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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД по гражданските дела 

е проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-44/08.06.2015г. на Главния инспектор 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от 

Закона за съдебната власт и съобразно Плана за провеждане на комплексни планови 

проверки на ИВСС за 2015г. 

Проверката бе извършена в периода 15.06.2015г. – 19.06.2015г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експерти ДИАНА ИВАНОВА и НИНА НИКОЛОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Благоевград по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2013г., 2014г. и 

периода м. януари 2015г. – м. юни 2015г.  

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд – 

Благоевград справки, съобразно писмо изх. № И-01-53/12.05.2015г. на ИВСС, 

допълнителна информация за дейността на съда, извлечения от електронната 

деловодна програма, заповеди, ненасрочени дела, дела, по които производството е 

спряно, дела с отменен ход по същество, насрочени дела, деловодни книги и 

регистри, както и др. произволно посочени граждански дела.  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Районен съд –Благоевград се помещава в сградата на Съдебната палата на 

Благоевград, заедно с Окръжен съд –Благоевград, Районна прокуратура-Благоевград, 

Окръжна прокуратура - Благоевград, Служба по вписванията –Благоевград  и 

Служба „Вписване на особени залози“.  

Въз основа на Заповед № М-05-510/14.02.1995г. на министъра на правосъдието, 

на когото е поверено стопанисването и управлението съдебната палата, на РС-

Благоевград (БлРС), е предоставено правото на ползване върху: една складова стая 

от сутеренен етаж, 8бр. помещения в първи етаж и целият втори етаж от сградата. 

Към днешна дата половината от първият етаж на Съдебната палата се ползва от 

Окръжен съд – Благоевград, по решение на предходният председател на ОС- 

Благоевград. 

Към настоящия момент всички съдии, с изключение на административните 

ръководители в БлРС, работят в кабинет по двама, като от първия етаж на Съдебната 

палата за съдийски кабинети се ползват 7 от общо 14 кабинета. Съдиите по 

вписвания, както и двамата държавни съдебни изпълнители се помещават в 2 бр. 

кабинети на партерния етаж. 
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Съдебните служители ползват общо 12 бр. помещения на сутеренния етаж, на 

партера и на първия етаж. В тази връзка съществува несъсгласие с фактическото 

положение и напрежение между ръководствата на РС-Благоевград и ОС-

Благоевград. 

По повод писмо изх. № 547/20.11.2014г. на Председателя на ОС-Благоевград, с 

което е направено искане за одобрение разпределението на помещения във вариант 

от 2006г., е изпратена за съгласуване заповед на Министъра на правосъдието. 

Заповедта е била съгласувана от Председателя на ОС – Благоевград, както и с 

останалите институции в Съдебната палата - ОП-Благоевград, РП-Благоевгад (които 

ползват и друга сграда), Агенция по вписванията, Централния регистър на особените 

залози, ОЗ «Охрана» - Благоевград, с изключение на РС – Благоевград. 

Председателят на първоинстанционния съд е отказал да съгласува заповедта и 

последващи действия от Председателя на ОС-Благоевград не са били предприети. 

Проведена била и среща на 08.04.2015г. с представител на МП за разпределение на 

ползването на помещенията в Съдебната палата. По късно, с писмо от 13.05.2015г., е 

постъпил нов проект на заповед на Министъра, с ново разпределение, което пък 

Председателят на ОС-Благоевград е отказал да съгласува. 

Административният ръководител на РС-Благоевград е изразил писмено 

мнението си пред проверяващия екип, че ако се изпълни Заповед № М03-

510/14.02.1995г. от всички посочени в нея ползватели на Съдебната палата в 

Благоевград и ако на РС-Благоевград отново се върнат за ползване всички посочени 

в заповедта от 1995г.  на министъра помещения, от страна на Ръководството на ОС-

Благоевград, то РС  би бил добре битово обезпечен и би разполагал с  много добри 

условия за работа на съдии и съдебни служители.  

Проверяващите считат, обаче, че обективно са настъпили редица промени, в 

сравнение с действителното положение, съществувало през 1995г. и породило 

издаване на цитираната заповед – преди 20 г. и едва ли прилагането на същата ще 

реши по най-добрия начин битовия проблем на РС-Благоевград и то за сметка на 

ОС-Благоевград. Както е решен въпросът в редица съдилища, в това число и в гр. 

София, би било удачно Служба по вписванията – Благоевград и Служба „Вписване 

на особени залози“ да бъдат настанени в друг имот/и, извън съдебната палата, с 

оглед осигуряване на по-добри битови условия за работа на РС-Благоевград, ОС-

Благоевград, както и на прокуратурите в гр. Благоевград, в случай, че те също имат 

битов проблем. 

РС-Благоевград има обособени 5 бр. съдебни зали. Всяко работно място на 

съдия или съдебен служител е оборудвано, като съдиите разполагат със 

самостоятелна компютърна конфигурация и принтер в кабинетите си.  

Съдебните служители също са оборудвани с работни места, компютърни 

конфигурации  и имат достъп до общ принтер в помещението. Съдът разполага общо 

със 17 персонални принтери и 9 мрежови принтери, един от които е цветен. 

Работните места на службите „Архив“, „Деловодство“ и „СИС“ са снабдени с 

копирни машини. 
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С мултифункционална копирно устройство е снабден и кабинета на съдебният 

администратор и съдебният секретар на съда. В  помещенията на службите 

„Регистратура“ и „Съдебни секретари“ са позиционирани и се ползват и сканиращи 

устройства. В кабинета на съдебният администратор и съдебният секретар е 

позициониран и факса на РС-Благоевград.  

По решение на Председателя на съда, службите, работещи с граждани и 

адвокати - „Съдебни призовкари“, Съдебно Деловодство“ и „Съдебни секретари“, са 

снабдени и ползват мобилен служебен телефон, за улесняване на работата им. 

Дежурните съдии по наказателни дела също са снабдени със служебен мобилен 

телефон. Тази практика не бе е установена в нито едно от проверяваните от екипа 

съдилища  в страната. 

Във всяка от 5-те съдебни зали също са поставени компютърни конфигурации, 

като е обезпечена техника за звукозапис в реално време при воденето на съдебен 

протокол. Всяка съдебна зала е снабдена и с озвучителна техника, улесняваща 

воденето на съдебните заседания, разпита на участници в процеса. Зала №1 е 

адаптирана за изслушване на деца, снабдена е с монитор за отразяване провеждането 

на заседания с деца при закрити врата. Мониторът се използва и за информиране на 

гражданите за насрочените за деня дела по съдебни състави и друга информация. 

РС-Благоевград разполага и със своя мултимедия, която се използва при 

провеждането на различни инициативи и презентации. 

Всички съдии и съдебни служители имат достъп до Интернет и работят в 

мрежа, като на определени съдии в службите „Съдебни секретари“ и „Деловодство“  

е предоставен и електронен достъп до база данни НБД. 

През 2013г. по Проект на РС – Благоевград  и при съвместното партньорство  с 

ОС- Благоевград в съдебната палата е обособен и оборудван и Медиационен център 

за страните по делата, за провеждане на медиационни срещи в неутрална среда и по-

бързо приключване на съдебните дела.  

По отношение на ползваните програмни и софтуерни продукти, РС-Благоевград 

е добре обезпечен и има възможност да прилага различни инструменти за 

електронно правосъдие, както и да извършва различни административни услуги по 

електронен път. След закупуването на новия сървър през 2013г., РС-Благоевград  

вече функционира със самостоятелен сървър и това е подобрило работата с  

програмата за управление на делата на магистратите и съдебните служители.  

В РС-Благоевград се нуждаят от подмяна морално остарелите компютърни 

конфигурации, закупени и ползвани в съда от 2006г. и преди това. 

В РС – Благоевград са утвърдени Вътрешни правила за използване на 

компютърното оборудване,  с които е регламентиран достъпа до това оборудване, 

използване, защита и съхраняване на информацията.  

Всички съдии и служители са обучени за работа с внедрените в РС – 

Благоевград програмни продукти.  
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Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява чрез 

използването на антивирусен лицензиран програмен продукт ESET Endpoint 

Antivirus, предоставен от ВСС. 

От 2002г. и през периода  на проверката /01.01.2013г.-31.12.2014г./,  в РС-

Благоевград  се прилага и ползва  внедреният през 2001 г. със съдействието и  по 

Проект на ААМР, ИУСС и ПРСС програмен софтуер за управление на делата 

/Автоматизирана система за управление на делата-АСУД/, препоръчан за ползване с 

Решение на ВСС и приета Инструкция за организацията и реда за използване на 

програмните продукти за разпределение на делата в съдилищата на случаен 

принцип. 

От 2002г. до настоящият момент, в това число и в проверявания период,  в съда 

се  ползва  програма "Lotus notes", също дарена чрез Проект на ААМР и ИУСС, чрез 

която се обезпечава възможността за поддържането на мрежова и електронна връзка 

и обмен на информация и документи с РП-Благоевград и ОС- Благоевград. 

        След закупуването на новия сървър през 2013г., за прехвърлянето  на наличната 

до момента информационна база на съда, генерирана от 2001г., през 2013г. съдът е 

закупил, със средства отпуснати от ВСС  и  лицензи, обезпечаващи поддръжката  на 

внедрените технологии в съда. 

В съда се ползва и правно-информационната система АПИС 7, АПИС 7 – 

Регистър, с която  са снабдени всички съдии и част от служителите. 

Служба Бюро „Съдимост“ е снабдена за улеснение в работата с  продукта  АИС 

„БЮРА СЪДИМОСТ“, като от м. януари 2013г. се получават и заявки за издаването 

на електронни свидетелства за съдимост на гражданите.  

        Председателят на съда е утвърдил Вътрешни правила за организацията на 

публикуването на съдебните актове в Интернет, /с последна актуализация  в сила от  

17.11.2011г/, както и Вътрешни правила за работа за прилагане на ЗЗКИ в Районен 

съд – Благоевград, с последна актуализация от 13.11.2014 година. 

Утвърдени са и Вътрешни правила за достъп до съдебните процедури и 

информация за хора с увреждания, в сила от 21.03.2012г., като за незрящи граждани  

е създадена  и въведена през 2012г. звукова версия на сайта на съда, а за достъп до 

съдебните документи за незрящите и неграмотните лица, през същата година е 

въведен и специализиран софтуер за трансформиране на текст в говор, посредством 

електронен четец. 

Утвърдени са и Правила за достъп до обществена информация в Районен съд –

Благоевград, в сила от 07.11.2011г. и  Вътрешни правила за електронно получаване и 

изпращане на съдебни книжа, призовки и съобщения.  

Приети са и Указания за ползване на Единния електронен портал за 

дистанционен  достъп до делата за адвокати, както и  Вътрешни правила за  работа 

на Медиационен център-Благоевград.  
  

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
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АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС-Благоевград е утвърден щат от 55 души, (считано от м. юли 2014 г.), от 

които 15 щ. бр. съдии,  2 щ. бр. ДСИ, 2 съдии по вписванията и 36 щ. бр. съдебни 

служители.  

 Административното ръководство на РС – Благоевград се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Екатерина Петрова 

Николова, от Владимир Атанасов Пензов - Заместник административен ръководител 

– заместник-председател на РС Благоевград,  съдебен администратор – Сашка 

Трендафилова Атанасова и административен секретар – Вергиния Крумова 

Маламова.   

Екатерина Петрова Николова е назначена  на длъжност “административен 

ръководител – председател” на РС – Благоевград  с решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол  №  41 от 11.11.2010 г. и  е  встъпила в длъжност на 22.11.2010 г.    

Владимир Атанасов Пензов, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 19/30.05.2011 г., е назначен  за Заместник административен ръководител 

– заместник-председател на РС – Благоевград и е встъпил в длъжност на 01.06.2011г. 

 Сашка Трендафилова Атанасова има придобито висше икономическо 

образование по специалност „Икономика и управление на социалните дейности“. 

Назначена е на длъжност “съдебен администратор”, считано от 29.04.2008 г., след 

проведен конкурс. 

 Вергиния Крумова Маламова има придобито висше икономическо образование 

по специалност „Счетоводство и контрол“. Назначена е на длъжност 

“административен секретар”, считано от 18.09.1998 г.  

През проверявания период, съгласно заповед № 526/07.12.2010г. на 

Председателя,  в съда са обособени гражданско и наказателно отделение .  

Общият брой на съдиите по щат, за периода 01.01.2013г.-31.12.2013г., е 13, като 

с решение на ВСС с протокол № 5/07.02.2013 г., същият е бил увеличен с един брой 

съдия, който до края на 2013 г. не е бил зает.  

Общият брой на съдиите, за периода 01.01.2014г. – 17.07.2014г., е 13, а с 

решение по протокол № 33 от 17.07.2014 г. щатът на съда е увеличен с още двама 

съдии, или общия брой съдии по щат, считано от 17.07.2014г. до 31.12.2014г. е 15, 

но и през тази година в съда не са били заети ефективно и не са работили по щат 

всички съдии. 

През проверявания период действително са работили като брой съдии, както 

следва : 

През 2013г. в ГО са работили съдиите -  Иван Петков, Владимир Ковачев, Саша 

Алексова, Габриела Тричкова, Вера Коева /от  08.06.2013 г., като преди това е 

ползвала платен отпуск след изтичане срока на майчинството/ и Татяна Маркова – 

командирована от 01.11.2012г. до 01.11.2013г. от РС - Петрич. През 2013 г. София  

Икономова е била в отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете. 
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През 2014г. в ГО са работили съдиите -  Иван Петков, Владимир Ковачев /от 

01.01.2014г. до 06.10.2014, когато е командирован в БОС, а в последствие от 

08.12.2014г. е преместен в БОС след спечелен конкурс/, Саша Алексова /от 

01.01.2014г. до 23.04.2014г., поради преместване в Адм.съд – Благоевград/, Габриела 

Тричкова, Вера Коева, Татяна Богоева-Маркова, /встъпила в длъжност от 

01.08.2014г./ и  Силвия Николова, /встъпила в длъжност на 01.08.2014г./. 

През 2015г. са работили  в ГО 6 бр. съдии по щат /съдия Петков, съдия 

Маркова, съдия С.Николова, съдия Коева, съдия Тричкова и съдия Иванов/.   

Всички съдии, ангажирани за работа в отделението са били на 100%-на 

натовареност в участието им спрямо разпределящите се и постъпващи нови дела, с 

изключение на ръководителя на отделението съдия Петков, който с нарочна заповед 

на председателя е с определена намалена процентна натовареност, заради 

възложените му допълнителни административни функции, включвощи и 

разпределението на делата в отделението, на 85% за 2013г. и съответно на 90% - от 

2014г. 

По отношение на командироването на съдии и конкретно на съдия Татяна 

Богоева-Маркова (от РС - Петрич), Председателят на съда запозна проверяващите с 

мнението си относно причините за влошените отношения с Председателя  на ОС-

Благоевград. Според съдия Николова, поводът за нарушената  комуникация между 

двете съдилища бил отказът на Ръководството на ОС- Благоевград да командирова 

съдия Маркова от РС-Петрич в РС-Благоевград. Това създало напрежение и 

затруднения в организацията на работата на съда, като се е наложило 

преразпределянето на висящите й дела между 4-та действащи към този момент 

съдии в ГО и преустановяване участието на съдия Коева „в подпомагане на съдиите 

в НО, за разглеждане на административно-наказателни дела”.  В конкретния случай, 

проверяващият екип не установи каква е била причината след завръщане от отпуск 

за раждане и отглеждане на дете, Вера Коева (съдия в Гражданско отделение)  да е 

определена от ръководството на съда да разглежда наказателни дела, вместо 

граждански, за да се налага това „преустановяване” и същевременно да се иска 

командироване на граждански съдия от РС-Петрич. Подобни възражения бяха 

изложени и от съдия Коева в устен разговор с проверяващите. Мотивите, посочени в 

заповед № 281/11.06.2013г. на Председателя на съда, с която се нарежда на съдия 

Коева да бъдат разпределяни НАХД, при 100% натовареност са, че са се увеличили 

постъпленията на делата в НО, спрямо предходната 2012г., при намаляване на 

гражданските дела, увеличили са се с 91 броя постъпленията по НАХД, както и, че 

трима от съдиите в НО работят при намален процент на натоварване – Председател 

(60 %), Зам. председател (85%), а съдия Йорданова е била ангажирана само 3 дни в 

седмицата в РС-Благоевград, поради работата си в СРС след „прекъснато 

командироване”. 
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Към 11.06.2015 г. щатът на районните съдии е 15, от които са заети 13, /в т.ч. 

съдия Деница Урумова, в отпуск, след завръщане от майчинство/ и към момента 

няма командировани съдии. 

 

Съдиите, разглеждащи граждански дела в Районен съд – Благоевград са: 

 
2013 година  

№  Име на съдията Състав период 

1 Иван Петков Първи 01.01.2013 - 31.12.2013 

2 Саша Алексова Втори 01.01.2013 - 31.12.2013 

3 Владимир Ковачев  Трети 01.01.2013 - 31.12.2013 

4 Габриела Тричкова Четвърти 01.01.2013 - 31.12.2013 

5 Татяна Маркова Пети 01.01.2013 - 01.11.2013 

7 Вера Коева   14.02.2013 -31.12.2013 

2014 година 

№  Име на съдията Състав период 

1 Иван Петков Първи 01.01.2014 - 31.12.2014 

2 Саша Алексова втори  01.01.2014 - 23.04.2014 

3 Владимир Ковачев  Трети 01.01.2014 - 06.10.2014 

4 Габриела Тричкова Четвърти 01.01.2014 - 31.12.2014 

5 Вера Коева Пети 01.01.2014 - 31.12.2014 

6 Атанас Иванов Шести 01.01.2014 - 31.12.2014 

7 Татяна Маркова Втори 01.08.2014 - 31.12.2014 

8 Силвия Николова Седми 01.08.2014 - 31.12.2014 

2015 година 

№  Име на съдията Състав период 

1 Иван Петков Първи 01.01.2015 - 31.05.2015 

2 Татяна Маркова Втори 01.01.2015 - 31.05.2015 

3 Габриела Тричкова Четвърти 01.01.2015 - 31.05.2015 

4 Вера Коева Пети 01.01.2015 - 31.05.2015 

5 Атанас Иванов Шести 01.01.2015 - 31.05.2015 

6 Силвия Николова Седми 01.01.2015 - 31.05.2015 

 

Съдиите, разглеждащи наказателни дела в Районен съд – Благоевград са: 

 
2013 година    

№  Име на съдията Състав период 

1 Екатерина Николова Първи 01.01.2013 - 31.12.2013 

2 Владимир Пензов Втори 01.01.2013 - 31.12.2013 

3 Калинка Иванова Трети 01.01.2013 - 31.12.2013 

4 Георги Янев четвърти 01.01.2013 - 31.12.2013 
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5 Мирослава Йорданова Пети 14.01.2013 - 31.12.2013 

2014 година   

№  Име на съдията Състав период 

1 Екатерина Николова Първи 01.01.2014 - 31.12.2014 

2 Владимир Пензов втори  01.01.2014 - 31.12.2014 

3 Калинка Иванова Трети 01.01.2014 - 31.12.2014 

4 Георги Янев четвърти 01.01.2014 - 31.12.2014 

5 Мирослава Йорданова Пети 01.01.2014 - 31.12.2014 

2015 година   

№  Име на съдията Състав период 

1 Екатерина Николова Първи 01.01.2015 - 31.05.2015 

2 Владимир Пензов Втори 01.01.2015 - 31.05.2015 

3 Калинка Иванова Трети 01.01.2015 - 31.05.2015 

4 Георги Янев четвърти 01.01.2015 - 31.05.2015 

5 Мирослава Йорданова Пети 01.01.2015 - 31.05.2015 

6 Кристина Панкова Шести 07.03.2015 - 31.05.2015 

  

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 11.06.2015 година в Районен съд - Благоевград  е утвърдено щатно 

разписание с 36 бр. съдебни служители, в това число съдебен администратор и 

административен секретар. Администрацията на РС - Благоевград  е обща и 

специализирана. Последната структура на съда е актуализирана със заповед № 

230/20.05.2014 година. 

Общата администрация се състои от 3 бр. служители: по служби и длъжности, 

както следва: 

· "Финансова дейност и снабдяване"- 2 броя / главен счетоводител и младши 

специалист счетоводител касиер/; 

· "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии"- 1 

брой – системен администратор І степен;  

В специализираната администрация работят общо 31 броя служители, 

организирани в служби и длъжности, както следва: 

· „Регистратура”- 2 броя съдебни деловодители.; 

· „Съдебно деловодство”- общо  8 броя  служители - „Завеждащ служба“ – 1 

брой и 7 броя съдебни деловодители, разпределени са по 4 броя деловодители 

за обработка на граждански дела и 4  броя деловодители за наказателни дела; 

· „Съдебни секретари” – общо  12 броя служители – 1 брой „Завеждащ служба“ 

и 11 броя съдебни секретари;  

· „Архив”- 2 броя служители – 1 брой „Завеждащ служба“ и 1 брой съдебен 

архивар;  

· „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 3 броя призовкари; 

· Бюро “Съдимост” – 1 брой съдебен секретар; 
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· Деловодство „СИС“ – 1 брой  съдебен деловодител.  

 

Техническите длъжности са общо 2 бр. чистачи, които съвместяват и функциите 

на куриери. 

 

 Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са:  

Административният секретар на съда изпълнява допълнително функциите на 

„Човешки ресурси“, „Служител по сигурността на информацията“  и изготвяне на 

статистиката за атестиране на съдиите. 

Деловодителите от служба „Регистратура“, които съвместяват функциите на 

„Регистратура класифицирана информация“. 

От 2002г. и през периода  на проверката /01.01.2013г. - 11.06.2015г./,  в РС-

Благоевград  се прилага и ползва  внедреният през 2001 г. със съдействието и  по 

Проект на ААМР, ИУСС и ПРСС програмен софтуер за управление на делата 

/Автоматизирана система за управление на делата-АСУД/.  

От изисканите извлечения от деловодната програма по делата е видно, че 

същите не съдържат подробна и ясна информация за образуването, движението и 

приключването на гражданските дела. Според проверяващите, би следвало с 

програмата, чрез която деловодителите попълват ясно и точно данните, да се 

осигури съответствие между наличното в делото и отразеното в нея - регистриране 

на подробна информация за постъпващите в съда документи за образуване на делата, 

такива, съпровождащи съдебното производство, както и документи, във връзка с 

обжалване на съдебните актове – въззивни жалби, частни жалби, молби за отмяна и 

пр. 

Всички книги  по чл. 39 от ПАС се водят на електронен носител по деловодната 

програма АСУД  и се разпечатват на хартиен носител, с изключение на книгата за 

веществените доказателства  и книгата за приемане и отказ от наследство, които  се 

водят само на хартиен носител. 

За периода на проверката от 01.01.2013 до 13.01.2015 година длъжностното 

лице, отговорно за водене на Регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК, е съдебният 

администратор Сашка Атанасова, а в нейно отсъствие административния секретар – 

Вергиния Маламова. От 13.01.2015г. със заповед № 21/13.01.2015 г. е възложено на 

съдебните секретари да прилагат копия от съдебните решения към регистъра по 

чл.235, ал.5 от ГПК едновременно с вписването на решенията и предаването им в 

деловодството.  

 Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от деловодната програма – АСУД. 

  Всички дела, образувани след 01.01.2002г. са въведени във функциониращата 

АСУД, която съдържа и всички дела, образувани преди 01.01.2002г., които са били 

висящи към този момент. 

В деловодството се водят предвидените в чл.39, ал.1 от ПАС книги и регистри: 

- Азбучен указател за образуваните граждански дела; 
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- Описна книга за гр.дела –за 2013г. – 3 тома, за 2014г. – 2 тома, за 2015г. – 1 

том; 

- Книга за открити заседания - граждански дела –за 2013г. – 2 тома, за 2014г.  - 2 

тома, за 2015г. – 1 том;  

- Книга за закрити и разпоредителни заседания граждански дела – за 2013 – 5 

тома, за 2014 – 4 тома, за 2015г. – 2 тома  

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа – 

електронен вариант в АСУД ; 

- Регистър на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК - за периода 01.01.2013 – 

11.06.2015 година – общо 10 тома; 

-  Книга за приемане и отказ от наследство –  води се от 1989г.; 

- Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, 

присъдени в полза на съдебната власт за граждански дела  – за 2013 – 1 том, за 2014 

– 1 том, за 2015г. – 1 том; 

- Книга на заявленията за достъп до обществена информация – води се от 2010г. 

 

На 07.08.2014г. Председателят е утвърдил Вътрешни правила за електронно 

получаване и изпращане на съдебни документи, призовки и съобщения. 

Със заповед са оправомощени деловодителите Росица Спасова и Ирена 

Войнова, както и административният секретар – Вергиния Маламова, с електронен 

подпис и съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за реда и 

начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база 

данни „Население”, да  извършват справки в тази база за нуждите на делата, за което 

имат предоставен достъп. Електронният подпис на административния секретар се 

използва и за подаване на данъчната и осигурителната информация за съдиите и 

служителите на съда, съдебните заседатели, вещите лица и другите участници в 

съдебния процес до НАП. 

 

Проверени бяха следните книги и регистри по чл.39, ал.1 от ПАС: 

- Описна книга за гр.дела – Водените за периода на проверката книги от 

съдебните деловодители са номерирани, прошнуровани, подпечатани и подписани от 

Председателя на съда. Проверявани са ежемесечно от съдебния администратор, 

което е удостоверено с дата и подпис. На места информацията е нечетливо вписана. 

Книгата за 2015г. представлява папка-класьор с подредени, неномерирани 

разпечатки от деловодната програма. Няма подпис на Председателя и печат на съда. 

- Книга за открити заседания гр. дела – Книгите се водят от съдебните 

сакретари, номерирани са, подпечатани и подписани от Председателя на съда, на 

места в графа досежно съдебния акт не е попълнен диспозитивът, а вместо него – 

“признава за установено” /стр. 39 от том 1 на Книгата за открити заседания за 2013г. 

по гр.дело № 3912/2011г./, “отхвърля иска като неоснователен”/стр. 113 по гр.дело № 

1081/2011г./, “искът е уважен отчасти”/стр. 100 от том 1 на Книгата за открити 

заседания за 2013г./, „искът уважен отчасти” /стр. 441 от Книгата за открити 
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заседания том 2 за 2013г. – гр.дело № 3/2013г./, “искът е уважен отчасти” /стр. 243 от 

Книгата за открити заседания, том 1, 2014г., по гр.дело № 1282/2013г./, “искът е 

уважен отчасти” /решение по гр.дело № 1/2011г., стр. 437 от Книгата за открити 

заседания 2014г., том 2/. На места вписаната информация е заличавана, поради 

допусната техническа грешка при вписване на данните. На места /решение по 

гр.дело № 1687/2013г. – стр. 33 от Книгата за открити заседания 2013г., том 1/ не е 

посочена датата на акта, а делото е върнато в деловодството на 28.02.2013г. Книгата 

за открити заседания за 2015г. се състои от 6 папки с извлечение от деловодната 

програма - не са номерирани и подпечатани, с подпис на Председателя на съда. По 

делата е отбелязано като резултат  в графа “Решение” примерно “искът е уважен 

отчасти” – по гр.дело № 38/2014г. ; 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания –  Водят се от съдебните 

секретари, номерирани са, прошнуровани и подпечатани. Информацията е въведена 

автоматично от деловодната система; 

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа – т.н. 

вътрешни призовки - води се от деловодителите на електронен носител, Книга за 

външни призовки се води на хартиен носител, в бюро «Призовки» към ОС-

Благоевград;  

- Книга на заявленията за достъп до обществена информация – Книгата се води 

от 2013г., с вписани 9 бр. заявления, не е номерирана и подпечатана; 

- Изходящ дневник и входящ дневник – водят се на електронен носител. Не са 

разпечатавани на хартиен носител за 2014г.; 

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК. В съда за 2013г. и 

2014г. не се води регистър по смисъла на чл. 62, ал.4 от ПАРОАВАС /отм./, 

съответно чл. 50, ал.5 от ПАС, а папки с приложени решения, със заличени данни - 

общо 10 бр. папки, за периодите на проверката. За 2015г. би следвало да се спазват 

изискванията чл. 50 б ПАС, като съдебен служител, упълномощен със заповед да 

удостоверява с дата и подпис обявяването на съдебното решение в регистъра. 

- Регистър за предоставени данни от НБД „ Население” – Води се от 2010г. от 

Атанасова – съдебен администратор, общо 4 броя папки, неномерирани и 

подпечатани, съдържащи вх.номер, дата на справката, име и данни за лицето, номер 

на делото, име на съдията, служител, изготвил искането, служител, изготвил 

справката и служителя, получил справката; 

- Регистър по ЗЗДН – В РС- Благоевград Регистърът е под формата на папка с 

три страници, неномериран и подпечатан, с подпис на Председателя. Разпечатаните 

листа от деловодната програма съдържат данни за номер на делото, дата на 

образуване, молител, ответник и съдия – докладчик. За 2014г. са посочени 35 бр., а за 

2015г. – 20 броя дела. 

 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, вписана в 

акта, датата, посочена в книгата за открити заседания (в графата за съдебния акт) и 

датата на предаване на делото в деловодството на съда. 
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- решение по гр. дело № 1645/2014г., (датите са идентични - в съдебния акт и в 

книгата за открити заседания); 

- решение по 2118/2014г. (решението е постановено на 22.12.2014г., това е и 

датата, посочена в книгата за открити заседания, но делото е върнато в 

деловодството на 23.12.2014г.); 

- решение по гр.дело № 1801/2014г. (датите са идентични в съдебният акт по 

делото и в книгата за открити заседания – дата на акта и дата на връщане на делото в 

деловодството); 

- решение по гр. дело № 888/2014г. (датите са идентични – в акта по делото и в 

книгата за открити заседания – номер и дата на акта и дата на връщане на делото в 

деловодството); 

- решение по гр. дело № 2131/2013г (датите са идентични в акта по делото и в 

книгата за открити заседания); 

- решение по гр. дело № 1616/2014г. (датите са идентични в съдебния акт и в 

книгата за открити заседания); 

- решение по гр.дело № 1458/2014г. с докладчик съдия Тричкова (решението е с 

посочена дата 03.10.2014г., а делото е върнато в деловодството на съда след 4 дни – 

на 07.10.2014г.); 

- решение по гр.дело № 47/2015г. (датите са идентични в съдебния акт и в 

книгата за открити заседания); 

- решение по гр.дело № 448/2014г. (датите са идентични); 

- решение по гр. дело № 319/2015г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 1999/2014г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 2152/2013г. (датата на съд. акт е 09.10.2013г., а в 

деловодството е върнато на 10.10.2013г., видно от книгата за открити заседания); 

- решение по гр.дело № 2038/2014г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 837/2014г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 2768/2013г. с докладчик съдия Тричкова (решението е с 

дата 10.01.2014г., а делото е върнато в деловодството след 5 дни -  на 15.01.2014г., 

видно от книгата за открити заседания); 

- решение по гр.дело № 1970/2014г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 2676/2014г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 160/2014г. (решението е с дата 27.02.2014г., а делото е 

върнато в деловодството на 28.02.2014г.); 

- решение по гр.дело № 1897/2014г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 293/2015г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 1151/2015г. (решението е с дата 02.06.2015г., а делото е 

върнато в деловодството на 03.06.2015г.); 

- решение по гр.дело № 541/2015г. (датите са идентични); 

- решение по гр.дело № 778/2015г. (датите са идентични); 

- решение по гр. дело № 961/2014г. (решението е с дата 04.08.2014г., а делото е 

върнато в деловодството на съда на 05.08.2015г.). 
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  . 

Проверката установи, че по част от делата има разминаване в посочените дати в 

книгата за открити заседания, датата на съдебния акт, съдържащ се по делото и 

датата, на която делото е върнато в деловодството на съда, като в някои случаи 

достига 4, дори 5 дни, което не следва да се допуска 

Следва да се спазват изискванията по чл. 39, ал.2 и ал.3 от ПАС, като 

деловодните книги да се приключват с изтичане на календарната година и образците 

на книги да се изработват съгласно приложение № 1 към правилника. 

Регистърът на съдебните актове по чл. 235, ал.5 ГПК следва да се води 

съобразно изискванията чл. 50 б ПАС, от определено със заповед на Председателя 

длъжностно лице, което да отговаря за осигуряване на публичността му и право на 

достъп на всеки до съдебните решения при спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ, 

както и за последователното подреждане на съдебните решения, с подпис на съдебен 

служител и дата на обявяване на решението. 

Административният ръководител лично или чрез упълномощено лице следва да 

извършва периодични проверки на деловодните книги и регистри, което да се 

удостоверява с подпис и дата. 

С оглед направените в хода на проверката констатации по воденето на 

деловодните книги и регистри, за които конкретно, в хода на проверката бяха 

уведомени устно съдебните служители, ще бъдат дадени и съответните писмени 

препоръки. 
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
        ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

В РС – Благоевград гражданските дела се образуват (без изричен акт за това), по 

правило в деня на постъпване на книжата в съда, от съдебните деловодители в 

служба „Регистратура“.  Разпределението на делата на принципа на случайния избор  

по чл. 9 от ЗСВ, се извършва от 2006г., чрез програмния продукт АСУД. 

Председателят на РС-Благоевград е утвърдил Вътрешни правила за разпределение на 

съдебните дела, с последна актуализация на 20.03.2015г.  

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

искови молби, други молби, жалби и т.н. до докладване на делото на съдията-

докладчик, се извършва в следната последователност:  

След постъпване на книжата в служба „Регистратура”, същите се входират в 

АСУД  от съдебните служители, като на документа се поставя печат и се вписва 

входящия номер, генериран от програмата по реда на постъпването им, дата и час на 

постъпване на документа, като се полага и подпис от служителя, който го е 

регистрирал. Така постъпилите книжа се докладват в същия ден на постъпването на 

ръководителя на отделението, който разпорежда да се образува или не делото. При 
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образуване на делото се определя неговия статистически шифър и уникалния му 

номер, генериран последователно от АСУД по реда на постъпването и завеждането 

на документите в програмата. Тази информация се съхранява и генерира и в 

електронната папка на вече образуваното производство. След образуване на делата /в 

деня на образуване или на следващия ден/, ръководителят  на отделението извършва 

разпределението им по АСУД и делата се предоставят на съответните съдии-

докладчици.  

В протокола от разпределението се отразява и процента на натовареност на 

съдиите в съответното отделение. Предвидено е във вътрешните правила, че 

насрочени вече дела могат да се преразпределят «ръчно» и процентът на 

натовареност може да се променя през годината със заповед на административния 

ръководител в зависимост  от индивидуалната им натовареност, (при постъпване или 

при напускане на съдии). Проверяващите не споделят това мнение, с оглед спазване 

изискването на чл. 9 ЗСВ и в интересите на страните – при висящи дела, не следва 

докладчикът да бъде сменян, ако съдията не е в продължителен отпуск по болест или 

не е напуснал. Пример за това са описаните по-долу в Акта дела, по които 

докладчиците са сменяни няколко пъти.  

Считано от 2008 година и през целия период на проверката заявленията по реда 

на чл. 410 от ГПК и по реда на чл. 417 от ГПК,  молби за обезпечения по чл. 390 ГПК 

и  молби за незабавна защита по ЗЗДН са разпределяни  между съдиите на случаен 

принцип. В някои случаи при постъпване на голям брой заповедни производства, със 

заповед на административния ръководител са били разпределяни дела по чл.410 и 

чл.417 от ГПК и на съдиите от наказателното отделение. В други случаи, на съдии от 

Гражданско отхделение са били възлагани със наказателни дела и н.а.х. дела. 

От 31.01.2014г. достъп до програмата за случайно разпределение на делата имат 

само съдиите. Със заповед № 62/31.01.2014г. Председателят е определил 

ръководителите на отделенията да разпределят делата в съответните отделения, а в 

случай на отсъствие на единия от тях, другият да разпределя делата и в двете 

отделения. В извънредни случаи при отсъствие и на двамата ръководители на 

отделения, разпределението на делата се извършва от дежурния съдия в съответното 

отделение. 

За част от проверявания период - 01.01.2013г. до 31.01.2014г. със заповеди на 

Председателя № № 527/10.12.2010г., 21/14.01.2011г. и 72/06.02.2013г., в случай на 

отсъствие на ръководителите на отделенията или служебната им ангажираност през 

деня, е било възложено разпределение на дела от съдебния администратор и 

административния секретар по отношение на дела, разглеждани по дежурства в 

двете отделения, делата, изискващи незабавно произнасяне, извън тези по дежурства 

– чл.390 ГПК, дела по молби за отказ от наследство, дела по ЗЗДН, както и по делата, 

които налагат произнасяне незабавно или в кратки срокове.  

Председателят е допуснал в конкретни случаи дейността по разпределение на 

делата да се извършва от съдебен администратор или от административен секретар, 

което не кореспондира с правилото, регламентирано с чл. 35, ал.4 ПАС, според което 
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разпределението се извършва от административния ръководител на съда или от 

определени от него съдии. В този смисъл ще бъде направена съответната препоръка. 

Председателят на съда утвърждава месечни графици за дневните  дежурства на 

съдиите в Гражданското отделение през работната седмица, както и за дежурните 

деловодители и съдебните секретари в двете отделения.  

Дежурните  съдии в гражданското отделение по утвърдения график, за периода 

на проверката от 01.01.2013г. до 20.03.2015г. са се произнасяли по постъпилите в  

периода на съответното дежурство искания по чл.6, ал.2 от СК и чл.130, ал.3 от СК, а 

считано от 20.03.2015г. по дежурство се произнасят по отказите от наследство, 

теглене на суми от детски влог или разпореждане с имущество на малолетни или 

поставени под запрещение, разрешение за участие в доброволна делба на 

недееспособни, искания за настаняване по Закона за закрила на детето, разрешение 

за сключване на граждански брак на непълнолетно лице, разрешение за 

разпореждане със семейно жилище – лична собственост и назначаване на особени 

представители за сключване на правни сделки.  

По време на дежурство в гражданското отделение дежурният съдия се е 

произнасял още: по искания, жалби, молби и дела, за които законът изисква кратки 

процесуални срокове, в случай на отсъствие на първоначално определения съдия 

докладчик; администриране на дела на отсъстващи съдии от отделението към датата 

на дежурството; разглеждане на насрочени заседания за деня на дежурството от 

съдия, който отсъства по непредвидена причина или на законово основание. 

Разпределението на гражданските дела се извършва от съдия Иван Йорданов 

Петков – ръководител на гражданското отделение. Всяко разпределение се отразява 

в нарочен  протокол, който се генерира автоматично и електронно, след което се 

разпечатва и на хартиен носител, подписва се от разпределящия и се прилага по 

всяко дело. Електронен вариант на протокола за разпределение е наличен и в 

електронната папка на делото в АСУД. В случай на отсъствие на ръководителя на 

ГО, разпределението на гражданските дела се извършва от ръководителя на НО – 

съдия Владимир Пензов.  

В протокола се отразява: дата, час и минути на извършване на разпределението, 

лицето, което го е извършило, начина на разпределение /автоматично или ръчно/, 

като при ръчно разпределение се посочва причината за последното, участващите и 

изключените от разпределението съдии, (с основанието за това), процентната им 

натовареност, статистическият шифър на делото и неговата прогнозна сложност 

/правна и фактическа сложност в цифрово изражение от 1 до 5/, подпис на 

разпределящия.    

Следва да се отбележи, като положителна практика, въведеният в съда критерий 

за прогнозна сложност на делата, който е опит за по-справедливо и равномерно 

разпределение на постъпленията между гражданските съдии и за регулиране на 

натовареността им по отношения на видовете дела. 

В гл. ІІІ от цитираните по-горе, утвърдени от Председателя Вътрешни за 

разпределение на съдебните дела, са визирани „Изключения от принципа за 
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случайно разпределение на делата”, раздел 1: нормативно обосновани изключения и 

раздел 2: изключения, наложени от практиката. В последния раздел, т. 2.7., е 

предвидено определянето на докладчик, съгласно нарочна заповед на Председателя: 

- „заповед за промяна в разглежданата материя – при организационна 

необходимост за това и прекомерна завишеност на постъпленията от дела в едната за 

сметка на другата разглеждана материя в двете отделения на съда”; 

- „за възлагане разглеждането на конкретни дела, в това число и насрочени 

такива в съдебни заседания, при организационна необходимост за съразмерна 

натовареност на съдиите по отделения, при постъпване на нов съдия, завръщане на 

съдия на работа след продължително отсъствие, напускане на съдия, с 

неприключени съдебни дела”; 

- „Заповед за  определяне процентната натовареност на адм. ръководител, 

заместника и ръководителя на ГО, при съобразяване на препоръките и решенията в 

тази насока на КАОСНОСВ и ВСС„. 

- „Заповед за промяна на процентната натовареност на съдии, при 

констатирането на значима несъразмерност в натоварването и ограничаване 

времевата и обективна възможност за изпълнение на съдийската работа от даден 

съдия, в изискуемите се за това срокове”. 

Проверката установи, че съдия Николова - Председател на съда за проверявания 

период е издала множество заповеди, с някои от които изцяло, а с други – частично е 

нарушила принципа на случайния подбор, въведен с чл. 9 ЗСВ, чрез електронно 

разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването им. 

След завръщането на съдия Коева (граждански съдия) от продължителен отпуск 

поради раждане и отглеждане на дете, е била издадена заповед № 281/11.06.2013г., с 

която освен, че е включена на 100% в разглеждането на искови производства с 

посочени шифри на 50 % по заповедни производства и на 100 % по НАХД, са й 

възложени за разглеждане и насрочените от съдиите Богоева, Алексова, Тричкова и 

Петков граждански дела, за съдебните заседания съответно на 13.06.2013г., на 

26.06.2013г., на 27.06.2013г. и на 01.07.2013г. Тази заповед е изменена и допълнена с 

последваща заповед № 330/11.07.2013г., като е завишена до 100% натовареността й 

по делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК и тези по ЗКИ и е разпоредено съдия Коева да 

разглежда и дела по УБДХ при 100 % натовареност.  

Със заповед № 290/14.06.2013г., на съдия Вера Коева е наредено разглеждането 

на всички дела, възложени й при първоначалното им автоматично разпределение 

(преди излизането и в отпуск), които не са приключени към момента – спрени или 

със сменен,  друг докладчик.  

Със заповед № 454/10.10.2013г., на съдия Коева е наредено разглеждането на 

дела с допълнителни шифри (делби и отказ от наследство), при 100 % натоварване. 

С тази заповед е увеличена и процентната натовареност на Административния 

ръководител на съда от 60, на 70%. 

Със заповед № 502/04.11.2013г., издадена с оглед постановен от Председателя 

на ОС-Благоевград отказ за продължаване командироването на съдия Маркова, са 
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разпределени насрочените от съдия Маркова дела, по заседателни дни на съдиите: 

Коева (2 с.з. - на 05.11.2013г. и 19.11.2013г.); Ковачев (на 14.11.2013г.); Петков (на 

21.11.2013г.); Тричкова (на 07.11.2013г.) и Алексова (на 28.11.2013г.). Делата, 

оставени от съдия Маркова без движение, е наредено да се разпределят между 

всички съдии в отделението, а тези, които са със статус размяна на книжа, е 

разпоредено да се «разпределят» на съдия Коева. Заповед № 281/11.06.2013г., и 

заповед № 330/11.07.2013г., са изменени, като е наредено временно да се 

преустанови разпределянето на НАХ дела на доклад на съдия Коева. 

Непосредствено след всъпването в длъжност на съдия Атанас Иванов в РС-

Благоевград, е била издадена заповед № 15/02.01.2014г., с която му е възложено с 

оглед постигане на «съразмерна натовареност по висящи дела на съдиите», да 

разгледа насрочените от съдия Тричкова дела за заседателни дни на 21.01.2014г. и на 

11.02.2014г., от съдия Алексова – за 29.01.2014г. и на 05.02.2014г., от съдия Петков – 

за 27.01.2014г. и от съдия Коева – за 16.01.2014г.   

Със заповед № 73/06.02.2014г. е наредено на съдия Иванов да спазва заповед № 

15/02.01.2014г., след като същият е приел поисканите му отводи по шест бр. дела. По 

останалите дела, по които е бил определян за докладчик по описания начин, съдия 

Иванов обяснява (в протокола от ОС на съдиите в ГО, в отправения до ИВСС сигнал 

и устно пред проверяващия екип), че не се е отвел по колегиални съображения, 

въпреки, че е на категорично становище за нарушаване на чл. 9 ЗСВ. 

Последвала е заповед № 143/27.03.2014г., с която са му възложени за 

разглеждане 10 бр. дела, насрочени за 02.04.2014г. от съдия Саша Алексова 

(изключена от разпределение поради повишаването й в АС-Благоевград), които са 

били «ръчно преразпределени», на доклад на съдия Иванов, от ръководителя на ГО. 

Обратно е процедирано в заповедта с насрочените за 07.04.2014г. от съдия Алексова 

10 бр. НАХД, които са били разпределени между всички съдии в НО. 

Със заповед № 167/08.04.2014г. на съдия Иванов също са били възложени за 

разглеждане 5 гр. дела, насрочени от съдия Алексова за 09.04.2014г., с мотива, че 

към 07.04.2014г. същият е «с най-малък брой висящи несвършени дела в ГО», 

изразил е желание, на общо събрание от 25.03.2014г., да разглежда по-голям обем 

дела, включително и да му бъдат възложени такива, насрочени от съдия Алексова, 

както и с оглед постигане на «съразмерна натовареност» на съдиите в ГО, като 

последният мотив се съдържа два пъти в заповедта.  

На 11.04.2014г. е била издадена заповед № 177, (след като все още нямало 

произнасяне по искането за командироване на съдии от по-малко натоварените 

съдилища в региона за работа в БлРС), с която е наредено насрочените за 

14.04.2014г. от съдия Алексова 12 бр. НАХД, да бъдат разпределени между всички 

съдии в НО, с изключване на съдия Йорданова (в отпуск).  

На 15.04.2014г. е била издадена поредната заповед - № 184, (тъй като и към 

момента нямало произнасяне по искането - от 07.04.2014г., за командироване на 

съдии от по-малко натоварените съдилища в региона за работа в БлРС), с която е 

разпоредено насрочените за 16.04.2014г. от съдия Алексова граждански и 
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административни дела – 7 бр., да бъдат разпределени между всички съдии в ГО, с 

изключване на съдия Ковачев (в отпуск).  

На 17.04.2014г., със заповед № 191, Председателят на БлРС е наредил всички 

насрочени, в периода от 22.04.2014г. до 30.04.2014г., от съдия Алексова граждански 

и административни дела, да бъдат преразпределени незабавно от ръководителя на 

ГО, между всички съдии в отделението, а насрочените за периода 22.04.2014г. до 

24.04.2014г., АНД да бъдат преразпределени незабавно от ръководителя на ГО, 

между всички съдии в НО, с изключване на съдия Йорданова и съдия Пензов (в 

отпуск поради временна нетрудоспособност). На съдия Йорданова, която е била в 

платен отпуск до този момент, е възложено разглеждането на насрочените от съдия 

Алексова, на 25.04.2014г. и на 30.04.2014г., НАХД. 

Със заповед № 196/25.04.2014г., Председателят на съда е наредил всички 

висящи към момента, ненасрочени съдебни дела – граждански и административни, 

от доклада на съдия Саша Алексова, да бъдат преразпределени на случаен принцип 

по АСУД, между всички съдии в ГО, с изключение на съдия Тричкова, «чиято 

индивидуална натовареност във връзка с разгледаните, постъпилите и приключилите 

дела към момента е съществено завишена в сравнение с останалите съдии в 

отделението и на същата следва да се обезпечи времева възможност за 

приключването и изписването на тези дела в разумни срокове». Към заповедта е 

приложена справка за разгледаните, свършените и останали несвършени дела, за 

периода 01.01.2014г. – 22.04.2014г., от която е видно следното:  постъпилите гр. дела 

през 2014г. на доклад на съдия Иванов са 91 бр., на съдия Коева – 62 бр., на съдия 

Ковачев – 65 бр., на съдия Тричкова – 68 бр., като от минали години, на доклад на 

съдия Тричкова са отчетени най-голям брой дела - 137 бр.  

След встъпването в длъжност на съдиите Т.Маркова и С.Николова, на 

01.08.2014г., е била издадена Заповед № 376/04.08.2014г., въз основа на 

«предложения от системния администратор за корекция в системата, с въвеждане на 

виртуални бройки съдебни дела по отношение на новопостъпилите съдии, на които 

към момента няма обективна възможност за възлагане на висящ доклад”, е наредено 

включването им в разпределението при 100% натовареност за съдия Николова и 70% 

за съдия Маркова, с оглед необходимостта за приключване на наказателни дела в 

РС-Петрич. 

След командироването на съдия Вл. Ковачев в ОС-Благоевград, със Заповед № 

455/02.10.2014г., е наредено на Ръководителя на ГО да извърши преразпределение на 

всички неприключени към 02.10.2014г. граждански и административни дела на 

съдия Ковачев само между новопостъпилите съдии Маркова и Николова, „за 

обезпечаване съразмерност в тяхната натовареност и тази на останалите съдии в ГО, 

както по количество, така и по тежест, при процентно участие на двете както следва: 

60 % натовареност за съдия Маркова и 100 % натовареност за съдия Николова, 

предвид по-високата действителна натовареност за момента на съдия Маркова, 

произхождаща от случайността на разпределението, участието й в разпределение на 

НАХ дела в НО и довършване на наказателни дела с постоянен състав в РС-Петрич”.  
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Изложените факти доказват извода, че със заповеди и съгласно предвидените 

Вътрешни правила, Председателят е допускал изключения от правилото по чл. 9 ЗСВ 

за електронно разпределение на делата на случаен принцип, с което е нарушил 

цитираната разпоредба. В тази връзка ще бъдат направени съответните изводи и 

препоръки. 

 

              ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕЛАТА В РС-БЛАГОЕВГРАД 

 

Общи данни за Районен съд – Благоевград за периода от 01.01.2013г. до 

31.05.2015г. 

 

През 2013 г. в РС – Благоевград са постъпили общо 3301 броя дела / в т.ч. 1390 

броя граждански дела по общия ред и 1921 броя частни граждански дела/, останали 

несвършени от минали години – 605 броя дела или общо за разглеждане 3906 броя 

дела / в т.ч. 1956 броя граждански дела по общия ред и 1950 броя частни граждански 

дела/. От тях свършени през 2013 година са 3138 броя дела / в т.ч. 1231 броя 

граждански дела по общия ред и 1907 частни граждански дела/, което е близо 80% от 

всички разгледани дела за периода. 

 

През 2014 г. в РС – Благоевград са постъпили общо 2755 броя дела / в т.ч. 1050 

броя граждански дела по общия ред и 1705 броя частни граждански дела/, останали 

несвършени от минали години – 568 броя дела или общо за разглеждане 3323 броя 

дела / в т.ч. 1575  броя граждански дела по общия ред и 1748  броя частни 

граждански дела/. От тях свършени през 2014 година са 2861 броя дела / в т.ч. 1128  

броя граждански дела по общия ред и 1733  частни граждански дела/, които са близо 

86% от всички разгледали дела за периода. 

 

През периода от 01.01.2015г. – 31.05.2015г.  в РС – Благоевград са постъпили 

общо 1131 броя дела / в т.ч. 473 броя граждански дела по общия ред и 658 броя 

частни граждански дела/, останали несвършени от минали години – 462 броя дела 

или общо за разглеждане 1593 броя дела / в т.ч. 920  броя граждански дела по общия 

ред и 673 броя частни граждански дела/. От тях свършени до 31.05.2015 година са 

1075 броя дела / в т.ч. 444  броя граждански дела по общия ред и 631  частни 

граждански дела/, които са близо 67 % от разгледаните дела за периода. 

 

Като материя от гражданските дела по общия ред преобладават делата по 

следните закони: ЗЗД, СК, КТ, ЗЗДет, ЗС и други, а по частните граждански дела – 

заповедните производства. 

 

                                           НАТОВАРЕНОСТ: 
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Обща натовареност 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност /граждански и 

наказателни дела/ в Районен съд – Благоевград е както следва: 

 

За 2013 година  

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 40,72 

Натовареност по щат към свършените дела – 35,08 

 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 51,32 

Действителна натовареност към свършените дела – 44,14 

 

За 2014 година – при 13/15 щата 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 35,56/30,82 

Натовареност по щат към свършените дела – 31,18/27,02 

 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 42,83 

Действителна натовареност към свършените дела – 37,56 

 

Натовареност граждански дела 

 

За 2013 година  

 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 44,12 

Натовареност по щат към свършените дела – 37,35 

 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 60,26 

Действителна натовареност към свършените дела – 51,02 

 

 

За 2014 година  

 

 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 39,56 

Натовареност по щат към свършените дела – 34,06 

 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 47,13 

Действителна натовареност към свършените дела –40,58 

 

 

Разпределени спрямо свършени дела по съдии и процент на натовареност при 

разпределение на постъпващите дела:  
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За 2013 година  

 

№  съдия 

разпределени 

дела 

гр.дела ч.гр.д. 

общо % натовареност решени прекратени решени прекратени 

1 

Вера 

Коева 349 74 27 176 14 291 

от 11.06.2013  -  100% на 

исковите 

производства/облиг.искове, 

трудови и 

административни/ и 50% 

на заповедните, от 

11.07.2013 -  100% на 

заповедните, от 10.10.2013 

- 100% на делби и откази 

от наследство, от 

04.11.2013 година 100% на 

всички дела в ГО. От 

11.06.2013 до 04.11.2013 са 

й разпределяни и нах-дела 

- 100%, от 11.07.2015 до 

04.11.2013 са й 

разпределяни и дела по 

УБДХ - 100% 

2 

Владимир 

Ковачев 571 182 57 330 18 587 100% 

3 

Габриела 

Тричкова 606 157 92 341 21 611 100% 

4 

Иван 

Петков 559 130 69 325 21 545 
85% на исковите и 100% на 

заповедните производства 

5 

Саша 

Алексова 605 175 78 343 13 609 100% 

6 

Татяна 

Маркова 407 110 76 289 14 489 100% 

 

 

 

 

За 2014 година  
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№  съдия разпред

елени 

дела 

гр.дел

а 

 ч.гр.д.  общо % натовареност 

   решен

и 

прекрат

ени 

решени прекратени  

1 Атанас 

Иванов 

507 177 59 290 4 530  

2 Вера Коева 484 142 65 281 28 516  

3 Владимир 

Ковачев 

302 106 32 212 12 362  

4 Габриела 

Тричкова 

471 148 55 276 28 507  

5 Иван 

Петков 

460 125 55 278 23 481 от 01.01.2014 до 31.05.2014 - 

85% на исковите, а от 31.05.2014 

- 90 % на исковите производства, 

100% на заповедните 

6 Саша 

Алексова 

75 45 15 65 8 133  

7 Силвия 

Николова 

236 44 9 107 14 174  

8 Татяна 

Маркова 

220 37 14 97 10 158 от 05.08.2014 - 70% на исковите 

и 100% на заповедните , а от 

02.10.2014 - 100% на всички 

дела, встъпила в РС на 

01.08.2014, от 05.08.2014 до 

02.10.2014 са й разпределяни и 

нах-дела - 100% 

 

За периода на 2015 година  

 
№ съдия разпреде

лени 

дела 

гр.дела  ч.гр.д.  общо % 

натоваре

ност 

   решени прекрате

ни 

решени прекратени  

1 Иван 

Петков 

192 65 27 100 11 203 90% на 

исковите и 

100% на 

заповедните 

п-ва 

2 Габриела 

Тричкова 

194 57 22 92 12 183 100% 

3 Атанас 

Иванов 

200 78 21 100 9 208 100% 
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4 Вера 

Коева 

175 49 21 92 14 176 100% 

5 Силвия 

Николова 

174 30 18 80 13 141 100% 

6 Татяна 

Маркова 

196 38 18 97 11 164 100% 

 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

                         НАСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

При извършената проверка в РС-Благоевград бяха изискани и проверени 

граждански дела на съдиите от ГО, насрочени в открити съдебни заседания за м. юни 

и м. юли 2015г.  

Съдиите от Гражданското отделение в проверявания период са шест - със 100% 

натовареност, единствено съдия Ив. Петков е с 90%, съгласно заповед на 

административния ръководител. Съдия Петков - ръководител ГО, извършва 

случайното разпределение на делата от 2011г. В кориците на делото, протоколите са 

подреждани след исковата молба и постъпилите документи. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени по три  дела за всеки съдия:  

 

- на доклад на съдия Иван Петков – председател на ГО, с 90% натовареност по 

заповед на председателя: 

В о.с.з. на 01.07.2015г. са насрочени 3 гр. дела - гр. дело № 2030/2014., гр. дело 

№ 546/2015г. и гр. дело № 886/2015г.   

Гр. дело № 2030/2014. е образувано на 10.10.2014г. по искова молба от същия 

ден, за установяване на съсобственост върху недвижим имот и отмяна на 

констативен нотариален акт, подадена по реда чл. 124 и чл. 537 от ГПК. Делото е 

разпределено автоматично от съдия Петков, на датата на входиране на исковата 

молба.  С определение от 16.10.2014г. исковата молба е била оставена без движение, 

за отстраняване на нередовности и вписване. След като нередовностите са били 

отстранени, с разпореждане от 11.11.2014г. исковата молба повторно е била оставена 

без движение, като на ищците е била дадена възможност за вписване в Службата по 

вписване. Исковата молба е била вписана на 03.12.2014г. и на 13.01.2015г. с молба от 

страната е била внесена в съда. С разпореждане по чл. 131 от ГПК от 14.01.2015г. е 

бил изпратен препис от исковата молба на ответниците за отговор в едномесечен 

срок. Тъй като едно от лицата не е било намерено на адреса, е разпоредено залепване 

на уведомление по чл. 47 от ГПК. Писмен отговор е бил внесен на 20.02.2015г. С 

определение от 12.03.2015г. съдът е приел иска за допустим, приети са писмени 

доказателства, допуснати са свидетели  и о.с.з. е насрочено за 20.04.2015г. Съдът е 

изискал служебно нотариалното дело от нотариус Тамбурджиева. След като ищецът 



 

 25 

не е бил намерен на адреса, съдът изискал справка от НБД. В о.с.з. на 20.04.2015г. 

ищецът е бил нередовно призован, но се явил и поискал да не се дава ход по тази 

причина. Заседание е насрочено за 27.05.2015г., когато е даден ход, представен е 

доклад по делото, приети са доказателства и за разпит на свидетели  е насрочено 

о.с.з. за 01.07.2015г.  

Гр. дело № 546/2015г. /маркирано с жълт стикер – Бързо производство/, е 

образувано на 24.03.2015г, по искова молба от същия ден, подадена по чл. 150 от СК, 

за намаление на присъдена издръжка за малолетно дете. Делото е разпределено 

автоматично от съдия Петков, на датата на входиране на исковата молба.  С 

разпореждане от 24.03.2015г. по чл. 131 от ГПК е бил изпратен препис от исковата 

молба на ответницата за отговор в едномесечен срок. Лицето е било търсено 

многократно през м. март и април и не е намерено на адреса, поради което е била 

изискана справка от НБД.  Съобщението е било връчено на 27.04.2015г. и е 

приложено по делото. След внасяне на отговор на 26.05.2015г., с определение от 

същия ден по делото е бил изготвен доклад,  допуснати са били свидетели и е 

насрочено о.с.з. за 10.06.2015г.  На 09.06.2015г. е внесен социален доклад от 

служител на отдел „Закрила на детето”, Дирекция „СП”-Благоевград.  В о.с.з. са 

приети доказателства, разпитан е свидетел и за да се даде възможност на 

ответницата да вземе становище, делото е отложено за 01.07.2015г.  

Гр. дело № 886/2015г. е образувано на 30.04.2015г, по искова молба от същия 

ден, подадена по чл. 49 от СК за развод. Делото е разпределено автоматично от 

съдия Петков, на датата на входиране на исковата молба.  С разпореждане от 

05.05.2015г. по чл.131 от ГПК, е бил изпратен препис от исковата молба на 

ответника за отговор в едномесечен срок. Лицето е търсено три пъти през м. май и не 

е намерено на адреса. На 29.05.2015г. е внесен отговор от страната и с определение 

от 03.06.2015г. по делото са приети писмени доказателства,  допуснати са свидетели 

на страните, и е насрочено о.с.з. за 01.07.2015г. Призовки са изпратени на 

05.06.2015г. 

 

- на доклад на съдия Габриела Тричкова: 

В о.с.з. на 25.06.2015г. са насрочени 9 гр. дела и 1 адм. дело, проверени 2 гр. 

дела и 1 адм. дело - гр. дело № 299/2015г., гр. дело№ 1181/2015., адм. дело № 

1/2015г. 

Гр. дело № 299/2015г. е образувано на 17.02.2015г., по установителен иск на 

ЧЕЗ „ЕБ” АД, с правно основание – чл. 415 и сл. от ГПК и чл. 410 от ГПК, срещу 

юридическо лице - за заплащане на непогасен паричен дълг. Делото е разпределено  

автоматично от съдия Петков, на датата на входиране на исковата молба. С 

разпореждане в з.з. от същия ден, написано на ръка, е било изискано друго гр. дело. 

С разпореждане от 19.02.2015г.  исковата молба е била оставена без движение за 

внасяне на ДТ и с второ разпореждане от з.з. от 13.03.2015г. е бил изпратен препис 

от иска на ответника. Призовките са изпращани два пъти до адреса на ответника и 

след изискана справка за актуален адрес, с разпореждане от 07.04.2015г., написано 
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върху призовката, е било залепено уведомление по чл. 50 от ГПК, след което 

съобщението е било връчено и на представител на страната на 15.04.2015г.  С 

разпореждане от 20.05.2015г. в з.з., делото е насрочено и на страните е съобщен 

проект на доклад. Призовки са изпратени на 22.05.2015г. и към момента на 

проверката няма върнати отрязъци. 

Гр. дело № 1181/2015. е образувано на 05.06.2015г., по искане на АСП – 

Дирекция „Социално подпомагане”, с правно основание чл. 26, ал. 2 от ЗЗДетето, за 

продължаване на мярка за закрила - настаняване на малолетно дете в дом. Делото е 

разпределено ръчно от съдия Петков –  на дежурен съдия, на датата на входиране на 

исковата молба. С разпореждане в з.з. от  същия ден, написано на ръка, в законовия 

срок е било насрочено о.с.з. на 25.06.2015г. и са призовани страните. Призовките са 

изпратени на 08.06.2015г. и към момента няма върнати отрязъци. 

Адм. дело № 1/2015г. е образувано на 05.01.2015г., по жалба срещу заповед на 

кмета на Община Благоевград, за приемане на помощен план за имот по ППЗСПЗЗ, 

препратена от Община Благоевград, получена същия ден. Делото е разпределено  

автоматично от съдия Петков на следващия ден след датата на входиране на 

исковата молба. С разпореждане в з.з. от същия ден е било насрочено о.с.з. за 

19.02.2015г. Призовани са 23 лица – заинтересовани страни. С определение от о.с.з., 

поради нередовно призоваване на част от лицата, делото е било отложено за 

07.04.2015г., като са дадени указания за призоваване и предупреждения за налагане 

на глоби. В проведенето о.с.з. е бил даден ход и назначена СТЕ, за което делото е 

било насрочено за 26.05.2015г. Заключението е внесено в срок и връчено на 

страните. В о.с.з. е  било прието заключението и са били допуснати и назначени 

допълнителни задачи към СТЕ. Следващо о.с.з. е насрочено за 26.06.2015г. На 

11.06.2015г. е внесено допълнителното заключение и същия ден е разпоредено да се 

връчи на страните.  

 

- на доклад на съдия Татяна Маркова: 

В о.с.з. на 01.07.2015г.са насрочени 7 гр. дела, проверени 3 гр. дела  - гр. дело 

№ 1146/2015., гр. дело № 1710/2014г., гр. дело № 1780/2014г.  

Гр. дело № 1146/2015. – /маркирано с жълт стикер – Бързо производство/ е 

образувано на 01.06.2015г., по искова молба от законен представител - баща за 

издаване срещу майката, на заповед за незабавна защита на дете, с правно основание 

– чл.4 и чл. 18 от ЗЗДНасилие. Делото е разпределено автоматично от съдия Петков, 

на датата на входиране на исковата молба. С определение в з.з. от  същия ден, искът 

е бил оставен без движение, като са дадени укзания на сраната и едноседмичен срок 

за отстраняване на наредовности. С определение от следващия ден - 02.06.2015г., 

съдът е издал Заповед за незабавна защита по чл. 18 от ЗЗДН, разпоредил е 

незабавно връчване на преписи от заповедта и е насрочил о.с.з. на 01.07.2015г. – след 

1 месец. Преписите са връчени на 02.06. и 03.06.2015г.  

Гр. дело № 1710/2014. е образувано на 01.09.2014г., по искова молба за развод с 

правно основание чл. 49 от СК. Делото е разпределено автоматично от съдия  
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Тричкова, на датата на входиране на исковата молба, отбелязана е 70% натоваренст 

на съдия Маркова. С разпореждане в з.з. от  08.09.2014г. искът е бил оставен без 

движение, като са дадени укзания на страната за внасяне на поправена искова молба 

и едноседмичен срок за отстраняван на нередовности. С разпореждане от 

23.09.2014г. искът е бил изпратен на ответната страна. Лицето е търсено 

многократно на адреса, но тъй като пребивавало в чужбина, през м. октомври е била 

изискана справка по НБДН и е пристъпено към залепване на уведомление. С 

разпореждане от 10.11.2014г. на страната е била предоставена правна помощ за 

назначаване на процесуален представител. С определение от 02.12.2014г. особеният 

представител е бил назначен. След получаване на отговор на исковата молба, с 

определение от 21.01.2015г. е насрочено с.з. за 18.02.2015г. По делото е бил изискан 

и внесен социален доклад за предоставяне на родителските права. В проведеното 

о.с.з. е бил даден ход, приет е социалния доклад и по искане на страните е допуснат 

разпит на свидетели и на социален работник, с насрочване за 20.03.2015г. Върху 

постъпили по делото молби и призовки, в същия ден са изписвани на ръка 

разпореждания. На 13.03.2015г. ответницата е внесла молба за възстановяване на 

срока по чл. 131 от ГПК. Разпореждането на съда от 16.03.2015г. отново е изготвено 

на ръка, върху молбата. В о.с.з. на 20.03.2015г. е бил даден ход и делото е било 

отложено за изготвяне на нов социален доклад. В о.с.з. на 15.04.2015г., в 

производство по чл.64 от ГПК, срокът за подаване на отговор на исковата молба е 

бил възстановен. Ответницата същевременно е  внесла насрещен иск. С 

разпореждане от 20.04.2015г. са били изпратени преписи на страната. С определение 

от з.з. на 04.06.2015г. е обявен доклад по делото и о.с.з. е насрочено за 01.07.2015г.  

Гр. дело № 1780/2014. образувано на 08.09.2014г., по искова молба от  с правно 

основание – чл.34 от ЗС за делба на имоти, семейна имуществена общност. Делото е 

разпределено автоматично от съдия Петков, на датата на входиране на исковата 

молба, отбелязана е 70% натоваренст на съдия Маркова.  С определение в з.з. от  

09.09.2014г. искът е бил оставен без движение, като са дадени указания на страната 

за вписване и едноседмичен срок за отстраняване на нередовности. С писмена молба 

от 17.10.2014г. са били отстранени нередовностите и делото е било предадено в 

Службата по вписвания на 20.10.2014г. След като страната не е била намерена на 

адреса, е била поискана справка за постоянен и настоящ адрес от НБДН и е 

разпоредено връчване, чрез залепване по реда на чл. 41 от ГПК. След това с 

разпореждане от 12.01.2015г. е била предоставена правна помощ за назначаване на 

процесуален представител. С определение от 28.01.2015г. е бил назначен адвокат, 

определен от АК-Благоевград. След внасянето на писмен отговор, с определение от 

05.03.2015г. е било насрочено о.с.з. за 08.04.2015г. и на страните е съобщен проект 

на доклад по делото.  В съдебното заседание е бил даден ход на устните състезания и 

делото - обявено за решаване. Съдебната делба е допусната с Решение, обявено на 

14.04.2015г. Актът по първа фаза на делбата е влязъл в сила на 19.05.2015г. С 

разпореждане от 20.05.2015г., по втора фаза за извършване на делбата е насрочено 

о.с.з. за 26.06.2015г. По искане на адвоката на ответника, поради служебна 
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ангажираност, с разпореждане от 27.05.2015г., заседанието е пренасрочено за 

01.07.2015г. 

 

- на доклад на съдия Атанас Иванов: 

В о.с.з. на 24.06.2015г. са насрочени 16 гр. дела, проверени 3 гр. дела  -гр. дело 

№ 364/2015г. , гр. дело № 675/2015., гр. дело № 854/2015г.  

Гр. дело № 364/2015г. е образувано на 26.02.04.2015г., по искове от същия ден 

по чл. 415 от ГПК, подадени от юридическо лице за заплащане на дължими суми. 

Делото е разпределено автоматично от съдия Петков, на датата на входиране на 

исковата молба.  С  разпореждане по чл. 131 от ГПК от 26.02.2015г., е бил изпратен 

препис на ответника за отговор в едномесечен срок. Съобщението е получено на 

09.03.2015г. и отговор е бил изпратен на 09.04.2015г. С определение от 14.04.2015г. е 

било насрочено открито заседание, с което е изложен устен проект на доклад по 

делото. В о.с.з. на 29.04.2015г. е бил даден ход, открито е производство по чл. 193 от 

ГПК за оспорване на истинността на писмени доказателства, допусната е СГЕ. Второ 

о.с.з. е насрочено за 20.05.2015г., но тъй като експертизата не е била изготвена, 

делото е отложено за 24.06.2015г. СГЕ е внесена на 10.06.2015г. 

Гр. дело № 675/2015г. е образувано на 08.04.2015г., по искове от същия ден, 

подадени от юридическо лице за заплащане на наемна цена по чл. 232 от ЗЗД и чл.78 

от ГПК. Делото е разпределено автоматично от съдия Петков, на датата на 

входиране на исковата молба С разпореждане от 09.04.2015г. е бил изпратен препис 

на ответника и след получаване на писмен отговор, с определение от 18.05.2015г. е 

насрочено о.с.з. за 24.06.2015г. 

Гр. дело № 854/2015г. - /маркирано с жълт стикер – Бързо производство/ е 

образувано на 27.04.2015г., по искове от същия ден, подадени по чл. 344, във вр. с 

чл.225 от КТ за отмяна на уволнение. Делото е разпределено автоматично от съдия 

Петков, на датата на входиране на исковата молба.  С разпореждане от същия ден е 

бил изпратен препис от исковата молба на ответниците за отговор в едномесечен 

срок. Съобщението е получено на 29.04.2015г. и приложено по делото. Отговорът е 

получен на 29.05.2015г. и с разпореждане от 01.06.2015г. е изложен доклад и о.с.з. е 

насрочено за 24.06.2015г. Призовки са изпратени на 01.06.2015г.  

 

- на доклад на съдия Силвия Николова: 

В о.с.з. на 06.07.2015г. са насрочени 4 гр. дела, проверени 3 гр. дела  - гр. гр. 

дело № 337/2015г., дело № 858/2015., гр. дело № 741/2014г.  

Гр. дело № 337/2015г. е образувано на 23.02.2015г., по частичен установителен 

иск по чл. 422 от ГПК, във вр. с чл. 415 от ГПК за заплащане на дължими суми по 

банков кредит. Делото е разпределено автоматично от съдия Петков, на датата на 

входиране на исковата молба.  С разпореждане от 06.03.2015г. е бил изпратен препис 

на ответника. По делото е приложено и ч.гр.дело № 1210/2014г. по описа на БРС, с 

искане за издаване на заповед за изпълнение. След получаване на писмен отговор от 

ответника на 09.04.2015г., с определение от 10.06.2015г. е насрочено о.с.з. за 
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06.07.2015г., обявен е проект на доклад по делото, назначена е ССчЕ. Призовки са 

изпратени на 15.06.2015г. 

Гр. дело № 858/2015. е образувано на 27.04.2015г., по искове по чл. 318 от ГПК, 

във вр. с чл. 49 от СК за развод. Делото е разпределено автоматично от съдия 

Петков, на датата на входиране на исковата молба. С разпореждане от 28.04.2015г. 

по чл. 131 от ГПК е бил изпратен препис на ответника и след получаване на писмен 

отговор на 07.05.2015г., с определение от 10.06.2015г. са допуснати писмени 

доказателства, разпит на свидетели и о.с.з. е насрочено за 06.07.2015г. Призовки са 

изпратени на 11.06.2015г.  

Гр. дело № 741/2014. е образувано на 11.04.2014г., по иск по чл. 45 от ЗЗД за 

нанесени неимуществени вреди. Делото е разпределено автоматично от съдия 

Петков, на датата на входиране на исковата молба, на доклад на съдия Вл.Ковачев.  

С разпореждане от 22.04.20114г. искът е бил оставен без движение с конкретни 

указания за представяне на изцяло нова, поправена молба. С определение от 

09.05.2014г. делото е било частично прекратено. С разпореждане от 14.07.2014г. са 

били връчени екземпляри от поправената искова молба на ответниците. Екземпляр 

от насрещната искова молба е връчен на 19.08.2014г.,  в деня след подаването й. 

В последствие, делото е било преразпределено на 02.10.2014г. на съдия 

Маркова, съгласно Заповед № 455 от 02.10.2014г., поради класиране на съдията-

докладчик в ОС-Благоевград.  

След проведени две откритки заседания - на 12.11.2014г. и  на 12.12.2014г,  в 

които не бил даден ход поради заболяване и отсъствие на ответниците, в о.с.з. на 

21.01.2015г. - по искане на ответниците, съдия Маркова се е отвела, тъй като 

участвала в състави по техни наказателни дела. 

Делото е било преразпределено автоматично от съдия Петков, на 23.01.2015г. 

на съдия  Николова. Насрочено е с разпореждане от 24.01.2015г., за 09.03.2015г. В 

о.с.з. е бил обявен за окончателен проекта на доклад и са допуснати свидетели. В 

о.с.з. на 29.04.2015г. двама свидетели са били разпитани, като е допуснат трети 

свидетел и очна ставка. В о.с.з. на 08.06.2015г. свидетелят е бил разпитан и по искане 

на ответниците е отложена очната ставка. Съдебното заседание е насрочено за 

06.07.2015г.  

 

- на доклад на съдия Вера Коева: 

В о.с.з. на 23.06.2015г. са насрочени 7 гр. дела и 1 адм. дело, проверени 3 гр. 

дела  - гр. дело № 184/2015г., гр. дело № 485/2015., адм. дело № 5/2015г. 

Гр. дело № 184/2015г. - /маркирано с жълт стикер – Бързо производство/ е 

образувано на 28.01.2015г., по искове от същия ден, подадени по чл. 128 от КТ за 

изплащане на неполучено трудово възнаграждение. Делото е разпределено 

автоматично от съдия Петков, на датата на входиране на исковата молба.  С 

разпореждане от същия ден по чл.131 от ГПК е бил изпратен препис от исковата 

молба на ответниците за отговор в едномесечен срок. Съобщението е било върнато 

на 06.03.2015г. със сведение, че няма такава фирма на адреса. През м. март и април 
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отново са били изпращани съобщения, след което уведомлението е залепено на 

сградата. С разпореждане от 11.05.2015г. е било насрочено о.с.з. за 26.05.2015г., 

обявен е проекто-доклад, приети са писмени доказателства и е назначена ССчЕ. 

Поради неявяване на вещото лице в проведеното о.с.з. и за даване възможност на 

ответника да ангажира становище и представи доказателства, делото е отложено за 

23.06.2015г. Призовки са изпратени на 27.05.2015г.  

Гр. дело № 485/2015г. - /маркирано с жълт стикер – Бързо производство/ е 

образувано на 18.03.2015г, по обективно кумулативно съединени осъдителни искове, 

подадени същия ден, по чл. 327 от ТЗ, във вр. с чл.79,чл.86 и чл.92  от ЗЗД за 

заплащане на дължими суми по договор за доставка на лекарства. Поискано е било 

обезпечение на иска – запор на банкови сметки. Делото е разпределено автоматично 

от съдия Петков, на датата на входиране на исковата молба.  С мотивирано 

определение от същия ден, молбата за обезпечение е била оставена без движение. С 

разпореждане, пак  от същия ден, е бил изпратен препис от исковата молба на 

ответниците за отговор в едномесечен срок. Съобщението е получено на 26.03.2015г. 

и е приложено по делото. След изтичане на едномесечния срок за отговор, с 

определение от 11.05.2015г. е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 

23.06.2015г., като е назначена е ССчЕ. Призовки са изпратени на 13.05.2015г. – няма 

върнати отрязъци. 

Адм. дело № 5/2015г. образувано на 17.03.2015г., по жалба от същия ден, 

подадена от седем души срещу решение на Общинска служба „Земеделие”- 

Благоевград, по чл. 19 от ППЗСПЗЗ за обезщетяване с поименни бонове. Делото е 

разпределено автоматично от съдия Петков, на датата на входиране на исковата 

молба.   С разпореждане от същия ден жалбата е била оставена без движение и на 

страните са дадени указания за конкретизиране на  претенцията и за обосноваване на 

правния интерес.  На 27.03.2015г. е била внесена поправена жалба.  С разпореждане 

от 01.04.2015г. по чл.144 от АПК, е насрочено о.с.з. за 14.05.2015г. и са били 

изискани писмени доказателства от ответника. В о.с.з. са били приети писмени 

доказателства и са изискани нови, когато делото е отложено за 23.06.2015г. 

Призовки са изпратени на 15.05.2015г. Иизискано е и адм. дело № 56/2015г., по 

описа на РС-Благоевград. 

Насрочените дела са образувани, разпределени и администрирани съобразно 

законовите изискванията, с констатираните пропуски, за което ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки.  

 

       НЕНАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

Ненасрочени към 11.06.2015г. граждански дела по представена справка от съда – 

общо 151 броя, подробно описани в справка по т. 6, както следва:  

Съдия Атанас Иванов – 18 бр. 

Съдия Вера Коева – 15 бр. 

Съдия Габриела Тричкова – 34 бр. 
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Съдия Иван Петков – 16 бр. 

Съдия Силвия Николова – 32 бр. 

Съдия Татяна Маркова – 36 бр. 

 

Делата се разпределят автоматично от съдия Петков, на датата на входиране на 

исковата молба или на следващия ден.  Протоколът е приложен в делото, след иска и 

постъпилите документи.  

По-големият брой ненасрочени дела на трима от съдиите показва тенденция за 

натрупване, което сочи за известна слабост в организацията на дейността им. 

 

Проверени дела по съдии: 

Съдия Атанас Иванов 

Гр. дело № 615/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 31.03.2015г, 

по искова молба по чл.415 от ГПК от същия ден, за заплащане на дължими суми по 

ипотечен кредит. С разпореждане от 31.03.2015г. исковата молба е била оставена без 

движение за плащане на ДТ. С разпореждане от 21.04.2015г. препис от исковата 

молба е бил изпратен на ответника за отговор. Съобщението е върнато на 

04.05.2015г., тъй като лицето не живеело на адреса. Поискана е справка от НБД и 

ново съобщение е изпратено на 11.05.2015г. Няма върнат отрязък.  

Гр. дело № 700/2015.  – на етап размяна на книжа, е образувано на 09.04.2015г., 

по искове от същия ден, подадени от юридическо лице за заплащане на дължими 

суми по договор за продажба, по чл. 415 и чл.124 от ГПК. С разпореждане от 

09.04.2015г. исковата молба е била оставена без движение за плащане на ДТ. След 

отстраняване на нередовностите и внасяне на ДТ на 11.05.2015г., с разпореждане по 

чл. 131 от ГПК от 12.05.2015г. е изпратен препис на ответника за отговор в 

едномесечен срок.  

Гр. дело № 870/2015г. – /маркирано с жълт стикер Бързо производство/, на етап 

размяна на книжа, е образувано на 28.04.2015г., по искова молба по чл.143 от СК от 

същия ден, за заплащане на издръжка на деца и с искане за правна помощ. С 

разпореждане от 28.04.2015г., препис от исковата молба е бил изпратен на ответника 

за отговор. С определение от 28.04.2015г. правна помощ е била допусната и е 

отправено искане за определяне на адвокат от АК- Благоевград. Съобщението до 

ответника е върнато на 04.05.2015г., тъй като лицето не живее на адреса, а пребивава 

в чужбина. Уведомлението е било залепено на 15.05.2015г. и с разпореждане от 

01.06.2015г., съдът е допуснал назначаване на особен представител на ответника. 

Поискано е определяне на адвокат от АК. След назначаване на особен представител 

на 03.06.2015г., съобщение е изпратено до страната на 05.06.2015г. На 12.06.2015г. е 

постъпил писмен отговор. 

 

Съдия Вера Коева  

Гр. дело № 143/2015г. – на етап размяна на книжа, маркирано с жълт стикер – 

Бързо производство, е образувано на 26.01.2015г, по искова молба, подадена същия 
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ден, с правно основание чл. 144 от СК - за прекратяване на присъдена издръжка.  С 

разпореждане от 26.01.2015г. исковата молба е била оставена без движение, като 

нередовна – за плащане на ДТ. След като на 06.02.2015г., поправена искова молба по 

чл.150 от СК е била внесена и платена ДТ, с разпореждане по чл.131 от ГПК, от 

същия ден, препис от исковата молба е бил изпратен на ответника за отговор в 

едномесечен срок. През м. февруари, март и април, лицето е било търсено три пъти, 

но не е било намерено на адреса. Поискана е била справка за актуален адрес от НБД 

„Население” и с разпореждане от 13.05.2015г. е разпоредено залепване на 

уведомлението по чл. 47 от ГПК. С определение от 02.06.2015г. на ответника е 

предоставена правна помощ и е разпоредено изпращане на препис от  

постановлението на АС- Благоевград за определяне на адвокат. 

Гр. дело № 679/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 08.04.2015г, 

по искова молба от 08.04.2015г., с правно основание чл. 422 от ГПК - за изплащане 

на присъдена издръжка на малолетно дете. Делото е разпределено на 09.04.2015г. С  

разпореждане от същия ден, исковата молба е оставена без движение, като нередовна 

и на страната са дадени подробни указания.  Нова искова молба е внесена на 

16.04.2015г. С разпореждане от 17.04.2015г. служебно е било изискано ч.гр. дело № 

2089/2015г. и е приложено по делото. С разпореждане от 23.04.2015г. е изпратен 

препис от поправената искова молба на ответника, получен на 12.05.2015г.  На 

12.06.2015г. е постъпил писмен отговор по чл. 131 от ГПК. 

Гр. дело № 522/2015г. – на етап „Без движение”,  е образувано на 23.03.2015г, 

по искова молба от същия ден, подадена по чл. 124 от ГПК - за признаване на 

собственост върху недвижим имот. Делото е разпределено автоматично от съдия 

Петков, на 24.03.2015г.  С определение от 24.03.2015г. исковата молба е била 

оставена без движение като нередовна – за плащане на ДТ, за вписване и 

представяне на доказателства.  По молба на страната от 08.05.2015г. , с разпореждане 

на съда срокът е бил продължен с още 30 дни. 

 

Съдия Габриела Тричкова  

Гр. дело № 270/2015г. – на етап размяна на книжа - с изтекъл срок за отговор 

на насрещна искова молба, е образувано на 11.02.2015г, по иск от същия ден за 

изплащане на дължима сума. С разпореждане от 17.02.2015г. исковата молба е била 

оставена без движение за отстраняване на нередовности – поправка на петитума и 

довнасяне на  ДТ. С разпореждане от 24.02.2015г. е бил изпратен препис от 

поправената искова молба на ответника.   На 24.03.2015г. е бил внесен писмен 

отговор, с искане за привличане на трето лице помагач и е предявен обратен иск. С 

разпореждане от 27.04.2015г. е изпратен препис от насрещния иск на страната и на 

третото лице за отговор  в едномесечен срок. Съобщението е било получено на 

07.05.2015г. и отговор от третото лице помагач е бил внесен на 25.05.2015г. Няма 

последващи действия. 

Гр. дело № 239/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 09.02.2015г, 

по искова молба от същия ден, подадена по чл. 422 от ГПК за заплащане на дължими 
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суми за топлинна енергия. С разпореждане от същия ден, за проверка редовността на 

иска, е било изискано ч. гр. дело № 2319/2014г.  С разпореждане от 13.02.2015г. 

исковата молба е била оставена без движение с подробни указания. Поправената 

искова молба е била внесена на 13.03.2015г., но с разпореждане (на ръка) от 

18.03.2015г. повторно е била оставена без движение. С разпореждане от 23.04.2015г., 

внесената отново поправена искова молба пак е била оставена без движение, с 

подробни указания за излагане на обстоятелствата по чл.127 ГПК.  Нова поправена 

искова молба е била внесена на 14.05.2015г. и с разпореждане от 15.05.2015г. е 

изпратен препис на страната. 

Гр. дело № 2433/2014г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 

28.11.2014г, по искова молба от същия ден, подадена по чл. 79 от ЗЗД за изплащане 

на дължими суми. С разпореждане от 01.12.2014г. исковата молба е била оставена 

без движение за отстраняване на нередовности и внасяне на нова поправена молба. 

Повторно, молбата е била оставена без движение с разпореждане от 06.01.2015г. за 

внасяне на нова поправена искова молба и плащане на ДТ. С разпореждане от 

17.02.2015г. поправената искова молба за трети път е била оставена без движение, 

след което, съгласно разпореждане от 26.02.2015г. е бил изпратен препис на 

ответника. Лицето не е било намерено на адреса през м. март и април и 

уведомлението е залепено на входната врата. С разпореждане от 11.05.2015г. на 

ответника е била предоставена правна помощ за назначаване на процесуален 

представител. На 03.06.2015г. е постъпила молба от ищеца с възражения за ново 

връчване на съобщенията на ответника, като са били изказани съмнения, че адресът, 

където лицето живее, не е бил посещаван изобщо. На 04.06.2015г. е разпоредено 

изпращане повторно на съобщение по чл.131 от ГПК, от друг служител на Бюро 

„Призовки”, но не е било поискано обяснение от  служителя, поименно цитиран  в 

разпореждането. 

 

Съдия Иван Петков 

Гр. дело № 498/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 20.03.2015г, 

по искова молба по чл. 422 от ГПК от същия ден, за установяване на вземане и 

заплащане на дължими суми за използвана топлинна енергия.  С определение от 

24.03.2015г. исковата молба е била оставена без движение за внасяне на ДТ. След 

внесена ДТ, с разпореждане от 21.04.2015г. е изпратен препис от исковата молба на 

ответника за отговор. Няма върнат отрязък от съобщението и предприети 

последващи действия.  

Гр. дело № 566/2015г. – на етап размяна на книжа, с жълт стикер Бързо 

производство, е образувано на 26.03.2015г, по искова молба по чл.139 от СК от 

същия ден, за заплащане на издръжка на малолетно дете.  С разпореждане от 

26.03.2015г,. е бил изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. 

Лицето е търсено многократно на посочения адрес, поискана е била справка от НБД 

и е било изпратено искане до АК за определяне на особен представител. След 
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определяне на такъв на 26.05.2015г., съобщението по чл. 131 от ГПК е изпратено на 

27.05.2015г. 

Гр. дело № 642/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 02.04.2015г, 

по искова молба по чл.213 от КЗ, от същия ден, за заплащане на застрахователно 

обезщетение.  С определение от 07.04.2015г. исковата молба е била оставена без 

движение за прецизиране на пасивната легитимация. Поправена искова молба е била 

внесена на 05.05.2015г. С разпореждане от 07.05.2015г,. е изпратен препис от 

исковата молба на ответника за отговор, връчен на 12.05.2015г. На 12.06.2015г. е 

депозиран отговор.  

 

Съдия Силвия Николова  

Гр. дело № 1994/2014г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 

06.10.2014г, по искова молба от същия ден, подадена по чл. 415 от ГПК, за 

заплащане на дължими суми за използвана топлинна енергия. С разпореждане от 

30.10.2014г. исковата молба е била оставена без движение с подробни указания и за 

довнасяне на ДТ. С разпореждане (на ръка) от 17.11.2014г. исковата молба повторно 

е била оставена без движение. След внасяне на поправена искова молба, с 

разпореждане от 03.12.2014г. е изпратен препис на страната за отговор. На 

08.12.2014г. е било върнато съобщението със сведение, че лицето е починало. Съдът 

служебно е изискал акт за смърт от Община Благоевград. С разпореждане от 

29.12.2014г., предвид обстоятелствата, исковата молба е била оставена без движение 

за поправяне. На 16.01.2015г. ищецът е внесъл молба за уточняване. С разпореждане 

от 09.03. 2015г.,  исковата молба пак е била оставена без движение за предявяване 

срещу правопремник. Поправена искова молба е била внесена на 24.03.2015г. и с 

разпореждане от 25.03.2015г. е бил изпратен препис на ответника. Съобщението е 

било връчено на 20.04.2015г. Писмени отговори са внесени от двете ответни страни 

на 30.04.2015г. и на 20.05.2015г. Няма последващи действия. 

Гр. дело № 269/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 11.02.2015г, 

по искова молба от същия ден, по чл. 108 от ЗС, с искане за отмяна на нотариален 

акт. С разпореждане от 23.03.2015г., исковата молба е била оставена без движение, с 

подробни указания за страната. С разпореждане от  24.03.2015г.,  по молба на ищеца, 

срокът за отстраняване на нередовности е бил удължен до 14.04.2015г. Поправена 

искова молба е била внесена на 07.04.2015г. и с разпореждане от  20.04.2015г. отново 

е била оставена без движение, с указания за изготвяне на нова искова молба и за 

вписване. Нова молба е била внесена на 30.04.2015г. На 05.05.2015г. делото е било 

занесено служебно в Службата по вписванията. С разпореждане от 14.05.2015г. е бил 

изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. Съобщението е връчено 

на 09.06.2015г.  

Гр. дело № 511/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 23.03.2015г, 

по искова молба от същия ден, за заплащане на дължими суми по договор, с искане 

за обезпечение. С разпореждане от 23.03.2015г., е било допуснато исканото 

обезпечение – запор върху банкова сметка. С разпореждане от 09.04.2015г. е бил 
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изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. Съобщението е било 

връчено на 04.05.2015г. Писмен отговор не е бил върнат в срока. Няма последващи 

действия. 

 

Съдия Татяна Маркова 

Гр. дело № 2347/2014г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 

20.11.2014г, по искова молба с правно основание чл. 357 от КТ, във вр. с чл.215 от 

КТ, за заплащане на дължими командировъчни средства, подадена на 20.11.2014г. С 

разпореждане от 20.11.2014г, на основание чл. 131 от ГПК е бил изпратен препис от 

исковата молба на ответника за отговор. Ответникът внесъл отговор на 07.01.2015г. 

и на 09.01.2015г. подал насрещна искова молба. С разпореждане от 21.01.2015г. 

насрещната искова молба е била оставена без движение за отстраняване на 

нередовности и внасяне на ДТ. По делото липсват данни за връчване на 

съобщенията. Едва на 25.03.2015г. е постъпила молба от адвокат, напомняща за 

направно  искане от 07.01.2015г. за изпращане на съобщенията на друг посочен 

адрес. С разпореждане от 26.03.2015г. е било разпоредено връчване на препис от 

разпореждането от 21.01.2015г. На 20.04.2015г. е внесена поправена насрещна 

искова молба, която с разпореждане от 19.05.2015г. отново е била оставена без 

движение за отстраняване на нередовности и довнасяне на ДТ. Нова насрещна 

искова молба е внесена на 03.06.2015г. и с разпореждане от 04.06.2015г. по чл. 131 от 

ГПК, е бил изпратен препис от насрещната искова молба на ответника по насрещния 

иск, за отговор. Съобщението е връчено на 05.06.2015г.  

Гр. дело № 83/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 19.01.2015г., 

след като делото е изпратено по подсъдност за разглеждане с Определение от 

13.01.2015г. на ОС- Благоевград  по гр.д. № 22/2015г., след отвод на всички съдии в 

РС- Разлог по гр.дело № 254/2014г., образувано по искова молба за делба. Делото е 

получено на 19.01.2015г. и е разпределено автоматично от съдия Петков същия ден. 

С разпореждане от 27.01.2015г. е бил изпратен препис от исковата молба на 

ответника за отговор. След като ответникът не е бил намерен на адреса, с 

разпореждане от 25.03.2015г. е било разпоредено да се залепи уведомление по чл. 47 

от ГПК.( изпълнено на 07.04.2015г.) С определение от 18.05.2015г. на ответника е 

била  предоставена правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство. 

След като ответникът, с писмена молба от 05.06.2015г., е поискал да му бъдат 

изпратени книжата по делото и е посочил адрес в гр. София, с разпореждане от 

10.06.2015г. е било разпоредено по чл. 131 от ГПК, да се изпрати повторно препис от 

исковата молба по делото.  

Гр. дело № 287/2015г. – на етап размяна на книжа, е образувано на 12.02.2015г, 

по искова молба с правно основание чл. 128 от КТ за заплащане на дължимо трудово 

възнаграждение, подадена на 12.02.2015г. Делото е било разпределено на 

13.02.2015г. С разпореждане от 16.02.2015г, на основание чл. 131 от ГПК е бил 

изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. Ответникът е бил 

търсен многократно на посочения адрес, през м. февруари и март. С разпореждане от 
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09.04.2015г. е било указано да се залепи уведомление по чл. 50 от ГПК. 

Уведомлението е било залепено един месец по-късно – на 05.05.2015г. С 

разпореждане от 20.05.2015г., написано на ръка, е разпоредено да се приложи 

съобщението, като се счете редовно връчено и делото да се докладва на съдията, 

след изтичане на едномесечния срок за отговор. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 11.06.2015г.  производства, 

образувани преди 01.01.2013г. 
 

Съгласно изготвената справка, висящите, неприключили към 11.06.2015г. 

производства, образувани преди 01.01.2013г., са 17 бр., по съдия-докладчик,  както 

следва: 

Съдия Вера Коева – 4 бр., 

Съдия Габриела Тричкова – 5бр., 

Съдия Иван Петков – 2 бр., 

Съдия Силвия Николова – 5 бр.,  

Съдия Татяна Маркова – 1 дело 

В посочения брой неприключени стари производства, не са включени спрените 

производства и 2 бр. делбени дела в архив.  

От тях бяха проверени наличните в съда дела – 14 бр., тъй като гр.дело № 

1620/2012г. (иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, насрочено за 23.06.2015г.) и гр. д. № 

487/2010г. (иск по чл. 108 ЗС, насрочено за 30.06.2015г.), са предадени на вещо лице, 

а гр.д. № 732/2011г. е изпратено по въззивна жалба в ОС-Благоевград, след 

постановено решение за допускане на делба.  

По обявеното за решаване в с.з. на 20.05.2015г., гр.д. № 1950/2012г., на доклад 

на съдия Иван Петков,  образувано по кумулативно обективно съединени искове по 

чл. 79, вр. чл. 357 и сл. и чл. 86 ЗЗД, съдебният акт е постановен на 15.06.2015г. 

Гр. дело № 3098/2012г. е образувано на 26.10.2012г., по искова молба с правно 

основание чл. 422 ГПК, подадена от ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. 

Благоевград, срещу физическо лице. Разпределено е, видно от приложен на л. 79 по 

делото протокол за съдийските назначения от същия ден, подписан от съдия Иван 

Петков, за „ръчно разпределение”, на докладчика по заповедното производство – 

съдия Владимир Ковачев. На 26.10.2012г. е било постановено и определение № 8368 

за допускане на обезпечение на иска. Издадената обезпечителна заповед е била 

получена на 02.11.2012г. и след удостоверено, с писмо от 06.03.2013г. вписване, на 

следващия ден са разпоредени действия по чл. 131 ГПК. Отговорът на ответната 

страна е от 11.04.2013г., а с определение от 11.06.2013г., съдържащо подробен 

проектодоклад по спора, приемане на доказателствата, представени с исковата молба 

и отговора на ответника, произнасяне по доказателствени искания и разяснения към 

страните, е било насрочено първото о.с.з. - за 08.07.2013г. След проведени 9 съдебни 

заседания по делото, (насрочвани през месец, до три месеца), в с.з., проведено от 
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съдия Силвия Николова на 11.02.2015г., устните състезания са обявени за 

приключени, като е определен срок за представяне на писмени защити. Към момента 

на проверката не е постановено решение по спора. 

На л. 789 по делото е приложена заповед № 455/02.10.2014г., издадена от 

Председателя на съда, с което е наредено на съдия Иван Петков - като ръководител 

на ГО, да извърши преразпределение на неприключените към 02.10.2014г., от съдия 

Ковачев дела, (с оглед предстоящото му командироване в ОС-Благоевград и 

класирането му в рамките на финализираща конкурсна процедура за съдия в ОС-

Благоевград), което да се извърши между новопостъпилите съдии Т.Маркова и 

С.Николова. 

Гр. дело № 730/2006г. е образувано на 02.05.2006г., по искова молба на Г. Л. М., 

срещу 15 физически лица, за делба на 47 бр. недвижими имоти. 

Първоинстанционното решение по допускането й е било постановено през 2007г. 

След двукратно обезсилване на въззивни решения на ОС-Благоевград, третото по 

ред второинстанционно решение по І-та фаза на делбата не е било оспорено и е 

влязло в сила. Към момента на постановяването на определение № 7899/22.10.2013г. 

на съдия Вл. Ковачев, с което делото е насрочено за втора фаза, (за 25.11.2013г.), 

ответниците са достигнали 20 бр., а процесните имоти сведени до 18 бр. С 

разпореждане от 06.12.2013г., съдия Ковачев, (приемайки с обида изложеното в 

„жалба” на ищците от същата дата, което не отговаряло на истината, но за 

„успокоение” на страните и без посочване на правното основание), се е самоотвел от 

разглеждането на делото. Последвало е преразпределението му, с протокол от 

11.12.2013г., с изключване на отвелия се съдия, като за докладчик е определена 

съдия Вера Коева. С.з. са проведени на 20.01.2014г., на 13.02.2014г., на 27.03.2014г., 

на 24.04.2014г. и на 29.05.2014г. В последното е даден ход на делото по същество, 

отменен с определение от 21.07.2014г. за събиране на относими доказателства и е 

насрочено с.з. за 14.10.2014г. То не е било редовно проведено, поради нередовно 

призоваване и е отложено за 18.11.2014г., с възложена допълнителна задача на в.л. 

След това  са проведени заседания на 09.12.2014г., на 05.02.2015г., на 23.04.2015г. и 

на 29.05.2015г.,като в последното делото е обявено за решаване, с двуседмичен срок 

за страните да представят писмени бележки. 

С обявен, на 12.03.2015 г., ход на делото по същество е и гр.д. № 1518/2012г., 

образувано на 04.06.2012г., по искова молба на застрахователно акционерно 

дружество, срещу ООД, на основание чл. 415 ГПК, вр. чл. 213 КЗ.  Било е 

разпределено от съдия Петков в същия ден „ръчно”, на докладчика по заповедното 

производство – съдия Габриела Тричкова. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

постановено на 06.06.2012г., редовно връчено на 03.07.2012г. и след месец, на 

03.08.2012г. е депозиран отговор от ответната страна. С разпореждане от 

10.08.2012г. исковата молба е била оставена без движение, с указания за 

отстраняване на нередовности и представяне на нова, поправена ИМ, отново 

връчвана и с отговор по нея, входиран на 11.02.2013г. Определението по чл. 140 ГПК 

(л.77-80), е постановено след повече от три месеца, на 30.05.2013г. и почти година 
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след образуването на производството, като о.с.з. е било насрочено за 09.07.2013г., 

съобщен е на страните проекта за доклад по делото, допуснати са и са приети по 

делото изброени, представени с ИМ доказателства и ч.гр.д. № 807/2012г., а страните 

са приканени към спогодба. Ход на делото в това с.з. не е даден, отложено е за 

19.09.2013г., когато повторно ИМ е оставена без движение, указанията по които са 

изпълнени с молба от 09.12.2013г., докладвана на следващия ден, видно от 

резолюцията „КД!”. С разпореждане от 21.02.2014г. е наредено  на ответника да се 

изпрати копие само от последната, поправена ИМ с указания, съобщението за което 

е получено на 24.03.2014г.- л. 138 по делото. След четири месеца – на 22.07.2014г. 

съдия Тричкова е постановила второ определение по чл. 140 ГПК, (л.140 и сл.), като 

отново е докладвано делото, идентично е съдържанието в частта по допустимостта 

на иска, отново е приложено ч.гр.д. № 807/2012г., за втори път са допуснати и 

приети писмените доказателства, изброени вече, допълнени с четири нови – фактура, 

писмо, приемо-предаветелен протокол и счетоводна справка. С.з. е насрочено за 

04.09.2014г., в което е конституирано трето лице – помагач на ответника, с отлагане 

за 28.10.2014г., непроведено при нередовно уведомяване на новоконституираната 

страна и отлагане за 20.11.2014г. Следващото с.з. е било определено за 15.01.2015г., 

в което е назначена ССчЕ, заключението по която, представено по делото на 

20.02.2015г., съдът е преценил, че е извън срока, отложил е с.з. от 26.02.2015 г. за 

12.03.2015г., в което заключението вече е прието и делото е било обявено за 

решаване. До настоящия момент – 16.06.2015г., няма постановен съдебен акт.  

Три години продължава производството по чл. 415 ГПК, обявено за решаване 

след представяне на двадесетина писмени доказателства и изготвяне на една 

експертиза. 

 Останалите десет дела, образувани преди 01.01.2013г., са насрочени за с.з. през 

месеците юни, юли и септември 2015г.  

Гр. дело № 1422/2008г. е образувано по обективно съединени искове за делба 

на недвижими имоти, подадена през 2006г. пред РС-Сандански, изпратено в РС-

Благоевград съгласно определение № 984/11.08.2008г. на БлОС. С решение № 9420 

от 21.12.2010г. исковете са били в една част уважени, в друга – отхвърлени, в трета – 

преценени като недопустими. С решение № 38/15.02.2013г., по гр.д. № 632/2012г. на 

ВКС, са били отменени решение № 445/02.11.2011г. по в.гр.д. № 761/2011г. на БлОС 

и цитираното решение на РС-Благоевград в прекратителната му част и делото е било 

върнато за ново разглеждане от друг състав. В изпълнение на указанията са събрани 

допълнителни доказателства и е било постановено, от съдия Вл. Ковачев, решение № 

5046/24.06.2013г., с което е допусната съдебна делба на процесния недвижим имот. 

Същото е било оставено в сила с решение № 3235/24.07.2014г.по в.гр.д. № 723/2013г. 

на ОС-Благоевград, след влизането в сила на което делото,  заедно с приложените по 

него дела, на 01.10.2014г., е било върнато в РС-Благоевград. На л. 407, том ІІ в него е 

приложен протокол – История на съдийските назначения от 01.03.2013г., видно от 

който делото е разпределяно между пет съдии, при 85% натовареност на  съдия Иван 

Петков и изключване на съдия Саша Алексова, постановила първоначалното 
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решение, като за докладчик е определен съдия Вл. Ковачев. Съгласно 

горецитираната заповед № 455/02.10.2014г., на 02.10.2014г., с изключване на 

съдиите Ат. Иванов, В.Коева, Ив.Петков и Г.Тричкова, делото е разпределено между 

съдиите Т.Маркова и С.Николова, на доклад на съдия Николова. С разпореждане от 

20.11.2014г., е било насрочено за втора фаза на делбата, за 29.12.2015г., отложено за 

02.02.2015г., с допусната СТЕ, след това – за 27.04.2015г. в което е депозирана 

същата, възложена е допълнителна задача, за изпълнението на която е насрочено с.з. 

за 17.06.2015г. 

Гр. дело № 881/2012г. е за делба на съсобствен имот, образувано по чл. 34 ЗС на 

22.03.2012г., разпределено на 26.03.2012г., на доклад на съдия Вл. Ковачев. Исковата 

молба е била оставена без движение на 28.03.2012г., указанията са изпълнени след 

издаване на съдебно удостоверение и уважено искане за удължаване на определения 

срок, вписана е на 18.04.2012г., с получен отговор от ответната страна от 

13.07.2012г., в едномесечния срок, считан от датата на връчването на 

разпореждането по чл. 131 ГПК – 13.06.2012г. С определение от 16.07.2012г. е 

изготвен проектодоклад по делото, приети са приложените с ИМ доказателства и е 

насрочено първото о.с.з. по делото за 27.07.2012г., в което не е даден ход, поради 

заявено водене на преговори за спогодба. По тази причина са отложени още три 

съдебни заседания, насрочвани ежемесечно и в с.з. на 03.12.2012г. съдът е дал ход на 

делото по същество. Решение № 811, с което е допуснато извършването на делбата, е 

постановено на 31.01.2013г., оставено в сила с решение от 14.02.2014г. по в.гр.д. № 

520/2013г. по описа на определения  от АпС-София да се произнесе по въззивната 

жалба Кюстендилски окръжен съд. След връщането на делото, съдия Ковачев, с 

разпореждане от 07.05.2014г. е насрочил о.с.з. за 11.06.2014г., по извършване на 

делбата. От 29.09.2014г. с.з. е било отсрочено за 17.12.2014г. Междувременно, на 

02.10.2014г., делото е преразпределено, при условията на вече описаната заповед № 

455/02.10.2014г., като съдия Ковачев е заменен със съдия С.Николова. Насроченото 

за 17.12.2014г. заседание е проведено от новия докладчик, допусната е СТЕ и е 

възложена на конкретно в.л., с определен депозит и задача и с.з. е отложено за 

23.02.2015г., след което по доказателствата - за 20.05.2015г. Поредното заседание е 

предвидено да се проведе на 15.07.2015г. 

С искане за произнасяне по чл. 34 ЗС и др., за делба, са и:  

Гр. дело № 1640/2012г., на доклад на съдия Саша Алексова, (л. 29) към момента 

на образуването му, с произнесено (от съдия София Икономова) определение  от 

04.09.2012г. за освобождаване от такси и разноски и за предоставяне на правна 

помощ – процесуално представителство, вписана ИМ на 22.11.2012г. и 

неколкократно удължаван срок за изпълнение на дадените указания за отстраняване 

на нередовности, (с оглед многото на брой ответници). На 03.01.2013г. съдът се е  

произнесъл с отказ за допускане на обезпечение – възбрана върху процесния имот и 

о.с.з. е било насрочено с определение от 29.05.2013г., в което са приети и 

представените с исковата молба молба доказателства, подробно описани и делото е 
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спряно, с протоколно определение от 10.02.2014г., до приключване на преюдициален 

спор – гр.д. № 3080/2013г. на същия съд.  

Междувременно, със заповед № 196/25.04.2014г. на Председателя на РС-

Благоевград, с оглед напускането на съда от съдия Саша Алексава, считано от 

23.04.2014г., делото е преразпределено електронно, от съдия Петков, на негов 

доклад. В заповедта е отчетен факта, че е постановен втори писмен отказ на 

Ръководството на ОС-Благоевград, за командироване на съдии в РС-Благоевград от 

по-малко натоварени съдилища в региона, както и при съобразяване на актуалната 

статистика за висящите, ненасрочени от съдия Алексова дела към 25.04.2014г. 

Изключване е направено на съдия Тричкова, „на основание чл. 1.2, пр. 2 от 

Вътрешните правила за разпределение на делата”, с оглед „постъпилите, 

разгледаните,свършените и висящите дела по съдии в БлРС, за периода 01.01.2014г. 

– 22.04.2014г. и за обезпечаване съразмерната натовареност на съдиите в ГО и 

балансиране завишеното количество от постъпили и разгледани дела в периода на 

съдия Тричкова, заради случайния автоматичен избор на съдии при разглеждане на 

делата”. Проверяващите считат, с оглед и на обстоятелството, че заповедта е 

издадена в началото на календарната година, реалната причина за нея не са 

посочените мотиви, а увеличената висящност на съдия Тричкова, поради 

допуснатите от нея просрочия по възложените й дела през предходните години и 

нарушение на чл. 235, ал.5 ГПК и на изискването по чл. 13 ГПК за разглеждане и 

решаване на делата в разумен срок. 

С определение № 5600/08.08.2014г., съдия Петков е възобновил производството, 

след като по преюдициалния спор е постановено неприсъствено решение № 

4199/09.06.2014г., от съдия Ат.Иванов, като е било насрочено с.з. за 13.10.2014г. Към 

момента производството върви във втората си фаза, поредно  с.з. е отложено от 

08.06.2015г., за 06.07.2015г., с указания по призоваването към бюро „Призовки” на 

РС – Кюстендил и РС-Дупница. 

Гр. дело № 998/2012г. Разпределено е на 06.04.2012г. от съдия Петков, на 

доклад на съдия Гергана Коюмджиева, (командирована от РС-Перник през 2010-

2012г.) преразпределено съгласно „заповед № 305/04.07.2012г. на Председателя на 

РС-Благоевград, (от Мариана Тунтева) на 04.07.2012г., на доклад на съдия София 

Икономова, (излиза в отпуск за раждане и гледане на дете, към момента преместена 

в РС-София), за трети път разпределено (от Мариана Тунтева) на 01.11.2012г., на 

доклад на съдия Татяна Богоева-Маркова, съгласно „заповед № 526/31.10.2012г. на 

Председателя на РС-Благоевград”. Съдия Маркова, на 21.05.2013г., е постановила 

решение № 4112, за допускане на делбата, необжалвано. Действия по продължаване 

на производството по втората му фаза са предприети с определение от 20.06.2013г. 

За четвърти път делото е разпределено (от Мариана Тунтева) на 08.11.2013г., на 

доклад на съдия Вера Коева, съгласно заповед № 502/04.11.2013г. на Председателя 

на РС-Благоевград., спряно е с определение от 26.11.2013г. по съгласие на страните, 

било е възобновено на 03.04.2014г. До момента на проверката са проведени 10 с.з., 
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изготвена е и приета СТЕ, изискано е становище на Гл. архитект на община – 

Благоевград досежно поделяемостта на имота, задвижена е техническа процедура за 

промяна на ПУП, за разрешеното изработване на което, на 26.03.2015г., е издадена и 

представена по делото заповед от кмета на община-Благоевград, дадени са му 

задължителни указания във връзка с последващата заповед, а с.з.е определено за 

23.06.2015г.  
Гр. дело № 2173/2009г. е образувано на 07.09.2009г., също на основание чл. 34 

ЗС, с докладчик при образуване съдия Вл. Ковачев, постановил решение № 1210 на 

16.02.2010г. за допускане на делбата. Ход по втората фаза на делбата е даден с 

протоколно определение от 06.04.2010г. – разпитвани са свидетели, в с.з. от 

13.07.2010г. е изслушано експертното заключение и то е прието по делото. В с.з. на 

22.10.2010г., е взето становището на страните по направено искане за спиране на 

делото, за започване на адм. процедура по изравняване на площите и лицето на трите 

УПИ и за постигане на спогодба, което съдът е уважил с нарочно определение от 

01.11.2010г., като е предупредил участниците за шестмесечния срок, в който делото 

може да бъде възобновено. Това е станало с определение № 4060/25.05.2011г. и е 

насрочено о.с.з. за 28.06.2011г., но към тази дата данните са, че процедурата в 

общината за изменение на РП все още не е финализирана, постановявани са откази 

по направеното предложение за изменение, на 22.04.2013г. (през което време съдът е 

отлагал с.з.), страните са заявили, че са се отказали да обжалват отказите, а ще 

направят корекции в предложението и ще го внесат отново за разглеждане в 

техническата служба на общината. Със заповед № 306/25.06.2013г., поради 

„належащи причини – отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ, на съдия Ковачев, 

разглеждането на насрочените за 26.06.2013г. дела е разпределено между съдиите 

Петков (3 бр.), Тричкова (2 бр.) и Богоева (2 бр.), като е указано и по-нататъшното 

им движение съобразно това дали ще се приключат, или се отлагат същите. Делото е 

продължило с докладчик съдия Ковачев, с изготвен проект за споразумение, 

поискано становище на Гл. архитект, възложена задача на в.л. за актуална СТЕ, 

депозирана и приета на 15.01.2014г., нова оценителна експертиза, замяна на в.л. по 

негова молба. Съгласно и в изпълнение на заповед № 455/02.10.2014г., делото е 

преразпределено на доклад на съдия Татяна Маркова. До с.з. на 04.03.2015г. от 

некоректните до този момент страни са внесени определените части от депозита на 

в.л., издадена е и приложена заповедта на кмета за одобряване изменението на плана 

досежно спорния имот, влязла е в сила същата, видно от изготвен протокол за липса 

на възражения. С.з. на 08.05.2015г., е проведено от съдия Тричкова, без данни по 

делото за тази смяна на докладчиците. За депозиране на заключението на в.л. и за 

доказателства от АГКК, заседанието е отложено за 08.07.2015г., видно е, че предстои 

финализирането му. 

Гр. дело № 682/2005г. – също за делба, с докладчик съдия С.Николова, не е 

проверено, тъй като е с насрочено заседание на 15.06.2015г. Представено бе на 

проверяващите копие от протокола от проведеното с.з., от който е видно, че делото е 

във фазата на предстоящо теглене на жребий, представен е проект на предварителен 
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договор за прехвърляне на собственост чрез продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 

ЗУТ, в изпълнение на решение на ОбС-Благоевград. Заседание е насрочено за 

15.07.2015г., след месец. 

Гр. дело № 315/2012г., е образувано на 30.01.2012г., на основание чл. 128, т.2 

КТ, рапределено в същия ден от Сашка Атанасова, на доклад на съдия Г.Тричкова, 

двукратно ИМ е била оставяна БДв, с разпореждания от 02.02.2012г. и от 

09.03.2012г. От 27.04.2012г. е разпореждането по чл. 131 ГПК, с указания и 

разяснение към ответната страна, определение по чл. 140 ГПК съдът е постановил на 

20.07.2012г., с насрочване на о.с.з. за 07.08.2012г. и изготвен проект за доклад по 

делото. Две поредни с.з. са били отложени без даден ход, поради нередовна 

процедура по призоваването, а в с.з. от 30.10.2012г. съдът е постановил определение, 

с което не е допуснал до участие по делото трето лице – А.Г.Щ. По ч.ж. срещу този 

акт е било образувано в.ч.гр.д. № 1093/2012г. на ОС-Благоевград, с разпореждането 

по което № 545/15.02.2013г., като недопустима, е била върната ч.ж., подадена срещу 

акт на съда с недопустим съдебен контрол. Последното е потвърдено от ВКС с 

определение от 12.06.2013г. по гр.д. № 2412/2013г. Междувременно, с определение 

№ 9164/28.11.2013г. е била оставена без уважение и молбата на ответния ЕТ, 

представляван от А.Г.Щ, за възстановяване на срок по реда на чл. 64, ал. 1 ГПК, за 

подаване на писмен отговор на ИМ. Определението е било потвърдено с 

определение № 1812/25.04.2014г. на ОС Благоевград, по което не е било допуснато 

касационно обжалване, изразено в определение № 628/10.11.2014г. по ч.гр.д. № 

5700/2014г. След приключването на тези производства и отлагане на с.з. поради 

нередовно призоваване на ответника, поредното заседание е проведено на 

12.05.2015г., в което е допусната исканата ССчЕ и е насрочено с.з. за 25.06.2015г. 

На 16.01.2012г. е  било образувано гр. дело № 156/2012г., по искова молба от 

същата дата, с правно основание чл. 124 ГПК, подадена от ООД със седалище в гр. 

Благоевград, срещу три физически лица, (едното от които се е оказало, че е 

починало), с искане за признаване на установено, че дружеството е собственик на 

конкретен недвижим имот. Делото е било разпределено на съдия Гергана 

Коюмджиева, оставяно е без движение с определения от 08.11.2012г. и от 

05.12.2012г. Отстраняването на нередовности е продължило и в началото на 2013г. - 

починала е ответна страна, удължаван е срок за изпълнение на поредните указания 

на докладчика, правени са редица справки в НБД „Население”, частично 

производството е било пракратено, (от съдия Маркова), по отношение на починалата 

ответница. През м. февруари и м. март на 2013г. са постъпили отговори от ответни 

страни, придружени с доказателства, като делото, към описвания момент вече е в два 

тома. Определение по чл. 140 ГПК, с № 3835/15.05.2013г., е постановено от съдия 

Т.Маркова, а с.з. е насрочено за 04.06.2013г. с подробен проект за доклад по спора, 

(на 20 страници) и указания към страните. Ход на делото не е даден, предоставена е 

правна помощ на ответни страни и е задължен ищецът да внесе сумата от 1178 лв., 

като насрочването на открито заседание е отложено след изпълнението на 

указанието. Последното е изпълнено на 09.08.2013г. и с писмо до АК-Благоевград е 
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поискано определянето на адвокат-особен представител, като към молбата са 

приложени копие от определението на съда, поправената ИМ и платежния документ. 

Отговор от Колегията е постъпил на 23.08.2013г. и с разпореждане от 26.08.2013г. 

определеният адвокат е назначен за особен представител на тримата ответници. С 

определение по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил о.с.з. за 21.11.2013г., съобщавайки на 

страните доклада си по делото, с произнасяне по допустимостта на иска, правното 

му основание, с допускане и приемане на писмените доказателства. На л. 739 по 

делото е приложен протокол за съдийските назначения, от който е видна смяната на 

докладчиците и основанията за това: първоначално разпределение от съдия Пензов, 

на 16.01.2012г., второто – от 04.07.2012г., от системния администратор Тунтева, на 

доклад на съдия Икономова, съгласно заповед № 305/2012г., на 01.11.2012г. – на 

доклад на съдия Т.Маркова, съгласно заповед № 526/2012г., на 08.11.2013г. – от 

Тунтева, на доклад на съдия В.Коева, а съгласно Заповеди № 502/04.11.2013г. на 

Зам.председателя на съда и з-д № 515/07.11.2013г. на председателя на БлРС, от 

08.11.2013г. делото е на доклад на съдия Вл. Ковачев. На 12.11.2013г. заседанието е 

пренасрочено от съдия Ковачев за 16.12.2013г., в което не е даден ход, поради 

нередовна процедура, отложено е за 03.02.2014г., по същата причина не е даден ход 

и е отложено за 12.03.2014г, както и за 14.05.2014г. С разпореждане от 27.03.2014г. 

са били дадени конкретни указания за преодоляване на пречките по уведомяването 

на ответните страни, а по отношение на един от тях, докладчикът е приел книжата за 

връчени. С протоколно определение от 14.05.2014г. производството е било спряно, 

поради настъпила смърт на ответница.  

На л. 832 по делото е приложена жалба от девет ф.л. - ответници, в която е 

описано извършеното преразпределяне на делото от системния администратор, 

ръчно, въз основа на заповеди, в нарушение на чл. 9 ЗСВ и Вътрешните правила, 

което будело основателно съмнение в безпристастността и независимостта при 

определянето на съдията-докладчик., а освен това съдия Ковачев бил разглеждал и 

друго дело - № 413/2011г. с техен интерес, съмнения са изразени и по отношение на 

определеното в.л. На тази молба е отговорено със становище на Председателя на 

съда, за липса на пристрастност по делото, цитираните заповеди са приложени, както 

и заповед № 515/07.11.2013г., за изменение на заповед № 502/04.11.2013г., с която е 

възложено на съдия Петков да разгледа делата, насрочени от съдия Богоева за 

14.11.2013г. и на съдия Ковачев да разгледа тези, насрочени на 21.11.2013г. 

Изготвеното становище е връчено на жалбоподателите. 

На 14.07.2014г., с определение № 4984, съдия Ковачев е възобновил 

производството и е насрочил о.с.з. за 22.10.2014г. На л. 880 по делото е приложена 

поредната заповед – № 455/02.10.2014г., в изпълнение на която производството е 

възложено на съдия Силвия Николова. Ход на делото в с.з. на 22.10.14г. не е даден 

(нередовно призоваване), дадени са указания, в с.з. на 26.11.2014г. пак не е даден ход 

на делото поради нередовно призована страна – дадени са указания към дл. лице по 

призоваването и същото е отложено за 12.01.2015г., в което също не е даден ход. 

След спорове по действителността на призоваването (при отказ за получаване на 
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призовката), искането за разпит на дл. лице по призоваването е оставено без 

уважение, а с.з. е отложено за 04.03.2015г., с набелязани мерки за призоваването на 

лицето Х.Н.Т., за което е приложена и справка от НБД „Н”. Съдебното заседание и 

на тази дата е без даден ход - съдът е предоставил правна помощ за процесуално 

представителство, определил е възнаграждението – 1620 лв., които да се внесат от 

ищеца в седмичен срок, като е насрочил с.з. за 13.05.2015г. С молба от 18.03.2015г., 

управителят на дружеството-ищец е поискал мотивирано отмяна на определението 

от 12.01.2015г. В с.з. на 13.05.2015г., съдът е отказал уважаване на направеното 

искане за спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т.4 ГПК, 

до постановяването на решение по т.д. № 4/2014г., отново не е даден ход на делото, 

отменено е определението от 04.03.2015г., с което призоваването на ответника 

Х.Н.Т. да стане по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК и е насрочено с.з. за 24.06.2015г., като 

лицето бъде призовано на известния му адрес. 

Гр. дело № 3249/2012г. – образувано е на 14.11.2012г., по искова молба от 

същия ден, с правно основание чл. 72 ЗС - главен иск и евентуален, по чл. 74 ЗС, от 

физическо, срещу физическо лице. Разпределено е в същия ден, от съдия Петков, с 

изключване на съдия Икономова, поради отпуск по болест, на доклад на съдия 

Тричкова. След администрирането на ИМ, отговор от ответника е получен на 

28.02.2013г., с направени в 13 точки доказателствени искания, включително и за 

спиране на производството по настоящето дело. С определение № 5029/21.06.2013г., 

след преглед на доказателствата и направена служебна справка, съдът е обосновал 

преюдициалност на спора от приключването на гр.д. № 1735/2010г. на БлРС, 

образувано на основание чл. 124 ГПК. Справки са правени периодично по 

движението на посоченото дело, както и по гр.д. 3468/2011г., прекратено с влязло в 

сила определение, поради което, с определение № 4920/09.07.2014г., докладчикът е 

възобновил настоящето производство и е разпоредил да се изпрати препис от 

депозираната обратна искова молба. На 15.08.2014г. е депозиран отговора на 

Ш.Ш.Д., конституиран като трето лице-помагач на ответника и с подробно 

определение № 7160/22.10.2014г., съдия Тричкова е изготвила проект за доклад по 

спора, произнесла се е по допустимостта на претенциите, на представените 

доказателства, както и по доказателствените искания, насрочвайки с.з. за 

27.11.2014г. Последното е протекло през целия ден - разпитвани са свидетели, 

назначена е тройта съдебна техническа и оценъчна експертиза и с.з. е насрочено за 

05.02.2015г. когато отново са разпитвани свидетели и приети доказателства, с 

отлагане за 07.04.2015г. Последното е било пренасрочено по молба на пълномощник 

на страна, за 23.04.2015г., когато пак са разпитвани свидетели и приети 

доказателства, а следващото с.з. е определено за 09.06.2015г. Същото е било редовно 

проведено и отложено за 17.09.2015г.  Делото се движи добре, събират се предимно 

гласни доказателства, след което предстои произнасянето на експертите по 

поставените им задачи, в два тома са вече и представените писмени доказателства, 

приложени са и преюдициалните дела. 
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Гр. дело № 907/2011г., е образувано и разпределено на 21.03.2011г., по 

постъпила в този ден ИМ по чл. 32, ал. 2 ЗС, на доклад на съдия Коюмджиева. 

Разпореждането по чл. 131 е от следващия ден, отговор от едната ответница е 

постъпил на 04.05.2011г., (за който е разпоредено да се докладва след изтичане на 

месечния срок), а на 11.05.2011г. – и от втората ответна страна. На 01.06.2011г. съдът 

е постановил определението си по чл. 140 ГПК, обявявайки на страните доклада си 

по делото, допуснати са представените до момента писмени доказателства и СТЕ, а 

с.з. е насрочено за 29.06.2011г., отложено за 26.09.2011г., поради нередовна 

процедура по призоваването. Заседанието от 27.10.2011г. е проведено с разпит на 

свидетели, отложено за 29.11.2011г., след това – за 19.01.2012г., последвано от друго 

- на 16.02.2012г., в което, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, с оглед установена 

преюдициалност с образуваното гр.д. № 321/2012г. на РС-Бл, за собственост, делото 

е било спряно.На 04.07.2012г. то е било преразпределено „ръчно”, съгласно Заповед 

№ 305/04.07.2012г. на Председателя, на доклад на съдия София Икономова, на която 

са докладвани справките за движението на преюдициалния спор, тя пък, на 

01.11.2012г. е заменена със съдия Т.Богоева-Маркова, съгласно заповед на 

председателя № 526/31.10.2012г. пак  „ръчно”, от системния администратор. На 

04.11.2013г. делото за пореден път е преразпределено, от съдия Петков, 

автоматично, като съдия Маркова е заменена със съдия Вера Коева, върнала се на 

работа след второ майчинство, в средата на 2013г. Това е направено в изпълнение на 

заповед № 502/04.11.2013г., издадена с мотив „отказа на ОС-Бл за продължаване на 

командироването на съдия Татяна Богоева-Маркова, материализиран в писмо № 

532/30.10.2013г. и произтичащата от това необходимост за преразпределение на 

делата, разглеждани на доклад от същата и при отчитане степента на натовареност 

на съдиите в ГО към настоящия момент”). 

С писмо от 22.04.2015г. на ОС-Благоевград, е постъпила информация за 

приключването на  преюдициалния спор и с определение № 3457/04.05.2015г., 

производството е възобновено, като е насрочено с.з. за 04.06.2015г., отложено за 

24.09.2015г. 

                                   

                                         СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  

 

Делата, по които производството е спряно към 11.06.2015г. са общо 34 броя, по 

съдии както следва:  

На доклад на съдия Атанас Иванов: 

Гр. дело № 2049/2012г. е образувано на 31.07.2012г. по искова молба с правно 

основание чл.34 ЗС. Видно от история на съдийските назначения (стр. 8), делото е 

разпределено между 4 съдии, на съдия Владимир Ковачев, от съдия Иван Петков - 

ръководител на ГО, ден след постъпването на исковата молба. С протоколно 

определение от 20.05.2012г. производството по делото е спряно на основание чл. 

чл.229, ал.1, т.1 ГПК и към момента на проверката тече шестмесечен срок, съгласно 

чл. 231,ал.1 ГПК.  
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Същото бе установено и по гр.дело № 2712/2014г., гр. дело № 2495/2014г. и гр. 

дело № 2594/2014г.,  на доклад на съдия Иванов, производствата по които са спрени 

с протоколни определения, на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и към момента на 

проверката не е изтекъл шестмесечен срок, съгласно чл. 231,ал.1 ГПК.  

 

На доклад на съдия Вера Коева: 

По гр.дело № 725/2015г., гр.дело № 2523/2013г. и адм. дело№ 24/2013г., 

производствата са спрени съответно на 27.05.2015г., 16.01.2014г. и на 22.01.2014г., 

на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, поради висящ преюдициален спор. По 

разпореждане на съдията-докладчик е изисквана ежемесечно или на два месеца 

информация за висящността на преюдициалния спор, /или се съдържат справки/, от 

които е видно, че не са отпаднали пречките за движение на делата. 

Гр.дело № 1572/2013г.  е образувано на 21.06.2013г., видно отбелязването върху 

корицата му. Исковата молба е подадена на 21.06.2013г., която дата е посочена върху 

положения печат, съдържащ и  вх. № , размер на държавна такса и подпис на 

деловодител. Вторият печат върху молбата гласи: „Благоевградски районен съд. 

Гр.дело № 1572/2013г. Ход със страните. Препис на противната страна. Подпис на 

съдията.“ Положен е подпис на докладчика и номер на делото. Историята на 

съдийските назначения е подредена на стр. 50 и от нея е видно, че делото е 

разпределено на 24.06.2014г. или на третия ден след подаване на исковата молба с 

правно основание чл. 422 ГПК. С протоколно определение от 10.07.2014г. 

производството на делото е спряно на основание чл. 229,ал.1,т.3 ГПК, с оглед 

необходимостта да се учреди настойничество или попечителство по отношение на 

ответницата И.Р.Г. Изисквана е информация от която е видно, че по образуваното 

дело по описа на ОС-Благоевград, е постановено определение, невлязло в сила към 

26.05.2015г. По искане на проверяващите бе направена допълнителна проверка, 

вследствие на която, с определение от 16.06.2015г. производството е възобновено и 

делото е насрочено за 14.07.2015г., тъй като с влязло в сила на 05.06.2015г. 

определение № 1946/11.05.2015г. по гр. дело № 264/2014г., образувано по иск с 

правно основание чл. 5 ЗЛС вр. чл. 336 ГПК, производството по делото е прекратено.  

Гр. дело № 614/2015г. е образувано по молба реда на ЗЗДН, за издаване на 

заповед за защита, постъпила в съда на 31.03.2015г. С протоколно определение от 

21.04.2015г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и 

тече шестмесечният срок по чл. 231,ал.1 ГПК. 

 

На доклад на съдия Габриела Тричкова: 

По гр.дело № 2264/2013г., гр.дело № 1418/2012г., гр. дело № 189/2013г., гр. 

дело № 782/2014г., производствата са спрени съответно на 19.09.2013г., 19.05.2012г.,  

28.02.2014г.  и на 26.05.2015г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, поради висящ 

преюдициален спор. По разпореждане на съдията-докладчик са извършвани 

периодични справки, от които е видно, че не са отпаднали пречките за движение на 

делата. 
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Гр. дело № 921/2015г. и гр. дело № 41/2015г. са образувани по молби реда на 

ЗЗДН, постъпили в съда съответно на 08.05.2015г. и на 12.01.2015г. С протоколни 

определеня от 02.06.2015г. и от 19.02.2015г. производството по делата е спряно, на 

основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и тече шестмесечният срок по чл. 231,ал.1 ГПК. 

 

На доклад на съдия Иван Петков: 

Гр. дело № 1529/2014г. и гр. дело № 2455/2014г. са образувани по молба реда 

на ЗЗДН, за издаване на заповед за защита, постъпили в съда съответно на 

08.05.2015г. и на 12.01.2015г. С протоколни определеня от 30.03.2015г. и от 

19.01.2015г.  производството по делата е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК 

и тече шестмесечният срок по чл. 231, ал.1 ГПК. 

Адм.дело № 009/2012г. и гр.дело № 688/2013г.,  са спрени на основание чл. 

229, ал.1, т.4 ГПК, поради висящ преюдициален спор, на основание чл. 229, ал.1, т.4 

ГПК, но не са отпаднали пречките за движение на делата. 

Гр.дело № 3723/2012г. е образувано на 28.12.2012г. по искова молба с правно 

основание чл. 124 ГПК. С протоколно определение от 23.03.2015г. съдът е спрял 

производството по делото, на основание чл. 229, ал.1,т.4 ГПК до постановяване и 

обявяване на сайта на ВКС на решение по Тълкувателно дело № 4/2014г. по описа на 

ОСГК на ВКС. Последваща информация по делото няма. Следва да се посочи, че 

съгласно ТР от 07.05.2014г. по т.дело № 8/2013г. на ОСГТК, при образуване 

тълкувателно дело пред ВКС по обуславящ правен въпрос, производството по 

висящо дело може да се спира само в касационната инстанция, на основание чл. 292 

ГПК, а не във въззивната и в първата инстанция. Проверяващият екип обърна 

внимание за цитираното тълкувателно решение и в хода на проверката, с 

определение от 17.06.2015г. докладчикът възобнови производството по делото и го 

насрочи за 08.07.2015г.  

Същото се отнася и до гр.дело № 4131/2011г., което в хода на проверката, след 

препоръка на проверяващите, с определение в з.з. от 17.06.2015г., съдията-докладчик 

възобнови производството и насрочи о.с.з. за 08.07.2015г. 

 

На доклад на съдия Силвия Николова: 

Гр.дело № 500/2006г. е образувано на 27.03.2006г. и спряно с определение в з.з. 

13.05.2009г., поради висящ преюдициален спор. По делото се съдържат писма за 

справки, като на писмо до ОС-Благоевград за висящността на преюдициалния спир 

/без дата/, е получен отговор от ОС-Благоевград, от 18.11.2014г., видно от който 

делото на 10.01.2012г. е било изпратено на ВАС и към ноември 2014г. все още не е 

било върнато. Разпореждането на съдията-докладчик от 19.11.2014г. е „Да се следи 

своевременно“. Няма данни да са спазени разпоредбите на чл.38, т.10 и чл.88 от 

ПАС, според които служба „Съдебно деловодство“ следва ежемесечно да извършва 

проверки по ненасрочените и спрените дела и да докладва за резултатите. 

Последното писмо до ОС-Благоевград е изпратено на 12.06.2015г. - след 7 месеца и 

към момента на проверката няма информация относно това дали са отпаднали 
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пречките за движението на спряното дело. По настояване на проверяващите бе 

извършена допълнителна проверка, при която се констатира, че преюдициалното 

делото не е приключило с влязъл в сила съдебен акт, видно от писмо от ОС-

Благоевград от 17.06.2015г. 

Гр.дело № 2330/2011г. е образувано на 10.08.2011г. по иск с правно основание 

чл. 211 КТ и с определение от 19.12.2012г. производството по делото е спряно, на 

основание  чл. 229,ал.1,т.5 ГПК. Няма данни по делото да са извършвани ежемесечни 

проверки, съобразно изискването по чл 38,т.10 и чл.88 от ПАС. Приложено е писмо с 

искане за информация до ОП- Благоевград без подпис и дата. Последният отговор от 

ОП-Благоевград е от 25.03.2015г., от който е видно, че все още разследването не е 

приключило. По искане на проверяващите бе направена допълнителна проверка по 

висящността на преюдициалното дело и видно от писмо от ОП-Благоевград от 

17.06.2015г., разследването по досъдебното производство № 21/2014г. не е 

приключило. 

Гр.дело № 1030/2015г. е образувано на 20.05.2015г. по иск с правно основание 

чл. 422 ГПК и с определение от 02.06.2015г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. 

 

На доклад на съдия Татяна Маркова: 

Гр. дело № 1621/2012г., гр.дело № 1863/2014г., гр.дело № 44/2015г. и гр.дело 

№ 1615/2014г. са спрени с протоколни определения по общо съгласие на страните, 

на основание чл. 229,ал.1, т.1 ГПК ГПК и към момента на проверката тече 

шестмесечният срок по чл. 231,ал.1 ГПК. 

Гр.дело № 2021/2014г.,  гр.дело № 1570/2014г., гр.дело № 2770/2013г., гр.дело 

№ 1083/2014г.  /спрени с протоколни определения/ и гр.дело № 885/2013г. /спряно с 

определение в з.з. от 20.10.2014г./, са спрени поради висящ преюдициален спор, на 

основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК. Извършвани са периодични справки, от които е 

видно, че не са отпаднали пречките за движение на съответните дела. 

 

В РС-Благоевград  е въведена и се поддържа ежемесечна статистика за спрените 

дела по съдии, с причините за спирането. 

 

ГРАЖДАНСКИ 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 

 

За 2013 година са образувани общо 67 броя дела, по съдии както следва:  

Съдия Атанас Иванов -  1 бр /Забележка: Делото е разпределено първоначално 

на съдия Саша Алексова, а поради преместването й в Адм.съд е 

преразпределено на съдия Иванов, който го е приключил на 09.04.2014 година/ 
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Съдия Вера Коева – 11 бр. 

Съдия Владимир Ковачев – 16 бр. 

Съдия Габриела Тричкова – 15 бр. 

Съдия Иван Петков – 8 бр. 

Съдия Саша Алексова – 11 бр. 

Съдия Татяна Маркова – 5 бр. 

 

През 2014 година са образувани общо 40 броя дела, по съдии както следва: 

Съдия Атанас Иванов – 8 бр. 

Съдия Вера Коева – 7 бр. 

Съдия Владимир Ковачев – 4 бр. 

Съдия Габриела Тричкова – 5 бр. 

Съдия Иван Петков – 8 бр. 

Съдия Силвия Николова – 6 бр. 

Съдия Татяна Маркова – 2 бр. 

 

 

 По Закона за закрила на детето 

 

За 2013 година са образувани общо 127 броя дела, по съдии както следва: 

Вера Коева – 8 бр. 

Владимир Ковачев – 28 бр. 

Габриела Тричкова – 28 бр. 

Иван Петков – 20 бр. 

Саша Алексова – 28 бр. 

Татяна Маркова – 15 бр. 

 

За 2014 година са образувани общо 141 броя дела, по съдии както следва: 

 Атанас Иванов – 24 бр. 

Вера Коева – 22 бр. 

Владимир Ковачев – 15 бр. 

Габриела Тричкова – 23 бр. 

Иван Петков – 23 бр. 

Саша Алексова – 4 бр. 

Силвия Николова – 16 бр. 

Татяна Маркова – 14 бр 

 

 По Закона за защита от домашното насилие 

 

За 2013 година са образувани общо 37  броя дела, по съдии както следва: 

Атанас Иванов – 2 бр. 

Вера Коева – 7 бр. 
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Владимир Ковачев – 5 бр. 

Габриела Тричкова – 9 бр. 

Иван Петков – 3 бр. 

Саша Алексова – 8 бр. 

Татяна Маркова – 3 бр. 

 

За 2014 година са образувани общо 35  броя дела, по съдии както следва: 

Атанас Иванов – 7 бр. 

Вера Коева – 5 бр. 

Владимир Ковачев – 4 бр. 

Габриела Тричкова – 4 бр. 

Иван Петков – 7 бр. 

Силвия Николова – 6 бр. 

Татяна Маркова – 2 бр. 
 

 

 по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

бързото производство – искове по СК за издръжки и по КТ:  

 

- на доклад на съдия  Петков: 

Гр. дело № 2038/2014г. – Исковата молба по чл. 150 и чл. 143 СК е подадена в 

съда на 10.10.2014г., делото е образувано и разпределено на същата дата, видно от 

историята на съдийските назначения /стр.16/. С разпореждането по чл. 131 ГПК от 

10.10.2014г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати за отговор на 

ответника и са му дадени указания. Същият е уведомен на 20.10.2014г., а писмен 

отговор е депозиран на 23.10.2014г. С разпореждането по чл. 312 ГПК от 

23.10.2014г. – в деня на постъпване на отговора, съобразно предвиденото в чл. 312, 

ал.1, т.1 ГПК, съдът е обявил доклада на страните, напътил ги е, приел е писмените 

доказателства, допуснал  е събирането на гласни доказателства, дал е указания и е 

насрочил о.с.з. за 10.11.2014г., при спазване на триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 

ГПК, като е указал да се призоват страните и Д”СП” О”ЗД” - гр. Благоевград. На 

07.11.2014г. е депозиран социален доклад. Проведени са две съдебни заседания, като 

във второто о.с.з. е изслушано 14 годишното дете в присъствие на социален 

работник от ДСП-Благоевград, съдебното дирене е приключено и съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение на 08.12.2014г. Датата, вписана в съдебният акт, е 

08.12.2014г. решението е влязло в законна сила, няма печат за това. На 10.12.2014г. е 

подадено заявление за издаване на изпълнителен лист, заверен препис от влязло в 

сила решение, като резолюцията на съда от 11.12.2014г. е, че решението не е влязло 

в сила. В съдебното заседание на 24.11.2014г., в присъствие на страните, съдът е 

съобщил, че делото ще бъде обявено на 08.12.2014г., от който ден ще тече 

двуседмичен срок за обжалване. Срокът е изтекъл, не е поставен печат за влизане на 
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сила на решението, няма данни да е издаден изпълнителен лист и върху решението 

няма направена надлежна бележка, съгласно чл. 406, ал.3 ГПК. Въпреки, че според 

данните по делото решението не е влязло в сила, делото е архивирано - / арх. № 

1945, връзка 128-14/. 

Съобразно изискването по чл. 15, ал.6 ЗЗДт., Д”СП” по настоящия адрес на 

непълнолетното дете е била уведомена за изготвяне на страновище или социален 

доклад, какъвто е представен по делото; 

Гр. дело № 2118/2014г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 344 КТ в съда – на 20.10.2014г. С подробно 

разпореждане от  20.10.2014г. е наредено да се изпрати препис от исковата молба на 

ответника за отговор и са дадени указания. Ответникът е уведомен на 24.10.2014г., а 

отговорът е депозиран на 21.11.2014г. С разпореждане по чл. 312 ГПК от 

21.11.2014г., съдът е съобщил изготвения по делото доклад, приел е представените с 

исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. за 08.12.2014г., при спазване на 

изискването по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведено е едно о.с.з. – на 08.12.2014г., когато 

е приключило  съдебното дирене и съдът е съобщил, че ще се произнесе с решение 

на 22.11.2014г. Съдебният акт е постановен на посочената дата, подадена е въззивна 

жалба, по което ОС-Благоевград се е произнесъл с решение от 12.03.2015г., с което е 

потвърдил решението на първоинстанционния съд. Делото е върнато в РС-

Благоевград на 28.04.2015г. и от тогава до момента на проверката - 17.06.2015г. няма 

печат за влизане в сила на решението, същото не е архивирано /за разлика от 

горното дело/. Страните са били уведомени от ОС-Благоевград за постановения акт 

съответно на 16.03.2015г. и на 18.03.2015г. 

 

- на доклад на съдия Коева:  

Гр. дело № 928/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня 

на постъпване на исковата молба почл. 150 във вр. чл. 143 СК в съда, образуване и 

разпределение на делото - на 06.10.2013г. От историята на съдийските назначения е 

видно, че делото е разпределено между 6 съдии, с натовареност на 100%, с 

изключение на съдията Петков, който, като ръководител на ГО е с 90 % 

натовареност. С разпореждане от същата дата (спазена е нормата на чл. 311, ал.1 

ГПК), съдът е наредил препис от исковата молба да се изпрати на ответника за 

отговор. Такъв не е депозиран и с разпореждане от 19.11.2014г., съдът е докладвал 

делото, допуснал е писмените доказателства, указал е да се призове ДСП - О“ЗД“- 

Благоевград, на основание чл. 15, ал.6 ЗЗДт и е насрочил о.с.з. за 19.12.2014г. 

доциален доклад е депозиран на 08.12.2014г. Проведено е едно о.с.з., в което устните 

състезания са обявени за приключени и съдът е съобщил, че ще се произнесе с 

решение на 23.12.2014г., според разпоредбата на чл. 315 ГПК. Решението е 

постановено на 12.12.2013г. (11 дни по-рано), влязло е в сила и върху него е 

направено отбелязване за издаден и получен изпълнителен лист, съгласно чл. 406, 

ал.3 ГПК.   
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Гр. дело № 961/2014 г. – С разпореждане от 14.05.2014г., постановено в деня на 

подаване на исковата молба по чл.344 КТ, образуване и разпределение на делото- 

14.05.2014г., съдът я е оставил без движение, като нередовна и е дал подробни 

указания. След отстраняване на нередовностите, с разпореждане в з.з. от 

26.05.2014г., препис от исковата молба е изпратена на ответника за отговор. Същият 

е депозиран по делото на 02.07.2014г. и с разпореждането по чл. 312 ГПК от 

03.07.2014г.  съдът е обявил изготвения по делото доклад, приел е представените с 

исковата молба доказателства, дал е указания и е насрочил о.с.з. за 24.07.2014г., при 

спазване на изискването по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведени са две съдебни 

заседания, като на второто (28.07.2014г.) докладчикът е обявил устните състезания 

за приключени и, че ще се произнесе с решение на 11.08.2014г. Решението е 

постановено по-рано - на 04.08.2014г.  Спазени са изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 

316 ГПК. Обжалвано е в ОС-Благоевград, който го е потвърдил и делото е върнато 

на първоинстанционния съд на 19.01.2015г. Решението е влязло в сила, върху него 

не е поставен печат. Събрана е държавната такса и същото е архивирано - арх. № 

132, връзка 8-15. 

 

- на доклад на съдия Иванов:  

Гр. дело № 319/2015 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 19.02.2015г. е 

постановено в деня на подаване на исковата молба по чл. 150 СК, образуване и 

разпределение на делото. Ответникът е уведомен на 24.02.2015г., писмен отговор е 

постъпил на 20.03.2015г. и с разпореждане от същата дата съдът е докладвал делото, 

допуснал е писмени доказателства, изискал е  дирекция „СП” да докладва становище 

за детето и е насрочил о.с.з. за 01.04.2015г. – преди триседмичния срок по чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК. Социалният доклад е депозиран на 30.03.2015г. Проведено е едно 

о.с.з., в което съдът е обявил устните състезания за приключени и, че ще се 

произнесе с решение на 15.04.2015г. Спазени са изискванията по чл. 315,ал.2 и чл. 

316 ГПК, решението е постановено /видно от посоченото в него/ ден преди 

определената дата – на 14.04.2015г. Към момента на проверката - 17.06.2015г. няма 

данни за издаден изпълнителен лист и събрана държавна такса; 

Гр. дело № 448/2014г. е образувано и разпределено на 05.03.2014г., в деня на 

подаване на исковата молба с правно основание чл. 150 ГПК в съда. Разпореждането 

по чл. 131 ГПК е постановено на същата дата- 05.03.2014г., ответникът е уведомен 

на 18.03.2014г., а отговорът му е депозиран по делото на 31.03.2014г. С 

разпореждане по чл. 312 ГПК от 31.03.2014г. съдът е докладвал делото, допуснал е 

представените писмени доказателства, изискал е доклад или становище за детето, на 

основание чл. 15 ЗЗДт, дал е указания и е насрочил о.с.з за 09.04.2014г., съобразно 

нормата на чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведено е едно о.с.з., когато е даден ход на 

устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 23.04.2014г. 

Същото е обявено по – рано -  на 16.04.2014г. Спазена е разпоредбата на чл. 315 и 

чл. 316 ГПК. Има данни по делото, че е издаден изпълнителен лист, но върху 

решението няма направено отбелязване по чл. 406, ал.3 ГПК. 
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- на доклад на съдия Маркова:  

Гр. дело № 47/2015 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 13.01.2015г. е 

постановено в деня на образуване и разпределение на делото – иск по чл. 150 СК. 

Ответникът е уведомен на 20.01.2015г., а отговор е постъпил на 17.02.2015г. С 

разпореждане по чл. 312 ГПК от същата дата, съдът е докладвал делото, приел е 

представените писмени доказателства, дал е указания на страните, наредил е да се 

уведоми ДСП- Благоевград и е насрочил о.с.з. за 06.03.2015г., съгласно нормата на 

чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Становище от ДСП е представено по делото на 04.03.2015г. 

Проведени са две о.с.з.,  като на 13.03.2015г.  съдът е обявил устните състезания за 

приключени и , че ще се произнесе с решение на 27.03.2015г. Съдебният акт е 

обявен 2 дни по-рано. По искане на ищеца е издаден заверен препис от влязло в сила 

съдебно решение. Няма данни да е издаван изпълнителен лист и върху решението не 

е направено отбелязване по чл. 406, ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 1616/2014г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 15.08.2014г. е 

постановено ден след постъпване на исковата молба с правно основание чл. 144 СК 

в съда, образуване и разпределение на делото. Съдът е указал книжата да се връчат 

на ответника за отговор. Същият е уведомен на 11.09.2014г., на 02.10.2014г. е 

извършено ново разпределение по делото, като за причини са посочени заповед № 

455/02.10.2014г. на председателя на РС-Благоевград и видно от историята на 

съдийските назначения, делото е преразпределено от съдия Ковачев на съдия 

Маркова (съдия Ковачев е заел длъжността съдия в ОС-Благоевгрд).  Отговор е 

постъпил по делото на 10.10.2014г. и с разпореждане по чл. 312 ГПК от същата дата, 

съдът е допуснал и приел представените доказателства, докладвал е делото, дал е 

указания и го е насрочил за 22.10.2014г., съобразно законовоопределеният 

триседмичен срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведени са две о.с.з., като на 

12.11.2014г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 26.11.2014г. Съдебният акт е постановен на същата дата, при спазване 

изискванията по чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. На гърба на решението е поставен печат 

за получен изпълнителен лист с дата и подпис на адвоката на ищеца. 

 

- на доклад на съдия Тричкова:  

Гр. дело № 2131/2013г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 05.09.2013г. е 

постановено в деня на подаване на исковата молба с правно основание чл. 150 и сл. 

СК в съда, образуване и разпределение на делото. Съдът е указал книжата да се 

връчат на ответника за отговор. Същият е уведомен на 11.09.2013г., а отговор е 

постъпил по делото на 09.10.2013г. С  разпореждане по чл. 312 ГПК от 09.10.2013г., 

съдът е допуснал представените доказателства, докладвал е делото, дал е указания, 

наредил е да се призове ДСП - Благоевград и го е насрочил за 31.10.2013г. 

Становище от Дирекция „Социално подпомагане“-Благоевград е депозирано по 

делото на 24.10.2013г. Проведени са две о.с.з., като на 21.11.2013г. е приключило 

съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 05.12.2013г. 
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Съдебният акт е постановен на посочената дата, при спазване изискванията по чл. 

315, ал.2 и чл. 316 ГПК. На гърба на акта е отбелязано, че изпълнителният лист е 

получен, с дата и подпис от адвоката на ищеца, съгласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

Гр. дело № 888/2014 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 30.04.2014г. е 

постановено в деня на образуване и разпредерление на делото по иск с правно 

основание чл. 142 СК. След процедурата по чл. 47, ал.6 ГПК и определяне на 

процесуален представител, отговорът е постъпил по делото на 12.09.2014г. и с 

разпореждане по чл. 312 ГПК от 15.09.2014г., съдът е докладвал делото, наредил е да 

се призове ДСП-Благоевград, на основание чл. 15, ал.6 ЗЗДт, допуснал е и е приел 

представените писмени доказателства, дал е указания на страните и е насрочил о.с.з. 

за 02.10.2013г., съгласно нормата на чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Проведени са две о.с.з., 

социалният работник е изразил становището си в с.з. на 02.10.2014г. и във второто 

от тях- на 28.10.2014г., съдът е обявил устните състезания за приключени и , че ще 

се произнесе с решение на 11.11.2014г. Съдебният акт е обявен на посочената дата и 

на гърба му е поставен печат за издаден изпълнителен лист, с посочена дата, подпис 

и сума. Спазена е нормата на чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Николова:  

Гр. дело № 1801/2014 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 09.09.2014г. е 

постановено в деня на подаване на исковата молба  с правно основание чл. 143 СК в 

съда, образуване и разпределение на делото. С разпореждането по чл. 131 ГПК 

/разлика от останалите съдии/, докладчикът е указал препис от исковата молба с 

доказателствата да се изпратят на ДСП-Благоевград за изготвяне на социален 

доклад. Ответникът е уведомен на 19.09.2014г., а отговор е постъпил по делото на 

19.10.2014г. и с определение от 22.10.2014г. /за разлика от нормата на чл. 312 ГПК и 

практиката при останалите съдии от РС-Благоевград/, съдът е докладвал делото, 

допуснал е представените писмени доказателства, дал е указания на страните и е 

насрочил о.с.з. за 10.11.2014г., съгласно нормата на чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Становище 

от ДСП-Благоевград е депозирано на 02.10.2014г. Проведени са две о.с.з., като във 

второто от тях- на 19.11.2014г. съдът е обявил устните състезания за приключени и , 

че ще се произнесе с решение „до 03.12.2014г.“ Съдебният акт е обявен на 

04.12.2014г.- спазена е нормата на чл. 316 ГПК и на гърба му е поставен печат за 

издаден изпълнителен лист, с посочена дата, подпис и сума. Спазена е нормата на 

чл. 406, ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 1645/2014г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 20.08.2014г. е 

постановено в деня на подаване на исковата молба по чл. 143 СК, образуване и 

разпределение на делото. С разпореждането са дадени указания препис от исковата 

молба да се изпрати на ДСП-Благоевград за изготвяне на социален доклад, както и 

книжата да се връчат на ответника за отговор. Отговор е постъпил по делото на 

07.11.2014г.  и с  определение от 17.11.2014г., съдът е приел представените 

доказателства, допуснал е до разпит  по двама свидетели, докладвал е делото, дал е 
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указания и го е насрочил за 03.12.2014г., съобразно изискването по чл. 312,ал.1,т.1 

ГПК. Социалният доклад е депозиран по делото на 27.11.2014г. Проведени са две 

о.с.з., като  във второто от тях- на 14.01.2015г. съдът е обявил устните състезания за 

приключени и, че ще се произнесе с решение „в срок до 28.01.2015г. Съдебният акт е 

обявен на 28.01.2015г. С решение от 15.06.2015г е допусната поправка на ОФГ и 

съобщения са изпратени на страните. 

 

 по Закона за закрила на детето; 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на ЗЗДт:  

- гр.дело № 1458 /2014г. (решението е постановено в 29-дневен срок),  гр. дело 

№ 2768/2013г. (решението е постановено в в 28-дневен срок) - двете на доклад на 

съдия Тричкова; 

- гр.дело № 2152/2013г. (решението е постановено в 2-дневен срок), гр.дело № 

837/2014г. (решението е постановено в 22-дневен срок) - двете на доклад на съдия 

Петков; 

- гр.дело № 1970/2014г. (решението е постановено в 26-дневен срок),  гр. дело 

№ 293/2015г. (решението е постановено в 17-дневен срок) - двете на доклад на съдия 

Маркова; 

- гр.дело № 2676/2014г. (решението е постановено в 2-дневен срок),  гр. дело № 

1151/2015г. (решението е постановено в деня, в който съдът е обявил устните 

състезания за приключени) - двете на доклад на съдия Иванов. 

- гр.дело № 541/2015г. (решението е постановено в едномесечен срок),  гр. дело 

№ 1897/2014г. (решението е постановено в едномесечен срок) - двете на доклад на 

съдия С. Николова. 

- гр.дело № 160/2014г. (решението е постановено в деня, в който съдът е обявил 

устните състезания за приключени),  гр. дело № 778/2015г. (решението е 

постановено в деня, в който съдът е обявил устните състезания за приключени) - 

двете на доклад на съдия Коева. 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт, не бяха установени 

нарушения на производството. Образувани са и са разпределяни в деня на 

постъпване на исканията в съда или на следващия ден. След подадените книжа, е 

подредена „история на съдийските назначения”, от която е видно, че същите са 

разпределени „автоматично“, между пет или шест граждански съдии - по 8 от 

проверените дела. По останалите 4 от проверените дела, образувани през 2015г., 

разпределението е извършвано „Ръчно“, на дежурен съдия, както е посочено в 

историята на съдийските назначения. Спазват се 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. Всички съдебните актове са постановявани в едномесечния 
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срок, като в някои случаи, дори в същия ден, когато съдът е приключил съдебното 

дирене – отлична практика. 

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие. 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

ЗЗДН:  

- гр.дело № 1065/2014г., гр. дело № 509/2015г. –  двете на доклад на съдия 

Петков; 

- гр.дело № 1959/2014г., гр. дело № 1760/2014г. – двете на доклад на съдия 

С.Николова; 

- гр.дело № 1651/2013г., гр. дело № 1808/2014г. – двете  на доклад на съдия 

Маркова; 

- гр.дело № 2030/2013г., гр. дело № 657/2014г. – двете на доклад на съдия 

Коева; 

- гр.дело № 600/2014г., гр. дело № 334/2015г. – двете на доклад на съдия 

Тричкова; 

- гр.дело № 206/2015г., гр. дело № 897/2014г. – двете на доклад на съдия 

Иванов; 

 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бе констатирано 

забавяне на съдебното производство. Спазван е едномесечния срок за насрочване на 

открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по някои от тях, о.с.з. 

е насрочвано в по-кратък срок. (гр.дело № 2030/2013г., гр дело №600/2014г., гр.дело 

№ 657/2014г.).  

Когато молбата е съдържала 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 № 

600/2014г., гр.дело № 334/2015г., гр. дело № 1760/2014г., гр. дело № 206/2015г., гр. 

дело № 2030/2013г., гр.дело № 657/2014г., гр.дело № 897/2014г., гр.дело № 

509/2015г.).  В тези случаи, на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна 

защита е връчвана на страните и е изпращана служебно до районното полицейско 

управление.  

С изключение на гр.дело № 1808/2014г., което е било прекратено поради 

неостраняване на нередовности, останалите проверени дела са приключили с 

решение, постановено в открито заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. Изключение 

правят само проверените дела на доклад на съдия Петков, по които решението е 

постановено в о.с.з. , а мотивите са приложени в делото, не съдържат дата и видно от 

хронологичния ред и номерация на страниците, са постановени по късно: по гр.дело 

№ 1065/2014г. – решението е обявено в о.с.з. на 11.06.2014г., но в него липсват 

мотиви. Издадена е и заповед за защита на 11.06.2014г., която същият ден е 

изпратена на 02 РУП-Благоевград и връчена на 11.06.2014г. След полученото писмо 
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от разследващ полицай Н.Н. на 02.07.2014г., по делото се съдържат „Мотиви към 

решение № 4269/11.06.2014г., са без дата и по всяка вероятност са постановени най-

малко 21-22 дни след решението и страните не са уведомени за тях. 

 Същото бе констатирано и по гр.дело № 509/2015г.: решението е обявено в 

о.с.з. на 15.04.2015г., мотивите са постановени вероятно след 15-16 дни – подредени 

са хронологично след документа, от който е видно, че заповедта за защита от 

домашно насилие е била връчена на 30.04.2015г. За мотивите към решението, 

страните не са уведомени. Следва да се спазва разпоредбата на чл. 15 ЗЗДН, като 

решенията, в това число и мотивите за тях, да се обявяват в открити заседания и да 

се уеднакви съдебната практика по този вид дела с останалите граждански съдии в 

РС-Благоевград. 

Част от решенията не са обжалвани пред въззивна инстанция и са влезли в 

законна сила.  

По обжалваните съдебни актове, постановени по гр.дело № 600/2014г., гр.дело 

№ 1651/2013г., гр.дело № 657/2014г., въззивната инстанция е потвърърдила 

решенията на първоинстанционния съд. 

 

ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО (ОХС)  

ПО ГРАЖДАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

 

Делата с отменен ход по същество за 2013г., 2014г. и от 01.01.2015г. до 

31.05.2015г. по съдии са както следва: 

Съдия Вера Коева – 1 брой за 2013г., 7 броя за 2014г. и 3 броя за 2015г. 

Съдия Габриела Тричкова – 2 броя за 2013г., 3 броя за 2014г. и 1 брой за 2015г. 

Съдия Иван Петков – 1 брой за 2013г., 1 брой за 2014г. и 2 броя за 2015г. 

Съдия Саша Алексова – 3 броя за 2013г. 

Съдия Татяна Маркова – 5 броя за 2013г. и 2 броя за 2015г. 

Съдия Силвия Николова – 1 брой за 2014г. и 1 брой за 2015г. 

 

През 2013 год. – по 11 дела 

  За събиране на допълнителни доказателства, при констатирана неизясненост 

от фактическа страна, е отменен ходът по същество по четири дела, по едното от 

които, (гр.д. № 1942/2012г.) – два пъти. 

 Гр. дело № 3109/2012г., е образувано по чл. 422 ГПК на 29.10.2012г., било е 

обявено за решаване в с.з. на 20.06.2013г. С определение № 6424/09.08.2013г. съдия 

Тричкова е възобновила висящността на производството, отчитайки факта, че в хода 

му ответникът е противопоставил възражения за изтекла давност по отношение на 

главното и акцесорните вземания, за липса на уведомление за извършената цесия и 

досежно факта, че е платил задълженията си спрямо предишния кредитор. Била е 

назначена служебно ССчЕ и насрочено о.с.з. за 08.10.2013г., отложено поради 

неизготвено заключение при невнесен депозит. Същото е приложено по делото на 

31.10.2013г., прието в с.з. на 12.11.2013г. и съдебното дирене е било обявено за 



 

 58 

приключено. Решение № 1121 е постановено на 10.02.2014г., в тримесечен срок, 

било е частично отменено от въззивния съд и потвърдено в останалата му част с 

решение № 4201/08.10.2014г. по гр.д. № 573/2014 на БлОС.  

 Гр. дело № 1942/2012г. е образувано на основание чл. 422 ГПК, от ЕООД 

срещу ЕТ, на 18.07.2012г., разпределено първоначално на доклад на съдия Иван 

Петков. Било е обявено за решаване от него, в с.з. на 25.02.2013г. С определение № 

2334/20.03.2013г. даденият ход по същество е бил отменен в срока за произнасяне, с 

обосновката за абсолютна необходимост от изготвянето на ССчЕ. Със съдебния акт 

съдът е назначил експертизата, с конкретизирана в шест пункта задача, определено 

в.л. и размер на депозит. На 06.07.2013г. новият съдия по делото – Вера Коева, е 

постановила повторно определение за отмяна на дадения ход по същество, тъй като 

изготвената вече експертиза не е изяснила относимите спорни моменти в достатъчна 

степен и с оглед направеното нарочно оспорване от ответника. Затова е поставена на 

в.л. допълнителна задача и е било насрочено с.з. за 11.09.2013г., отложено за 

18.10.2013г. и за 15.11.2013г., в което е било обявено за решаване. Съдебният акт е 

постановен на 13.12.2013г.  

Гр. дело № 995/2013г., бързо производство, е образувано на 18.04.2013г., по 

чл. 30, ал. 1 ЗЗДт, разпределено на доклад на съдия Богоева. Било е обявено за 

решаване в с.з. на 06.06.2013г. В срока за произнасяне съдът е установил, че са 

налице данни, че бащата на детето не е починал. Разпоредена е справка от НБД 

„Население”, уточнени са лицата за призоваване и е насрочено с.з. за 23.07.2013г., в 

което делото е обявено за решаване. Съдебният акт – решение № 6138, е 

постановено на 29.07.2013г., влязло е в сила на 28.08.2013г. и на 04.09.2013г. 

заверено копие от него е изпратено на ДСП-Благоевград за сведение и изпълнение.   

Адм. дело № 15/2012г. е образувано на 26.03.2012г., по жалба срещу заповед 

на областния управител на област Благоевград, обявено за решаване в с.з. на 

07.03.2013г. С определение № 2818/04.04.2013г., съдия Богоева е възобновила 

производството, указвайки на страната и ОСЗ-Благоевград представянето на 

решение от 1994г., за възстановяване на правото на собственост на наследниците на 

К.М.С., което да съдържа подписите на членовете и данни дали е влязло в сила. 

Проверката установи, че за представяне на исканото доказателство съдът е отложил 

с.з. на 07.03.2013г.и на 04.06.2013г., а на 25.06.2013г. е обявил делото за решаване. 

Постановеното решение № 5773/18.07.2013г., с което жалбата е била отхвърлена, е 

оставено в сила от АС-Благоевград, с решение № 2024/18.11.2013г. по адм. дело № 

728/2013г. 

По други три дела, образувани през 2011 и 2012год., след като е отменил 

определението за даване ход по същество, съдът е оставил исковите молби без 

движение, с указания за отстраняване на нередовности, като по едното от тях, (гр.д. 

№ 3058/2011г.), висящността на производството е възстановявана два пъти. 

Гр. дело № 2324/2012г., е образувано на 10.09.2012г., на основание чл. 422 

ГПК, по ИМ на застрахователно АД, срещу И.Е.Ч., на доклад на съдия Коева, 

обявила съдебното дирене за приключено в с.з. на 26.06.2013г. С определение № 



 

 59 

5390/04.07.2013г. съдът е направил преценката за нередовност на иска относно 

главните и спорни по делото факти, посочил ги е конкретно и отменяйки хода по 

същество е дал указания за представяне на нова, поправена искова молба в месечен 

срок. Изпълнението е извършено с молба от 22.07.2013г., с разпореждане от 

24.07.2013г. ИМ е изпратена на ответника за отговор, на 04.09.2013г. е било 

насрочено о.с.з. за 11.10.2013г., отложено при нередовно призоваване и в с.з. на 

06.11.2013г. съдът е приключил съдебното дирене. Решение № 8942 е постановено 

на 02.12.2013г., влязло в сила без обжалване. 

Гр. дело № 2110/2012г., е образувано на 10.08.2012г., на основание чл. 422 

ГПК, разпределено на доклад на съдия Алексова, обявила съдебното дирене за 

приключено в с.з. на 24.04.2013г. С определение № 5384/04.07.2013г., съдът е 

направил преценката за нередовност на ИМ поради противоречие между сумите, 

посочени в обстоятелствената част и тези, съдържащи се в петитума й, от една 

страна и от друга – последните не съответстват на сумите по издадената заповед за 

изпълнение по чл. 410 ГПК. Затова, в седмичен срок от съобщаването, ищецът е бил 

задължен да отстрани несъответствията и да представи нова поправена ИМ.  Такава 

е била депозирана с молба от 16.08.2013г., връчена е на ответника за отговор на 

22.11.2013г. След отлагане на едно с.з. поради нередовно призоваване, в с.з. на 

02.04.2014г. съдия Ат. Иванов, (докладчик по делото по силата на заповед № 

143/27.03.2014г. на Председателя), го е обявил за решаване и е постановил 

неприсъственото решение № 2852 на 15.04.2014г. 

Гр. дело № 3058/2011г., е било образувано на 31.10.2011г., на основание чл. 

53, ал. 2 ЗКИР, вр. чл. 108 ЗС. Определеният му комплексен индекс за сложност е 5, 

най-големият. Било е разпределено автоматично в деня на образуването му от съдия 

Ив.Петков, на доклад на съдия Вера Коева. На 03.01.2012г., в изпълнение на заповед 

№ 584/28.12.2011г. на Председателя, „ръчно”, съдия Коева е била заменена със съдия 

Т.Богоева. След месец и половина, съгласно заповед № 56/13.02.2011г. на 

Председателя, чрез „ръчно” разпределение, за докладчик е била определена съдия 

Коюмджиева, тя пък, на 04.07.2012г. е била заменена със съдия С.Икономова 

(заповед № 305/04.07.2012г., изпълнена от системния администратор). На 

31.10.2012г. е била издадена поредна заповед - № 526, съгласно която делото е с 

докладчик съдия Т.Богоева, а  от 04.11.2013г. то отново е на доклад на съдия Коева, 

по силата на заповед № 502/04.11.2013г. Последното „ръчно” разпределяне  на 

делото, на доклад на съдия Ат. Иванов, е извършено на 02.01.2014г., съгласно 

заповед на Председателя № 15 от същата дата, изпълнена от Т.Тунтева. Спорът е бил 

обявен за решаване от съдия Богоева в с.з., проведено на 21.05.2013г. С определение 

№ 5552 /10.07.2013г. производството е възобновено, ИМ е била оставена без 

движение за отстраняване на нередовности във връзка с констатацията за нередовно 

сезиране и с указания за потвърждаване на действията, извършени без 

представителна власт. За втори път ходът по същество е бил отменен, с определение 

също на съдия Богоева от 15.10.2013г., ИМ отново е била оставена без движение, 

дадени са указания и в седмичен срок ищците са били задължени да представят нова 
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поправена ИМ, изпълнено с молба от 22.10.2013г. На 16.01.2014г. съдия Ат. Иванов 

е приключил съдебното дирене и е постановил решение № 587 на 23.01.2014г. 

 По две от делата ходът по същество е бил отменен поради произнасяне за 

недопустимост на жалбата и производствата са били прекратени – адм. дело № 

60/2012г., на доклад на съдия Алексова и адм. дело № 6/2013г., с докладчик съдия 

Т.Богоева. И двете дела са с правно основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ и постановените 

определения са били оставени в сила от касационната инстанция, в производства 

съответно по кад № 757/2013г. и кад 523/2013г. на АС-Благоевград. 

 Гр. дело № 886/2013г. е било образувано на 08.04.2013г., на основание чл. 50 и 

чл. 52 ЗЗД, на доклад на съдия Тричкова, обявено за решаване в с.з. на 19.06.2013г. С 

определение № 5971/23.07.2013г., след преценката, че като не е уважил искане на 

ответника за установяване на твърденията на ищеца относно претенцията му за 

имуществени вреди,  е поставил страната в по-неблагоприятно положение, съдът е 

отменил хода по същество и е дал указания за снабдяване с исканите доказателства.  

В с.з. на 17.09.2013г. съдебното дирене е било обявено за приключено, а на 

13.12.2013г. е постановен съдебният акт. Решението е било потвърдено от ОС-

Благоевград в хода на в.гр.д. № 610/2014г., а ВКС, с определение № 39/29.01.2015г. е 

върнал подадената касационна  жалба и е прекратил производството. 

 Гр. дело № 353/2013г. е било образувано на 12.02.2013г., на основание чл. 128, 

вр. чл. 213, ал. 2 КТ, на доклад на съдия Алексова, обявено за решаване в с.з. на 

15.07.2013г. С определение № 6056/25.07.2013г. съдът е преценил, че не са налице 

предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, е отменил хода по 

съществото на спора, отхвърлил е искането на ищеца по чл. 238 ГПК и е насрочил 

с.з. за 18.09.2013г. След него са проведени още 8 заседания, като, със заповед № 

191/17.04.2.14г., във връзка с встъпването на съдия Алексова в АС-Благоевград, 

неприключените, насрочени в периода 22-30.04.2014г., дела на нейн доклад са били 

преразпределени по АСУД между всички съдии в отделението. За докладчик по 

въпросното дело е определен съдия Петков, оставял ИМ без движение с указания и 

постановил неприсъствено решение на 17.11.2014г. Видно от попълнен положен 

печат, на 08.12.2014г., е бил издаден изпълнителен лист. 

  През 2014 год. четирима съдии от РС-Благоевград са постановили общо 12 

определения за отмяна на хода по същество на обявени за решаване дела, в осем от 

които, след като е възстановена висящността, производствата (пет граждански и три 

административни), са били прекратени. 

Гр. дело № 580/2014г., на доклад на съдия Коева, е било образувано на 

основание чл. 422 ГПК и обявено за решаване на 13.11.2014г. В срока за 

произнасяне, с определение № 8576/11.12.2014г., съдът е прекратил производството, 

след като, обсъждайки доказателствата, е установил обезсилена заповед за 

изпълнение. Гр. дело № 864/2014г., на доклад на съдия Коева, с оглед специалната 

подсъдност по чл. 28, ал. 1 и чл. 27, ал. 2 ЗЗДт, е изпратено по подсъдност на РС-

Сандански. По гр. дело № 1645/2012г., с определение от 22.12.2014г., докладчикът - 

съдия Тричкова, е обосновала недопустимост на предявените осъдителни искове, с 
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оглед погасено процесуално право за защита на вземанията не само в 

производството по несъстоятелност на длъжника, но и в по-рано образувани 

производства по искове на основание чл. 327 ТЗ и чл. 86 ЗЗД. Гр. дело № 

1744/2014г. , на доклад на съдия Тричкова, е прекратено с определение № 

8795/22.12.2014г. поради оттегляне на иска в срока за произнасяне, а гр. дело № 

1500/2013г. , на доклад на съдия Николова е прекратено при липса на правен 

интерес, с оглед неустановената идентичност на процесния имот.  

Прекратени са били и адм. дело № 5/2014г., на доклад на съдия Коева, (на 

основание чл. 177, ал. 3, вр. чл. 168, ал. 1 АПК); адм. дело № 21/2014г., на доклад на 

съдия Тричкова, поради оттегляне на жалбата, а адм. дело № 15/2014г., с докладчик 

съдия Петков, е било изпратено за разглеждане в АС-Благоевград. 

Останалите четири дела с ОХС през 2014г. са били разпределени на съдия 

Вера Коева. По гр. дело № 2337/2013г., образувано на 30.09.2013г., ИМ е била 

оставена без движение с определение от 05.02.2014г., с указание в седмичен срок да 

се отстранят конкретно посочените нередовности в нея, свързани с неясноти в 

предмета на спора. Делото е било обявено за решаване в с.з. на 29.05.2014г., а 

решение № 3941 е постановено на 30.05.2014г. Гр. дело № 2104/2012г., образувано 

по иск по чл. 108 ЗС, е било обявено за решаване на 13.03.2014г. В срока за 

произнасяне, с определение от 28.03.2014г., обсъждайки представянето в последното 

с.з. решение на ПК (ОСЗ)- Благоевград от 2001г., съдът е приел възникнала 

необходимост от изготвяне на допълнително заключение по изготвената СТЕ, 

досежно идентичността на процесния имот с този по приложения нот. акт. Затова е 

насрочено с.з. за 24.04.2014г., даден е срок на страните да формулират задачите си 

към експерта, определен е и депозит, внесен своевременно. В с.з. на посочената дата 

заключението е било прието и е бил даден ход на делото по същество. Решение № 

3815 е постановено на 26.05.2014г., потвърдено изцяло с решение на БлОС по в.гр.д. 

№ 818/2014г., а подадената пред ВКС частна жалба е била оттеглена и 

производството – прекратено, с определение № 269/17.04.2015г.  Гр. дело № 

2027/2013г., е образувано по чл. 150, вр. чл. 143 СК, по което се е установило 

нередовно призоваване на ДСБ-Благоевград. Съдът е насрочил с.з. за 10.04.2014г., 

изискал е представяне на социален доклад за малолетното дете, приет на посочената 

дата и делото е било обявено за решаване. Съдебният акт е постановен на следващия 

ден. Отмяната на хода по същество по гр. дело № 3643/2012г. е породена от 

констатацията, че съдебното дирене е обявено за приключено без произнасяне (от 

предходния съдебен състав), на своевременно направено от ищеца искане за 

допускане на ССчЕ, във връзка с предявения от ответника насрещен иск. В 

определеното на 25.09.2014г. с.з. изготвената експертиза е била приета и приобщена 

към доказателствения материал и делото е било обявено за решаване. Съдебният акт 

е постановен на 06.10.2014г. 

През 2015г. в ГО на проверявания съд са постановени 9 определения за отмяна 

на хода по същество: 3 бр. – от съдия Вера Коева, 1- от съдия Габриела Тричкова, 2- 
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от съдия Иван Петков, 1- от съдия Силвия Николова и 2- от съдия Татяна Богоева-

Маркова.  

От тях е прекратено производството само по гр. дело № 1377/2014г., на доклад 

на съдия Петков, с правно основание чл. 422 ГПК, по което, с молба от 18.05.2015г. 

ищецът е направил отказ от спорното право и е заявил отмяна на допуснатото 

обезпечение. 

По две от делата (гр. дело № 254/2014г., на доклад на съдия Коева, образувано 

на основание чл. 61 ЗС и гр. дело № 2162/2014г., на доклад на съдия Николова, с 

правно основание чл. 225 КТ, вр. чл. 19 ЗА), след отмяната на хода по същество 

исковите молби са оставени без движение, съответно с определения от 16.03.2015г. и 

04.06.2015г., с указания за отстраняване на нередовности по тях. По първото от 

делата срокът за изпълнение на разпорежданията на съда е удължен на 06.04.2015г., 

издадено е съдебно удостоверение за снабдяване с доказателства, по второто е 

депозирана поправена искова молба, връчена съгласно разпореждане от 10.06.2015г. 

на ответника за отговор, тече определеният му месечен срок. 

По други две дела (гр. дело № 2524/2013г., на доклад на съдия Коева, 

образувано на основание чл. 69 ЗН и адм. дело № 25/2014г., на доклад на съдия 

Тричкова, по жалба срещу решение на Комисията по §4 на ПЗР на ЗСПЗЗ), след 

отмяната на хода по същество са конституирани нови участници в процеса, на 

мястото на починал съделител и като заинтересовани страни. По първото от делата 

вече е постановено решение № 3431/30.04.2015г., което се връчва на страните, а по 

второто на 09.06.2015г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 09.07.2015г. 

 По останалите четири дела (гр. дело № 2120/2014г., на доклад на съдия Коева, 

образувано на основание чл. 422 ГПК, гр. дело № 1365/2014г., на доклад на съдия 

Петков, образувано на основание чл. 108 ЗС, гр. дело № 1783/2014г. и гр. дело № 

118/2014г., образувани по чл. 121, ал. 1 ГПК,и двете на доклад на съдия Богоева, 

отмяната на хода по същество е продиктувана от необходимостта за събиране на 

допълнителни доказателства – назначена е допълнителна ССчЕ, СТЕ, изискани са за 

прилагане приключени съдебни производства. Първото от посочените дела е с 

насрочено поредно о.с.з. за 07.07.2015г., по делото на доклад на съдия Петков е 

постановено решение № 4650 на 12.06.2015г., гр. дело № 1783/2014г. е обявено за 

решаване на 12.06.2015г. (съдът е обявил, че ще се произнесе в законоустановения 

месечен срок, но не по-късно от 12.07.2015г.), а по второто дело на доклад на съдия 

Богоева на 09.06.2015г. е постановено решение № 4545. 

 
  

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. Заповедни производства – 

Заповедните производства за периодите: 2013г. и 2014г. – по съдии, са както 

следва: 
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       Частни граждански дела 

 

       Заповедните производства за 2013 година са както следва:  

       Съдия Вера Коева – 167 броя;  

       Съдия Владимир Ковачев – 313 броя; 

       Съдия Габриела Тричкова – 313 броя; 

       Съдия Иван Петков – 314 броя; 

       Съдия Саша Алексова – 314 броя; 

       Съдия Татяна Маркова – 265 броя. 

 

       Заповедните производства за 2014 година са както следва:  

       Съдия Атанас Иванов – 263 броя; 

       Съдия Вера Коева – 275 броя;  

       Съдия Владимир Ковачев – 196 броя; 

       Съдия Габриела Тричкова – 271 броя; 

       Съдия Иван Петков – 262 броя; 

       Съдия Саша Алексова – 52 броя; 

       Съдия Татяна Маркова – 90 броя; 

       Съдия Силвия Николова – 110 броя. 

 

       Заповедните производства за периода 01.01.2015 – 31.05.2015г. са както 

следва:  

       Съдия Атанас Иванов – 96 броя; 

       Съдия Вера Коева – 86 броя;  

       Съдия Габриела Тричкова – 99  броя; 

       Съдия Иван Петков – 98 броя; 

       Съдия Татяна Маркова – 103 броя; 

       Съдия Силвия Николова – 87 броя. 

Проверени са частни граждански дела №№ 748/2015г., 812/2015г. и 1115/2015г. 

– на доклад на съдия Петков, № №  2514/2013г., 2648/2014г., и 469/2015г. – на 

доклад на съдия  Тричкова, №№ 802/2015г., 1118/2015г. и 1079/2015г. – на доклад на 

съдия Коева, №№ 2489/2014г., 1900/2014г. и 603/2015г. – на доклад на съдия С. 

Николова, №№ 392/2015г., 727/2015г. и 537/2015г. – на доклад на съдия Иванов, 

№№ 1925/2013г.,  2392/2014г.  и 1017/2015г. – на доклад на съдия  Богоева-Маркова.   

 

Проверката констатира,  че делата се образуват като частни граждански дела в 

деня на постъпване на заявленията, или на следващия ден. По всички тях са 

приложени протоколи - „История на съдийските назначения”, от което е видно, че 

същите са разпределени от съдия Петков, с посочени съдии, между които е направен 

избора в деня на постъпването на заявленията.  
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По образуваните по заявления за изпълнение на парично задължение по чл. 410 

ГПК частни  граждански дела, съдиите-докладчици са се произнасяли със заповед за 

изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК в тридневен срок - в почти 

всички от делата -  в деня на образуването им или на следващия ден, т.е. при 

спазване на срока по  чл. 411, ал. 2 ГПК.  

На всеки от длъжниците е изпратено съобщение с препис от издадената заповед 

и съответните указания.  

По ч.гр.д. №№,  469/2015 г., 1900/2014г., 603/2015г., в срока по чл. 414, ал. 2 

ГПК не са постъпили възражения от длъжниците и са издадени изпълнителни 

листове. Върху заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК е направено отбелязване за 

издаден изпълнителен лист, с печат, от който е видно и лицето, на което същият е 

връчен. Връчването е  отбелязано на гърба на заповедта. Съобщенията са изпратени 

на длъжника.  

По ч.гр.д. № 2648/2014 г., № 802/2015 г., 537/2015г е издаден изпълнителен 

лист, но няма направен запис за получаване.  

По ч.гр.д. № 1017/2015г.  заповедта за изпълнение на парично задължение е 

изготвена в деня на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 20.05.2015г., но 

няма данни за върнато съобщение.  

По ч.гр.д. № 2392/2014г., след като заявлението по чл. 410 от ГПК, е оставено 

„Без движение” и след като нередовностите не са отстранени в срок, с разпореждане 

от 12.12.2014г., подаденото заявление на молителя за издаване на заповед за 

незабавно изпълнение срещу длъжник е отхвърлено. 

Ч.гр.д. №№ 1925/2013г., 2514/2013г., 2489/2014 г., 392/2015г., 748/2015г., 

727/2015г., 812/2015г.,  1079/2015г., 1118/2015г., са образувани по заявления за 

изпълнение въз основа на документ – чл. 417,  т. 2 ГПК. Съдиите-докладчици са 

разгледали заявленията в разпоредително заседание, по повечето дела – в деня на 

образуването и са се произнесели с разпореждане в срока по 411, ал. 2 ГПК. Издаден 

е изпълнителен лист, получен от лице с представено и приложено пълномощно, за 

което върху заповедта е направено отбелязване. 

По ч.гр.д. № 537/2015г., е издаден изпълнителен лист, но няма запис за 

получаване, като е пристъпено към залепване на уведомление за длъжника. 

 По ч.гр.д. №1115/2015г.. с разпореждане,  ден след датата на подаване, е 

отхвърлено заявлението по чл. 417 ГПК на молителя за издаване на заповед за 

незабавно изпълнение срещу длъжник. Съобщение е изпратено на заявителя на 

03.06.2015г  

 

б. Обезпечения по чл. 390 ГПК – 

за 2013 година по съдии, както следва: 

Съдия Вера Коева – 4 броя 

 Съдия Владимир Ковачев – 9 броя 

Съдия Габриела Тричкова – 9 броя 

Съдия Иван Петков – 8 броя 
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Съдия Саша Алексова – 7 броя 

Съдия Татяна Маркова – 7 броя  

 

за 2014 година по съдии, както следва: 

Съдия Атанас Иванов – 10 броя; 

Съдия Вера Коева – 7 броя; 

 Съдия Владимир Ковачев – 5 броя; 

Съдия Габриела Тричкова – 10 броя; 

Съдия Иван Петков – 10 броя; 

Съдия Силвия Николова – 6 броя; 

Съдия Татяна Маркова – 3 броя. 

 

за периода 01.01.2015 – 31.05.2015 година по съдии, както следва: 

Съдия Атанас Иванов – 4 броя; 

Съдия Вера Коева – 6 броя; 

Съдия Габриела Тричкова – 2 броя; 

Съдия Иван Петков – 2 броя; 

Съдия Силвия Николова – 5 броя; 

Съдия Татяна Маркова – 1 брой. 

 

Бяха проверени частни граждански дела, по състави, както следва: 

- ч.гр.дело № 40/2015г., ч.гр.дело № 2281/2014г., ч.гр.дело № 2265/2014г., 
ч.гр.дело № 275/2014г., на доклад на съдия Коева; 

- ч.гр.дело № 571/2014г.,  ч.гр.дело № 80/2015г., ч.гр.дело № 2348/2014г., на 

доклад на съдия Иванов; 

- ч.гр.дело № 2630/2014г., ч.гр.дело № 353/2015г.,  ч.гр.дело № 100/2015г., на 

доклад на съдия С. Николова;  

- ч.гр.дело № 1129/2013г., ч.гр.дело № 2264/2014г., ч. гр. дело № 2099/2014г.,  
на доклад на съдия Маркова. 

- ч.гр.дело № 2267/2014г., ч.гр.дело № 704/2013г., ч.гр.дело № 669/2014г., на 

доклад на съдия Петков; 

- ч.гр.дело № 2699/2013г., ч.гр.дело № 2376/2014г., ч.гр.дело № 754/2015г., на 

доклад на съдия Тричкова; 

 

При проверката бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по 

чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата, без изключение.   

Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на молбите по 

чл. 390 от ГПК. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск по 

всички проверени дела, който тече от датата на постановяване на определението, 

като в това отношение няма констатирана противоречива практика на съдиите в РС-

Благоевград и актовете са съобразени с Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на 

ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК. 
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С определение в з.з. съдът, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, е отменял 

допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен иск в 

едномесечния срок (ч.гр. дело № 2376/2014г., ч.гр.дело № 1129/2013г., ч.гр.дело № 

2264/2014г., гр.дело № 2267/2014г., гр.дело № 2265/2014г., гр.дело № 2281/2014г.).  

По ч. гр. дела №№ 100/2015г., 2630/2014г., 571/2014г., 2348/2014г., 

2099/2014г., 2699/2013г. са представени доказателства за предявен иск в посочения 

от съда едномесечен срок. 

По ч.гр.дело № 571/2014г. и ч.гр.дело № 353/2015г. срещу съдебният акт е 

подадена въззивна жалба, по която ОС-Благоевград е потвърдил определението на 

първоинстанционния съд. 

Не бяха констатирани пропуски или нарушения по делата,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

образувани по реда на чл. 390 ГПК. 

                    

 

                  ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

За периода на проверката няма отсрочени цели съдебни заседания. В това 

отношение е имало препоръка в акта от предходната проверка, която е изпълнена. 

                                                          

                                             

                                                    ОТВОДИ 

 

Информацията за периода на проверката по съдии е следната:  

Съдия Саша Алексова – отводи по 10 броя дела за 2013г.; 

Съдия Габриела Тричкова – отводи по 11 броя дела за 2013г., по 5 броя дела за 

2014 година и по 4 броя дела за 2015г.;  

Съдия Иван Петков – отводи по 17 броя дела за 2013 година, 7 броя дела за 2014 

година и 5 броя дела за 2015г.; 

Съдия Татяна Маркова – отводи по 7 броя дела за 2013 година, по 1 дело за 2014 

година и по 6 броя дела за 2015 г.;  

Съдия Владимир Ковачев – отводи по 10 броя дела за 2013 година и 

по 2 броя дела за 2014 г.; 

       Съдия Вера Коева – отводи по 6 броя дела за 2013 година, по 3 броя дела за 2014 

година и по 4 броя дела за 2015 г.; 

       Съдия Атанас Иванов – отводи по 11 броя дела за 2014 година и по 5 броя дела 

за 2015 г.; 

       Съдия Силвия Николова – отвод по едно дело за 2014 година и по 5 броя дела за 

2015 г.  

 

Отводите са направени от съдията -докладчик в деня на образуване на делата, на 

основание чл. 22, ал. 2, вр. ал.1 т.6 от ГПК:  „…относно което съществуват други 

обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие”.  
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По всички произволно проверени дела – по едно за всеки съдия, съдиите са се 

самоотвеждали на основание цитирания текст от ГПК, с мотивирани определения и 

подробно са описвали причината  за отвода: 

- ч.гр. дело № 1481/2013г.- заповедно производство по чл. 417 от ГПК, отвод на 

съдия В. Коева, мотивиран с приятелски отношения с длъжника – учителка на 

детето, делото е преразпределено на съдия Тричкова; 

- ч.гр. дело № 136/2015г – с правно основание чл. 410 от ГПК, отвод на съдия 

С. Николова, мотивиран с предишни трудови правоотношения - работила като 

юрисконсулт на заявителя, делото е преразпределено на съдия Коева; 

- ч.гр. дело № 2217/2014г. - с правно основание чл. 410 от ГПК, отвод на съдия 

Г. Тричкова, мотивиран с близки приятелски отношения със заявителя, делото 

е преразпределено на съдия В. Коева; 

- ч.гр. дело № 350/2013г. - с правно основание чл. 410 от ГПК, отвод на съдия 

Т. Маркова, мотивиран с роднински отношения с лице (свекърва), водещо дела 

срещу длъжника, делото е преразпределено на съдия Г. Тричкова; 

- ч.гр. дело № 2557/2014г. - с правно основание чл. 417 от ГПК, отвод на съдия 

А. Иванов, мотивиран поради съвместна адвокатска дейност с адвоката на 

заявителя, делото е преразпределено на съдия В. Коева. 

С оглед направените констатации по проверените дела, по които съдът се е 

отвел от разглеждане на делото, ще бъдат направени съответните изводи и 

препоръки. 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА  

 

Постановените съдебни решения за 2013 година са общо 757 броя, за 2014 

година са общо 731 броя и за периода 01.01.2015 – 31.05.2015 година са общо 268 

броя, по съдии както следва:  

Съдия Владимир Ковачев – за 2013г. – 167 броя и за 2014г. – 100 броя; 

Съдия Саша Алексова – за 2013г. – 168 броя и за 2014г. – 28 броя; 

Съдия Вера Коева – за 2013г. – 58 броя, за 2014г. – 128 броя и за периода на 

2015 – 47 броя; 

Съдия Габриела Тричкова – за 2013г. – 145 броя, за 2014г. – 130 броя и за 

периода на 2015г. – 49 броя; 

Съдия Иван Петков – за 2013г. – 119 броя, за 2014г. – 111 броя и за периода на 

2015г. – 51 броя; 
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Съдия Татяна Маркова – за 2013г. – 100 броя, за 2014г. – 37 броя и за периода на 

2015г. – 33 броя; 

Съдия Атанас Иванов –за 2014г. – 157  броя и за периода на 2015г. – 61 броя; 

Съдия Силвия Николова –за 2014г. – 40 броя и за периода на 2015г. – 27 броя. 

 

 

Постановени съдебни решения след едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК 

2013 година 

съдия - 
докладчик 

номер на 
делото 

правно основание 
 дата на 
образуване  

дата на 
съдебно 
заседание 
по 
същество 

дата на 
обявяване 
на акта в 
книгата за 
открити 
заседания Забава 

/дни/ 

Вера 
Коева 

20051210101100 
0800 - ЧЛ.97 АЛ.4 
ГПК 

20.7.2013 12.12.2013 16.1.2014 
4 

Владимир 
Ковачев 

20121210101644 0240 - ЧЛ.422 ГПК 15.6.2012 6.3.2013 10.4.2013 
4 

Владимир 
Ковачев 

20121210101117 0240 - Чл.422 ГПК 23.4.2012 23.1.2013 28.2.2013 
5 

Владимир 
Ковачев 

20111210103072 
0230 - Чл.124 ал.1 
ГПК 

1.11.2011 4.3.2013 9.4.2013 
5 

Владимир 
Ковачев 

20121210103648 0240 - Чл.422 ГПК 20.12.2012 6.3.2013 11.4.2013 
5 

Владимир 
Ковачев 

20121210103211 
0240 - ЧЛ.422 ГПК 
ВЪВ ВР ЧЛ.415 ГПК 

9.11.2012 6.3.2013 11.4.2013 
5 

Владимир 
Ковачев 

20121210102915 0100 - Чл.123,ал.2 СК 15.10.2012 11.2.2013 18.3.2013 
7 

Владимир 
Ковачев 

20111210103051 0240 - Чл.422 ГПК 31.10.2011 18.2.2013 26.3.2013 
8 

Владимир 
Ковачев 

20121210101493 0240 - Чл.422 ГПК 29.5.2012 6.2.2013 18.3.2013 
12 

Владимир 
Ковачев 

20111210103912 0240 - Чл.422 ГПК 15.12.2011 6.2.2013 26.3.2013 
20 

Владимир 
Ковачев 

20111210103427 0240 - ЧЛ.422 ГПК 16.11.2011 21.1.2013 25.3.2013 
32 

Габриела 
Тричкова 

20121210103647 0240 - Чл.422 ГПК 20.12.2012 20.6.2013 23.7.2013 
3 

Габриела 
Тричкова 

20131210102768 
0804 - чл. 30, ал.2 от 
ЗЗДет 

21.11.2013 12.12.2013 15.1.2014 
3 

Габриела 
Тричкова 

20121210103661 
0811 - Чл.19 ал.1 от 
ЗГР 

21.12.2012 14.2.2013 18.3.2013 
4 

Габриела 
Тричкова 

20131210101879 
0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 
ЗЗДЕТ. 

25.7.2013 5.9.2013 9.10.2013 
4 
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Габриела 
Тричкова 

20131210101244 
0803 - ЧЛ.26, АЛ.2 
ЗЗДет. 

17.5.2013 5.9.2013 9.10.2013 
4 

Габриела 
Тричкова 

20131210100194 
0520 - 
Чл.344,ал.1,т.1,2,3 и 4 
вр.чл.225,ал.1 КТ 

30.1.2013 17.9.2013 21.10.2013 

4 

Габриела 
Тричкова 

20121210700065 
0900 - Ж-ба против 
Реш-е на ОСЗ 

7.12.2012 29.1.2013 5.3.2013 
5 

Габриела 
Тричкова 

20131210101121 0803 - Чл.26 от ЗЗДет 30.4.2013 21.5.2013 26.6.2013 
5 

Габриела 
Тричкова 

20121210102877 
0520 - Чл.128,чл.344 
ал.1,т.1,3 и 4 от КТ 

11.10.2012 11.6.2013 18.7.2013 
7 

Габриела 
Тричкова 

20121210102416 
0500 - Чл.124 ал.3 
ГПК 

17.9.2012 19.9.2013 28.10.2013 
7 

Габриела 
Тричкова 

20131210102593 
0803 - чл. 26, ал.2 от 
ЗЗДет 

30.10.2013 5.12.2013 13.1.2014 
8 

Габриела 
Тричкова 

20131210102525 
0804 - ЧЛ.30 АЛ.2  
ЗЗДет 

23.10.2013 5.12.2013 13.1.2014 
8 

Габриела 
Тричкова 

20121210101228 0240 - Чл.422 ГПК 7.5.2012 30.5.2013 10.7.2013 
10 

Габриела 
Тричкова 

20121210700057 
0900 - ЧЛ.14 АЛ.3 
ЗСПЗЗ 

5.10.2012 22.1.2013 5.3.2013 
11 

Габриела 
Тричкова 

20131210100490 0120 - Чл.50 СК 27.2.2013 14.3.2013 25.4.2013 
11 

Габриела 
Тричкова 

20131210100116 
0110 - Чл.49 ал.1 от 
СК 

21.1.2013 11.4.2013 23.5.2013 
12 

Габриела 
Тричкова 

20131210100939 
0801 - ЧЛ.5 АЛ.1 Т.1 
,2 И 3 ВЪВ ВР.ЧЛ.3 
Т.5 ОТ ЗЗСДН 

12.4.2013 6.6.2013 18.7.2013 

12 

Габриела 
Тричкова 

20121210101954 0240 - ЧЛ.422 ГПК 20.7.2012 11.6.2013 23.7.2013 
12 

Габриела 
Тричкова 

20121210102691 
0520 - Чл.344 чл. 
225,ал.1 КТ 

4.10.2012 29.1.2013 13.3.2013 
13 

Габриела 
Тричкова 

20121210102988 0240 - Чл.422 ГПК 17.10.2012 25.4.2013 7.6.2013 
13 

Габриела 
Тричкова 

20121210103588 0240 - Чл.422 ГПК 13.12.2012 25.4.2013 7.6.2013 
13 

Габриела 
Тричкова 

20111210102924 0400 - Чл.34 от ЗС 17.10.2011 11.6.2013 24.7.2013 
13 

Габриела 
Тричкова 

20131210100445 0120 - Чл.50 от СК 19.2.2013 12.3.2013 25.4.2013 
13 

Габриела 
Тричкова 

20131210100437 
0803 - Чл.26,ал.2 от 
ЗЗДет 

18.2.2013 12.3.2013 25.4.2013 
13 

Габриела 
Тричкова 

20121210100524 0240 - Чл.422 ГПК 16.2.2012 22.1.2013 8.3.2013 
14 

Габриела 
Тричкова 

20121210700034 
0900 - ЧЛ.152 АЛ.1-3 
АПК 

25.4.2012 25.6.2013 9.8.2013 
14 
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Габриела 
Тричкова 

20131210100349 0230 - Чл.92 ЗЗД 12.2.2013 28.3.2013 14.5.2013 
16 

Габриела 
Тричкова 

20131210100491 0140 - Чл.143 СК 27.2.2013 21.5.2013 8.7.2013 
17 

Габриела 
Тричкова 

20121210103428 0240 - Чл.422 ГПК 29.11.2012 26.9.2013 13.11.2013 
17 

Габриела 
Тричкова 

20131210100854 
0230 - Чл.213,ал.1 от 
КЗ вр.чл.49 от ЗЗД 

3.4.2013 29.10.2013 16.12.2013 
17 

Габриела 
Тричкова 

20131210101838 
0520 - Чл.344 
ал.1,т.1,2,3 от КТ във 
вр.с чл.225 ал.1 от КТ 

18.7.2013 29.10.2013 16.12.2013 

17 

Габриела 
Тричкова 

20131210102682 
0801 - Чл.8,т.1 и 2 от 
ЗЗДН 

13.11.2013 5.12.2013 22.1.2014 
17 

Габриела 
Тричкова 

20121210100943 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

2.4.2012 21.5.2013 10.7.2013 
19 

Габриела 
Тричкова 

20131210100664 
0230 - Чл.213,ал.1 от 
КЗ вр.чл.45 от ЗЗД 

13.3.2013 3.12.2013 28.1.2014 
25 

Габриела 
Тричкова 

20121210103398 0240 - Чл.422 ГПК 28.11.2012 5.12.2013 4.2.2014 
30 

Габриела 
Тричкова 

20131210100125 

0520 - 
Чл.344,ал.1,т.1,2,3 от 
КТ във вр.чл.225 ал.1 
от КТ 

23.1.2013 11.4.2013 11.6.2013 

31 

Габриела 
Тричкова 

20121210700069 

0900 - Ж-БА С/У 
ЗАПОВЕД НА 
ОБЛАСТНИЯ УПР-
Л 

19.12.2012 11.7.2013 11.9.2013 

31 

Габриела 
Тричкова 

20121210700032 
0900 - ЧЛ.152 АЛ.1-3 
АПК 

20.4.2012 11.7.2013 11.9.2013 
31 

Габриела 
Тричкова 

20121210102005 0240 - ЧЛ.422 ГПК 25.7.2012 26.11.2013 28.1.2014 
33 

Габриела 
Тричкова 

20121210102186 
0500 - Чл.128 
КТ,чл.224 КТ,чл.143 
КТ,чл.86 ЗЗД 

20.8.2012 21.5.2013 24.7.2013 

33 

Габриела 
Тричкова 

20131210100397 0240 - Чл.422 ГПК 15.2.2013 26.11.2013 29.1.2014 
34 

Габриела 
Тричкова 

20121210700038 
0900 - Ж-ба с/у Реш-
е на ОСЗ-Бл-град 

8.6.2012 31.1.2013 10.4.2013 
39 

Габриела 
Тричкова 

20131210101517 
0300 - ЧЛ.124 АЛ.1 
ГПК ЧЛ.537 АЛ.2 
ГПК 

17.6.2013 3.12.2013 11.2.2014 

39 

Габриела 
Тричкова 

20131210700008 

0900 - ЖАЛБА 
СРЕЩУ РЕШЕНИЕ 
НА ОСЗ-
БЛАГОЕВГРАД 

6.2.2013 25.4.2013 5.7.2013 

41 
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Габриела 
Тричкова 

20121210102911 
0230 - Чл.226 във вр. 
с чл.273,ал.1 във вр.с 
чл.257 от КЗ 

15.10.2012 9.5.2013 23.7.2013 

44 

Габриела 
Тричкова 

20121210101918 0240 - Чл.422 ГПК 16.7.2012 25.4.2013 10.7.2013 
46 

Габриела 
Тричкова 

20131210100853 
0230 - Чл.213,ал.1 от 
КЗ вр.чл.49 от ЗЗД 

3.4.2013 12.11.2013 28.1.2014 
47 

Габриела 
Тричкова 

20131210101475 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

12.6.2013 21.11.2013 10.2.2014 
51 

Габриела 
Тричкова 

20121210101054 
0520 - 
Чл.344,чл.128,чл.215,
чл.224,чл.225 от КТ 

12.4.2012 17.1.2013 9.4.2013 

51 

Габриела 
Тричкова 

20121210101093 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

20.4.2012 19.3.2013 10.6.2013 
52 

Габриела 
Тричкова 

20121210101647 0240 - ЧЛ.422 ГПК 15.6.2012 22.10.2013 13.1.2014 
52 

Габриела 
Тричкова 

20121210100760 
0230 - Чл.213 ал.1 от 
КЗ във вр.с чл.45  от 
ЗЗД 

9.3.2012 28.2.2013 20.5.2013 

53 

Габриела 
Тричкова 

20131210101051 
0220 - чл.55 ал.1 пр.3 
ЗЗД 

25.4.2013 3.12.2013 28.2.2014 
56 

Габриела 
Тричкова 

20121210101516 
0250 - Чл.195,ал.1 
пр.1 от ЗЗД 

1.6.2012 18.4.2013 16.7.2013 
59 

Габриела 
Тричкова 

20121210100202 
0300 - Чл.124 ал.1 от 
ГПК 

20.1.2012 18.4.2013 16.7.2013 
59 

Габриела 
Тричкова 

20121210101238 
0150 - Чл.59,ал.9 и 
чл.150 от СК 

7.5.2012 19.3.2013 17.6.2013 
59 

Габриела 
Тричкова 

20131210100886 
0220 - Чл.50 чл.52 
ЗЗД 

8.4.2013 17.9.2013 16.12.2013 
59 

Габриела 
Тричкова 

20121210103109 
0240 -  
 
Чл.422 ГПК 

29.10.2012 12.11.2013 10.2.2014 
60 

Габриела 
Тричкова 

20111210103025 0220 - Чл.45 от ЗЗД 26.10.2011 19.3.2013 18.6.2013 
60 

Габриела 
Тричкова 

20121210100671 
0200 - Чл.41 във 
вр.чл.38 от ЗС 

1.3.2012 7.2.2013 14.5.2013 
68 

Габриела 
Тричкова 

20121210101682 0240 - Чл.422 ГПК 21.6.2012 7.3.2013 18.6.2013 
72 

Габриела 
Тричкова 

20131210700003 

0900 - ЖАЛБА 
СРЕЩУ РЕШЕНИЕ 
НА ОСЗ-
БЛАГОЕВГРАД 

30.1.2013 7.3.2013 18.6.2013 

72 

Габриела 
Тричкова 

20131210100004 0240 - Чл.422 ГПК 2.1.2013 31.10.2013 11.2.2014 
73 

Габриела 
Тричкова 

20131210100002 0240 - Чл.422 ГПК 2.1.2013 31.10.2013 11.2.2014 
73 
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Габриела 
Тричкова 

20131210100312 0150 - -СК 6.2.2013 14.11.2013 25.2.2014 
73 

Габриела 
Тричкова 

20131210100158 0240 - Чл.422 ГПК 28.1.2013 1.10.2013 13.1.2014 
73 

Габриела 
Тричкова 

20121210101355 
0240 - ИСК ЗА 
СУМА  

17.5.2012 7.2.2013 20.5.2013 
74 

Габриела 
Тричкова 

20121210103125 0300 - Чл.109 ЗС 30.10.2012 7.2.2013 20.5.2013 
74 

Габриела 
Тричкова 

20121210100971 

0200 - Чл.31,ал.1 от 
ЗС,във вр.с 
чл.86,ал.1,изр.1 от 
ЗЗД 

3.4.2012 24.1.2013 13.5.2013 

78 

Габриела 
Тричкова 

20121210100694 

0500 - 
Чл.222,ал.1,чл.224,ал.
1,чл.262,чл.263 и 
чл.264 от КТ 

2.3.2012 31.1.2013 20.5.2013 

81 

Габриела 
Тричкова 

20121210102860 
0230 - Чл.124,ал.2 
ГПК 

10.10.2012 19.9.2013 13.1.2014 
85 

Габриела 
Тричкова 

20121210102432 
0500 - Чл.177,ал.1 и 
чл.224,ал.1 от КТ 

18.9.2012 19.9.2013 13.1.2014 
85 

Габриела 
Тричкова 

20131210100023 
0500 - Чл.224 от КТ и 
чл.222,ал.3 от КТ 

8.1.2013 19.9.2013 13.1.2014 
85 

Габриела 
Тричкова 

20131210100920 

0801 - ЧЛ.5 АЛ.1 
Т.1,2 И 3 ВЪВ 
ВР.ЧЛ.3 Т.5 ОТ 
ЗЗСДН 

10.4.2013 11.11.2013 10.3.2014 

89 

Габриела 
Тричкова 

20121210100561 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

20.2.2012 29.10.2013 12.3.2014 
103 

Габриела 
Тричкова 

20091210102186 0400 - Чл.34 от ЗС 7.9.2009 12.11.2013 14.4.2014 
123 

Габриела 
Тричкова 

20121210101129 0300 - Чл.124 ГПК 24.4.2012 3.12.2013 12.5.2014 
129 

Габриела 
Тричкова 

20121210100579 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

22.2.2012 5.11.2013 12.5.2014 
158 

Иван 
Петков 

20121210700041 0900 - ЖАЛБА 15.6.2012 8.5.2013 28.6.2013 
20 

Саша 
Алексова 

20121210103291 0110 - Чл.49 ал.1 СК 16.11.2012 20.5.2013 21.6.2013 
1 

Саша 
Алексова 

20131210101967 0110 - ЧЛ.49 АЛ.1 СК 7.8.2013 21.12.2013 24.1.2014 
3 

Саша 
Алексова 

20131210100619 
0500 - ЧЛ.221 АЛ.2 
КТ 

12.3.2013 18.12.2013 27.1.2014 
9 

Саша 
Алексова 

20121210102074 
0220 - ЧЛ.45 ЗЗД 
ЧЛ.228 АЛ.12 КЗ 

6.8.2012 24.4.2013 6.6.2013 
12 

Саша 
Алексова 

20121210102051 0110 - Чл.49 от СК 1.8.2012 24.4.2013 7.6.2013 
13 
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Саша 
Алексова 

20121210103577 
0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 
Т.1-3 И ЧЛ.224 АЛ.1 
КТ 

13.12.2012 22.5.2013 9.7.2013 

17 

Саша 
Алексова 

20131210101167 0240 - ЧЛ.422 ГПК 10.5.2013 30.10.2013 17.12.2013 
17 

Саша 
Алексова 

20121210103555 
0100 - Чл.127а,ал.2 и 
4 СК 

12.12.2012 8.5.2013 27.6.2013 
19 

Саша 
Алексова 

20121210100003 0240 - Чл.422 ГПК 3.1.2012 6.3.2013 29.4.2013 
23 

Саша 
Алексова 

20131210100011 
0520 - ЧЛ.74 АЛ.1  И 
АЛ.4 ЧЛ.344 И 
ЧЛ.225 КТ 

7.1.2013 29.5.2013 22.7.2013 

23 

Саша 
Алексова 

20131210100662 
0230 - Чл.274,ал.1,т.1 
от КЗ вр.чл.45 от ЗЗД 

13.3.2013 11.12.2013 3.2.2014 
23 

Саша 
Алексова 

20111210102404 
0300 - установителен 
иск 

15.8.2011 25.9.2013 19.11.2013 
24 

Саша 
Алексова 

20111210102226 
0230 -  ИСК ЗА 
СУМА 

2.8.2011 18.12.2013 17.2.2014 
30 

Саша 
Алексова 

20111210100399 
0300 -  
 
ЧЛ.124 ГПК 

8.2.2011 25.9.2013 25.11.2013 
31 

Саша 
Алексова 

20131210100474 0240 - Чл.422 ГПК 25.2.2013 9.10.2013 10.12.2013 
31 

Саша 
Алексова 

20111210101574 0200 - ЧЛ.74  ЗЗД 25.5.2011 6.2.2013 8.4.2013 
32 

Саша 
Алексова 

20121210102011 0240 - Чл.422  ГПК 25.7.2012 28.10.2013 30.12.2013 
32 

Саша 
Алексова 

20101210100580 0300 - Чл.32 ЗС 1.3.2010 22.5.2013 25.7.2013 
33 

Саша 
Алексова 

20121210100824 0230 - ЧЛ.240 ГПК 16.3.2012 6.2.2013 11.4.2013 
36 

Саша 
Алексова 

20111210102072 
0250 - ЧЛ.87 АЛ.3 
ЗЗД 

14.7.2011 6.3.2013 13.5.2013 
37 

Саша 
Алексова 

20131210101228 
0220 - ЧЛ.50, ИЗР.2 
ОТ ЗЗД ВЪВ ВР. ЧЛ. 
52 ОТ ЗЗД 

16.5.2013 9.10.2013 17.12.2013 

38 

Саша 
Алексова 

20121210102894 0240 - Чл.422 ГПК 12.10.2012 9.12.2013 17.2.2014 
39 

Саша 
Алексова 

20081210101278 0400 - Чл.34 от ЗС 24.7.2008 20.5.2013 30.7.2013 
40 

Саша 
Алексова 

20121210102450 
0230 - Чл.226 във вр.с 
чл.273,ал.1 във вр.с 
чл.257 от КЗ 

20.9.2012 8.5.2013 19.7.2013 

41 

Саша 
Алексова 

20131210100016 0240 - Чл.422 ГПК 7.1.2013 23.9.2013 6.12.2013 
43 

Саша 
Алексова 

20121210102234 0300 - Чл.108 от ЗС 27.8.2012 7.10.2013 20.12.2013 
43 
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Саша 
Алексова 

20121210101941 0240 - Чл.422 ГПК 18.7.2012 13.2.2013 26.4.2013 
44 

Саша 
Алексова 

20121210102626 
0250 - Чл.227 ал.1 б 
"в" ЗЗД 

1.10.2012 11.12.2013 24.2.2014 
44 

Саша 
Алексова 

20131210101736 
0150 - Чл.127 ал.2 от 
СК 

10.7.2013 2.12.2013 21.2.2014 
50 

Саша 
Алексова 

20121210700055 
0900 - Чл.27а ал.1 от 
ППЗСПЗЗ 

25.9.2012 4.11.2013 24.1.2014 
51 

Саша 
Алексова 

20121210100068 
0250 - Чл.124 ал.1 
ГПК 

10.1.2012 13.3.2013 4.6.2013 
52 

Саша 
Алексова 

20121210100042 0240 - Чл.422 ГПК 9.1.2012 30.1.2013 25.4.2013 
56 

Саша 
Алексова 

20121210700042 0900 - ЖАЛБА 15.6.2012 28.10.2013 23.1.2014 
56 

Саша 
Алексова 

20121210103240 
0800 - Чл.39 от 
ЗЖСК 

12.11.2012 4.11.2013 30.1.2014 
57 

Саша 
Алексова 

20121210102912 
0230 - Чл.226 във вр. 
с чл.273,ал.1 във 
вр.чл.257 от КЗ 

15.10.2012 28.10.2013 24.1.2014 

57 

Саша 
Алексова 

20121210102041 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

30.7.2012 4.11.2013 31.1.2014 
58 

Саша 
Алексова 

20111210103759 
0310 - ЧЛ.14 АЛ.4 
ЗСПЗЗ 

2.12.2011 6.11.2013 5.2.2014 
61 

Саша 
Алексова 

20131210100003 0240 - Чл.422 ГПК 2.1.2013 13.11.2013 13.2.2014 
62 

Саша 
Алексова 

20131210101045 0240 - ЧЛ.422 ГПК 24.4.2013 11.11.2013 11.2.2014 
63 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210103359 
0240 - ИСК ЗА 
СУМА 

26.11.2012 9.5.2013 11.6.2013 
2 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210103557 
0300 - Чл.52 ал.3 
ЗКИР 

12.12.2012 3.10.2013 5.11.2013 
2 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20131210100354 
0500 - Чл.128 КТ вр с 
чл.213 ал.2 КТ 

12.2.2013 19.9.2013 22.10.2013 
3 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20131210101030 
0800 - 
Чл.124,ал.4,изр.2-ро 
от ГПК 

23.4.2013 19.9.2013 22.10.2013 

3 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20111210101081 0240 - Чл.422 ГПК 11.4.2011 26.3.2013 29.4.2013 
3 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210100529 0240 - Чл.422 ГПК 16.2.2012 11.6.2013 15.7.2013 
4 

Татяна 
Богоева-

20131210100030 0240 - Чл.422 ГПК 9.1.2013 26.9.2013 30.10.2013 
4 
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Маркова 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20111210103838 
0230 - Чл.124,ал.1 
ГПК 

12.12.2011 22.1.2013 26.2.2013 
5 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210100419 0240 - Чл.422 ГПК 6.2.2012 25.4.2013 30.5.2013 
5 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210101659 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

19.6.2012 5.3.2013 10.4.2013 
5 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210101529 0240 - Чл.422 ГПК 5.6.2012 29.1.2013 8.3.2013 
8 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210102369 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

12.9.2012 26.3.2013 13.5.2013 
17 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210103496 
0220 - ИСК ЗА 
СУМА 

6.12.2012 22.10.2013 10.12.2013 
18 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20091210103190 
0400 - Чл.34 от ЗС 
във вр.с чл.341 и 
сл.от ГПК 

21.12.2009 19.9.2013 11.11.2013 

22 

Татяна 
Богоева-
Маркова 

20121210100228 0500 - Чл.203 и сл. КТ 24.1.2012 28.2.2013 30.4.2013 
33 

  

 

Постановени съдебни решения след едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК 

2014 година  

съдия - 
докладчик 

номер на 
делото 

правно основание 
 дата на 
образуване  

дата на 
съдебно 
заседание 
по 
същество 

дата на 
обявяване 
на акта в 
книгата за 
открити 
заседания 

Просрочие 
/дни/ 

Вера Коева 20121210700067 

0900 - Ж-БА С/У 
ЗАПОВЕД НА 
ОБЛАСТНИЯ 
УПР-Л 

14.12.2012 23.1.2014 28.2.2014 

5 

Вера Коева 20131210101795 
0300 - Чл.108 от 
ЗС 

15.7.2013 3.4.2014 8.5.2014 
5 

Вера Коева 20121210100155 0300 - Чл.124 ГПК 16.1.2012 22.5.2014 23.7.2014 31 

Вера Коева 20131210101918 
0300 - ЧЛ. 124 
ГПК 

31.7.2013 8.5.2014 15.7.2014 
39 
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Владимир 
Ковачев 

20141210100138 
0300 - Чл.109 от 
Закона за 
собствеността  

24.1.2014 25.6.2014 31.7.2014 

6 

Владимир 
Ковачев 

20141210100109 0110 - Чл.49 СК 21.1.2014 11.6.2014 21.7.2014 
10 

Владимир 
Ковачев 

20131210102992 0220 - ЧЛ. 45 ЗЗД 19.12.2013 18.6.2014 29.7.2014 
11 

Владимир 
Ковачев 

20141210100046 
0240 - ЧЛ.422 
ГПК 

13.1.2014 4.6.2014 15.7.2014 
11 

Владимир 
Ковачев 

20141210100426 
0110 - ЧЛ.49 АЛ.1 
СК 

27.2.2014 4.6.2014 18.7.2014 
14 

Владимир 
Ковачев 

20121210101440 0400 - ДЕЛБА 22.5.2012 11.6.2014 28.7.2014 
17 

Владимир 
Ковачев 

20131210102669 0240 - Чл.422 ГПК 11.11.2013 4.6.2014 21.7.2014 
17 

Владимир 
Ковачев 

20131210102713 
0200 - ЧЛ.127 
АЛ.2 ОТ ЗЗД И 
ЧЛ.86 ЗЗД 

15.11.2013 4.6.2014 21.7.2014 
17 

Владимир 
Ковачев 

20131210100803 
0500 - 
Чл.207,ал.1,т.2 във 
вр.с чл.211 КТ  

29.3.2013 29.9.2014 4.12.2014 
36 

Владимир 
Ковачев 

20111210104130 
0300 - ЧЛ.124 
ГПК 

23.12.2011 30.4.2014 5.12.2014 
189 

Габриела 
Тричкова 

20131210102921 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

13.12.2013 17.6.2014 18.7.2014 
1 

Габриела 
Тричкова 

20131210103034 0240 - Чл.422 ГПК 21.12.2013 17.6.2014 18.7.2014 
1 

Габриела 
Тричкова 

20131210102960 
0803 - Чл.26,ал.2 
от ЗЗДет 

17.12.2013 23.1.2014 26.2.2014 
3 

Габриела 
Тричкова 

20141210101458 
0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 
ЗЗДет. 

16.7.2014 4.9.2014 7.10.2014 
3 

Габриела 
Тричкова 

20131210102785 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

25.11.2013 29.4.2014 3.6.2014 
5 

Габриела 
Тричкова 

20131210102984 0240 -  19.12.2013 4.11.2014 9.12.2014 
5 

Габриела 
Тричкова 

20131210700029 
0900 - Ж-ба с/у 
Реш-е на ОСЗ-Бл-
град 

13.12.2013 6.2.2014 11.3.2014 
5 

Габриела 
Тричкова 

20131210101025 0240 - Чл.422 ГПК 22.4.2013 28.4.2014 3.6.2014 
6 

Габриела 
Тричкова 

20131210102804 0400 - Чл.34 от ЗС 26.11.2013 18.9.2014 24.10.2014 
6 

Габриела 
Тричкова 

20141210100649 0110 - Чл.49 СК 2.4.2014 4.9.2014 10.10.2014 
6 
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Габриела 
Тричкова 

20141210100618 0150 - ЧЛ.127 СК 28.3.2014 30.10.2014 9.12.2014 
9 

Габриела 
Тричкова 

20141210101245 
0200 - ЧЛ.19 АЛ.3 
ЗЗД 

16.6.2014 4.12.2014 13.1.2015 
9 

Габриела 
Тричкова 

20141210100922 

0801 - ЧЛ.8 Т.4 
ОТ ЗАКОН ЗА 
ЗАЩИТА 
СРЕЩУ 
ДОМАШНОТО 
НАСИЛИЕ 

10.5.2014 29.5.2014 10.7.2014 

11 

Габриела 
Тричкова 

20131210102195 

0230 - ЧЛ.474 
АЛ.1 Т.1 КЗ 
ВР.ЧЛ.45 ЗЗД 
ЧЛ.86 ЗЗД ВЪВ 
ВР.ЧЛ.84 АЛ.3 
ЗЗД 

13.9.2013 30.4.2014 11.6.2014 

12 

Габриела 
Тричкова 

20131210100568 0400 - ДЕЛБА 7.3.2013 20.5.2014 3.7.2014 
13 

Габриела 
Тричкова 

20141210100308 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

13.2.2014 26.6.2014 8.8.2014 
13 

Габриела 
Тричкова 

20141210100368 
0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 
ЗЗДет. 

19.2.2014 13.3.2014 28.4.2014 
15 

Габриела 
Тричкова 

20141210100865 
0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 
ЗЗДет. 

28.4.2014 22.5.2014 7.7.2014 
15 

Габриела 
Тричкова 

20131210102571 
0520 - Чл.344 ал.1 
във вр.чл.225 ал.1 
и ал.2 от КТ 

28.10.2013 23.1.2014 11.3.2014 

16 

Габриела 
Тричкова 

20131210101512 
0230 - Чл.79,ал.1 
предл.1 от ЗЗД и 
чл.92 ЗЗД 

17.6.2013 26.6.2014 12.8.2014 

17 

Габриела 
Тричкова 

20131210102167 
0100 - ЧЛ.127 А 
СК ВР.ЧЛ.76 Т.9 
ЗБЛД 

10.9.2013 25.3.2014 12.5.2014 
17 

Габриела 
Тричкова 

20141210700034 
0900 - жалба с/у 
Решение на ОСЗ-
Благоевград 

27.10.2014 27.11.2014 13.1.2015 

17 

Габриела 
Тричкова 

20121210100827 
0200 - Чл.124,ал.1 
от ГПК 

16.3.2012 26.6.2014 13.8.2014 
18 

Габриела 
Тричкова 

20131210102842 0240 - Чл.422 ГПК 2.12.2013 24.6.2014 12.8.2014 
19 

Габриела 
Тричкова 

20141210101447 

0520 - ЧЛ.344 
АЛ.1 Т.1 Т.2 И Т.3 
КТ ВР.С ЧЛ.225 
КТ 

16.7.2014 21.10.2014 10.12.2014 

19 

Габриела 
Тричкова 

20131210102806 0240 - Чл.422 ГПК 27.11.2013 30.4.2014 20.6.2014 
21 
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Габриела 
Тричкова 

20131210101778 0240 - Чл.422 ГПК 11.7.2013 17.6.2014 8.8.2014 
22 

Габриела 
Тричкова 

20141210100431 0240 - Чл.422 ГПК 28.2.2014 18.9.2014 10.11.2014 
22 

Габриела 
Тричкова 

20131210102664 
0240 - ЧЛ. 422 ОТ 
ГПК ЧЛ. 415 ОТ 
ГПК 

8.11.2013 19.6.2014 12.8.2014 
24 

Габриела 
Тричкова 

20131210101551 0240 - Чл.422 ГПК 20.6.2013 13.2.2014 8.4.2014 
25 

Габриела 
Тричкова 

20131210102813 
0520 - Чл.344 КТ 
и чл.225 ал.1 КТ 

28.11.2013 13.2.2014 9.4.2014 
25 

Габриела 
Тричкова 

20131210102979 
0110 - Чл.49 ал.1 
СК 

18.12.2013 14.10.2014 10.12.2014 
26 

Габриела 
Тричкова 

20131210101902 
0240 - ЧЛ.422 
ГПК 

26.7.2013 20.5.2014 18.7.2014 
28 

Габриела 
Тричкова 

20131210700028 
0900 - ЖАЛБА 
С/У РЕШ-Е НА 
ОСЗ БЛ-ГРАД 

10.12.2013 13.3.2014 12.5.2014 

29 

Габриела 
Тричкова 

20131210101823 0240 - Чл.422 ГПК 18.7.2013 22.5.2014 22.7.2014 
30 

Габриела 
Тричкова 

20141210100891 0240 - Чл.422 ГПК 30.4.2014 13.11.2014 12.1.2015 
30 

Габриела 
Тричкова 

20131210102339 

0520 - ЧЛ.344 
АЛ.1 Т.1 Т.2 И Т.3 
КТ ВЪВ 
ВР.ЧЛ.225 АЛ.1 
КТ 

30.9.2013 13.5.2014 14.7.2014 

31 

Габриела 
Тричкова 

20141210100517 
0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 
ЗЗДЕТ. 

17.3.2014 10.4.2014 10.6.2014 
31 

Габриела 
Тричкова 

20141210100519 
0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 
ЗЗДЕТ. 

17.3.2014 10.4.2014 10.6.2014 
31 

Габриела 
Тричкова 

20131210102527 
0240 - ЧЛ.422 
ГПК 

23.10.2013 10.4.2014 11.6.2014 
32 

Габриела 
Тричкова 

20131210102899 0240 - Чл.422 ГПК 11.12.2013 11.11.2014 12.1.2015 
32 

Габриела 
Тричкова 

20141210100073 0240 - Чл.422 ГПК 15.1.2014 11.11.2014 13.1.2015 
33 

Габриела 
Тричкова 

20121210101530 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

5.6.2012 6.2.2014 14.4.2014 
39 

Габриела 
Тричкова 

20131210100093 
0200 - Чл.31 ал.2 
ЗС,чл.86 от ЗЗД 

17.1.2013 6.2.2014 14.4.2014 
39 

Габриела 
Тричкова 

20131210102931 0400 - Чл.34 от ЗС 13.12.2013 9.12.2014 25.2.2015 
47 

Габриела 
Тричкова 

20141210100089 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

17.1.2014 29.4.2014 21.7.2014 
53 
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Габриела 
Тричкова 

20131210101136 0240 - Чл.422 ГПК 7.5.2013 13.3.2014 11.6.2014 
59 

Габриела 
Тричкова 

20131210101390 
0230 - ЧЛ.124 
АЛ.2 ГПК 

3.6.2013 24.4.2014 22.7.2014 
59 

Габриела 
Тричкова 

20131210101866 
0240 - ЧЛ.422 
ГПК 

23.7.2013 13.5.2014 12.8.2014 
60 

Габриела 
Тричкова 

20131210102934 
0240 - Чл.422,ал.1 
ГПК 

14.12.2013 11.11.2014 11.2.2015 
62 

Габриела 
Тричкова 

20131210102115 0140 - ЧЛ.150 СК 5.9.2013 10.4.2014 14.7.2014 
65 

Габриела 
Тричкова 

20121210101675 
0300 - Чл.33 ал.2 
от ЗС 

20.6.2012 10.4.2014 18.7.2014 
69 

Габриела 
Тричкова 

20131210102803 
0220 - Чл.59 от 
ЗЗД 

26.11.2013 4.11.2014 11.2.2015 
69 

Габриела 
Тричкова 

20131210700027 

0900 - Ж-ба с/у 
заповед на Кмета 
на Община Бл-
град  

29.11.2013 10.4.2014 18.7.2014 

69 

Габриела 
Тричкова 

20141210100746 

0230 - ЧЛ.79 ЗЗД 
ВЪВ ВР.ЧЛ.372 
АЛ.1 ТЗ ЧЛ.86 
ЗЗД 

14.4.2014 4.11.2014 11.2.2015 

69 

Габриела 
Тричкова 

20121210102153 

0230 - ЧЛ.79 АЛ.1 
ЗЗД  ВЪВ 
ВР.ЧЛ.258 ЗЗД 
ЧЛ.389 ГПК 
ЧЛ.397 АЛ.1 Т.2 
ГПК 

13.8.2012 29.4.2014 13.8.2014 

76 

Габриела 
Тричкова 

20131210102168 
0300 - ЧЛ.124 
АЛ.1 ГПК 

10.9.2013 3.4.2014 21.7.2014 
79 

Габриела 
Тричкова 

20121210100808 
0310 - Чл.14,ал.4 
от ЗСПЗЗ 

15.3.2012 24.4.2014 12.8.2014 
80 

Габриела 
Тричкова 

20131210100751 
0250 - Чл.135 от 
ЗЗД 

25.3.2013 25.9.2014 13.1.2015 
80 

Габриела 
Тричкова 

20131210102534 
0240 - ЧЛ.422 
ГПК 

24.10.2013 24.4.2014 12.8.2014 
80 

Габриела 
Тричкова 

20131210102751 
0500 - Чл.357 от 
КТ,във вр.с 
чл.358,ал.2 от КТ 

20.11.2013 3.4.2014 22.7.2014 

80 

Габриела 
Тричкова 

20131210102830 
0230 - 
Чл.79л.1,предл.1 
от ЗЗД 

29.11.2013 23.10.2014 11.2.2015 
80 

Габриела 
Тричкова 

20131210102837 0220 - Чл.45 ЗЗД 29.11.2013 25.9.2014 13.1.2015 
80 
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Габриела 
Тричкова 

20131210102129 

0230 - ЧЛ.233 
АЛ.1 ЗЗД  ВР.С 
ЧЛ.310 АЛ.1 Т.2 
ГПК 

5.9.2013 18.3.2014 14.7.2014 

87 

Габриела 
Тричкова 

20131210102738 0300 - Чл.124 ГПК 18.11.2013 18.9.2014 13.1.2015 
87 

Габриела 
Тричкова 

20111210100001 
0300 - ,Чл.124 
ГПК,чл.87 от ЗЗД 

3.1.2011 13.11.2014 11.3.2015 
88 

Габриела 
Тричкова 

20131210101385 
0240 - ЧЛ.422 
ГПК 

3.6.2013 13.3.2014 14.7.2014 
92 

Габриела 
Тричкова 

20131210102291 
0300 - ЧЛ.53 АЛ.2 
ИЗР.2 ЗКИР 

23.9.2013 23.10.2014 24.2.2015 
93 

Габриела 
Тричкова 

20131210100639 
0250 - ЧЛ.227 
АЛ.1 Б"В" ЗЗД И 
ЧЛ.55 АЛ.1 ЗЗД 

12.3.2013 3.4.2014 12.8.2014 

101 

Габриела 
Тричкова 

20131210102277 
0800 - Чл.39 
ЗЖСК 

20.9.2013 25.11.2014 15.4.2015 
111 

Иван Петков 20131210100883 
0230 - Чл.213,ал.1 
от КЗ вр.чл.45 от 
ЗЗД 

5.4.2013 28.4.2014 29.5.2014 
1 

Иван Петков 20131210100964 
0240 - ЧЛ.422 
ГПК 

15.4.2013 24.3.2014 25.4.2014 
1 

Иван Петков 20131210102311 
0300 - ЧЛ.31 АЛ.2 
ЗС 

26.9.2013 24.3.2014 28.4.2014 
4 

Иван Петков 20111210102730 0220 - ЧЛ.45 ЗЗД 28.9.2011 2.6.2014 8.7.2014 6 

Иван Петков 20131210101066 

0300 - Чл.108 от 
ЗС,чл.109 от ЗС 
чл.537 ал.2 от 
ГПК 

26.4.2013 26.5.2014 11.7.2014 

16 

Иван Петков 20131210102594 0230 - иск за сума 30.10.2013 6.10.2014 5.12.2014 29 

Силвия 
Николова 

20141210101315 0240 - Чл.422 ГПК 26.6.2014 3.11.2014 4.12.2014 
1 

Силвия 
Николова 

20141210101884 0120 - ЧЛ.50 СК 19.9.2014 24.10.2014 25.11.2014 
1 

Силвия 
Николова 

20141210101958 0120 - ЧЛ.50 СК 29.9.2014 24.10.2014 25.11.2014 
1 

Силвия 
Николова 

20141210102088 0120 - ЧЛ. 50 СК 16.10.2014 17.11.2014 18.12.2014 
1 

Силвия 
Николова 

20141210102127 0120 - ЧЛ.50 СК 21.10.2014 17.11.2014 18.12.2014 
1 

Силвия 
Николова 

20131210102982 
0240 - Чл.232, ал.2 
от ЗЗДог 

19.12.2013 10.12.2014 13.1.2015 
3 

Силвия 
Николова 

20141210102124 
0800 - сключване 
на брак 

21.10.2014 26.11.2014 29.12.2014 
3 

Силвия 
Николова 

20141210102174 
0804 - ЧЛ.30 АЛ.1 
ОТ ЗЗДет. 

29.10.2014 26.11.2014 29.12.2014 
3 
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Силвия 
Николова 

20131210102843 
0110 - Чл.49,ал.1 
СК 

2.12.2013 27.10.2014 1.12.2014 
4 

Силвия 
Николова 

20141210100505 0240 - Чл.422 ГПК 14.3.2014 30.9.2014 10.11.2014 
11 

Силвия 
Николова 

20131210100114 
0230 - ИСК ЗА 
СУМА 

21.1.2013 30.9.2014 11.12.2014 
42 

Силвия 
Николова 

20141210101829 

0520 - ЧЛ.344 
АЛ.1 Т.1,2 И 3 
ВЪВ ВР.ЧЛ.225 
АЛ.1 КТ 

12.9.2014 17.12.2014 11.3.2015 

53 

Силвия 
Николова 

20101210102086 
0200 -  
 
чл.31, ал.2 от ЗС 

5.7.2010 15.12.2014 15.4.2015 
90 

 

 

Постановени съдебни решения след едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК 

2015 година  

съдия - 
докладчик 

номер на 
делото 

правно основание 
 дата на 
образуване  

дата на 
съдебно 
заседание 
по 
същество 

дата на 
обявяване 
на акта в 
книгата 
за 
открити 
заседания 

Забава 
/дни/ 

Габриела 
Тричкова 

20151210100203 
0804 - чл.30 ал.1 от 
ЗЗДет. 

3.2.2015 21.4.2015 25.5.2015 
4 

Габриела 
Тричкова 

20131210102166 0400 - ЧЛ.34 ЗС 10.9.2013 28.4.2015 8.6.2015 
11 

Габриела 
Тричкова 

20151210100018 0520 - ЧЛ.344 КТ 7.1.2015 30.4.2015 10.6.2015 
11 

Габриела 
Тричкова 

20151210100674 
0811 - ЧЛ.19, АЛ.1 
ЗГР 

8.4.2015 28.4.2015 10.6.2015 
13 

Габриела 
Тричкова 

20141210102377 0240 - ЧЛ.415 ГПК 25.11.2014 21.4.2015 10.6.2015 
20 

Габриела 
Тричкова 

20141210102108 0240 - ЧЛ.422 ГПК 20.10.2014 24.2.2015 15.4.2015 
22 

Габриела 
Тричкова 

20141210101375 0240 - ЧЛ.422 ГПК 4.7.2014 14.4.2015 10.6.2015 
27 

Габриела 
Тричкова 

20141210101685 
0240 - ЧЛ. 422 
ГПК, ВР.ЧЛ. 415 
ГПК 

28.8.2014 7.4.2015 10.6.2015 
34 

Габриела 
Тричкова 

20141210102066 0240 - ЧЛ. 422 ГПК 15.10.2014 7.4.2015 10.6.2015 
34 

Габриела 
Тричкова 

20141210102524 0510 - ЧЛ.200 КТ 10.12.2014 24.3.2015 10.6.2015 
47 

Габриела 
Тричкова 

20131210102976 0220 - Чл.45 ЗЗД 18.12.2013 17.3.2015 10.6.2015 
54 
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Габриела 
Тричкова 

20141210100558 0230 - иск за сума 21.3.2014 17.3.2015 10.6.2015 
54 

Габриела 
Тричкова 

20141210101390 
0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 
Т.1 Т.2 И Т.3 КТ 
ВР.ЧЛ.225 АЛ.1 КТ 

7.7.2014 17.3.2015 10.6.2015 

54 

Габриела 
Тричкова 

20141210100038 0220 -  10.1.2014 15.1.2015 15.4.2015 
60 

Габриела 
Тричкова 

20141210100546 0220 - Чл.45 от ЗЗД 20.3.2014 10.3.2015 10.6.2015 
61 

Габриела 
Тричкова 

20141210700035 

ЖАЛБА ПРОТИВ 
РЕШЕНИЕ № 
2878/20.10.2014 . 
НА ОСЗ-
БЛАГОЕВГРАД - 
0900 

10.11.2014 5.3.2015 5.6.2015 

61 

Габриела 
Тричкова 

20141210100691 
0240 - чл.422, ал.1 
ГПК 

4.4.2014 26.2.2015 5.6.2015 
71 

Габриела 
Тричкова 

20141210100181 
0200 - Чл.143,ал.1 
от ЗЗД 

29.1.2014 19.2.2015 4.6.2015 
77 

Габриела 
Тричкова 

20141210700013 

ЖАЛБА ПРОТИВ 
ЗАПОВЕД НА 
КМЕТА НА 
ОБЩИНА 
БЛАГОЕВГРАД - 
0900 

24.4.2014 10.2.2015 4.6.2015 

86 

Иван Петков 20141210700027 ЧЛ.146 АПК - 0900 30.7.2014 27.1.2015 11.3.2015 12 

Иван Петков 20141210700011 

ЗАПОВЕД № ОА -
РР -85/25.02.2014 
Г.НА  ОБЛАСТЕН 
УПРАВИТЕЛ НА 
ОБЛАСТ 
БЛАГОЕВГРАД - 
0900 

31.3.2014 25.3.2015 8.5.2015 

13 

Силвия 
Николова 

20141210102202 
0110 - ЧЛ.49 АЛ.1 
ОТ СК ВЪВ ВР.С 
ЧЛ.318 И СЛ.ГПК 

4.11.2014 4.2.2015 5.3.2015 

1 

Силвия 
Николова 

20141210102672 0120 - чл. 50 СК 22.12.2014 4.2.2015 5.3.2015 
1 

Силвия 
Николова 

20141210101671 0110 - ЧЛ. 49 СК 26.8.2014 9.2.2015 10.3.2015 
1 

Силвия 
Николова 

20141210101961 
0110 - чл. 49 ал.1 от 
СК 

29.9.2014 11.2.2015 13.3.2015 
2 

Силвия 
Николова 

20141210102310 
0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 
ОТ ЗЗДет. 

17.11.2014 18.2.2015 20.3.2015 
2 
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Силвия 
Николова 

20141210102549 
0803 - ЧЛ.26 АЛ.2 
ОТ ЗЗДет. 

11.12.2014 16.2.2015 20.3.2015 
4 

Силвия 
Николова 

20151210100051 
0803 - чл.26 ал.2 
ЗЗДет. 

14.1.2015 16.2.2015 20.3.2015 
4 

Силвия 
Николова 

20151210100102 0120 - ЧЛ.50 СК 22.1.2015 11.2.2015 16.3.2015 
5 

Силвия 
Николова 

20141210101894 0240 - ЧЛ.422 ГПК 23.9.2014 16.2.2015 21.3.2015 
5 

Силвия 
Николова 

20141210101592 0110 - ЧЛ. 49 СК 11.8.2014 9.3.2015 15.4.2015 
6 

Силвия 
Николова 

20141210101823 

0240 - ЧЛ.415 И 
СЛ.ГПК  ВЪВ ВР. 
ЧЛ.410 ГПК  И 
ЧЛ.107 ЗЕ 

11.9.2014 9.3.2015 15.4.2015 

6 

Силвия 
Николова 

20151210100185 0120 - ЧЛ.50 СК 28.1.2015 9.3.2015 15.4.2015 
6 

Силвия 
Николова 

20141210102168 
0803 - ЧЛ. 26 АЛ. 2 
ЗЗДет 

29.10.2014 14.1.2015 23.2.2015 
9 

Силвия 
Николова 

20151210100001 
0811 - ЧЛ.19 АЛ.1 
ОТ ЗГР 

5.1.2015 23.3.2015 5.6.2015 
43 

Силвия 
Николова 

20141210101758 
0100 - ЧЛ. 127А 
АЛ. 2 ОТ СК 

3.9.2014 13.2.2015 11.5.2015 
59 

Силвия 
Николова 

20131210103044 0230 -  иск за сума 27.12.2013 23.2.2015 5.6.2015 
74 

Силвия 
Николова 

20141210700031 

жалба против 
Решение № 
1173/08.09.2014 
г.на ОСЗ- 
Благоевград - 0900 

29.9.2014 9.2.2015 5.6.2015 

88 

Татяна Маркова 20141210700018 

Ж-ба с/у Заповед 
на Кмета на 
Община Симитли - 
0900 

19.6.2014 11.3.2015 20.4.2015 

9 

Татяна Маркова 20141210101711 
0240 -    ЧЛ. 415 И 
ЧЛ. 422 ГПК 

1.9.2014 8.4.2015 25.5.2015 
17 

Татяна Маркова 20151210100033 
0230 - ЧЛ. 19, АЛ.3, 
ОТ ЗЗД 

9.1.2015 8.4.2015 25.5.2015 
17 

Татяна Маркова 20141210101753 

0520 - ЧЛ. 344, АЛ. 
1,  Т.1,2,3 И Т. 4 КТ 
 
ВЪВ ВР. 224, АЛ. 1 
КТ ВЪВ ВР. ЧЛ. 
220 ,АЛ. 1 КТ 

3.9.2014 25.3.2015 19.5.2015 

24 

Татяна Маркова 20141210102145 0500 - чл. 128 от КТ 24.10.2014 13.3.2015 2.6.2015 50 

Татяна Маркова 20141210700017 
чл.11, ал.4 от 
ППЗСПЗЗ - 0900 

10.6.2014 13.3.2015 3.6.2015 
51 
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Татяна Маркова 20141210100118 
0300 - ЧЛ.124 АЛ.1 
ГПК 

22.1.2014 11.3.2015 9.6.2015 
59 

 

 

Постановени съдебни решения след двуседмичния срок по чл.316 ГПК 

2013 година  

съдия - 
докладчик 

номер на 
делото 

правно основание 
 дата на 
образуване  

дата на 
съдебно 
заседание 
по 
същество 

дата на 
обявяване 
на акта в 
книгата за 
открити 
заседания 

Забава 

дни 

Габриела 
Тричкова 20131210100213 0500 - Чл.128 от КТ 1.2.2013 30.5.2013 14.6.2013 1 ден 

Габриела 
Тричкова 20131210102571 

0520 - Чл.344 ал.1 във 
вр.чл.225 ал.1 и ал.2 от КТ 28.10.2013 23.1.2014 11.3.2014 33 дни 

Габриела 
Тричкова 20131210100491 0140 - Чл.143 СК 27.2.2013 21.5.2013 8.7.2013 34 дни 

Габриела 
Тричкова 20131210101838 

0520 - Чл.344 ал.1,т.1,2,3 от 
КТ във вр.с чл.225 ал.1 от 
КТ 18.7.2013 29.10.2013 16.12.2013 33 дни 

Габриела 
Тричкова 20131210102813 

0520 - Чл.344 КТ и чл.225 
ал.1 КТ 28.11.2013 13.2.2014 9.4.2014 41 дни 

Габриела 
Тричкова 20131210100125 

0520 - Чл.344,ал.1,т.1,2,3 от 
КТ във вр.чл.225 ал.1 от КТ 23.1.2013 11.4.2013 11.6.2013 47 дни 

Габриела 
Тричкова 20131210102339 

0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 Т.1 Т.2 
И Т.3 КТ ВЪВ ВР.ЧЛ.225 
АЛ.1 КТ 30.9.2013 13.5.2014 14.7.2014 48 дни 

Габриела 
Тричкова 20131210102115 0140 - ЧЛ.150 СК 5.9.2013 10.4.2014 14.7.2014 51 дни 

Габриела 
Тричкова 20131210102129 

0230 - ЧЛ.233 АЛ.1 ЗЗД  
ВР.С ЧЛ.310 АЛ.1 Т.2 ГПК 5.9.2013 18.3.2014 14.7.2014 104 дни  

Иван 
Петков 20131210102150 

0520 - ЧЛ.310 Т.1 ГПК 
ВР.ЧЛ.344 АЛ.1 Т.1 И 2 КТ 9.9.2013 11.11.2013 27.11.2013 2 дни 

Иван 
Петков 20131210101403 0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 Т.1 КТ 5.6.2013 16.12.2013 10.1.2014 11 дни 
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Иван 
Петков 20131210100126 

0520 - Чл.344,ал.1 от КТ 
във вр.чл.225,ал.1 и чл.224 
ал.1 от КТ 23.1.2013 24.6.2013 24.7.2013 16 дни 

Иван 
Петков 20131210102506 0520 - Чл.344 КТ 21.10.2013 24.3.2014 24.4.2014 17 дни 

 

 

Постановени съдебни решения след двуседмичния срок по чл.316 ГПК 

2014 година  

съдия - 
докладчик 

номер на 
делото 

правно основание 
 дата на 
образуване  

дата на 
съдебно 
заседание 
по 
същество 

дата на 
обявяване 
на акта в 
книгата за 
открити 
заседания 

Забава 

/дни/ 

Габриела 
Тричкова 20141210101447 

0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 Т.1 Т.2 
И Т.3 КТ ВР.С ЧЛ.225 КТ 16.7.2014 21.10.2014 10.12.2014 36 дни 

Габриела 
Тричкова 20141210101390 

0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 Т.1 Т.2 
И Т.3 КТ ВР.ЧЛ.225 АЛ.1 
КТ 7.7.2014 17.3.2015 

обявено за 
решаване   

Иван 
Петков 20141210100105 

0520 - Чл.310,ал.1 т.1 от 
ГПК,чл.344,ал.1,т.1,2,3 от 
КТ 20.1.2014 7.4.2014 23.4.2014 2 дни 

Иван 
Петков 20141210100222 

0200 - Чл.310,ал.1,т.2 от 
ГПК 3.2.2014 30.4.2014 16.5.2014 2 дни 

Иван 
Петков 20141210101516 

0520 - ЧЛ.344  АЛ.1 Т.1 Т.2 
Т.3 КТ 28.7.2014 20.10.2014 20.11.2014 17 дни 

Силвия 
Николова 20141210101635 

0520 - ЧЛ. 344 КТ ВЪВ ВР. 
ЧЛ. 225 КТ 19.8.2014 26.11.2014 17.12.2014 7 дни 

Силвия 
Николова 20141210101646 0140 - ЧЛ. 150 СК 20.8.2014 17.12.2014 8.1.2015 8 дни 

Силвия 
Николова 20141210101829 

0520 - ЧЛ.344 АЛ.1 Т.1,2 И 
3 ВЪВ ВР.ЧЛ.225 АЛ.1 КТ 12.9.2014 17.12.2014 11.3.2015 70 дни 

 

Постановени съдебни решения след двуседмичния срок по чл.316 ГПК 

2015 година  
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съдия - 
докладчик 

номер на 
делото 

правно основание 
 дата на 
образуване  

дата на 
съдебно 
заседание 
по 
същество 

дата на 
обявяване 
на акта в 
книгата за 
открити 
заседания Забава 

дни 

Габриела 
Тричкова 

20151210100018 0520 - ЧЛ.344 КТ 7.1.2015 30.4.2015 10.6.2015 

27 

Иван 
Петков 

20151210100201 0520 - ЧЛ.344 КТ 2.2.2015 20.4.2015 20.5.2015 

16 

 

 Информацията по съдии за приключване на делата в сроковете по чл.235, ал.5 и 

чл.316 ГПК, предоставена от ръководството на съда, е следната: 
 

Съдия  Иван Петков 

за 2013 г. постановено 1 решение извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като 

забавата е 20 дни; 

за 2014 г. постановени 6 броя извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като забавата 

е между 1 ден и 20 дни; 

за 2015 г. постановени 2 броя извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като забавата 

е 12, 13 дни; 

за 2013г. постановени 4 броя извън срока по чл.316 ГПК, като забавата е 

между 2 и 17 дни; 

за 2014г. постановени 3 броя извън срока по чл.316 ГПК, като забавата е 

между 2 и 17 дни; 

за 2015г. постановено едно решение извън срока по чл.316 ГПК, като 

забавата е 16 дни; 

 

Съдия Вера Коева 

за 2013 г. постановено 1 дело извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като забавата 

е 4 дни; 

за 2014 г. постановени 4броя извън срока по чл. 235, ал.5 ГПК, като забавата 

е от 5 дни до 39 дни; 

 

Съдия Саша Алексова 

за 2013 г. са постановени 39 бр. извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, със забава 

от 1 ден  и достигаща 63 дни; 

 

Съдия Владимир Ковачев 
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за 2013 г. са постановени 10 бр. извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като 

забавата е  между 4 дни и 32 дни; 

за 2014 г. постановени 10 броя извън срока по чл. 235, ал.5 ГПК, като 

забавата е от 6 дни до 36 дни, а по едно от делата забавата достига 189 дни; 

 

Съдия Атанас Иванов 

Видно от предоставената справка, съдия Иванов няма постановени извън 

сроковете по чл. 235, ал.5 и чл.316 ГПК съдебни решения. 

 

Съдия Габриела Тричкова 

за 2013 г. постановени 78 решения извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, със 

забава от 3 дни  и достигаща и надминаваща 5 месеца, като по 4 от делата, 

решенията са постановени със забава от 103 дни, 123 дни, э129 дни и 158 дни; 

за 2014 г. постановени 79 броя извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като забавата 

е между 1 ден и 111 дни (4 от съдебните актове са постановени със забава над 3 

месеца); 

за 2015 г. постановени 19 броя извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като забавата 

е от 4 дни до 86 дни; 

за 2013г. постановени 9 броя извън срока по чл.316 ГПК, като забавата е 

между 1 и 104 дни; 

за 2014г. постановени 2 броя извън срока по чл.316 ГПК, като забавата е 36 

дни и съответно надхвърля 3 месеца без постановен съдебен акт към момента на 

проверката; 

за 2015г. постановено едно решение извън срока по чл.316 ГПК, като 

забавата е 27 дни; 

 

Съдия Татяна Маркова 

за 2013 г. постановени 15 броя извън срока по чл. 235, ал.5 ГПК, като 

забавата е от 2 дни до 33 дни; 

за 2015 г. постановени 7 броя извън срока по чл. 235, ал.5 ГПК, като забавата 

е от 9 дни до 59 дни; 

 

Съдия Силвия Николова 

за 2014 г. постановени 13 броя извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като забавата 

е между 1 ден и 90 дни; 

за 2015 г. постановени 17 броя извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като забавата 

е от 1 ден до 88 дни; 

за 2014г. постановени 3 броя извън срока по чл.316 ГПК, като забавата е 

между 7 и 70 дни; 

                                   

 

Просрочени съдебни актове към 11.06.2015г. : 
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съдия - докладчик номер на 

делото 

правно основание дата на 
образуване 

дата на 
съдебно 
заседание 
по същество 

дата на 
обявяване 
на акта в 
книгата за 
открити 
заседания 

1. Габриела 

Тричкова 201312101

02602 

0230 - ИСК ЗА СУМА 31.10.2013 10.3.2015 

 

2. Габриела 

Тричкова 201212101

01518 

0240 - Чл.422 ГПК 4.6.2012 12.3.2015 

 

3. Габриела 

Тричкова 201412101

00465 

0520 - Иск по КТ 10.3.2014 19.3.2015 

 

4. Габриела 

Тричкова 201312101

00916 

0230 - ЧЛ. 213 КЗ И 
ЧЛ.86 ОТ ЗЗД 

9.4.2013 14.4.2015 

 

5. Силвия 

Николова 201212101

03098 

0240 - 

Чл.422 ГПК 

26.10.2012 11.2.2015 

 

6. Силвия 

Николова 201412101

01099 

0240 - Чл.422 ГПК 30.5.2014 4.3.2015 

 

7. Силвия 

Николова 201412101

01754 

0220 - иск по ЗЗА 3.9.2014 23.3.2015 

 

8. Силвия 

Николова 201412101

00858 

0800 - Чл.362 ал.2 ГПК 25.4.2014 30.3.2015 

 

9. Силвия 

Николова 201412101

02491 

0110 - ЧЛ.49 СК 5.12.2014 22.4.2015 
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10. Силвия 

Николова 201412101

00893 

0100 - Чл.127а от СК 30.4.2014 27.4.2015 

 

11. Силвия 

Николова 201412101

01976 

0230 - ИСК ЗА СУМА 1.10.2014 29.4.2015 

 

12. Силвия 

Николова 201412107

00030 

жалба срещу Решение 
№F04-r/ 25.08.2014 Г. 
НА ОСЗ - 0900 

10.9.2014 15.4.2015 

 

 

От предоставените справки и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи, че 

голямата част от актовете са постановявани в законоустановения 30 дневен срок по 

чл. 235,ал.5 ГПК, а останалите (с няколко изключения) - в рамките на разумния срок 

по смисъла на чл. 13 ГПК. Забавяне бе констатирано по решенията, постановени от 

съдия Петков, съдия Ковачев, съдия Маркова, съдия Николова  и особено от съдия 

Габриела Тричкова, която е допуснала нарушение на чл.  235, ал.5 ГПК по общо 176 

решения, като по осем от тях забавата надхвърля 100 дни, а по отношение на бързите 

производства – 12 решения са постановени в нарушение на чл. 316 ГПК, като 

забавата е от 1 ден и достига и надминава 100 дни.  

Констатирано бе и, че към 11.06.2015г. не са постановени съдебните актове по 

четири дела на доклад на съдия Тричкова – гр.дело № 2602/2013г., обявено за 

решаване на 10.03.2015г., по гр.дело № 1518/2012г., обявено за решаване на 

12.03.2015г., по гр.дело № 465/2014г., обявено зарешаване на 19.03.2015г. и по 

гр.дело № 916/2013г., обявено за решаване на 14.04.2015г., както и по осем дела на 

доклад на съдия Николова – гр. дело № 3098/2012г., обявено за решаване на 

11.02.2015г., гр.дело № 1099/2014г., обявено  за решаване на 04.03.2015г., гр.дело № 

1754/2014г., обявено за решаване на 23.03.2015г., гр.дело № 858/2014г., обявено за 

решаване на 30.03.2015г., гр.дело № 2491/2014г., обявено за решаване на 

22.04.2015г., гр.дело № 893/2014г., обявено за решаване на 27.04.2015г., гр.дело № 

1976/2014г., обявено за решаване на 29.04.2015г. и гр.дело № 30/2014г., обявено за 

решаване на 15.04.2015г. 

В тази връзка проверяващият екип счита за наложително да препоръча да бъдат 

предприети дисциплиниращи мерки по реда на ЗСВ спрямо съдия Габриела 

Тричкова, за допуснатите просрочени актове, предвид срокове по чл. 235, ал.5 и чл. 

316 ГПК, както и намира за уместно да направи препоръка и по отношение на 

останалите съдии – съдия Николова, съдия Маркова и съдия Петков, допуснали 

описаните по-горе просрочия, за стриктно спазване на определените в 

процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК са задължителни, 
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както и да изиска справка в тази насока, за 2015г. и 2016г., а при необходимост – и 

контролна проверка. 
 

                                     

                                  ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

 

Обжалвани съдебни актове 

 

2013 година  

 

Съдия 

РЕШЕНИЯ   

ОБЩО 
 ИЗЦЯЛО 

ПОТВЪРДЕНО 

ИЗЦЯЛО 

ОТМЕНЕНО, 

ОБЕЗСИЛЕНО 

ИЛИ 

НИЩОЖНО, 

върнато или не 

за ново 

разглеждане 

Изцяло 

отменено или 

обезсилено  

ПО 

ОБЕКТИВНИ 

ПРИЧИНИ 

ПОТВЪРДЕ

НО В ЕДНА 

ЧАСТ, 

Отменено, 

обезсилено 

или 

нищожно, 

върнато 

или не за 

ново 

разглеждан

е В ДРУГА 

ЧАСТ 

 

ПОТВЪ

РДЕНО 

В ЕДНА 

ЧАСТ; 

Отменен

о или 

обезсиле

но В 

ДРУГА 

ЧАСТ 

ПО 

ОБЕКТ

ИВНИ 

ПРИЧИ

НИ 

Прекратени 

дела през 

въззивна 

инстанция. 

За всичко дела 206 145 21 7 24 6 3 

Вера Коева 8 4 1 0 1 1 1 

Владимир 

Ковачев 
66 42 9 4 9 2 0 

Габриела  

Тричкова 
26 23 2 0 1 0 0 

Емил Божков 

командирован 

от РС-Разлог 

0 0 0 0 0 0 0 

Иван Петков 39 29 2 1 5 2 0 
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Саша  

Алексова 
44 31 5 1 4 1 2 

Татяна 

Богоева-

Маркова 

командирована 

от РС -Петрич 

23 16 2 1 4 0 0 

 

 

 

Съдия 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЩО 
ИЗЦЯЛО 

ПОТВЪРДЕНО 

ИЗЦЯЛО 

ОТМЕНЕНО, 

ОБЕЗСИЛЕНО 

ИЛИ 

НИЩОЖНО, 

върнато или не 

за ново 

разглеждане 

ПОТВЪРДЕНО 

В ЕДНА ЧАСТ, 

Отменено, 

обезсилено или 

нищожно , 

върнато или не 

за ново 

разглеждане В 

ДРУГА ЧАСТ 

ПОТВЪРДЕНО 

В ЕДНА 

ЧАСТ; 

Отменено или 

обезсилено В 

ДРУГА ЧАСТ 

ПО 

ОБЕКТИВНИ 

ПРИЧИНИ 

За всичко дела 56 50 2 3 1 

Вера Коева 1 1 0 0 0 

Владимир 

Ковачев 
14 13 0 1 0 

Габриела  

Тричкова 
7 5 2 0 0 

Емил Божков 

командирован 

от РС-Разлог 

1 1 0 0 0 

Иван Петков 11 9 0 1 1 

Саша  

Алексова 
8 7 0 1 0 
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Татяна 

Богоева-

Маркова 

командирована 

от РС -Петрич 

14 14 0 0 0 

 

 

 

 

2014 година  
  

 

 

 

Съдия 

РЕШЕНИЯ 

ОБЩО 
ИЗЦЯЛО 

ПОТВЪРДЕНО 

ИЗЦЯЛО 

ОТМЕНЕНО, 

ОБЕЗСИЛЕНО 

ИЛИ 

НИЩОЖНО, 

върнато или не 

за ново 

разглеждане 

Изцяло 

отменено или 

обезсилено  

ПО 

ОБЕКТИВНИ 

ПРИЧИНИ 

ПОТВЪРДЕНО 

В ЕДНА ЧАСТ, 

Отменено, 

обезсилено или 

нищожно , 

върнато или не 

за ново 

разглеждане В 

ДРУГА ЧАСТ 

Прекратени 

дела пред 

въззивна 

инстанция 

За всичко 

дела 
196 127 29 2 34 4 

Атанас 

Иванов 
23 11 3 2 6 1 

Вера Коева 20 14 3   3   

Владимир 

Ковачев 
38 21 7   10   

Габриела 

Тричкова 
39 31 3   4 1 

Иван Петков 19 14 2   2 1 

Саша 

Алексова 
39 22 10   7   

Татяна 

Богоева-

Маркова 

18 14 1   2 1 
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Съдия 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЩО 
ИЗЦЯЛО 

ПОТВЪРДЕНО 

ИЗЦЯЛО 

ОТМЕНЕНО, 

ОБЕЗСИЛЕНО 

ИЛИ 

НИЩОЖНО, 

върнато или не 

за ново 

разглеждане 

ПОТВЪРДЕНО 

В ЕДНА ЧАСТ, 

Отменено, 

обезсилено или 

нищожно , 

върнато или не 

за ново 

разглеждане В 

ДРУГА ЧАСТ 

Прекратени 

дела пред 

въззивна 

инстанция 

За всичко дела 45 33 5 4 3 

Атанас Иванов 7 6   1   

Вера Коева 8 4 1 3   

Владимир 

Ковачев 
9 6 2   1 

Габриела 

Тричкова 
8 6 2     

Иван Петков 6 5     1 

Саша Алексова 3 2     1 

Татяна 

Богоева-

Маркова 

4 4       

 

 

 

 

2015 година  

Съдия 

РЕШЕНИЯ 

ОБЩО 
ИЗЦЯЛО 

ПОТВЪРДЕНО 

ИЗЦЯЛО 

ОТМЕНЕНО, 

ОБЕЗСИЛЕНО 

ИЛИ 

НИЩОЖНО, 

върнато или не 

за ново 

разглеждане 

Изцяло 

отменено или 

обезсилено  

ПО 

ОБЕКТИВНИ 

ПРИЧИНИ 

ПОТВЪРДЕНО 

В ЕДНА ЧАСТ, 

Отменено, 

обезсилено или 

нищожно , 

върнато или не 

за ново 

разглеждане В 

ДРУГА ЧАСТ 

Прекратени 

дела пред 

въззивна 

инстанция 
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За всичко 

дела 
63 41 12 0 9 1 

Атанас 

Иванов 
21 9 7   4 1 

Вера Коева 16 13 1   2   

Габриела 

Тричкова 
11 10     1   

Силвия 

Николова 
0           

Иван Петков 13 9 3   1   

Татяна 

Богоева-

Маркова 

2   1   1   

 

Съдия 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЩО 
ИЗЦЯЛО 

ПОТВЪРДЕНО 

ИЗЦЯЛО 

ОТМЕНЕНО, 

ОБЕЗСИЛЕНО 

ИЛИ 

НИЩОЖНО, 

върнато или не 

за ново 

разглеждане 

ПОТВЪРДЕНО 

В ЕДНА ЧАСТ, 

Отменено, 

обезсилено или 

нищожно , 

върнато или не 

за ново 

разглеждане В 

ДРУГА ЧАСТ 

Прекратени 

дела пред 

въззивна 

инстанция 

За всичко дела 21 17 1 3 0 

Атанас Иванов 3 3       

Вера Коева 5 4 1     

Габриела 

Тричкова 
5 3   2   

Силвия 

Николова 
2 2       

Иван Петков 4 3   1   

Татяна Богоева-

Маркова 
2 2       
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В хода на извършената проверка, съобразно и с предоставената справка относно 

проверката на актовете по реда на инстанционния контрол, се констатира, че 

съществена част от тях не са обжалвани. От обжалваните съдебни актове, изцяло 

отменени от въззивната инстанция са минимален брой. Големият брой са 

потвърдените актове при всички районни съдии, което е показател за добро 

професионално ниво и стремеж за повишаване качеството на правораздавателната 

дейност в Районен съд - Благоевград. 

 

По отношение на прилагането на индексите за отчитане на качеството на делата 

(определени в цифровото им изражение в актуализираните статистически отчетни 

форми, приети от КПКИТС  на ВСС), от екипа на ИВСС бе извършена проверка по 

следните дела, по които видимо бяха направени поправки:  

Ч.гр.дело № 571/2014г. е образувано по искане по чл. 390 и сл. ГПК, за 

обезпечение на бъдещ иск, разпределено на доклад на съдия Атанас Иванов. С 

определение № 2258/24.03.2014г. е било допуснато обезпечение на исковете за 11012 

лв. чрез налагане на запор върху банкова сметка, като е определена парична 

гаранция в размер на 4000 лв. за обезпечаване на бъдещи искове. По частна жалба 

пред ОС-Благоевград е било образувано в.ч.дело № 350/2014г., с постановеното по 

което определение № 1628/14.04.2014г., актът на РС е бил отменен в частта за 

гаранцията над 1000 лв., поради несъразмерност, а в останалата му част 

определението е било потвърдено. 

При този изход на въззивната проверка, след връщането на делото индексът, 

първоначално нанасян от служител, е бил 1, поправен след проверката, извършена от 

съдия Иван Петков и удостоверено с подписа му, на 4 и с резолюция от 

Ръководителя на ГО „на докладчика”, върху придружителното писмо на ОС-

Благоевград.  

По гр.дело № 973/2012г. по описа на РС-Благоевград, е било постановено 

решение № 2118/19.03.2014г., с допуснато извършване на ремонт на покрива на 

общата жилищна сграда, е било обезсилено като недопустимо, с  решение №  

2950/09.07.2014г. по гр.дело № 505/2014г. на БлОС. С определение № 85/11.02.2015г. 

ВКС не е допуснал касационно обжалване.  

При този изход на въззивната проверка, след връщането на делото индексът, 

първоначално нанесен от служител, не се чете, поправен е след проверката, 

извършена от съдия Иван Петков, удостоверено с подписа му, на 2 и с резолюция от 

Ръководителя на ГО „на докладчика”, върху придружителното писмо на ОС-

Благоевград от 25.02.2015г.  

По гр. дело № 2571/2013г., от съдия ГабриелаТричкова е било постановено 

решение № 1492/10.03.2014г., с което е отменена заповед за прекратяване на трудово 

правоотношение, присъдени са обезщетение и разноски. В хода на образуваното 

пред БлОС въззивно производство № 503/2014г., актът на първоинстанционния съд е 

бил отменен само в частта за разноските между 260, до 340 лв., а в останалата му 

част е  бил потвърден. ВКС не е допуснал касационно обжалване.  
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Нанесеният първоначално индекс е бил поправен с основание на 1, от съдия 

Петков, а на 17.02.2015г. с резултата се е запознал и докладчикът.  

Съгласно приетата от ВСС през м. април 2009г., актуализирана и допълнена в 

т.7г и т.8, форма за отчет на върнатите обжалвани и протестирани дела, утвърдените 

от Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и 

статистика” единни индекси за районните съдилища по граждански дела, са както 

следва: 1-изцяло потвърдено, 2- изцяло отменено, обезсилено или нищожно, върнато 

или не за ново разглеждане, 3 – изцяло отменено или обезсилено по обективни 

причини, 4- потвърдено в една част, отменено, обезсилено или нищожно, върнато 

или не за ново разглеждане, в друга част, 5 - потвърдено в една част, отменено или 

обезсилено в друга част, по обективни причини и т.н.  

При прегледа на проверените дела се установи, че извършваните от съдия 

Петков поправки на първоначално нанесените от служител индекси, съответстват на 

установения резултат от въззивната проверка на постановените първоинстанционни 

актове. 

 

 

ІV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

 

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите в 

обстоятелствената част на Акта, може да се направи следното обобщение:  

Гражданските дела са образувани и разпределяни в деня или ден след 

постъпване на книжата в съда от ръководителя на ГО. 

При разпределението на делата бяха установени конкретни случаи, при които не 

е спазван принципа на случайния избор чрез електронно разпределение на делата по 

чл.9 от ЗСВ. Според Председателя на съда, действията й са съобразно нейните 

правомощията и в интерес на магистратите, като се позовава и на писмо от член на 

ВСС- Калин Калпакчиев и на решения на ОС на съдиите. При изискване на 

съответните писма и протоколи от ОС на съдиите от РС-Благоевград бе установено, 

че такива решения не са вземани нито по отношение на случайното разпределние, 

нито по отношение на служебното вписване на исковата молба или при назначаване 

на особен представител, който се определя от Адвокатски съвет Благоевград при 

заплащане на съответното възнаграждание за адвокат. Проблемите действително са 

разглеждани на общо събрание, но след размяна на остри реплики между 

Председателя на съда и граждански съдия, не се е стигало до гласуване и вземане на 

решения. 

Вътрешните правила за разпределение на делата, утвърдени в посочения по-горе 

вид, са изготвени въз основа и на текстове от Единната методика по приложение на 

принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 

административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, приета 

от ВСС. В нейната т.4.4. е предвидено повторно разпределение на вече разпределено 
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дело да се извършва в две хипотези: „а). при самоотвод или уважен отвод на 

докладчика; б.) при смяна на съдията-докладчик по други причини”. Според 

проверяващите, общата формулировка на втората хипотеза предполага наложила се 

обективна смяна на докладчика - напускане, продължителна нетрудоспособност, 

пенсиониране и др., но не и разширително тълкуване. В този смисъл, приетите  

Вътрешни правила в РС-Благоевград за смяна на докладчика със заповед, защото е 

постъпил нов съдия, или се е завърнал от продължителен отпуск друг, не 

съответстват на заложеното в т.4.4. б. „б” от Единната методика, в която 

висящността на делата по състави не е издигната в критерий и основание за смяна на 

докладчика. Подобна практика не е установена в нито един от проверяваните от 

екипа съдилища. 

Същевременно, Председателят на съда се позовава и на предоставеното й от г-н 

Калпакчиев – член на ВСС, становище. На проверяващите бе предоставено 

извлечение от Протокол 23/24.06.2014г.  от заседанието на Комисията по анализ и 

отчитане на натовареността на органите на съдебната власт, с Председател г-н Калин 

Калпакчиев, в което в т.3.1 е посочено, че «съгласно правилата, които е приел ВСС с 

решението си, същото касае само председатели и зам.председатели на съдилища, 

поради което то не може да бъде отнесено към редови съдии, но е в правомощията на 

административния ръководител да преценява как да организира административната 

дейност в съда и процентното разпределение на постъпващите за разглеждане дела 

на отделните съдии». Проверяващите не считат, че становището противоречи на чл. 

9 от ЗСВ, още по-малко, че то може да разрешава на административния ръководител 

да го нарушава, като вместо електронно, да перазпределя висящи гр. дела чрез 

заповед. В него се сочи, че отговорността за организацията на административната 

дейност и процентното разпределение на постъпващите дела по съдии е на 

Председателя, което е безспорно. 

В РС-Благоевград, в който и Председателят и Зам. – председателят разглеждат 

наказателни дела, ръководителят на Гражданско отделение на практика е приравнен 

(каквато е и обосновката в отправеното запитване до ВСС по повод определената 90 

процентна натовареност на съдия Петков) на Зам.-председател по функции и 

натовареност. Дали в случая е налице заобикаляне на приетото решение на ВСС, е в 

преценката на кадровия орган, който го е приел. За проверяващия екип, то е 

целесъобразно, с оглед обезпечаване на дейността на ГО, в което работят същия 

брой съдии, но е с по-голяма натовареност от НО – съгласно заповед № 

101/05.03.2015г. всъпилата в длъжност на 04.03.2015г. съдия Кристина Панкова е 

включена в НО при 150 процентно участие в разпределението, до достигане 

съразмерна натовареност с другите съдии в отделението. Отговорността за приетата 

структура на ръководство на съда е на неговия Председател, което е подчертано и в 

становището на Комисията. И ако временно намаленият процент натовареност с 

граждански дела при постъпването на съдия Маркова има своята обективна 

причина, не може да се каже същото за изключването от разпределение на съдия 

Тричкова, която е с най-голяма висящност на производствата, в сравнение с 
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останалите й колеги. При почти изравнено постъпление на делата, при 

компютърното разпределение, видно от приложените от съда справки, тази по-

голяма висящност има обяснението си само в по-големия брой неприключени 

производства от минал период и забавяне в изготването на съдебните актове. Един 

от мотивите в цитираната заповед, че «на същата следва да се обезпечи времева 

възможност за приключването и изписването на тези дела в разумни срокове» не 

може да бъде споделен, а и както вече се подчерта, броят неприключени дела не 

може да бъде критерий и да послужи като основание за подобни мерки. Заповедта е 

в нарушение на чл. 9 ЗСВ и с нея се създава впечатление за толериране на съдия 

Тричкова от страна на ръководството на съда, за сметка на останалите съдии в ГО. 

Прави впечатление и, че със заповед № 15/2014г., на съдия Иванов са възложени да 

разгледа делата от два заседателни дни на съдия Тричкова, а от тези на съдиите 

Петков и Коева – по един заседателен ден. 

Неоснователен е и аргументът, свързан с решение, взето на Общо събрание на 

съдиите. В тази връзка, проверяващите изискаха протоколи, при представянето на 

които се установи, че решение на общо събрание след проведено гласуване няма. 

Направени са разисквания, дори спорове и размяна на реплики между съдия Иванов 

и съдия Николова - Председател на съда, но до формулиране на решение, гласуване 

и приемане не се е стигнало, както бе посочено по-горе. 

Препоръчително е всички граждански дела да се разпределят електронно, 

съобразно чл. 9 ЗСВ, чрез съответната програма, а не по заповед на Председателя на 

съда. Не следва да се допуска разпределението на делата да се извършва от съдебен 

администратор, от административен секретар или друг съдебен служител, (каквито 

случаи бяха констатирани), а само от оправомощен със заповед съдия, според чл. 35, 

ал.4 ПАС.  

Вътрешните правила за разпределение на делата не следва да съдържат 

текстове, които на практика водят до нарушаване на законовото предвидения 

принцип за случаен подбор чрез електронно разпределение. Констатирано бе и, че в 

периодите на проверката по заповед на Председателя на съда, на гражданските съдии 

от отделението са разпределяни и наказателни производства, което според 

проверяващите е необяснимо и неоснователно, с оглед на броя съдии в Гражданско 

отделение и в Наказателно отделение, в което са Председателят и единственият 

Зам.председател на съда, както и с оглед на по-малкия брой наказателни дела, в 

сравнение с броя на гражданските дела, постъпващи в РС-Благоевград, в интерес и 

на правораздаването, предвид професионалната реализация на съдиите в съответната 

област - ГП и НП. 

За в бъдеще екипът счита за уместно и препоръчително делата да се разпределят 

по материи в двете отделения, с оглед възраженията на някои съдии и на 

констатирана натовареност, и справедливо разпределение на постъпващите дела 

между съдиите в Наказателно отделение и в Гражданско отделение - например за 

2014г. в РС-Благоевград е имало 3323 бр. граждански дела за разглеждане, в това 

число и ч.гр.дела и 2224 бр. наказателни дела, в това число и н.а.х.дела, по 
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информация от отчетния доклад на РС-Благоевград за същата година. От тези данни 

е видно за проверяващите, че няма необходимост гражданските съдии да бъдат 

натоварвани допълнително с наказателни производства. 

С оглед констатираното, издадените многобройни заповеди на съдия Николова- 

Председател на РС-Благоевград, за промяна в разпределението на делата и в 

процентната натовареност на някои съдии, което по виждане на проверяващите е 

довело до повишаване на напрежението сред колегите, (установено в хода на 

нарочно проведените по желание на магистрати срещи в съда с проверяващия екип), 

ще бъдат направени съответните изводи и препоръки за недопускане на нарушения 

по чл. 9 ЗСВ и предприемане на конкретни мерки от Председателя на съда за 

подобряване на микроклимата в съда и преодоляване на създаденото напрежение. 

Такова бе констатирано и между Председателя на РС-Благоевград с Председателя на 

ОС-Благоевград, като с отказ за командироване са обосновани някои от цитираните 

вече заповеди за преразпределение на гр. дела в РС-Благоевград.  

А след като в проверявания съд вече няма командировани съдии и са отпуснати 

нови щатни бройки, са налице условията за преодоляване на създаденото 

напрежение и осигуряване на нормална работна среда в РС-Благоевград. 

Регистратурата и деловодството работят добре. Постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 

Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията. Не 

бяха констатирани отложени съдебни заседания заради невръчени или лошо връчени 

(в нарушение на ГПК) призовки на страните. Новообразуваните дела се вписват, 

комплектоват и докладват също своевременно.  

Протокол за избор на съдия - докладчик да се съдържа по всяко дело, подписан 

от разпределящия съдия, а с цел яснота и прегледност, би било добре и протоколът 

да се поставя на л.1 по делата, вместо след исковата молба и доказателствата към нея 

(често след 50-та страница). 

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно. Постъпващите по 

делата книжа са прикрепвани последователно и са номерирани от съдебните 

служители. Не бе установено забавено изпълнение на разпорежданията, 

определенията и резолюциите на съда от страна на деловодителите. Не се установи 

несвоевременно докладване на постъпили книжа по проверените дела. 

При проверката на деловодните книги и регистри бяха констатирани някои 

слабости и нарушения, описани в обстоятелствената част на Акта. Част от 

проверените книги не са номерирани, прошнуровани, с печат на съда и подпис на 

Председателя. В някои от тях вписаната информация не е точна и пълна.  

Установи се, че има разминаване в посочените дати, на които са обявени 

съдебните актове в Книгите за открити заседания и в акта, съдържащ се в делото. 

Констатираното различие от ден, до четири, пет дни показва, че решението не е 

обявено на датата, посочена в него, а по-късно, когато делото е върнато в 

деловодството на съда. Това навежда на съмнения за антидатиране при обявяване на 
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съдебните актове по тези дела и създава неясноти досежно действителната дата на 

съдебния акт и сроковете за оспорването му. 

Препоръчително е Председетелят на съда да предприеме необходимите мерки за 

отстраняване на констатираните слабости и недопускането им в бъдеще, както и за 

пълно съответствие на посочените дати: датата в съдебното решение, датата в 

книгата за открити заседания, датата, когато делото е върнато в деловодството на 

съда и датата, посочена в регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК. 

Удачно би било да се извършват периодични проверки на всички деловодни книги и 

регистри от страна на упълномощено от Председателя длъжностно лице, като 

проверките се удостоверяват с дата и подпис, а допуснатите пропуски да се 

отстранят.  

Съдебните служители следва да полагат по-голямо старание при водене на 

деловодните книги и регистър, с оглед недопускане на пропуски и нарушения в 

бъдеще. Описната книга да се води по-четливо, а книгата за открити заседания и за 

закрити заседания да се попълва четливо и пълно - с точния диспозитив на съдебния 

акт, дата и номер на акта.  

Препоръчително е съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК да се води  

съобразно изискванията на 50 б ПАС от изрично упълномощено за целта 

длъжностно лице, както е в редица проверени съдилища. В тази връзка е необходимо 

Председателят със заповед да възложи на определен съдебен служител да отговаря 

за воденето и поддържането на Регистъра. Същият следва да осигурява публичност и 

право на достъп на всеки до съдебните решения, при спазване на разпоредбите на 

Закона за защита на личните данни и в Регистъра последователно да се подреждат 

съдебните решения, с подпис на съдебен служител и дата на обявяване на 

решението. 

Препоръчително е да се спазват изискванията по чл. 39, ал.2 и ал.3 от ПАС, като 

деловодните книги да се приключват с изтичане на календарната година, а образците 

на книги да се изработват съгласно приложение № 1 към правилника.  

Върху исковите молби наред с печата с вх. номер, който се полага от служба 

„Регистратура” е полаган и втори печат: „Благоевградски районен съд. Гр.дело № 

……..г.. Ход със страните. Препис на противната страна. Подпис на съдията.“ 

Положен е подпис на докладчика и номер на делото. Този печат вероятно се е 

ползвал при условията на отменения ГПК, тъй като с влизане в сила на ГПК през 

2008г., делата се насрочват не с резолюция и/или печат, а с определения по чл. 140 

ГПК или с разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК, поради което този печат е ненужен. В 

същото време, липсва изричен акт за образуване на делото - за датата на образуване 

се съди единствено по корицата на делото, вписана от съдебен служител. 

Препоръчително е печатът да се промени, като се ползва за образуване на делото или 

каквато практика бе установена в други съдилища- създадена е нарочна бланка за 

акта на образуване на делото. 

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, 

образувани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при 
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постъпването на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта отклонения 

от сроковете по чл. 311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища като честа практика - многократно оставяне на исковите молби/молби без 

движение, поради различни нередовности, с посочените отклонения, които 

обикновено се дължат на неизпълнение или непълно/неточно изпълнение на 

дадените указания от страните.  

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен срок и по 

изключение - в двумесечен срок. Делата, образувани по реда на бързото 

производство, са насрочвани в почти всички случаи в триседмичен срок. 

От проверените насрочени дела се констатира, че са водени с нужната точност и 

в кориците на делото се съдържат всички постъпили документи и актове на съда.  

Протоколите за случайно разпределение са изготвяни в деня на постъпване на 

исковата молба, като във всеки е отбелязана правната и фактическа сложност на 

делото и процента на натовареност на съдиите. 

Исковите молби са администрирани в срок и на страните са давани 

необходимите указания. Съдиите проверяват редовността на исковите молби и се 

произнасят с разпореждане по чл.131 от ГПК, веднага след образуването на делото. 

При нередовна искова молба, оставят същата без движение до поправянето й. След 

постъпване на поправената искова молба, незабавно се произнасят с Разпореждане 

по чл.131 ГПК.  

Съобщение до ответника, ведно с исковата молба и книжата по делото се 

изпращат своевременно. На длъжностните лица също са давани необходимите 

указания за връчване на съобщенията и при необходимост, след спазване на 

установената процедура, на страната е назначаван особен представител.  

Въпреки добрата обща практика, не винаги се следи за своевременно и бързо 

връчване на призовките на страните и не се предприемат своевременно процесуални 

действия. По някои дела се констатира забавяне при връчване на съобщенията, като 

процедурата по призоваване отнема повече от три месеца – (напр. гр. дело № 

1780/2014г.). Това се отразява на общата продължителност на делото и може да 

доведе до нарушаване на разумния срок и правата на гражданите по чл. 6 от 

ЕКПЧОС. От особено значение е спазването на сроковете и продължителността на 

производството при Бързите производства. Необходимо е съдиите да следят по –

стриктно за сроковете, като се обърне внимание на деловодителите да докладват на 

съдията-докладчик своевременно за изтичането им. 

Проверката на ненасрочените дела установи, че посочените в представената 

справка от РС-Благоевград 151 броя дела са образувани през 2014г. и 2015г., по –

стари ненасрочени дела няма.  

Делата са разпределени от съдия И. Петков на случаен принцип, автоматично, а 

в някои случаи и ръчно, в деня на постъпване на исковата молба или на следващия 

ден. След образуване и разпределение, същите са докладвани незабавно на съдиите.  
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След като получи делото, съдията-докладчик извършва в срок, много често 

практически веднага – в деня на образуването, проверка за допустимостта на иска в 

закритото съдебно заседание по подготовка на делото (чл. 140, ал. 1 ГПК) и за 

редовността на исковата молба. Актовете по редовността на исковата молба – чл. 129 

ГПК и по размяна на книжата – чл. 131 ГПК, са постановявани своевременно. 

Голяма част от делата са в етап на връчване на книжата на ответника - в срок по 

чл. 131, ал. 1 ГПК или за отстраняване на нередовности по исковата молба. 

Сроковете за доклад са отбелязани върху повечето от делата.  

Констатира се, че в някои случаи, съдиите се произнасят след изтичане на 

повече от един месец по движението на постъпили документи, което е причина за 

генериране на забави (напр. гр. дело № 1994/2014г.; гр. дело № 511/2015г.). 

Установи се, че по  дела, образувани през 2014г. и ненасрочени в първо 

заседание, продължителността на производството е в причинна връзка с 

провеждането на процедура по чл. 47 от ГПК по връчване на съобщенията на 

ответниците или провеждане на процедура по чл. 47, ал. 6 и чл. 48 ГПК за 

назначаване на особен представител, т.е. причините са обективни.  

В някои дела, обаче, се констатира по-дълъг период на призоваване. Адресите се 

посещават един път в месеца и едва след като три поредни месеца страната не е била 

намерена на адреса, са били предприети последващи действия за призоваване. 

Съдията - докладчик следва да прилага  сроковете по чл.129 от ГПК и реда по чл. 41, 

ал. 2 ГПК, поради което и трябва да упражнява по-строг контрол, включително и 

върху служителите от Бюро „Призовки” (напр. гр. дело № 2433/2014г. ; гр. дело № 

2347/2014г.;  гр. дело № 498/2015г.; гр. дело № 287/2015г.; гр. дело № 143/2015г.).  

Забелязва се известно забавяне при докладването на делата на съдията  - от 

постъпване на книжата, изтичането на срокове за обжалване и др. Съдебните 

деловодители трябва своевременно да докладват делата, за да не се допуска забавяне 

на процесуалните действия на съдиите, особено при производства, определени като 

„Бързи”, където сроковете, бързото разглеждане на делото и решаването на спора са 

от особена важност.   

Със Заповед № 285/12.06.2013г., издадена във връзка с решение по протокол № 

20 на ВСС от 20.03.2013г., Председателят на РС-Благоевград е наредила изготвянето 

на ежемесечни справки за ненасрочените дела по съдии, с конкретно съдържание и 

причини за това. Наред с това, обаче, следва да се упражнява контрол за 

ефективността от изпълнението й и се набелязват конкретни мерки за преодоляване 

на пречките за насрочване на делата, забавени повече от обичайното. 

Групирането на по-голям брой ненасрочени дела при трима от съдиите – 

приблизително два пъти повече от останалите, говори за известна слабост в 

организацията на дейността им, което следва да бъде преодоляно чрез полагане на 

повече усилия от тяхна страна. В конкретният случай е препоръчително също, 

(каквато практика бе установена и препоръки бяха дадени в редица други съдилища), 

да се обсъдят на Общо събрание на съдиите от Гражданско отделение, като приетите 

решения да се утвърдят със заповед на Председателя Времеви стандарти относно 
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движение на делата - определяне на срокове, с оглед спецификата на съда и 

натовареността на съдиите от отделението, извън тези, изрично предвидени от 

законодателя. 

При проверката бе констатирано, че със заповед на Председателя е наредено 

съдът да следи за редовността и служебно да предоставя исковите молби, 

подлежащи на вписване в Службата по вписванията, в случаите (по устно разяснение 

от Председателя на съда), когато е платена дължимата такса - например по гр. дело 

№ 269/2015г. - делото е предадено служебно в Службата по вписванията (действието 

е регистрирано и записано в деловодната система).  

Проверяващите считат за необходимо да подчертаят, че в чл. 12 от Правилника 

за Вписвания, уреждащ процедурата по самото вписване е посочено, че от съдията 

по вписванията, върху оригинала на исковата молба се прави отбелязване за 

извършеното вписване и тя се предава на “правоимащия” в срок от 3 дни, който го 

връща обратно в съда. Под “правоимащ”, по смисъла на чл. 12 от ПрВп, се разбира 

ищецът, който следва да я занесе в Службата по вписванията и да я впише, още 

повече, е необходимо да заплати и съответната държавна такса за вписването.  

Противоречивата практика на съдилищата във връзка с прилагането на  чл. 114  

от ЗС, където съгласно изречение последно на визираната норма се посочва, че на 

тези искови молби не се дава ход в съдилищата, докато не бъдат вписани, беше 

преодоляна с приемането на ТР № 3/19.07.2010 г., на ОСГК на ВКС.  

В т. 3 на Тълкувателното решение  изрично се посочи, че неизпълнението на 

дадените от съда указания за вписване на исковата  молба по чл. 114 ЗС, в т.ч. и за 

съдебна делба, е основание за нейното връщане, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК. 

Приема се, че при действието на правилата за проверка на исковата молба по чл. 127 

ГПК и на установения принцип на служебното начало с чл. 7, ал.1 ГПК, изискващ от 

съда да следи служебно за допустимостта и надлежното извършване на 

процесуалните действия, неизпълнението на изричните указания на съда за вписване 

на искова молба по чл. 114 ЗС е основание за връщането й, на основание чл. 129 ал.3 

ГПК. Практика, създадена в РС-Благоевград,  макар в някои случаи да е възможно да 

бъде мотивирана с нуждата от своевременна правна защита и да е от евентуална 

полза за гражданите, е в противоречие с цитираното Тълкувателно решение, с 

принципа на независимост и самостоятелност на съда и на ролята му на 

безпристрастен арбитър. Чрез служебни действия от този род, съдът се поставя в 

услуга на едната страна и върши работа, която е задължение на страната или на 

нейния адвокат, за което последният получава и възнаграждение. Това е принципно 

недопустимо и в противоречие с процесуалните норми. Установено бе, също така, че 

не всички съдии изпълняват цитираната заповед, именно поради съображения за 

законност и, че липсва такова решение на ОС на съдиите, както бе обяснено от 

ръководството на съда. Проблемът е бил обсъждан на ОС, но именно поради 

противопоставяне на съдия, не е взето решение, не е поставено и на гласуване.  
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Заповедта излиза извън приложното поле на правомощия на административния 

ръководител на съда и следва да бъде съобразена със законовата норма. В тази 

връзка, екипът на ИВСС счита, че заповедта следва да бъде отменена.  

 

Гражданските дела, разглеждани по реда на бързото производство, са 

образувани, администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312, 

чл. 315 и чл. 316 ГПК, с някои изключения, цитирани в настоящия Акт. Делата, 

чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, са обозначени с жълт 

етикет, според изискването на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС (отм.) и 78, ал.5 ПАС. По 

всички проверени дела, разпорежданията на съдията - докладчик за изпращане на 

препис от исковите молби до ответниците за отговор в едномесечен срок, на 

основание чл. 131 ГПК, са постановявани своевременно.  

Съдиите с разпореждания са насрочвали делата в първо о.с.з., съобразно чл. 312, 

ал.2 ГПК, с изключение на съдия С. Николова, която е постановявала определения. 

С акта за насрочване на делатата, разглеждани по реда на бързото производство, 

съдиите са съобщавали доклада на страните. Всички граждански съдии, с 

изключение на съдия Иванов, са се произнасяли по доказателствата, като са ги 

приемали с акта по чл. 312, ал.2 ГПК за насрочване на делата (каквото бе 

констатирано и при определенията по чл. 140 ГПК). Разпоредбата на чл. 312, ал.1,т.4 

ГПК, обаче, задължава съдът да се произнася по доказателствените искания, като 

допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими и 

впоследствие, в първото по делото редовно о.с.з. – да ги приеме с протоколно 

определение. Съдия А. Иванов с разпореждането по чл. 312, ал.2 ГПК (както и с 

определенията по чл. 140 ГПК), е допускал представените с исковата молба 

доказателства, след което в първото о.с.з. се е произнасял по приемането им. 

Смисълът на цитираната разпоредба е същите да се допускат, за да могат 

участниците в производството да се запознаят с приложенията, да подготвят и 

направят евентуалните си възражения, след което в о.с.з. и в тяхно или на 

пълномощниците им присъствие, те да се приемат като доказателства. Във връзка с 

констатираното, е препоръчително въпросът да се обсъди от съдиите на Общо 

събрание и се отстранят различията по прилагането на цитираните норми.  

Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва, с малки изключения. 

Съдебното дирене е приключвало в едно съдебно заседание. Съдът е прилагал чл. 

315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви решението си, но не винаги е 

спазвана определената дата при обявяване на съдебния акт.  

Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК, за постановяване на съдебното решение, 

не винаги е спазван. Констатира се, че е допускана забава при постановяване на 

решенията по дела, образувани по реда на бързото производство, конкретно 

посочени в обстоятелствената част на акта. 

По повечето бързи производства са издадени и изпълнителни листове, за което е 

направено отбелязване върху постановените решения, според чл. 406, ал.3 ГПК. 

Установи се, че по всички дела, по които са засегнати права и интереси на 
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малолетни и непълнолетни деца,  компетентната Д”СП” е била уведомена за 

изготвяне на становище или социален доклад. Препоръчително е и в бъдеще 

стриктно да се спазват разпоредбите на ГПК относно движение и приключване на 

дела, разглеждани по реда на бързото производство. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не се установи забавяне на 

производството. Констатираната добра практика на съдиите от РС-Благоевград за 

предсрочно постановяване на съдебните актове по делата, разглеждани по реда на 

ЗЗДт, следва да бъде подчертана. По тези дела липсва фактическа и правна 

сложност, но бързото правораздаване е задължително, отчитайки социалния аспект, 

с оглед своевременна защита на правата и законните интереси на децата при 

настаняването им в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в 

специализирана институция. По проверените дела на доклад на един от съдиите, 

образувани по реда на ЗЗДН се установи, че мотивите към решението не са 

съобщени в открито заседание, а няколко дни по-късно, като същите не са връчени. 

Препоръчително е да се спазва разпоредбата на чл. 15 ЗЗДН, като решенията, в 

това число и мотивите за тях, да се обявяват в открити заседания и да се уеднакви 

съдебната практика по този вид дела с останалите граждански съдии в РС-

Благоевград. 

Част от спрените производства не са администрирани своевременно, 

ежемесечно, съобразно изискванията на ПАРОАВАС(отм.) и ПАС. Не по всички 

дела са правени периодични справки, всеки месец, по движението на 

преюдициалните дела. Не са спазвани стриктно изискванията на чл. 106 от  

ПАРОАВАС (отм.), съответно чл. 38, т.10 и чл. 88 от ПАС, съгласно които 

съдебните служители ежемесечно извършват проверка на спрените  дела, делата без 

движение, както и на ненасрочените дела и ги докладва съответно на съдията- 

докладчик и на Председателя на съда.  

По две от проверените дела -  гр.дело № 3723/2012г. и гр.дело № 4131/2011г., 

спрени на основание чл. 229, ал.1,т.4 ГПК – „до постановяване и обявяване на сайта 

на ВКС на решение по Тълкувателно дело № 4/2014г. по описа на ОСГК на ВКС”, то 

проверяващите обърнаха внимание, че съгласно ТР от 07.05.2014г. по т.дело № 

8/2013г. на ОСГТК, при образуване тълкувателно дело пред ВКС по обуславящ 

правен въпрос, производството по висящо дело може да се спира само в 

касационната инстанция, на основание чл. 292 ГПК, а не във въззивната и в първата 

инстанция. Вследствие на препоръката, още в хода на проверката съдията-докладчик 

с определение в з.з. възобнови производствата по двете дела и насрочи съдебните 

заседания. 

Като цяло, по отношение на проверените „стари производства”, не може да не се 

отчете стремежът на съдиите за срочното им приключване. Образуваните преди 

01.01.2013г. и все още нерешени, към 29.05.2015г., дела са сравнително малко на 

брой – 17, за период от две години и половина, като към момента на проверката вече 

по едно от делата съдебният акт е постановен, а други три са с обявен ход по 

същество. Останалите са насрочени за о.с.з. през месеците юни, юли и септември. Те 
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са образувани предимно по искове за делба, които вече са приключили в първата им 

фаза и се движат добре във втората, по извършването й. Не може да не се подчертае 

положителната практика заседанията да се насрочват ежемесечно, което е гаранция 

за бързина в движението на производствата. Прави впечатление и, че в повечето 

случаи съдиите са отделяли достатъчно време за  предварителна подготовка на 

делата, преди провеждането на с.з., за да се изчистят между страните спорните и 

неясни моменти, междинните актове в болшинството си са подробни и с 

конкретизация по даваните на участниците указания, с произнасяне по 

доказателствените искания и пълнота на изготвяните проктодоклади. Затова и 

екипът на ИВСС счита, че по тази част от проверката не следва да се дава препоръка. 

Би било добре, с оглед продължителността на тези производства, обусловена от 

конкретния им предмет и констатираните затруднения по движението им, посочени 

в обстоятелствената част на акта, да се положат от съдиите допълнителни усилия по 

дисциплинирането на страните, вещите лица и длъжностните лица по призоваването, 

което ще е и мярка по отношение на евентуалните претенции за обезщетяване за 

забавено правосъдие по реда на Глава 3а ЗСВ.  

Изключение от казаното се установи по гр.д. № 156/2012г., преразпределено към 

момента на съдия Николова, по което след три години и половина от образуването 

му, все още не е даден ход и по което са се сменили вече шест докладчици.  

В заключителния разговор на проверяващия екип с ръководството на съда и 

съдиите от ГО бе обърнато внимание на факта на извършваните смени на 

докладчиците по делата, както и на начина по който са осъществени те. Освен 

цитираното вече гр.д. № 156/2012г., по което за три и половина години докладчиците 

са вече шест, в хода на обявеното за решаване от съдия Коева гр. дело № 730/2006г. 

тези смени са били пет, на доклад на четирима съдии до момента е и гр.д. № 

2173/2009г., разпределено на съдия Т.Маркова. Такива случаи се установиха и при 

проверката на делата с отменен ход по същество, конкретно цититирани, по които, 

след като са събирани доказателства, давани указания и извършвани редица 

процесуални действия, след смяната на докладчиците ИМ са били оставяни без 

движение и са давани нови указания, вече през погледа и съгласно вижданията по 

спора на новия докладчик.  

Вече бе изтъкнато, че сочените в конкретните заповеди причини не могат да се 

противопоставят на очевидното нарушаване на чл. 9 ЗСВ.  В случаите, когато 

напусне съдия и няма нов, който изцяло и на това основание да поеме състава, 

правилният подход е неприключените дела да се разпределят на случаен принцип 

между всички действащи съдии в отделението, електронно чрез функциониращата 

система, а не със заповед на Председателя. Проверяващите застъпват становището, 

че когато постъпи нов съдия, не е законово оправдан подходът за разпределяне на 

негов доклад на дела, конкретно посочени по номера, или насрочените за заседание 

на определени дати, от производства, разпределени на действащите до момента 

съдии. Би могло да се обсъди примерно временно завишаване на процента на 

натовареност на новопостъпилия съдия при случайното разпределение на делата, до 
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постигане на съразмерност, (както е подходено при всъпването на съдия Панкова),  

по - чести дежурства и др. организационни мерки, а самият факт, че постъпващите 

дела ще се разпределят на повече на брой съдии, ще рефлектира към облекчаване на 

натовареността им. 

От една страна, както се подчерта по-горе, докладчиците, освен че са 

определени по указания в закона начин – на случаен принцип, чрез електронно 

разпределение, познават спора и доказателствата и имат задължението да се 

произнесат по него. От друга страна, новият съдия дни след встъпването си, се 

сдобива с десетки на брой дела, разглеждани до този момент от колегите му, без 

възможност да се адаптира и да се запознае с доказателствата в тях, или да довърши 

делата си, ако идва от друг съд. Не е имало основание и след връщането на съдия 

Коева да й се възлагат (ръчно) отново неприключените дела, които са били на нейн 

доклад преди излизането й в продължителен отпуск – те вече са били 

преразпределени на колегите й. 

 Нарушават се правата и на страните, изпълнявали продължително време 

указания на даден съдия и в които понякога оставят основателни съмнения по повод 

извършените смени. Конкретен пример за това е цитираната жалба на 9-те ответници 

по гр.д. 156/2012г., по което се е наложило Председателят  на съда да изразява 

становище. В тази връзка е препоръчително практиката да бъде променена и делата 

да се разпределят електронно, чрез функциониращата система, при спазване на чл. 9 

ЗСВ, между гражданските съдии от отделението, а не по заповед на Председателя 

чрез посочване на делата и докладчиците по тях. 

Частните граждански дела, образувани по реда на заповедното производство, са 

разпределяни от ръководителя на ГО. По всички дела са приложени копия от 

протоколите за избор на докладчик - история на съдийските назначения. След 

разпределението, делата са докладвани на съдията-докладчик, който е разглеждал 

заявлението в разпоредително заседание и е издавал заповед за изпълнение в 

законоустановения срок по чл. 411, ал. 2 ГПК. По заявленията по чл. 410 ГПК всички 

съдии са се произнасяли със заповеди за изпълнение, а по заявленията по чл. 417 

ГПК са постановявали разпореждане и въз основа на него са издавани заповед за 

изпълнение и изпълнителен лист. Издаването на изпълнителен лист е отбелязвано 

върху заповедите за изпълнение – по делата, образувани по заявленията по чл. 410 

ГПК /съобразно чл. 416 ГПК/ и върху представените документи – по делата, 

образувани по чл. 417, т. 2 ГПК. Съдиите са се произнасяли своевременно след 

подадените възражения от длъжниците и на заявителите са изпращани съобщения с 

указанията по чл. 415, ал. 1 ГПК. При непредставяне на доказателства за предявен 

установителен иск в предвидения срок, или след постановяване на отхвърлително 

решение по делата със заявления по чл. 410 ГПК, съдиите също своевременно са 

обезсилвали заповедта за изпълнение. 

При проверката бе констатирано, че по проверените дела по чл. 390 ГПК 

съдебните актове са постановени своевременно. Изследвани са кумулативно 

дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. По всички дела е 
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посочен срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК – до един 

месец. 

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, 

поради непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок. 

 Не бе констатирана противоречива практика при определяне на началния 

момент, от който започва да тече определения от съда срок за предявяване на 

бъдещия иск или забавяне на съдопроизводството. 

 По отношение на делата с отменен ход по същество проверяващите отчитат,  че 

отмяната на хода по същество е допустимо от закона правно средство и че то е за 

предпочитане пред риска за отмяна на постановения съдебен акт поради 

неизясненост или допуснато процесуално нарушение. Анализът на тези дела, общо 

32 на брой в БлРС за проверявания период сочи, че не е налице злоупотреба с 

обсъжданата процесуална възможност, с каквато настоящият екип на ИВСС се е 

сблъсквал при проверките си в други съдилища в страната и е препоръчвал 

отстраняването й.  

Единадесет от тези дела са решени с определения за прекратяване на 

производството поради недопустимост или оттегляне на исковете/жалбите и които, в 

болшинството си, са потвърдени от въззивната или касационна инстанция. 

Причините за прекратяването са различни, конкретно изследвани в 

обстоятелствената част на акта, като в част от делата основанията за това могат да се 

преценят едва след събиране на относимите доказателства, в хода на провеждане на 

съдебното дирене, включително и след назначаване на експертизи, за да се установи 

наличието на правен интерес или условия за произнасяне по спора.  

По останалите дела, след отмяната на хода по същество, в кратки срокове, най-

често – ежемесечно, са били насрочени открити съдебни заседания, давани са 

указания за събиране на относими доказателства, или за поправяне на установени 

пропуски, с което е преодоляно нарушаването на правата на страните. 

След като отмяната на хода по същество не винаги се дължи на недостатъчно 

предварително проучване на делото, след като броят на определенията за ОХС в РС-

Благоевград за период от две и половина години не е голям, но същевременно 

сериозни забавяния на движението на делата не бяха установени, екипът на ИВСС 

счита, че в тази насока не следва да се дава изрична препоръка. 

По отношение на проверените дела, по които съдът се е отвел от разглеждането 

им и с оглед изготвената и предоставена справка, е видно, че през 2013г. са 

направени отводи на всички съдии по 7 гр. дела - гр. дело № 199/2013г., гр. дело № 

926/2013г., гр. дело № 1707/2013г., гр. дело № 2154/2013г., гр. дело № 2512/2013г., 

гр. дело № 2642/2013г., гр. дело № 2653/2013г. 

През 2014г. няма дела, по които да се е отвеждал целият съд, а през 2015г. 

делата са 3 бр. - гр. дело № 229/2015г., гр. дело № 651/2015г. и гр. дело № 947/2015г.  

Отводите в РС – Благоевград и по-скоро самоотводите се извършват на 

основание на чл. 22, ал. 2, вр. ал.1 т.6 от ГПК, но като причина много често се ползва 

формулировката „в близки приятелски отношения със страната”. 
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ВСС обърна специално внимание на практиката на съдилищата във връзка с 

отводите и самоотводите, и тяхното ясно мотивиране от страна на съдията. Отводите 

генерират сериозен проблем за цялата съдебна система, като акцентът е поставен 

върху немотивираните самоотводи, масовите отводи и евентуалната злоупотреба с 

прилагането на тази правна възможност, имаща за цел да защити самия съдия. 

Проблематична е и практиката, съгласно която се отвежда целия съд и делото се 

изпраща на друг съд за разглеждане. Такива отводи могат да доведат до значително 

забавяне на съдопроизводството и до нарушаване на правото на страната на 

решаване на делото в разумен срок.  

Съдиите имат правната възможност и трябва да се отвеждат от делата, с ясно 

изложени мотиви, в изрично изброените хипотези на чл.22, ал.1, т.1 - 5 от ГПК.  

Нормата на чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК, отнасяща се до „други обстоятелства, които 

пораждат основателни съмнения в безпристрастността на съдията”, обаче не е 

приложима към хипотезата на самоотвод.  

Волята на законодателя, а и на създаваната от ВКС практика, е чл.22, ал.1, т.6 от 

ГПК да  се прилага само и единствено в случаите, когато на съдията е поискан отвод 

от страна по делото. Съображения в този смисъл са дадени в писмо на Председателя 

на ВКС - изх. № 236/11.06.2015г., изпратено до всички съдилища и до ИВСС, с цел 

обръщане на внимание на съдиите и с оглед предстоящата проверка от страна на 

ВКС в апелативните съдилища. 

От предоставената справка и направената проверка по делата е видно, че 

отводите в РС – Благоевград и по точно самоотводите се извършват главно на 

основание на чл. 22, ал. 2, вр. ал.1 т.6 от ГПК. Проверяващият екип препоръчва да се 

предприемат мерки за преодоляване на тази практика, съобразно и с цитираното 

писмо на Председателя на ВКС. 

По отношение на извършената проверка относно приключване на делата, то 

похвално е старанието на съдия Атанас Иванов, който е постановил всичките си 

съдебни актове в срок. Следва да се отбележи и много добрата работа на съдия Коева 

по приключването на делата, която за 2013 г. е допуснала просрочие само по едно 

решение, (забавата е 4 дни), за 2014г.  – по 4 решения, а за 2015г. не е допуснала 

просрочие по нито едно от постановените решения. 

Наред с това, обаче, при останалите съдии от ГО следва да бъде подобрена 

работата по срочността на изготвяне на съдебните решения, които да се 

постановяват в едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. Те би следвало да полагат 

повече усилия за срочното обявяване на съдебните си актове, съобразно 

разпоредбата на чл. 235, ал.5 от ГПК и изискването по чл. 13 от ГПК делата да се 

разглеждат и решават в разумен срок. Това се отнася най-вече за работата на съдия 

Габриела Тричкова, при проверка на съдебните актове на която, бе установена най - 

голяма забава и по делата по общия исков ред и по бързите производства: 

- за 2013 г. е постановила 78 решения извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, със 

забава от 3 дни и достигаща и надминаваща 5 месеца, като по 4 от делата, решенията 

са постановени със забава от 103 дни, 123 дни, 129 дни и 158 дни. За същата година 9 
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броя съдебни актове по бързи производства, е постановила извън срока по чл.316 

ГПК, като забавата е между 1 и 104 дни; 

- за 2014 г. е постановила 79 броя решения извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като 

забавата е между 1 ден и 111 дни (4 от съдебните актове са постановени със забава 

над 3 месеца). За същата година е постановила 2 броя решения извън срока по чл.316 

ГПК, като забавата е 36 дни и съответно надхвърля 3 месеца без постановен съдебен 

акт към момента на проверката; 

- за 2015 г. е постановила 19 броя решения извън срока по чл.235, ал.5 ГПК, като 

забавата е от 4 дни до 86 дни. За същата година е постановила един съдебен акт 

извън срока по чл.316 ГПК, като забавата е 27 дни. 

Общо постановените от съдия Тричкова решения за 2013г. са 145 броя, за 2014г. 

са 130 броя и за периода на 2015г. са 49 броя.  В същото време, следва да се отчете, 

че съдия Тричкова не е била с най - висока натовареност и постановените от нея 

решения не са повече, в сравнение с други гр. съдии – пр. съдия Атанас Иванов за 

2014г. и периода на 2015г. няма нито един просрочен съдебен акт, като видно от 

справката, е постановил по-голям брой съдебни актове: за 2014г. – 157  броя и за 

периода на 2015г. – 61 броя. Към момента на проверката се установи, че не е 

постановила в законоустановения срок съдебните решения по 4 обявени за решаване 

дела. Следва да се отбележи и факта, че през трите проверявани години съдия 

Тричкова е нарушавала изискването по чл. 235,ал.5 ГПК, както и това по чл. 316 

ГПК, като забавата е достигала и надминавала съществено приемливия срок от три 

месеца и в същото време Председателят на съда не е предприел никакви 

дисциплиниращи мерки – дори заповед за обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ.  

Напротив,  съгласно цитираната по-горе Заповед № 196/25.04.2014г. на Председателя 

на съда е наредено изключването на съдия Тричкова от преразпределението на 

всички висящи към момента граждански и административни, ненасрочени съдебни 

дела, от доклада на съдия Саша Алексова - повишена в длъжност в АС-Благоевград, 

както и със заповед е преразпределяла дела от дейн доклад на съдии. 

Наложително е Председателят на съда да предприеме необходимите 

дисциплиниращи и административни мерки за спазване от всички съдии на 

определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК, са 

задължителни за тях и конкретно дисциплинарни мерки по отношение на 

констатираните нарушения на съдия Тричкова. 

Необходимо е и да се препоръча на Административния ръководител 

предприемане на съответните ефективни мерки по реда на ЗСВ - ползване на платен 

годишен отпуск след изготвяне на актовете и връщане на възложените дела, 

съобразно чл. 337 ЗСВ, както и регламентиране на условията при получаване на 

целеви парични награди (средства за допълнително материално стимулиране) в 

случай, че такива са предвидени по съответния законов ред.  

По част от проверените дела, включително и делата, образувани по реда на 

бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си, което 

има дисциплиниращ ефект, с оглед срочното постановяване на съответния съдебен 
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акт. Когато съдебните актове не са постановявани в определения ден, за това са 

изпращани съобщения на страните. Препоръчително е по всички дела да се спазват 

нормите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315, ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, на която 

ще обяви решението си, а обявената дата да се спазва. 

Предвид разпоредбата на чл. 12, ал.2 ГПК, според която сроковете, определени в 

процесуалните закони са задължителни за съдиите и с оглед недопускане на 

просрочени съдебни актове в бъдеще, проверяващият екип счита за уместно да 

препоръча на съдиите спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 235, 

ал.5 ГПК и на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства.  

С оглед напрежението, констатирано в хода на проведени разговори със съдии 

от Гражданското отделение, за които проверката установи много добра работа при 

движението и приключването на делата, което напрежение съществува между тях и 

Председателя на съда, разглеждащ наказателни дела, проверяващият екип счита за 

наложително изрично да препоръка предприемане на всички необходими мерки от 

страна на административния ръководител, с цел подобряване на микроклимата в 

съда и повишаване качеството на гражданското съдопроизводство в РС-Благоевград. 

Проверяващият екип счита за уместно в конкретния случай, както и във всички 

съдилищата, в които има по щат само един Зам. председател, ако Председателят на 

съда разглежда наказателни дела, Заместик – председателят да разглежда 

граждански дела (или обратното), да извършва разпределението на гражданските 

дела и да организира колегията по отношение на правораздавателната дейност, 

обсъждане и уеднаквяване на съдебната практика. 

 

В заключение, проверяващият екип изразява мнението си, че повечето от 

съдиите, разглеждащи граждански дела, са положили усилия и са се стремили точно 

и качествено да изпълняват задълженията си, свързани с дейността по образуване, 

движение, администриране и приключване на гражданските дела, още повече, че са 

били в намален състав през част от проверявания период.  

Както бе отразено по-горе, усилия са положили и съдебните служители в РС-

Благоевград, като допуснатите пропуски следва да бъдат отстранени. Направените с 

настоящия акт констатации, изводи и препоръки, свързани с дейността на съдебните 

служители, е препоръчително да се отразят при тяхното атестиране. 

 

В обстоятелствената част на настоящия акт са описани и допуснати нарушения 

и пропуски, за което и с оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат 

направени и конкретни препоръки, с цел подобряване организация на дейността по 

разпределение, движение и приключване на гражданските дела, отстраняване на 

пропуските и нарушенията, и повишаване на качеството на правораздавателната 

дейност в РС-Благоевград. 

 

                                               ПРЕПОРЪКИ  
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ДАВА  И СЛЕДНИТЕ ОБОБЩАВАЩИ 

 

                                            П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Председателят на РС – Благоевград да предприеме необходимите мерки за 

подобряване работата на съдебните служители, с цел отстраняване и 

недопускане на констатираните с настоящия акт нарушения и пропуски, 

за спазване изискванията на ГПК и ПАС при движение и приключване на 

делата, както и при водене на деловодните книги и регистри; 

 

2. Председателят на РС – Благоевград да създаде организация и да 

контролира пълното и точно водене на Регистъра на съдебните решения 

по чл. 235, ал. 5 ЗСВ, според изискванията на чл. 50 б от ПАС; 

 

3. Председателят на РС – Благоевград да спазва стриктно принципа на 

случайният подбор по чл. 9 ЗСВ, чрез електронно разпределение на 

делата, (а не посредством заповеди),  между съдиите в Гражданското 

отделение, като за целта предприеме конкретни мерки, включително и 

изменение на действащите вътрешни правила; 

 

4. Председателят на РС – Благоевград да упражнява правомощията си за 

контрол на дейността по администриране на спрените производства по 

гражданските дела, с оглед спазване на чл. 88 от ПАС и срочното им 

възобновяване, ако са отстранени пречките за движението им; 

 

5. Председателят на РС – Благоевград да упражни правомощията си по чл. 

311, т. 1, във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и да наложи 

дисциплинарно наказание на съдия Габриела Тричкова, за допуснати 

дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 1 - 3 ЗСВ – системно неспазване 

на сроковете, предвидени в процесуалните закони. Председателят на РС – 

Благоевград да извърши проверка и с нарочна заповед да определи краен 

срок за постановяване на всички просрочени съдебни актове към момента 

на връчване на настоящия акт; 

 

6. Съдиите от РС – Благоевград да спазват законово-предвидените срокове 

по движение на делата, в това число при бързото производство и да 

постановяват съдебните актове в законоустановените сроковете по чл.  

235, ал.5 и чл. 316 ГПК. Председателят на съда да изпрати до ИВСС, в 

срок до 15.07.2016г., подробна справка за ненаписаните в 

законоустановения срок съдебни актове по съдии, разглеждащи 
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граждански дела, в това число и съдия Габриела Тричкова, за периода от 

01.07.2015г. до 01.07.2016г. 
 

7. Председателят на РС – Благоевград да издаде нарочна заповед, с която на 

основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен 

отпуск преди съответният съдия да изготви своите актове и да върне 

делата, които са му възложени, да регламентира условията при 

получаване на целеви парични награди (допълнителни средства за 

материално стимулиране, ако такива са предвидени по съответния 

законов ред) на всеки магистрат и съдебен служител в РС-Благоевград, 

като ги обвърже с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 

съответната година, както и да осъществява контрол по изпълнението й;  

 

8. Съдиите от РС – Благоевград да спазват предвидените основания за отвод 

- чл. 22 от ГПК, с оглед вмененото им от законодателя задължение за 

безпристрастност, предвидено в чл.4 от ЗСВ. Председателят на съда да 

изпрати до ИВСС, в срок до 15.07.2016г., подробна справка за броя на 

отводите и самоотводите, за периода 01.07.2015г. – 01.07.2016г., на всеки 

съдия, с приложени към нея копия на определенията по съответните дела; 

 

9. Съдиите от РС – Благоевград на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: насрочване на делата по общия исков ред и тези, 

разглеждани по реда на бързото производство - съдебен акт, момент на 

насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по доказателствата, 

отвод по чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК, назначаване на особен представител, както 

и да обсъдят и приемат Времеви стандарти относно движението на 

гражданските дела, извън изрично предвидените в ГПК и др. закони 

срокове, в интерес на страните в процеса, както и с оглед 

предотвратяване на забава в съдопроизводството. Въз основа на приетите 

от съдиите решения, Председателят на съда да издаде нарочна заповед и 

да следи за нейното изпълнение; 

 

10. Председателят на РС – Благоевград да положи усилия за подобряване на 

работната среда в съда и преодоляване на съществуващото напрежение,  

което безспорно се отразява и би довело до влошаване работата им по 

движението и приключване на делата, като предприеме всички 

необходими, адекватни мерки, включително и актуализиране, и 

прецизиране на издаваните вътрешни правила и заповеди, част от които 

са цитирани в Акта; 

 

11. Председателят на РС – Благоевград да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и след съдебната ваканция, в срок до края на м. 
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септември 2015г. да свика Общо събрание на съда, на което да запознае 

всички съдии и съдебни служители с констатациите, да се анализират 

изводите и да се обсъди предприемането на мерки за изпълнение на 

препоръките по настоящия Акт. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям двумесечен 

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките и уведомяване 

ИВСС за това, като за препоръките по т.3, т.4, т.6, изр.1 и т.8, изр.1 и т. 10, срокът е 

постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Благоевград следва да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в 

двумесечен срок от получаване на Акта, Главният инспектор на Инспектората към 

ВСС за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и копие на протокола от 

проведеното общо събрание на съда, на издадени заповеди, правила и други 

документи.  

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 – Благоевград, който следва писмено да запознае проверените 

граждански съдиите с акта и да уведоми незабавно писмено ИВСС за датата на 

връчването му на всички съдии от Гражданско отделение и ръководството на съда. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Акта да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – Благоевград, на 

електронен носител, за допълнителна проверка по констатираните нарушения и 

предприемане на мерки, съобразно правомощията си по чл. 312, ал.1 ,т.2 ЗСВ.              

                                              

                                                                          

                                            

                                                   ИНСПЕКТОР:            

                                                                            

                                                                              ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 

 

 

 


