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Проверката в Районен съд - Брезник е извършена в периода  

26.05.2015г. - 27.05.2015г. в изпълнение на Заповед № ПП-01-25/14.05.2015г. 

на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от 

инспектор Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и Христо Нанев. 

Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 

административната дейност на Районен съд - Брезник; организацията по 

образуване, движение и приключване на гражданските дела в Районен съд – 

Брезник; организация по приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; приключилите граждански дела; констатиране 

на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички граждански дела образувани и 

разгледани в Районен съд – Брезник през проверявания период. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2013г. – 31.12.2014г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на проверката е непосредствено проучване на деловодните 

книги и делата; анализ на документацията, индивидуални беседи и разговори. 

 

Проверката констатира следното: 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

НАТОВАРЕНОСТ НА  СЪСТАВИТЕ ПО 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.  УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Административното и организационното ръководство на Районен съд- 

Брезник през 2013г. и през 2014г. е осъществявано от Председателя на съда, 

съдия Роман Николов, който заема тази длъжност от 20.06.2005г. 

В началото на проверявания период в Районен съд - Брезник са били 

разкрити три щатни съдийски бройки, заемани съответно от съдиите Роман 

Николов, Веселин Хайдушки и Кристиян Петров. В действителност обаче, са 

правораздавали съдиите Роман Николов и Веселин Хайдушки. Съдия 

Кристиян Петров е бил командирован, считано от 03.12.2012г. в РС – Перник, 

със заповед № 473/30.11.2012г. на Председателя на Пернишкия окръжен съд. 

С Решение на ВСС по Протокол №51/18.12.2013г., е съкратена една щатна 

длъжност „съдия”, като съдия Петров е преназначен в  РС – Перник, считано 

от датата на решението.  
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В Районен съд – Брезник няма специализация на съдиите по гражданска 

и наказателна материя предвид малкия щат. Съдиите разглеждат както  

граждански и административни, така  и наказателни дела. Разпределението на 

всички дела в Районен съд – Брезник се извършва електронно, според 

поредността на постъпването им и при спазване на принципа на случайния 

подбор. Прилага се системата, предоставена от ВСС – “Law Choice”. В съда 

действат утвърдени със заповед на председателя на съда „Вътрешни правила 

за случайно разпределение на делата”. Съгласно същите, постъпилите в съда 

книжа се образуват в дела от председателя по тяхната поредност и се 

разпределят по докладчици, чрез горепосочената система в деня на 

постъпването им. Електронното разпределение на делата се извършва от 

председателя на съда, а в негово отсъствие от заместващия го съдия, 

оправомощен изрично със заповед. Копия от протоколите се прилагат по 

делата. Така определеният начин на разпределение е в съответствие  с 

разпоредбите на чл.9 от ЗСВ и чл.35 от ПАС. 

Съгласно „Правилата”, частните граждански дела с предмет чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК,  също са разпределяни на принципа на случайния подбор. 

Делата, за които законът предвижда разглеждане в кратки процесуални 

срокове /Глава XXV ГПК/ се докладват веднага за разпределение по 

гореустановения ред, като се изключва съдията, който се намира  

законоустановен отпуск. 

 При постъпила молба за обезпечение на бъдещ иск, същата се докладва 

незабавно за разпределение, като от последното се изключва съдията, който е 

в отпуск в деня на постъпване на молбата. 

Съгласно създадената организация на работа, дежурствата се поемат 

изцяло от председателя на съда, а в негово отсъствие се възлагат на 

заместващия го съдия. По дежурство се разглеждат молбите за извършване на 

разпоредителни действия от недееспособни с недвижими вещи, с движими 

вещи чрез формална сделка и влогове, разпорежданията за вписване на отказ 

от наследство, искания за назначаване на особен представител.  

Преразпределение на дело се прави при отвод или друга обективна 

причина, налагаща отсъствие, както и в случаите на абсолютни процесуални 

пречки за участие в процеса, предвидени в ГПК. Извършеното  

преразпределение задължително се мотивира от председателя на съда и се 

въвежда в програмата.  

 Протоколите за извършеното случайно разпределение на делата се 

съхраняват, както на хартиен, така и  на електронен носител. 

В Районен съд - Брезник, е въведена деловодна програма „САС – 

Съдебно деловодство”, която позволява да бъдат отразявани всички 

съдопроизводствени действия и да бъдат извършвани бързи справки. В 

системата се прилагат копия от постановените съдебни актове, което 
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осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията в 

съответствие с разпоредбата на чл.73, ал.1 от ПАС.  

           В съда се водят по години, всички книги и регистри предписани от 

ПАРОАВАС /отм./ и ПАС. Книгите и регистрите  се водят  редовно и 

коректно. Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на съда в 

съответствие с разпоредбите на ЗЗКИ и ЗЗЛД и се вписват в регистъра по 

чл.235, ал.5 от ГПК. 

Бързите производства по чл.310 от ГПК са отбелязани в електронната 

деловодна система и са маркирани върху папките на делата с жълт етикет, 

съобразно изискванията на чл.78, ал.5 от ПАС. 

Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, като се 

спазват процесуалните срокове. Разпорежданията на съдиите се изпълняват в 

срок от съдебния секретар и деловодител. Деловодството и дейността на 

съдебните секретари са добре организирани, поради което не стават причина 

за забавено движение на дела.  

          В хода на проверката бе установено, че в съда не се отлагат цели 

съдебни заседания. Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  

Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на 

съхранението им.  

Няма  изрична заповед за администриране на спрените дела, но те се 

проверяват регулярно.  

Със Заповед № РД-08-74/01.08.2011г. на Административния 

ръководител на съда е регулирана дейността по прилагане на Наредба 

№14/2009г., за реда и начина на предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до НБД „Население”.  

 

 

2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

  По данни от справки към отчетния доклад за 2013г., Районен съд - 

Брезник, са разгледани 327 граждански и частни граждански дела. 

Приключени са 284 дела или 87 на сто от делата. Несвършени в края на 

отчетния период са 43 дела или 13 на сто от всички дела за разглеждане. 

Висящността на съда е увеличена от 34 дела в началото на периода на 43 дела 

в края на периода или общо с 9 дела. 

  По данни от справки към отчетния доклад за 2014г., Районен съд - 

Брезник, са разгледани 393 граждански и частни граждански дела. 

Приключени са 342 дела или 87 на сто от делата. Висящността на съда се е 

увеличила от 43 дела в началото на периода на 51 дела в края на периода или 

с 8 дела. 
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                                       3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

По отношение условията на труд следва да отбележим, че материалната 

база е  много добра и достатъчна за работата на съда. Съдиите  разполагат със 

самостоятелни кабинети и са оборудвани с  персонални компютърни 

конфигурации. Съдът разполага с достатъчно съдебни зали, което позволява 

безпрепятствено правораздаване на всички състави. 

 

 

       ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА. 

 

  

СЪДИЯ РОМАН НИКОЛОВ 

  

Съдия Роман Николов е Административен ръководител, Председател 

на Районен съд Брезник  от 2005г. бил е титуляр  на съдебен състав през 

целия проверяван период, като е е работил с натоварване от 100% по всички 

дела. Към момента на проверката,  съдия Николов е със 17 годишен  стаж  по 

чл.164 от ЗСВ.  

     

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Николов, видно от 

справки към отчетните доклади за дейността на РС-Брезник е разгледал общо 

359 граждански дела. Приключени са 307 дела, или 86 на сто. Висящността в 

края на първата година от проверявания период, 2013г. е повишена от 17 дела 

на 23 дела или с 6 дела. В края на 2014г. Висящността е повишена, отново с 6 

дела - от 23 на 29 дела. Това се дължи, както на обстоятелството, че съдия 

Николов е изпълнявал административни функции, така и на факта, че  е 

разглеждал и наказателни дела. По данни от предоставени за целта на 

проверката справки, в открито заседание съдия Николов е насрочил 197 дела, 

които е разгледал в 88 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани 

по 2 дела. От насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени 

общо 89 дела, от които 75 дела са свършени с решение и 14 дела са 

прекратени. Съотношението на приключени към насрочени дела показва 

коефициент на ефективност в размер на 45 на сто.  

 Проверката на дейността на съдия Николов установи следното: 
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          Бяха проверени гр.д. №№ 314/12г; 303/12г; 292/12г; 313/12г; 52/13г; 

192/13г; 184/14г; 212/14г; 108/13г; 285/12г; 282/12г; 255812г; 31/14г; 55/14г; 

122/14г; 220/13г; 175/13г; 174/13г; 100/13г; 293/14г.   и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Николов се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на образуване на 

делата, или най-късно на следващия ден. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява веднага след изтичане на срока за отговор. По голяма част 

от проверените дела, определенията не са подробни и не съдържат проекти за 

доклади, но това обстоятелство не се отразява на бързината на разглеждането 

им. Обикновено делата приключват в едно, най–много в две съдебни 

заседания. По делата с правно основание  чл.422 от ГПК, заповедните 

производства се изискват ведно с образуването им, с оглед своевременната 

проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания, 

поради нередовно призоваване, неявяване на вещи лица или неизготвена в 

срок експертиза. 

Делата, както бе посочено се разглеждат в 1 до 2 съдебни заседания, 

което показва решително прилагане разпоредбите на ГПК относно бързина на 

производството.За ускореното правораздаване допринася и 

дисциплинирането на страните от съда, който ги предупреждава за  

преклудиране на доказателствените им искания по чл. 159 от ГПК. Но има и 

случаи  на разглеждане на делата в повече от 2 съдебни заседания, което е 

характерно за делата с фактическа и правна сложност, каквито са делбите и 

вещните искове, и което се отразява на размера на коефициента на 

ефективност.  

          В резултат на доброто предварително проучване на делата 

непосредствено преди съдебно заседание, въпреки липсата на проекти за 

доклади, през проверявания период, съдия Николов не е допуснал забавяне на 
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производството поради постановяване на определения за отменен ход по 

същество.   

         

                        1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Николов е постановил извън едномесечния срок 

по чл.235, ал.5 от ГПК решенията по 8 дела, като просрочието е от няколко 

дни; само по гр.д. № 209/13г; 259/13г. и 26/14г. то надвишава с около 20 дни 

посочения срок. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Николов е разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба или най-късно на следващия ден. Съдът се е произнасял не с 

разпореждане, а с определение по чл.312, ал.1 от ГПК, в деня на постъпване 

на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от 

ГПК. Съставен е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК. С оглед правна 

прецизност следва съдът да се произнася с разпореждане по чл.312, ал.1, т.1 

от ГПК, а не с определение, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

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

         Проверката не установи дела, по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение по чл.239 от ГПК. 

           2. Качество на съдебните актове  

           През проверявания период са обжалвани 11 съдебни акта, постановени 

от съдия Роман Николов. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 8 акта или 73 на сто, което показва високо качество на 

правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в Районен съд Брезник, в състава 

председателстван от  съдия Николов са неприключени 17 дела образувани 

преди 01.01.2013г. Необходимо е да бъдат предприети необходимите 

действия от съдебния състав за своевременното им приключване. Спрени са 3 

дела, които се администрират редовно, а гр.д. № 100/13г. е прекратено след 

изтичане на шестмесечния срок по чл.229, ал.1, т.1 от ГПК. 
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           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Николов е разгледал 176 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 285/14г; 234/14г; 331/14г; 333/14г; 46/14г; 

95/13г; 288/13г; 221/13г; 165/13г; 166/13г; 37/13г; 32/14г; 43/14г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съгласно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване издаването на 

изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Издаденият 

изпълнителен лист е  отбелязван върху заповедта за изпълнение, но не и 

върху документа послужил за основание за издаването ѝ, каквото е 

изискването  на чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Николов  е разгледал една молба по 

чл.390 от ГПК, като съдът е  постановил прекратяване на производството и 

изпращане на делото на Окръжен съд Перник при проявление на хипотезата 

на чл.23, ал.3 от ГПК. 

 

          5.3. Други частни граждански дела 
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         През проверявания период съдия Николов е разгледал 10 бр. други 

части граждански дела, по които се е произнесъл в деня на образуването им. 

 

 

 

СЪДИЯ ВЕСЕЛИН ХАЙДУШКИ 

  

Съдия Веселин Хайдушки е бил титуляр  на съдебен състав през целия 

проверяван период. Към момента на проверката,  съдия Хайдушки е с 13 

годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

     

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Хайдушки, видно от 

справки към отчетни доклади за дейността на РС-Брезник е разгледал общо 

361 граждански дела. Приключени са 321 дела, или 89 на сто. Висящността в 

края на 2013г. е повишена от 17 дела на 20 дела или с 3 дела. В края на 2014г. 

висящността е повишена с 2 дела от 20 на 22 дела. По данни от предоставени 

за целта на проверката справки, в открито заседание съдия Хайдушки е 

насрочил 208 дела, които е разгледал в 127 заседателни дни. Средно в 

заседание са разглеждани по-малко от 2 дела. От насрочените в открито 

съдебно заседание дела са приключени общо 98 дела, от които 87 дела са 

свършени с решение и 11 дела са прекратени. Съотношението на приключени 

към насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 47 на 

сто. Причината за повишената, макар и с малко висящност, вероятно се 

дължи на обстоятелството, че съдия Хайдушки  е разглеждал и наказателни 

дела.  

          Проверката на дейността на съдия Хайдушки установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 311/12г; 310/12г; 309/12г; 298/12г; 270/12г; 

207/12г; 204/12г; 229/11г; 107/11г; 208/10г; 152/13г; 123/14г;185/14г; 

153/14г; 265/14г; 173/13г; 172/13г; 200/13г; 302/14г.;312/12г; 315/12г; 

316/12г    и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Хайдушки се произнася с разпореждане за оставяне на делото 

без движение  или с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, обикновено в деня на 

образуване на делата, но най-късно на следващия ден. Определение по чл.140 
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от ГПК съдът постановява незабавно след изтичане на срока за отговор. 

Определенията обикновено съдържат проекти за доклади и съответно 

произнасяне по доказателствените искания на страните. По този начин 

позициите на спорещите страни се изясняват още преди първото съдебно 

заседание, което ускорява производството. По делата с правно основание  

чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват ведно с образуването 

им, с оглед своевременната проверка на редовността и допустимостта на 

исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани изолирани случаи на забавяне на процеса поради  отлагане 

на съдебни заседания, нередовно призоваване, неявяване на вещи лица или 

неизготвена в срок експертиза. Председателя на състава извършва 

съответните действия по дисциплиниране на страни, вещи лица и връчители. 

Така по гр.д. № 270/12г.  съдия Хайдушки  е изискал обяснения от 

длъжностното лице за забавено връчване на книжа. 

Обикновено делата приключват в едно, най – много в две съдебни 

заседания, с изключение на делбените производства, които са с по-голяма 

правна и фактическа сложност.  

Съдия Хайдушки е постановил през проверявания период едно 

определение за отменен ход по същество – по гр.д. № 172/13г., но 

производството е забавено минимално.   

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Хайдушки е постановил извън едномесечния 

срок по чл.235, ал.5 от ГПК решенията по 3 дела, но просрочието е 

незначително, с по 2-3 дни. 

           1.4. Производства по Глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, спазване на сроковете по бързите  производства 

по Глава ХХV от ГПК. Съдия Хайдушки е разпореждал размяна на книжа в 

деня на постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. 

Съдът се е произнасял с разпореждане или с определение по чл.312, ал.1 от 
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ГПК, в деня на постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния 

срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставян е и писмен доклад. Решенията са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК.  

 

 

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

          

Проверката не установи дела, по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение по чл.239 от ГПК. 

                         

          2. Качество на съдебните актове  

          През проверявания период са обжалвани 22 съдебни акта, постановени 

от съдия Хайдушки. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 19 акта или 86 на сто, което показва високо качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в Районен съд Брезник, в състава 

председателстван от съдия Хайдушки са неприключени 17 дела образувани 

преди 01.01.2013г. Необходимо е да бъдат предприети необходимите 

действия от съдебния състав за възможно по-бързото им приключване. 

Спрени са 7 дела, които се администрират редовно. 

            4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Хайдушки е разгледал 180 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 268/14г; 292/14г; 298/14г; 300/14г; 

315/14г; 120/13г; 256/13г; 229/13г; 150/13г;. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно и 
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надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съгласно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване издаването на 

изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение. В заповедта се отбелязва издаването на 

изпълнителния лист, но не се прави такова отбелязване върху документа по 

чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Хайдушки  е разгледал една молба по 

чл.390 от ГПК, като съдът е постановил прекратяване на производството и 

изпращане на делото на Софийски районен съд по подсъдност.  

           

5.3. Други частни граждански дела 

 

         През проверявания период съдия Николов е разгледал 14 броя други 

части граждански дела, по които се е произнесъл в деня на образуването им. 

 

 

IV.Изпълнение на препоръките от предходни проверки 

  

С Акт за резултати от извършена проверка по граждански дела по 

Заповед № 68/03.05.2010г. на Главния инспектор на Инспектората към ВСС 

са отправени следните препоръки до Административния ръководител на 

Районен съд – Брезник:  

 

1. Препоръчва на председателя на РС - Брезник, в изпълнение на 

правомощията му по ЗСВ, да предприеме необходимите мерки за 

подобряване работата на служителите в служба „Деловодство” във 

връзка с изпълнение на задълженията им, произтичащи от Правилника 

за администрацията на районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища; 

 

2. Препоръчва на съдиите от РС – Брезник да уведомяват съответната АСП 

ДСП по местоживеенето на детето за изпращане на представител в с.з., 

който да изрази становище или при невъзможност, да се предостави 
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социален доклад по делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от 

Закона за закрила на детето; 

 

3.  Препоръчва на председателя на РС - Брезник да упражни правомощията 

си по чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на 

което да запознае съдиите с констатациите изводите и препоръките на 

настоящия акт, да се анализира и обобщи противоречивата практика на 

съда по обезпечителните производства и конкретно при определяне на 

началната дата, от която започва да тече срока за предявяване на бъдещ 

иск. 

 

Настоящата проверка констатира, че препоръките са изпълнени изцяло 

и в срок от председателя на съда, съдия Роман Николов, за което, обаче не е 

докладвано своевременно на Главния инспектор на Инспектората към ВСС. 

Със Заповед № Ж-02-16/23.07.2014г. на Главния инспектор на ИВСС е 

наредено да се извърши проверка по сигнал в Районен съд – Брезник на 

администрирането на делата с правно основание чл.50 от Семейния кодекс за 

периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. С Акта  за резултати от проверката са 

отправени препоръки до Административния ръководител на Районен съд – 

Брезник за:  

1. Стриктно спазване на срока по чл.56, ал.3 ГПК при призоваване на   

    молителите в помирителното съдебно заседание в производството по  

    чл.330 ГПК, във връзка с чл.50 от СК. 

 

2. Насрочване на помирително заседание в отклонение на  

   процесуалните срокове на чл.56, ал.3 ГПК да се допуска само в  

   изключителни случаи, след представяне на убедителни писмени  

   доказателства за това от молителите.  

 

3. Стриктно спазване изискването визирано в чл.330, ал.2 ГПК. 

 

Проверката констатира, че препоръките са изпълнени частично. 

Председателят на съда е свикал общо събрание, което с единодушие е взело 

решение за изпълнение на дадените с акта за тематична проверка препоръки, 

за което е уведомен и Главния инспектор. Констатирано бе, че все още има 

дела, по които не се спазва срокът за призоваване на молителите по чл.56, 

ал.3 от ГПК, както е по гр.д. № 49/15г. и гр.д. № 99/15г. 

 

          На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  
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ИЗВОДИ: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

През проверявания период, образуването на гражданските дела, 

насрочването и разглеждането им в открити заседания, организацията на 

дейността на съдебното деловодство и съдебните секретари е било много 

добре организирано, от Председателя на съда, съдия Роман Николов.  

Натовареността на съдебните състави е била равномерна.  

Деловодните книги са водени  по години, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС /отм./ и ПАС. В електронната деловодна система са отразени 

всички съдопроизводствени действия, с което се  осигурява откритост, 

достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на с 

разпоредбата на чл.73, ал.1 от ПАС. 

         Делата чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални 

срокове са отбелязани  с жълт етикет върху корицата на делото, съобразно 

разпоредбата на чл.78, ал.5 от ПАС. 

В съда действат Правила за случайно разпределение на делата. 

Електронното разпределение обхваща всички дела, с изключение на изрично 

посочените в Правилата. Не бе констатирано отклонение от принципа по чл.9 

от Закона за съдебната власт. Прилагането на принципа се осъществява от 

Административния ръководител на съда, а в отсъствието му, от изрично 

оправомощен съдия. Протоколите за извършеното разпределение се 

съхраняват на хартиен и електронен носител 

          В съда не се отлагат цели съдебни заседания. 

          В Районен съд Брезник е установена много добра координация между 

председател на съдебен състав, съдебен секретар и деловодител. 

Разпорежданията на председателите на състави се изпълняват своевременно, 

което спомага за ускоряване на разглеждането на делата.  

          Призоваването на страните и свидетелите е организирано добре. Рядко 

се допуска отлагане на дела поради непризовани или късно призовани страни. 

Тук също е видна координация между деловодство, съдебни секретари и 

връчители, които с насочените си действия не позволяват отлагане на дела. 

Прилагането на Наредба № 14/19.11.2009г. за реда и начина на предоставяне 

достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”, е регулирано със 

заповед на Председателя на съда, което е предпоставка за безпрепятствено и 

бързо движение на делата. 
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ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

През проверявания период делата в Районен съд - Брезник са 

образувани незабавно след постъпване на книжата в съда. Разпорежданията 

по чл.131 от ГПК и определенията по чл.140 от ГПК са постановявани  

незабавно след постъпване на разпределението на делата или съответно 

изтичане на едномесечния срок за отговор. 

Не във всички определения по чл.140 от ГПК по проверените дела се 

съдържат проекти за доклади, както и назначаване на поисканите от страните 

експертизи, но това не се отразява на бързината на разглеждане и решаване 

на делата.  

Висящността през проверявания период бележи увеличение, макар и 

незначително, но тя може да бъде снижена предвид професионалния опит и 

квалификация на съдебните състави. 

По делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство” се констатира, че законоустановените срокове са 

спазвани неизменно.  

Почти всички съдебни актове се постановяват  в срока по чл.235, ал.5 

от ГПК. Все пак съществуват и такива постановени след  едномесечния срок, 

въпреки незначителното забавяне. Следва да се положат усилия всички 

решения да се постановяват съгласно разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК.  

Установи се наличието на 34 несвършени дела, образувани преди 

01.01.2013г. Касае се най-вече за делбени дела, по които забавянето е 

обосновано от сложния фактически състав  и участието на много страни, 

повечето от които са с адрес за призоваване извън района на съда. Въпреки 

това е необходимо е да се предприемат всички предвидени и допустими от 

закона действия за възможно най-бързото приключване на тези дела, с оглед 

правата на гражданите по Глава ІІІа от ЗСВ, за разглеждане на заявления 

срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в 

разумен срок.  

 Определените в ГПК срокове, за произнасяне по делата с правно 

основание чл.410 и чл.417 от ГПК, се спазват без отклонение. Следи се за 

спазване на разпоредбите за местна подсъдност. Изпълнителните листи 

винаги се отбелязват съобразно разпоредбата на чл.416 от ГПК. Установи се, 

че разпоредбата на  чл.418, ал.2 от ГПК, относно отбелязване на издадения 

изпълнителен лист върху документа, послужил за основание за 

постановяването на заповедта за изпълнение, не се спазва. Последното би 

могло да доведе до използването на същия документ повторно, в друго 

заповедно или исково производство, което съответно да причини вреди на 

длъжника. 
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Всички останали частни граждански производства, извън посочените 

по горе, се разглеждат  и приключват в кратки срокове.   

 

Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет, счита за необходимо да отправи до Административния 

ръководител на Районен съд-Брезник, г-н Роман Николов следните  

 

ПРЕПОРЪКИ:  

 

І. Административният ръководител на Районен съд-Брезник, г-н 

Роман Николов, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от 

Закона за съдебната власт за общо организационно и административно 

ръководство на съда, като: 

 

1.Запознае съдиите от РС Брезник с констатациите, изводите и 

препоръките по настоящия Акт. 

          2.Предприеме мерки за приключване на всички дела в срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК; 

3.Предприеме мерки за възможно най-бързото приключване на 

образуваните преди 01.01.2013г. дела, с оглед правата на гражданите по 

Глава ІІІа от ЗСВ, за разглеждане на заявления срещу нарушаване на 

правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.  

4.Предприеме мерки за стриктно спазване на разпоредбата на чл. 

418, ал.2 от ГПК, относно отбелязване издаването на изпълнителен лист 

върху документа послужил за основание за издаването на заповедта за 

незабавно изпълнение; 

5.Предприеме мерки за стриктно спазване на отправените 

препоръки с Акта за резултати от извършена проверка по сигнал с вх. № 

Ж-02-16/09.06.2014г.; 

            

СРОК: 

           Препоръките да бъдат изпълнени в едномесечен срок, за което да 

бъде уведомен Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

           Актът за резултати от извършена планова проверка на Районен 

съд - Брезник да бъде изпратен на Административния ръководител на 

съда, г-н Роман Николов, като в съпроводителното писмо изрично да се 

изиска обратна информация за датата на получаването му и 

уведомяването на председателите на съдебните състави. 

            След изтичане на сроковете за възражения, респективно, отговор 

на постъпили възражения, съгласно чл.58 ал.3 ЗСВ, копие от акта да се 
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изпрати на Административния ръководител на Окръжен съд - Перник, г-

жа Елена Николова, И.Ф. Административния ръководител на 

Апелативен съд - София, г-н Стефан Гроздев и на г-жа Соня Найденова, 

представляваща Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:  

/СВЕТЛАНА БОШНАКОВА/ 

 

 


