСПЗЗ 

20.09.2012 22.10.2012 06.12.2012 г. 1 м и 

16 дни 

Гр.д.№ 830/2012 Чл.422 ГПК 20.09.2012 22.10.2012 19.11.2012 г. 29 дни 

Гр.д.№ 1265/2011 Чл. 79 ЗЗД 20.09.2012 22.10.2012 19.11.2012 г. 29 дни 

Гр.д. № 99/2012 Чл.422 ГПК 25.10.2012 26.11.2012 06.12.2012 г. 11 дни 

Гр.д.№ 1201/2012 Чл. 422ГПК 07.11.2012 07.12.2012 18.12.2012 г. 11 дни 

Гр.д.№ 1366/2012 Чл.143 СК 13.12.2012 27.12.2012 28.12.2012 г. 15 дни 

             
Видно от изисканата от Председателя на съда и представена справка за 

съдебните актове, постановени от съдия Николова, общият брой решения за 

проверяваните периода е 59, от които 45 решения са постановени извън 

установения едномесечен срок по чл. 235,ал.5 ГПК и само 14 решения са 
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постановени в срок. След като проверяващият екип се запозна със заповед № 

48/23.10.2012г., с която Председателят на съда е наложил дисциплинарно 

наказание „забележка” по чл. 308, ал.1,т.1 ЗСВ на съдия Николова се установи, че 

29 от 45-те просрочени съдебни решения по дела на доклад на съдия Николова, 

фигуриращи в изисканата справка от ИВСС, са посочени в мотивите, с които й е 

наложено дисциплинарното наказание „забележка” по чл. 308, ал.1, т.1 ЗСВ, а те 

са: гр.дело № 176/2011г.  – забава 4 м. и 10 дни,  

     гр. дело № 1296/2011г.- забава 3 м. и 10 дни,  

     гр.дело № 1034/2011г. – забава 1 м. и 6 дни,  

     гр.дело № 873/2011г. –  забава 1 м. и 25 дни,  

     гр.дело № 864/2011г. –  забава 2 м. и 19 дни,  

     гр. дело № 1030/2011г. - забава 1м. и 11 дни,  

     гр.дело № 847/2008г.   – забава 2 м. и 23 дни,  

     гр.дело № 1109/2011г. - забава 11 дни,  

     гр. дело № 1149/2011г.- забава 2 м. и 22 дни,  

     гр.дело № 1416/2011г. – забава 11 дни,  

     гр. дело № 1430/2011г. – 6 дни,  

     гр. дело № 1158/2011г. – забава 1 м. и 23 дни,  

     гр.дело № 1914/2010г. – забава 3 м. и 27 дни,  

     гр. дело № 1417/2011г. – забава 2 м. и 3 дни,  

     гр. дело № 1150/2011г. – забава 1 м. и 28 дни,  

     гр. дело № 37/2012г.     – забава 20 дни, 

     гр.дело № 897/2011г.    – забава 1 м. и 22 дни,  

     гр.дело № 1174/2008г.  – забава 3 м. и 4 дни, 

     гр. дело № 1689/2011г. – забава 1м. и 19 дни, 

     гр. дело № 658/2011г.   – забава 2 м. и 25 дни,  

     гр. дело № 559/2011г.   – забава 2м. и 3 дни,  

     гр. дело № 708/2011г.   – забава 1 м. и 12 дни, 

     гр.дело № 167/2011г.   – забава 12 дни,  

     гр.дело № 999/2009г.   – забава 1 м. и 27 дни, 

     гр.дело № 264/2012г.   – забава 6 дни,  

     гр. дело № 933/2012г.  – забава 3 дни,  

     гр.дело № 169/2012г.   – забава 1 м. и 19 дни, 

     гр. дело № 517/20012г. – забава 5 дни,  

     гр. дело № 95/2012г.     – забава 1 м. и 14 дни,  

     гр. дело № 642/2012г.   – забава 5 дни,  

     гр. дело № 514/2012г.   – забава 1 ден.  

 

 В тази връзка, решенията по цитираните по-горе дела, постановени извън 

законоустановения едномесечен срок не следва да се обсъждат и вземат предвид 

при изводите и препоръките по настоящия Акт, съобразно разпоредбата на чл. 

308, ал.4 ЗСВ, според която за едно и също дисциплинарно нарушение се налага 

само едно дисциплинарно наказание. 

Просрочените съдебни актове, които бяха установени в хода на настоящата 

проверка и които не са посочени в мотивите на издадената заповед № 
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48/23.10.2012г. на Председателя на РС-Петрич за налагане на дисциплинарното 

наказание на съдия Николова, са 14 броя, както следва: 

     гр. дело № 1163/2010г.  - забава 4 м. и 20 дни,  

     гр.дело № 943/2007г.    – забава 3 м. и 17 дни,  

     гр.дело № 1159/2011г.  – забава 27 дни,  

     гр.дело № 1617/2011г.  – забава 8 дни,  

     гр. дело № 779/2012г.   – забава 24 дни,  

     гр.дело № 266/2012г.    – забава 14 дни,  

     гр.дело № 1796/2011г.  – забава 16 дни,  

     гр. дело № 1549/2011г. – забава 3 дни,  

     гр.дело № 794/2011г.    – забава 1 м. и 16 дни,  

     гр. дело № 830/2012г.   – забава 29 дни,  

     гр. дело № 1265/2011г. – забава 29 дни,  

     гр.дело № 99/2012г.      – забава 11 дни,  

     гр. дело № 1201/2012г. – забава 11 дни,  

     гр. дело № 1366/2012г. – забава 15 дни.  

 

При извършената на място проверка в РС-Петрич, в разговор с 

проверяващия екип, съдия Николова сподели затрудненията си, свързани с 

лични, здравословни и семейни отношения, както и ежедневното и пътуване  от 

Благоевград до Петрич и обратно.  

По отношение на факта, че съдия Николова живее в гр. Благоевград и всеки 

ден пътува до работното си място в РС-Петрич, то проверяващите считат, че 

местоживеенето и местоработата е личен избор на всеки магистрат и не следва да 

се  отразява върху изпълнението на неговите служебни задължения. 

Съдия Силвия Николова декларира пред проверяващите, че към 28.02.2012г. 

няма ненаписани съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок. 

  

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че са налице пропуски, констатирани по дела на доклад 

на съдия Силвия Николова, които се отнасят до тяхното движение и 

приключване. 

Наред с изводите, направени заедно с констатациите по отделните дела, 

може да се направи следното обобщение:  

        Налице са обективни предпоставки за отлагане на делата и 

неприключването им в тримесечен срок, но заедно с това, проверката констатира 

субективните причини за забавяне на съдопроизводството от страна на съдия 

Николова, свързани с несвоевременното администриране на делата, няколко 

месечно забавяне при постановяване на определението по чл. 140 ГПК за 

насрочване на съответното дело. От изложените фактически обстоятелства в т. І 

и т. ІІ от настоящия Акт, във връзка с извършената проверка по горецитираните 

сигнали, както и по други описани по-горе дела на доклад на съдия Николова 
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(пр. - гр.д. № 348/2012г.), се налага извода за необосновано забавяне в действията 

на съда след депозиране на отговора от ответниците по тези дела. По първия 

сигнал близо пет месеца, а по другите два сигнала до председателя - три месеца 

след представяне на отговора, съдия Николова с определение по чл. 140 и чл. 146 

ГПК е насрочила първото открито съдебно заседание по съответното дело. С 

поведението си съдът е предизвикал необосновано забавяне, което не 

кореспондира с изискването по чл. 13 ГПК делата да се разглеждат и решават в 

разумен срок. 

В тази връзка, препоръчваме (каквато добра практика бе установена в други 

проверени съдилища) Председателят на РС - Петрич да предложи за обсъждане и 

приемане на Общо събрание на съдиите времеви стандарти при извършване на 

предварителни проверки по редовността на исковите молби/ молби след 

образуването на делата или при изпълнение от страните на дадените от съдията-

докладчик указания, при постановяване на разпорежданията по чл. 131 ГПК и 

определенията по чл. 140 ГПК (извън бързите производства), както и регламент 

за своевременно докладване на постъпващите в хода на производството по 

съответното дело молби и други документи от деловодител на съдията - 

докладчик, което да се удостоверява писмено с дата и подпис на деловодител 

върху специален контролен лист. С приемането на регламента, утвърден със 

заповед на Председателя на съда, след решение на Общото събрание, се цели 

недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство и по-ефективен, 

в интерес на страните съдебен процес. Или, с други думи, препоръчително е да се 

регламентират правилата за движението на образуваните дела, включително 

начин и срок за администриране на текущ доклад по гражданските дела, с 

нарочна заповед на Председателя на съда, след обсъждане и приемане на 

регламента от Общо събрание на съдиите в РС-Петрич.   

Една част от обявените за решаване граждански дела, посочени по-горе, са 

приключени от съдия Николова извън законоустановения срок по чл. 235, ал.5 

ГПК, като са допуснати просрочия по 14 съдебни акта, в рамките между 3 дни и 

4 м. и 20 дни, което е нарушение на чл. 235, ал. 5 ГПК. Констатирано бе по някои 

дела, че съдия Николова при обявяване датата, на която ще бъде постановен 

съдебният акт е съобщавала, че решението ще бъде съобщено на дата, след месец 

и половина по съображения, свързани с ползване на платен отпуск: „тъй като 

съставът ще ползва разрешен платен годишен отпуск, решението по делото ще 

бъде обявено в първия работен ден…”. Недопустимо е съдът на нарушава и 

удължава едномесечния процесуален срок по чл. 235, ал.5 ГПК. 

Цитираните пропуски и нарушения са извършени от съдия Николова, 

въпреки, че видно от  предоставената от Председателя на съда справка за 

дейността на 4-те съдии от гражданска колегия при РС-Петрич за 2012г. и 

проверката по конкретни дела (описани по-горе),  нейният съдебен състав не е 

най-натовареният, с най-сложните от правна и фактическа страна дела. Съдия 

Николова има 106 бр. новопостъпили, разпределени дела през 2012 г., докато 

съдия Бисеркова има 110 бр. дела, съдия Хаджиева  - 109 бр. дела. На съдия 

Кобуров са разпределени 104 новопостъпили дела през 2012г. Свършените от 

съдиите в гражданска колегия дела през 2012г. са приблизително еднакъв брой – 

съдия Хаджиева – 474 бр. свършени дела, съдия Бисеркова и съдия Кобуров - по 
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472 бр. дела и съдия Николова – 470 бр. свършени дела, в това число и ч.гр.дела. 

От делата, свършени с решения, съдия Бисеркова има постановени 65 решения в 

срок, съдия Кобуров има 71 решения в срок, съдия Хаджиева има 70 решения в 

срок, а съдия Николова има постановени 59 решения, 13 от които в 

законоустановения срок и 46 решения извън срока по чл. 235, ал.5 ЗСВ. 

 

Сроковете, определени в процесуалните закони, според чл. 12, ал.2 ГПК, са 

задължителни за съдиите. В тази връзка, с оглед недопускане на просрочени 

съдебни актове в бъдеще, проверяващият екип счита за уместно да препоръча 

спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства, предприемане на 

необходимите, законоустановени мерки от административния ръководител, в т.ч. 

и  прилагане разпоредбата по чл. 337 ЗСВ, според която Председателят на съда 

да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия 

да изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени.  

Би било удачно също, Административният ръководител на съда да обвърже 

получаването на целевите персонални награди /средства за допълнително 

материално стимулиране, в случай, че се предвидят такива по съответния 

законоустановен ред/ на всеки магистрат и съдебен служител в РС-Петрич с 

конкретните, индивидуално постигнати резултати през календарната година. В 

тази връзка, ще бъде направена съответната препоръка. 

                      

       По време на проверката на дейността на съдия Николова бяха констатирани 

и следните пропуски в РС-Петрич: 

 При отсъствие на административния ръководител бе установено, че 

разпределението на делата на случаен принцип в РС-Петрич е извършвано от 

Силвия Арабаджиева – съдебен администратор, която е и подписвала 

съответните протоколи, приложени към делата. Според разпоредбата на чл. 46, 

ал.1 от ПАРОАВАС, дейността по образуване и разпределение на делата следва 

да се извършва от Председателя на съда или от определен от него съдия, в деня 

или най-късно на следващия ден след постъпване на книжата в съда. В този 

смисъл ще бъде направена съответната препоръка, с оглед и на обстоятелството, 

че в РС-Петрич работят 6 наказателни съдии (в това число председател) и 4 

граждански съдии, поради което изключението по ал. 2 на чл. 46 от ПАРОАВАС 

е неприложимо. 

 При подробната проверка на цитирани по-горе дела, по които 

производството е спряно, се установи, че няма данни същите да са докладвани 

ежемесечно на съдията-докладчик или на административното ръководство. 

Служба "Съдебно деловодство" следва да спазва изискванията по чл. 106 от 

ПАРОАВАС ежемесечно да извършва проверка на делата, които не са насрочени 

и да докладва резултата на административния ръководител на съда. В тази 

връзка, ще бъде направена съответната препоръка. 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  
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П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

 

 

1. Административният ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД – 

ПЕТРИЧ да упражни правомощията си и предприеме необходимите 

административни, дисциплиниращи мерки (според чл. 327 от ЗСВ или 

чл. 308, ал.1, т.1 и т.2. от ЗСВ) спрямо районен съдия Силвия 

Николова, във връзка с констатираните нарушения и пропуски – 

неспазване на процесуалния срок по чл. 235, ал.5 ГПК при 

постановяване на 14 броя съдебните решения по цитираните по-горе 

дела през 2012г. /с просрочие между 3 дни и 4 месеца и 20 дни/, както и 

несвоевременното администриране на описани в обстоятелствената 

част на Акта проверени дела, на доклад на съдия Николова; 

 

 

2. Съдия Силвия Николова да администрира ритмично и своевременно 

разпределените й дела, при спазване на установените процесуални 

срокове, както и да постановява съдебните актове в сроковете по чл. 

235, ал. 5 ГПК и чл. 316 ГПК; 

 

 

3. Административният ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - 

ПЕТРИЧ да организира Общо събрание на съдиите от РС-Петрич, на 

което да се обсъдят и приемат времеви стандарти относно движението 

на гражданските дела, извън изрично предвидените в ГПК 

процесуални срокове, в интерес на страните в процеса, както и 

регламент за своевременно докладване на постъпващите в хода на 

производството по съответното дело молби и други документи от 

деловодител на съдията – докладчик, в интерес на страните в процеса. 

Въз основа на приетото от съдиите решение, Председателят на съда да 

издаде нарочна заповед и да следи за нейното изпълнение; 

 

 

4. Административният ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - 

ПЕТРИЧ да организира, в съответствие с изискването по чл. 46, ал.1 

от ПАРОАВАС, дейността по образуване и разпределение на делата да 

се извършва от Председателя на съда или от определен от него съдия, а 

не от Силвия Арабаджиева – съдебен администратор, при отсъствие на 

Председателя. За целта, да бъде издадена нарочна заповед, която да 

определи съдията, който ще извършва разпределението на делата, в 

отсъствието на председателя, процентът дела, които ще се разпределят 

на всички съдии по щат и която заповед да гарантира равномерно 

разпределение на делата между съдебните състави; 
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5. Административният ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - 

ПЕТРИЧ да упражни правомощията си за контрол на дейността по 

администриране на спрените производства по гражданските дела, с 

оглед спазване на чл. 106 ПАРОАВАС и недопускане забава на 

производството чрез срочното възобновяване на делата, ако са 

отстранени пречките за движението им; 

 

 

 

6. Административният ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - 

ПЕТРИЧ да издаде нарочна заповед, с която на основание чл. 337 ЗСВ 

да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди 

съответният съдия (в това число и съдия Силвия Николова) да 

изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени, да 

регламентира условията при получаване на целеви парични награди 

на всеки магистрат и съдебен служител в РС-Петрич (в случай, че 

такива са предвидени по законоустановения ред), като ги обвърже с 

конкретните, индивидуално постигнати резултати през календарната 

година, както и да осъществява контрол по изпълнението й. 

 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям срок 

постоянен за изпълнение на препоръките по. т. 2 и т.5. Препоръката по т. 1 да се 

изпълни своевременно, съобразно законово-предвидената процедура. 

Препоръките по т. 3, т.4 и т. 6 да се изпълнят в едномесечен срок. 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

РС-Петрич в двумесечен срок да уведоми писмено Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените препоръки. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на РС- Петрич и на съдия Николова. Председателят на 

РС-Петрич да връчи Акта с резултатите от проверката на съдия Силвия 

Николова, III гр. състав. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис от 

Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд - 

Благоевград. 

 

                                                     

 

                                                ИНСПЕКТОР: 

                                                                                                                                                                                  

                                                                         ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 
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……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Мая Банчева - 

Председател на Районен съд - Петрич. 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

     

                                  Получил акта:………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на съдия Силвия 

Николова, , III гр. състав, РС-Петрич. 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    

 

                          Получил акта:………………………………………. 

 

 


