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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ по гражданските дела 

е проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-60/02.07.2015г. 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 06.07.2015г. – 10.07.2015г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА и експерт НИНА 

НИКОЛОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Гоце Делчев по 

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

периода м. януари 2015г. – м. юли 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 – Гоце 

Делчев 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 – Гоце Делчев се помещава в една сграда заедно с Районна 

прокуратура - Гоце Делчев, Служба по вписванията при Районен съд гр. Гоце 

Делчев и служителите на ОЗ “Охрана” – звено Гоце Делчев. Съдът разполага с три  

съдебни зали.  Материалните условия са много добри. Съдиите работят по един в 

кабинет, а 23 бр. съдебни служители ползват 11 помещения.  

Районен съд - Гоце Делчев е снабден с необходимата техника и софтуерни 

продукти в кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Всички работни места са 

оборудвани с компютърна техника, но част от нея има неотложна нужда от 

обновяване. Работните места са свързани в локална компютърна мрежа с 4 сървъра. 

Част от компютрите са в добро хардуерно състояние, но не покриват съвременните 

изисквания. Съдебните служителите имат достъп до интернет. Администрацията се 

нуждае от частична подмяна на компютърната техника, която да отговаря на 

изискванията към съдебната система. Според ръководството на съда, е необходима 

подмяната на сървър, който осигурява техническото поддържане на деловодната 

програма.  
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През периодите на проверката – 2013г., 2014г. и до м. юни 2015г. в РС-Гоце 

Делчев функционира Автоматизирана система за управление на делата /АСУД/. 

Председателят на съда от м. декември 2010 г. е утвърдил Вътрешни правила за 

организацията  на публикуването на съдебните актове в Районен съд – Гоце Делчев, 

съгласно разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ, с които е регламентирал начина за достъп 

до публикуваните в Интернет страницата на съда съдебни актове на РС- Гоце 

Делчев. 

В съда е разкрита регистратура за работа с класифицирана информация. 

Председателят е  утвърдил Вътрешни правила за класифициране на съдебни дела и 

работа с материали, съдържащи класифицирана информация.  

Внедрени са и функционират следните програмни продукти: 

 - От 2004 год. е в експлоатация деловодната програма “Автоматизирана 

система за управление на делата” /АСУД/. Програмата се  използва от  

специализираната  администрация  на  съда   и  съдиите за управление на делата. 

 - Разпределението на делата в Районен съд – Гоце Делчев се извършва 

чрез Програмен продукт за случайно разпределение на делата, който е Модул към 

АСУД, разработена през 2001г. от “Латона България” ЕАД, по Проект за развитие на 

съдебната система и финансирана от USAID /Американската агенция за 

международно развитие/. Самият Модул за случайно разпределение на делата е 

разработен и въведен в РС-Гоце Делчев през 2004 г. и е с последна актуализация от 

м. септември 2009 г., чрез която нова версия се обезпечава случайният подбор на 

съдия-докладчик и съразмерна натовареност на съдиите. 

 - Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от 

използването на антивирусен лицензиран програмен продукт ESET Endpoint 

Antivirus, предоставен от ВСС. 

  - Районен съд – Гоце Делчев използва правно-информационния продукт 

„Апис" с модули, съгласно Протокол № 51 от заседанието на Комисия 

“Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, 

проведено на 04.12.2012 г. На база определения лимит, съдът ползва 10 лиценза за 

Апис-Право, 9 лиценза за Апис-Практика и 9 лиценза за Апис-ЕвроПраво”. Правно-

информационния продукт е мрежови вариант и е достъпен само за съдиите, 

административния секретар и гл. счетоводител. Останалите работни места на 

съдебните служители нямат достъп до информационните продукти по финансови 

причини. 

Интернет страницата на Районен съд – Гоце Делчев се поддържа ежедневно в 

актуално състояние. 

  

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В Районен съд – Гоце Делчев е утвърден щат от 32 души (считано от 07.05.2014 

г.), от които 7 щатни броя съдии, 1 щатна бройка ДСИ, 1 щатна бройка съдия по 

вписванията и 23 щатни  бр. съдебни служители.  
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 Административното ръководство се осъществява от административен 

ръководител – председател на съда – д-р Мария Василева Карагьозова, заместник 

председател - няма, съдебен администратор – няма,  административен секретар – 

Роза Кръстева Костова. 

 Съдия Мария Карагьозова е назначена  на длъжност “административен 

ръководител – председател на РС – Гоце Делчев” с решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 20 от 22.06.2005 год. и е встъпила в длъжност на 28.06.2005 г. 

С решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34 от 23.09.2010год. съдия 

Мария Карагьозова е назначена за втори мандат на длъжността “административен 

ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев”, встъпила в длъжност на 

01.10.2010 год.  

 В съда няма щат за заместник председател, както и за съдебен администратор.  

         Административният секретар Роза Кръстева Костова има висше икономическо 

образование по специалност “Финанси”, образователно-квалификационна степен 

“магистър”. Назначена е на длъжността “административен секретар”, считано от 

24.10.2005 г., преназначена от длъжност “младши специалист”. 

 

В РС има общо 7 съдии по щат, от които всички заети: 

1. Мария Василева Карагьозова – Председател; 

2. Васко Петров Петров – районен съдия; 

3. Стефан Илиев Шарланджиев – районен съдия; 

4. Валентин Божинов Божинов – районен съдия; 

5. Магдалена Атанасова Жбантова-Стефанова – районен съдия; 

6. Костадин Димитров Попов – районен съдия; 

7. Стоян Георгиев Хаджиев – районен съдия; 

8. Иван Йорданов Филчев – районен съдия - от 01.07.2009 г. е командирован в 

РС-Петрич и с Решение по Протокол № 18 от 17.04.2014 г. на ВСС е преместен в РС-

Сандански, считано от 07.05.2014 год.   

 

Гражданско отделение е създадено на основание заповед № 36/28.01.2011 год. 

на Председателя на съда: 

  I  /първи/ състав – Мария Карагьозова – Председател на съда; 

            II  /втори/ състав - Стефан Шарланджиев – районен съдия; 

            III  /трети/ състав – Костадин Попов – районен съдия.  

   

           На основание заповед № РД-07-356/ 17.09.2011 г.  Гражданско отделение 

придобива следния състав: 

            I  /първи/ състав – Костадин Попов – районен съдия; 

            II  /втори/ състав -  Магдалена Жбантова-Стефанова – районен съдия;  

            III  /трети/ състав – Стоян Хаджиев – районен съдия. 

 

           На основание заповед № РД-07-349/ 05.11.2013 г.  Гражданско отделение 

придобива следния състав: 
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 I  /първи/ състав – Костадин Попов – районен съдия; 

           II  /втори/ състав -  Магдалена Жбантова-Стефанова – районен съдия;  

           III  /трети/ състав – Стоян Хаджиев – районен съдия;  

           IV /четвърти/ състав – Иван Филчев – районен съдия. 

  

          На основание заповед № РД-07-409/ 09.12.2013 г.  Гражданско отделение 

придобива следния състав: 

 I  /първи/ състав – Стоян Хаджиев – районен съдия; 

          II  /втори/ състав -  Костадин Попов – районен съдия;  

          III  /трети/ състав – Магдалена Жбантова-Стефанова – районен съдия;  

          IV /четвърти/ състав – Иван Филчев – районен съдия. 

      

           Съдия Стоян Георгиев Хаджиев е определен за ръководител на гражданско 

отделение. 

            На основание заповед № РД-07-195/23.06.2014 г.  Гражданско отделение 

придобива следния състав: 

 I  /първи/ състав – Стоян Хаджиев – районен съдия; 

           II  /втори/ състав -  Костадин Попов – районен съдия;  

           III  /трети/ състав – Магдалена Жбантова-Стефанова. 

 

            На основание заповед № К-313/10.04.2014 г. на административен ръководител 

– председател на Софийски апелативен съд, съдия Магдалена Атанасова Жбантова-

Стефанова е командирована за три месеца в Окръжен съд – Благоевград за 

разглеждане на граждански дела, считано от 12.05.2014 г. до 12.08.2014 г. 

 

           Наказателно отделение е създадено на основание заповед № 36/28.01.2011 год. 

на Председателя на съда: 

 I  /първи/ състав – Васко Петров – районен съдия; 

          II  /втори/ състав -  Валентин Божинов – районен съдия.  

 

           На основание заповед № 356/17.09.2011г.  Наказателно отделение придобива 

следния състав: 

  I  /първи/ състав – Мария Карагьозова – Председател на съда; 

            II  /втори/ състав -  Васко Петров Петров – районен съдия;  

            III  /трети/ състав – Стефан Шарланджиев – районен съдия;  

            IV  /четвърти/ състав – Валентин Божинов – районен съдия.  

 

    В съда няма назначени съдебни помощници. 

  Съдии, разглеждащи граждански дела в РС: 

 за 2013г. 

На основание заповед № 356/17.09.2011 г.:                           

 Костадин Попов – районен съдия -I /първи/ състав от 01.01.2013г. – 04.11.2013г. 
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Магдалена Жбантова-Стефанова-районен съдия - II /втори/ състав от 

01.01.2013г. – 04.11.2013г. 

Стоян Хаджиев – районен съдия - III /трети/ състав от 01.01.2013г.– 04.11.2013г. 

На основание заповед № РД-07-349/05.11.2013 г.: 

Костадин Попов-районен съдия-I /първи/ състав от 05.11.2013г. – 09.12.2013г. 

Магдалена Жбантова-Стефанова – районен съдия - II /втори/ състав от 

05.11.2013г. – 09.12.2013г. 

Стоян Хаджиев – районен съдия -III /трети/ състав от 05.11.2013г. – 09.12.2013г. 

Иван Филчев – районен съдия - IV /четвърти/ състав от 05.11.2013 г. – 

09.12.2013 г.         

 за 2014г.           

На основание заповед № РД-07-409/09.12.2013 г.: 

Стоян Хаджиев – районен съдия - I /първи/ състав  от 10.12.2013г. – 06.05.2014г. 

Костадин Попов– районен съдия-II /втори/ състав от 10.12.2013 г. – 06.05.2014г. 

Магдалена Жбантова-Стефанова–районен съдия - III /трети/ състав от 

10.12.2013г. – 06.05.2014г. 

Иван Филчев – районен съдия - IV /четвърти/ състав от 10.12.2013г. – 

06.05.2014г. 

Съдия Хаджиев – ръководител на гражданско отделение 

На основание заповед № РД-07-195/23.06.2014г.: 

Стоян Хаджиев – районен съдия - I /първи/ състав от 07.05.2014г. – 15.02.2015г. 

Костадин Попов – районен съдия - II /втори/ състав от 07.05.2014г. – 

15.02.2015г. 

 Магдалена Жбантова-Стефанова – районен съдия - III /трети/ състав от 

07.05.2014г. – 15.02.2015г. 

 за периода на 2015г.     

 на основание заповед № РД-07-195/23.06.2014г.:       

Стоян Хаджиев – районен съдия - I /първи/ състав  от 23.06.2014г. – 15.02.2015г. 

Костадин Попов – районен съдия - II /втори/ състав от 23.06.2014 г. – 

15.02.2015г. 

Магдалена Атанасова Жбантова-Стефанова – районен съдия - III /трети/ състав 

от 23.06.2014г. – 15.02.2015г. 

на основание заповед №РД-07-045/13.02.2015г.:      

Мария Карагьозова – председател – I /първи/ състав от 16.02.2015 г. до 

16.03.2015 г.;  

Стоян Хаджиев – районен съдия - II /втори/ състав от 16.02.2015г. – 16.03.2015г.; 

Костадин Попов – районен съдия - III /трети/ състав от 16.02.2014 г. – 16.03.2015 

г., с натовареност по седмици -60%, 50%, 40%, 30%; 

Магдалена Жбантова-Стефанова – районен съдия - IV /четвърти/ състав от 

16.02.2015г. – 16.03.2015г.; 

 

Съдии, разглеждащи наказателни дела: 
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 за 2013г. 

На основание заповед № 356/17.09.2011 г.:                           

Мария Карагьозова –председател на съд -I /първи/ състав от 01.01.2013г. – 

31.12.2014г. 

Васко Петров – районен съдия - II /втори/ състав  от 01.01.2013г. – 31.12.2014г. 

Стефан Шарланджиев – районен съдия - III /трети/ състав от 01.01.2013г. – 

31.12.2014г. 

Валентин Божинов – районен съдия - IV /четвърти/ състав от 01.01.2013г.– 

31.12.2014г. 

 

 за 2014г.  

На основание заповед №РД-07-409/09.12.2013г.:                           

Мария Карагьозова–председател на съд-I /първи/ състав от 01.01.2014г. – 

31.12.2014г. 

Васко Петров – районен съдия - II /втори/ състав от 01.01.2014г. – 31.12.2014г. 

Стефан Шарланджиев – районен съдия - III /трети/ състав от 01.01.2014г. – 

31.12.2014г. 

Валентин Божинов – районен съдия - IV /четвърти/ състав от 01.01.2014г.– 

31.12.2014г. 

 

 за 2015г. 

На основание заповед №РД-07-045/13.02.20153 г.:                           

Васко Петров – районен съдия - I /първи/ състав от 16.02.2015 г. – 16.3.2015 г.; 

Стефан Шарланджиев – районен съдия - II /втори/ състав от 16.02.2015г. – 

16.03.2015 г.; 

Валентин Божинов – районен съдия - III /трети/ състав от 16.02.2015г.– 

16.02.2015 г.; 

Командировани съдии от друг съд в Районен съд – Гоце Делчев  - няма.            

Командировани съдии от Районен съд – Гоце Делчев: 

- съдия Магдалена Жбантова-Стефанова със заповед № К-313/10.04.2013 г. на 

Председателя на Софийски апелативен съд  е командирована в ОС-Благоевград за 

три месеца, считано от  12.05.2013 год. до 12.08.2013 г.; 

- съдия Стоян Хаджиев със заповед № К-343/29.04.2015 г. на Председателя на 

САС е командирован за три месеца, считано от 04.05.2015г. до 04.08.2015г. 

 

При формиране на гражданското и наказателно отделение в съда Председателят 

е съобразил броя на съдиите и броя и вида, съответно тежестта на делата, които 

постъпват за разглеждане всяка календарна година.  

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
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  Към 03.07.2015г. в Районен съд - Гоце Делчев е утвърдено щатно разписание с 

23 бр. съдебни служители. Администрацията на РС-Гоце Делчев е обща и 

специализирана. Общата администрация се състои от 3 бр. служители:   

  "Финансова дейност и снабдяване" - 2 бр., в т.ч. 1 бр. гл. счетоводител и 1 бр. 

гл. специалист-технически изпълнител;  

  "Стопанисване и управление на съдебното имущество"- няма;  

  "Човешки ресурси"- няма;  

  "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии"- 1 

бр. системен администратор;  

 

В специализираната администрация работят общо 17 бр. служители, 

организирани в служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура за класифицирана информация”- длъжността се съвместява; 

 „Регистратура” -  1 бр.; 

 „Съдебно деловодство”- 5 съдебни деловодители - 2 бр. за гр. дела, 2 бр. за 

наказателни дела и един деловодител за изпълнение на влезлите в сила 

присъди, решения и определения; 

 „Съдебни секретари” - 5 бр.;  

 „Архив”- 1 бр.;  

 „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 2-бр. работник поддръжка-огняр-и 

призовкар; 

 Служител по сигурността на информацията – няма; 

 „Съдебни помощници” - няма; 

 Бюро “Съдимост” – 1 бр. съдебен секретар; 

 Съдебно изпълнителна служба – 2 бр., в т.ч. 1 съдебен деловодител и 1 съдебен 

секретар;  

 

   Техническите длъжности са общо 2 бр. чистачки. 

  

  Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: 

      - административен секретар – служител по сигурността на информацията, 

човешки ресурси, статистик; 

     - деловодител “Регистратура” – деловодител “Регистратура за класифицирана 

информация”;  

     - съдебен секретар – съдебен секретар „класифицирана информация”; 

     -. работник поддръжка-огняр-призовкар – шофьор. 

 

Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на електронен носител в деловодната 

програма АСУД и се разпечатват на хартиен носител, в края на всеки работен ден - 

описна книга, книга за открити заседания, в края на всеки месец -  книга за закрити и 

разпоредителни заседания, в края на годината - азбучен указател за образуваните 
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наказателни, граждански дела, регистър на изпълнителни листове, издадени за 

държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт. 

Книгите: архивна книга - по наказателни и граждански дела; книга за получените 

и върнатите призовки и други съдебни книжа по граждански и наказателни дела; 

книга за веществени доказателства; регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 

ГПК; регистър за приемане и отказ от наследство; регистър за делата по Закона за 

домашното насилие; регистър по бракоразводни дела; регистър по Закона за 

здравето; разносна книга; книга за изпращане на пощенски пратки, регистър за 

достъп до обществена информация се водят само на хартиен носител. 

Длъжностното лице, отговорно за водене на регистъра на съдебните решения е 

Величка Терзиева – завеждащ служба «Деловодство». 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от деловодната програма. За подобряване на документооборота в съда, 

със заповед № РД-07-230 от 25.07.2013г. на Председателя е разпоредено, считано от 

25.07.2013г. съдиите – докладчици да поставят номер и дата на изготвените от тях и 

подлежащи на отбелязване в срочните книги и книгите за закрити и разпоредителни 

заседания съдебни актове, само когато са постановени в извън работно време или в 

почивни и празнични дни. 

Всички дела, образувани след 01.01.2004год., са въведени във 

функциониращата деловодна програма АСУД.  

Със заповед № 347/18.10.2010г. са утвърдени правила за реда и начина за 

достъп до Национална база данни “Население”. Утвърдени от Председателя на съда 

са и Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски 

адрес по реда на чл.42, ал. 4 и сл. от ГПК, Вътрешни правила за достъп до 

обществена информация, Система за докладване на документи, преписки и дела, 

както и пропуски и проблеми. 

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

- Азбучен указател за образуваните граждански дела - 1 том за 2013г. – на 

хартиен носител - номериран и подпечатан, с подпис на Председателя., за 2014г. – 1 

том, води се на магнитен носител и е разпечатван в края на календарната година и за 

2015г. – 1 том - на електронен носител; 

- Описна книга за гр.дела – за 2013г. – 1 том, за 2014г. – 1 том и за 2015г. – 1 

том. Всеки ден се принтира от програмата и се съхранява в класьор. Книгите са 

номерирани, с печат и подпис на Председателя на последната страница. 

Информацията се попълва на места нечетливо; 

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

2015г. – 1 том. Водят се в папки – класьори - извадки от деловодната програма, която 

се разпечатва ежедневно. На места информацията е нечетлива и непълна. Книгите са 

без печат и подпис на Председателя. Номерирани са. 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – за 2013г. - 1 том, за 2014г. – 1 

том, за 2015г. – 1 том. Книгите са приключвани в края на годината, с подпис и печат. 

Разпечатват се от деловодната програма в края на всеки месец; 
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- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа – за 2013 г. 

– 2 тома, за 2014 г. - 2 тома, за 2015г. – 1 том; Книгите не се подпечатани, с подпис 

на Председателя и прошнуровани;  

- Регистър на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК. На проверяващите бе 

предоставена една папка, без печат и подпис на Председателя, с неномерирани 

страници, в която са разпечатвани страници, съдържащи рег.номер, номер на дело, 

дата на обявяване на решението, номер на решението. В отделни папки се 

съхраняват решенията със заличани данни, без номерация на страниците и подпис на 

съдебен служител, според чл. 50 б ПАС; 

- Книга за приемане и отказ от наследство – води се за периода от 2010г. до 

момента на проверката, от архиваря. Номерирана е и подпечатана, с подпис на 

„секретар”, вместо на Председателя - книгата е подписана по информация на 

административния секретар, от архиваря на съда;  

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

присъдени в полза на съдебната власт – за 2013 г. -  1 том, за 2014 г. – 1 том, за 

2015г. – 1 том;  

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

от 18.08.2009г., от деловодител в служба „Регистратура” и съдържа 14 заявления до 

момента на проверката; 

- Регистър за делата по Закона за домашното насилие – Води се, считнано от 

2005г. до момента на проверката – 1 том. Попълва се от деловодителите. На места 

вписаната информация не е четлива. Номериран, подпечатан и подписан от 

Председателя на съда; 

 -Регистър по бракоразводни дела – води се от 05.01.2010г. от архиваря на съда. 

Номерирана е, с печат и подпис на „секретар” - архиварят на съда, вместо от 

Председателя; 

По информация на адмитистративния секретар, деловодните книги и регистри 

са проверявани ежемесечно, но това не е удостоверявано с подпис и дата на 

проверката. 

Председателят на съда е упълномощил Калина Попова – съдебен секретар и 

Катерина Пумпалова – съдебен деловодител, съобразно  заповед № РД-07-

063/04.03.2015год. и заповед № 60/2014г.,  както и с предходни заповед №№  

69/2012г. и 55/2013г., (с които са упълномощени Валентина Иванова и Калина 

Попова), да извършват справки след получаване на въведено в деловодната програма 

изрично писмено разпореждане на съдия-докладчика по делото, съгласно 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”. Цитираните съдебни 

служители имат сертификати за универсални електронни подписи. 

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

книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в деловодството на съда 

и датата на акта в Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК (регистъра):  

-решение по гр. дело № 96/2013г. – решението липсва в регистъра, в книгата за 

открити заседания в графа „дата на произнасяне на решението и как е решено то” 
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нищо не е попълнено - липсва диспозитив, дата и номер на акта, в решението по 

делото е посочена дата 21.11.2013г., а делото, видно книгата за открити закседания, е 

върнато в деловодството на 22.11.2013г.;  

-решение по гр. дело № 1093/2013г. - делото е върнато в деловодството на 

26.05.2014г., посочените дати в съдебното решение са две - на 23.05.2014г. и 

попълнена на ръка дата - 26.05.2014г., когато делото е върнато в деловодството на 

съда, видно от книгата за открити заседания. В същата липсва номер, дата на 

решението и диспозитив в съответната графа. В регистъра е посочена дата 

23.05.2014г.; 

-решение по гр. дело № 1243/2012г.  - делото е върнато в деловодството на 

24.10.2013г., посочената дата в съдебното решение е 23.10.2013г. Съдебното 

решение липсва в регистъра, а в съответната графа липсва дата, номер и диспозитив 

на решението; 

-решение по гр. дело № 659/2012г. - делото е върнато в деловодството на 

12.02.2013г., посочената дата в съдебното решение е 11.02.2013г. Съдебното 

решение липсва в регистъра, а в съответната графа липсва дата, номер и диспозитив 

на решението; 

-решение по гр. дело № 1105/2012г. - делото е върнато в деловодството на 

11.02.2013г., посочената дата в съдебното решение е 11.02.2013г. Съдебното 

решение липсва в регистъра, а в съответната графа липсва дата, номер и диспозитив 

на решението; 

-решение по гр. дело № 628/2013г. - делото е върнато в деловодството на 

29.10.2013г., посочената дата в съдебното решение е 28.09.2013г. Съдебното 

решение липсва в регистъра, а в съответната графа липсва дата, номер и диспозитив 

на решението; 

-решение по гр. дело № 1328/2013г. - делото е върнато в деловодството на 

11.06.2013г., посочената дата в съдебното решение е 10.06.2013г. Съдебното 

решение липсва в регистъра, а в съответната графа липсва дата, номер и диспозитив 

на решението. 

 

Проверката установи, че по част от делата има разминаване с по един ден до три  

дни в посочените дати в книгата за открити заседания, в регистъра по чл. 235,ал.5 

ГПК (в случай, че решението е вписано в регистъра) и датата на съдебния акт, 

съдържащ се по делото, което не следва да се допуска. Част от съдебните актове не 

се съдържат в регистъра (такъв липсва за 2013г.), а в книгата за открити заседания не 

се вписва номер и дата на делото и диспозитив, които пропуски също не следва да се 

допускат.  

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 
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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 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 Районен съд – Гоце Делчев гражданските дела се образуват в деня на 

постъпване на книжата в съда, от деловодителя в служба “Регистратура”. 

Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, 

се извършва от момента на внедряването на деловодната пограма АСУД, месец 

януари 2004 г. и към настоящия момент се осъществява чрез програмен продукт за 

случайно разпределение на делата.  

Председателят на съда е утвърдил  Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата в Районен съд – Гоце Делчев. Разпределението се извършва 

от Председателя на съда Мария Карагьозова и се отразява в протокол, който се 

съхранява в делото. При отсъствие на Председателя, се издава изрична заповед за 

заместване от районен съдия, който да извършва случайното разпределение на 

делата. Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 %. 

Делата по чл. 6, ал. 2 от СК  се разпределят на председателя на съда - 100%  . 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички 

видове дела, с изключение за делата по чл. 64 и чл. 65 от НПК, частни наказателни 

дела по искане за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, частни наказателни 

дела по искане за разрешение за претърсване и изземване и обиск, и по искане за 

одобряване на тези действия, административно-наказателни дела по Указа за борба с 

дребното хулиганство /УБДХ/ и по Закон за опазване на обществения ред при 

провеждане на спортни мероприятия /ЗООРПСМ/, но последните две групи се 

разпределят на дежурен съдия само в почивни и празнични дни. Изброени са делата, 

които се разпределят „по дежурство”, на основание заповеди № 268/01.10.2008 г. и 

№ 45/01.02.2011 г. на Председателя на съда.  

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

обезпечения по чл. 390 ГПК, молби за незабавна защита по ЗЗДН и всички 
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останали граждански дела се разпределят на случаен принцип между 

гражданските състави.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има Председателя 

на съда, а в негово отсъствие с изрична заповед е определен съдия, които извършва 

разпределението на делата, и в много редки случаи разпределението на делата се е 

възлагало със заповед на административния секретар Роза Костова – за проверявания 

период само за три дни. Предоставени са копия от заповеди за 2013 г. №№: 

7/09.01.2013г., 15/18.01.2013г., 41/18.02.2013г., 76/20.03.2013г., 118/25.04.2013г., 

133/16.05.2013г., 139/20.05.2013г., 153/29.05.2013г., 173/19.06.2013г., 

184/25.06.2013г., 185/26.06.2013г., 273/30.08.2013г.,  294/24.09.2013г., 

298/26.09.2013г., 323/15.10.2013г., 334/24.10.2013г., 357/18.11.2013г., 

380/26.11.2013г., 381/26.11.2013г., 426/11.12/2013г. и за 2014г. №№ РД-07-

037/07.02.2014г., 49/19.02.2014г., 125/30.04.2014г., 170/06.06.2014г., 204/27.06.2014г., 

227/04.07.2014г., 238/11.07.2014г., 242/18.07.2014г., 243/18.07.2014г., 

274/15.08.2014г., 276/18.07.2014г., 340/29.10.2014г., 379/27.11.2014г., 

418/12.12.2014г. за определяне на длъжностно лице, което да извършва случайния 

избор на делата, в отсъствието на административния ръководител. 

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, се извършва в 

следната последователност: след постъпване на книжата в служба „Регистратура” те 

се образуват в дела с определяне вида на делото, шифър, дата на образуване и номер 

на делото. В случай, че е представена вносна бележка за платена държавна такса, се 

отбелязва и размера на платената държавна такса. Книжата се поставят в папка-дело 

надписва се, номерират се листата, след което се докладва на ръководителя на 

гражданско отделение, а когато отсъства - на председателя на съда, или на 

заместващия го съдия, за разпределение по съдии. Разпределящият разпечатва 

протокола за разпределение и го подписва. 

В хода на проверката се установи, че председателят на съда е допускал 

разпределението на делата да се извършва от съдебен служител, както и случаи на 

намаляване на процента при разпределение на делата на съдия Попов, поради 

допуснати от него по-голяма висящност и  просрочия при постановяване на 

съдебните актове,  която практика следва да бъде преустановена.  

В съда не се утвърждава график на дежурства по граждански дела, тъй като 

всички дела се разпределят на случаен принцип. График за дежурства  се утвърждава 

седмично само по наказателни дела. Със заповед на Председателя на съда са 

определени наказателните дела, които се разглеждат от дежурния съдия. Дежурният 

съдия, вкл. и в случаите, когато това е Председателят на съда, се определя със 

заповед. 

На съдиите Мария Карагьозова, Валентин Божинов, Васко Петров и Стефан 

Шарланджиев, разглеждащи наказателни дела, са разпределяни и граждански дела, 

съобразно заповеди №№ РД-07-132/13.05.2014 г., 177/12.06.2014г., 237/11.07.2014г., 

256/04.08.2014г.,293/09.09.2014г., 360/13.11.2014г. 

. 
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                         ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕЛАТА В РС-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

                                за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2015 г. 

 

През 2013г. в РС са постъпили общо 1249 бр. дела (в това число 533 бр. гр. дела 

по общия ред и 716 бр. частни гр. дела), останали несвършени от минали години – 

251 бр. дела или общо за разглеждане – 1500 бр.  дела (в това число 777 бр. гр. дела 

по общия ред и 723 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени през 2013г. са 1237 бр. дела (521 

бр. гр. дела и 716 бр. частни гр.дела).  

През 2014г. в РС са постъпили общо 1164 бр. дела (в това число 560 бр. гр. дела 

по общия ред и 604 бр. частни гр. дела), останали несвършени от минали години – 

263 бр. дела или общо за разглеждане – 1427 бр.  дела (в това число 816 бр. гр.дела 

по общия ред и 611 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени през 2013г. са 1192 бр. дела ( 

582 бр. гр. дела и 610 бр. частни гр.дела).  

През периода 01.01.2015г.- 30.06.2015 г. в РС са постъпили общо 556 бр. дела, 

(в това число 255 бр. гр. дела по общия ред  и 301 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 235 бр. дела или общо за разглеждане – 791 

бр.  дела (в това число 489 бр. гр.дела по общия ред и 302 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени за периода на 2015г. са 515 бр. дела (238 бр. гр. дела и 277 бр. частни 

гр.дела) . 

 

Като материя от гражданските дела по общия ред преобладават делата по 

следните закони: Закона за задълженията и договорите, вещни искове по Закона за 

собствеността, Закона за гражданската регистрация, искове по Семейния кодекс, а по 

частните гр. дела  -  чл.140 и чл.417 от ГПК. 

 

 

                                           НАТОВАРЕНОСТ: 

 

Обща натовареност 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

наказателни дела) в Районен съд – Гоце Делчев е както следва: 

 за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 26,47; 

        Натовареност по щат към свършени дела –22,05; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 30,63; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 25,52. 

 за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 27,02; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 22,52; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 27,69; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 23,08. 

 



 

 15 

 

Натовареност – граждански дела: 

 за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 31,25; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 25,77; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 42,85; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 35,34. 

 за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 39,64; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 33,11; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 41,97; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 35,06. 

 

Обща натовареност 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

наказателни дела) в Районен съд – Гоце Делчев е както следва: 

 за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 26,47; 

        Натовареност по щат към свършени дела –22,05; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 30,63; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 25,52. 

 за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 27,02; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 22,52; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 27,69; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 23,08. 

 

Натовареност – граждански дела: 

 за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 31,25; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 25,77; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 42,85; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 35,34. 

 за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 39,64; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 33,11; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 41,97; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 35,06. 

 

Разпределени спрямо свършени дела по съдии и процент на натовареност 

при разпределение на постъпващите дела: 
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 за 2013г. 
     Съдия  Разпределени 

дела 
гр. дела 

 

решени                  прекратени 

              частни гр.дела 

 

решени             прекратени 

общо % 

нато

варе

ност 

Стоян Георгиев 

Хаджиев 

562 135 51 359 6 551 45,00 

Магдалена 

Жбантова-

Стефанова 

504 99 58 323 5 485 40,35 

Костадин 

Димитров Попов 

178 114 49 21 2 186 14,25 

Мария Василева 

Карагьозова 

5 8 2 0 0 10 0,40 

Васко Петров 

Петров 

0 1 0 0 0 1 0,00 

Стефан Илиев 

Шарланджиев 

0 1 2 0 0 3 0,00 

Иван Йорданов 

Филчев 

0 0 1 0 0 1 0,00 

                    Общо 1249 358 163 703 13 1237  

 

Тъй като през 2013 г. е била констатирана неравномерна натовареност на 

съдиите от трите граждански състава, председателят на съда след проверка е 

констатирала натрупване на дела от предходни отчетни години. Затова е била 

издадена заповед № РД-07-3 от 02.01.2014г., с която е възложено на системния 

администратор да организира разпределението на новообразуваните дела в съда за 

2014 година така, че процента на натовареност на съдиите да се отнася за отчетния 

период 01.01.2014г. – 31.12.2014г.  

 

за периода на 2014г. 
     Съдия  Разпределени 

дела 
гр. дела 

 

решени                  прекратени 

частни гр.дела 

 

решени        прекратени              

                       

общо % 

нато

варе

ност 

Стоян Георгиев 

Хаджиев 

273 132 53 101 0 286 23,45 

Магдалена 

Жбантова-

Стефанова 

285 120 53 106 1 280 24,49 

Костадин 

Димитров Попов 

273 133 58 104 3 298 23,46 

Мария Василева 

Карагьозова 

60 3 2 55 0 60 5,15 

Валентин 

Божинов Божинов 

83 6 3 74 0 83 7,13 

Васко Петров 

Петров 

74 4 1 66 0 71 6,36 

Стефан Илиев 

Шарланджиев 

75 6 1 66 0 73 6,44 

Иван Йорданов 

Филчев 

41 3 4 32 2 41 3,52 

                    Общо 1164 407 175 604 6 1192  
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2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 
 

НАСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

От представената от съда справка за всички насрочени съдебни заседания се 

констатира, че за периода 13.07.2015г. – 07.08.2015г., по граждански и 

административни дела са насрочени заседания на петима съдии, от които двама 

наказателни, както следва: съдия М. Карагьозова  - 5 броя дела, съдия М. Жбантова - 

8 броя дела, съдия Ст. Хаджиев - 10 броя дела, съдия К. Попов - 9 броя дела и съдия 

В. Божинов - 2 броя дела. Констатирано бе, че в проверените  дела липсва акт за 

образуването им. 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания, по съдии както следва:  

 

Съдия Попов  

Проверени бяха  3 бр. дела, насрочени за 21.07.2015г.: 

Гр. дело № 546/2015 г. е образувано на 25.06.2015г., по молба за защита от 

домашно насилие, с правно основание чл. 8, ал. 1, вр. с чл. 10, ал. 3 и чл. 18, ал. 1 от 

ЗЗДН, постъпила в съда същия ден – бързо производство. На делото е поставен жълт 

стикер с означение “БП”. По делото се съдържа протокол, наречен „История на 

съдийските назначения”, от който е видно, че същото е разпределено от 

Председателя на съда, с подпис в деня на образуването му, на случаен принцип, но 

не на дежурен съдия, а между трима съдии (единият от които е изключен поради 

командироване в БОС). В същия ден от съдията е била издадена заповед за незабавна 

защита, която е била изпратена за връчване на страните чрез органите на МВР. С 

разпореждане от 25.06.2015г.  делото е било насрочено в о.с.з. за 21.07.2015г., като за 

случая е бил уведомен директорът на ДСП, с указания за извършване на проверка. В 

кориците на делото няма данни за последващи действия. 

Гр. дело № 453/2015 г. е образувано на 25.05.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 357, чл. 360, вр. с чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ и чл. 225 от КТ, за 

отмяна на незаконно уволнение, постъпила в съда същия ден – бързо производство. 

На делото е поставен стикер с означение “БП”. По делото се съдържа протокол, 

наречен „История на съдийските назначения”, от който е видно, че същото е 

разпределено от съдия Васко Петров, на случаен принцип между трима съдии 

(единият от които е изключен поради командироване), в деня на образуването му. С 

разпореждане от 25.05.2015г., на основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е 

изпратен на ответника за отговор. След постъпване на отговора на 29.06.2015г., 

съдът, с разпореждане от 30.06.2015г., съдържащо ясни и конкретни указания, е 

съобщил на страните изготвения доклад по делото, допуснал е представените 

доказателства, СИЕ и до разпит двама свидетели при режим на довеждане, изискал е 
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справка от НАП и е насрочил о.с.з. на 21.07.2015г. Няма върнати отрязъци от 

призовки. 

Адм. дело № 436/2015 г. е образувано на 20.05.2015г., по жалба с правно 

основание чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, получена на 19.05.2015г., чрез ОД “Земеделие”-

Благоевград, срещу заповед на Директора на ОД “Земеделие”-Благоевград. По 

делото се съдържа протокол, наречен „История на съдийските назначения”, от който 

е видно, че същото е разпределено от Председателя на съда, с подпис, в деня на 

образуването му, на случаен принцип между трима съдии (единият от които е 

изключен поради командироване в БОС). На 21.05.2015г. по разпореждане на 

съдията е бил изискан от ОД “Земеделие”-Благоевград списък на заинтересовани 

страни, с адреси за призоваване, получен на 09.06.2015г. С разпореждане от 

12.06.2015г., изписано на ръка, е насрочено о.с.з. на 21.07.2015г. Няма върнати 

отрязъци от призовки. 

 

Съдия Хаджиев 

Проверени бяха  3 бр. дела, насрочени за 14.07.2015г 

Адм. дело № 361/2015 г. е образувано на 23.04.2015г., по жалба с правно 

основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, получена на 23.04.2015г., чрез ОД “Земеделие”-

Благоевград, срещу заповед на Директора на ОД “Земеделие”-Благоевград. По 

делото се съдържа протокол, наречен „История на съдийските назначения”, от който 

е видно, че същото е разпределено от съдия Хаджиев, с подпис, в деня на 

образуването му, на случаен принцип между трима съдии (единият от които е 

изключен поради отпуск). По разпореждане на съдията, изписано на ръка, са били 

изискани от ОД “Земеделие”-Благоевград цялата административна преписка и 

списък на заинтересовани страни, с адреси за призоваване. Списъкът с адреси е бил 

изискан повторно на 11.05.2015г., получен на 03.06.2015г. С разпореждане без дата, 

изписано на ръка, е насрочено о.с.з. на 14.07.2015г. Няма върнати отрязъци от 

призовки. 

Гр. дело № 174/2014 г. е образувано на 14.02.2014г. по постъпила в същия ден 

искова молба с правно основание чл. 109 от ЗС. По делото се съдържа протокол, 

наречен „История на съдийските назначения”, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между трима съдии, в деня на образуването му, от 

съдия Хаджиев, с подпис. С разпореждане от 17.02.2014г. исковата молба е била 

оставена без движение за плащане на ДТ и посочване в обстоятелствената част на 

иска, на имотите. Изискванията на чл. 131, ал. 1 от ГПК са изпълнени с 

разпореждане от 25.02.2014г., с което е бил изпратен  препис от исковата молба. 

Отговорът от ответника е постъпил на 21.03.2014г. и с определение по чл. 140 ГПК 

от 28.03.2014г., (неподписано) е бил обявен проект на доклад, допуснати са били 

представените доказателства, назначена е СТЕ, дадени са били указания и делото е 

насрочено за 07.05.2014г. С протоколно определение в това о.с.з. е била дадена 

възможност на страните да ангажират гласни доказателства. Следващо о.с.з. е било 

насрочено за 17.06.2014г., когато е било приобщено заключението на вещото лице, 

представено на 22.04.2014г. С протоколно определение от о.с.з. от 17.07.2014г., 
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поради молба за отлагане от адвокат на страна, следващо о.с.з. е било насрочено за 

11.09.2014г. По искане на ищеца, съдът е изискал справки от Община Гърмен, 

поради което о.с.з. е било насрочено за 08.10.2014г. С протоколно определение от 

проведеното о.с.з., тъй като не били получени справките, същите били изискани 

отново и следващо о.с.з. е било насрочено за 05.11.2014г. За даване възможност на 

страните за запознаване с получените доказателства, е било насрочено о.с.з. за 

13.01.2015г., с определение от което, документ – писмо е бил изпратен за заверка в 

Общинска администрация с. Гърмен. Съдебното заседание от  05.02.2015г. отново е 

било отложено, като повторно е изискано от Общинска администрация - с. Гърмен 

да извърши заверка на доказателството.  В о.с.з. на 24.03.2015г. по делото е било 

прието като доказателство завереното писмо. В о.с.з. на 22.04.2015г., по искане на 

страните за уточняване на претенцията, делото е отложено и насрочено за 

21.05.2015г. С разпореждане от 04.05.2015г. поради служебна ангажираност на 

състава на съда, съдебното заседание е било отсрочено за 03.06.2015г.,  когато по 

постъпила молба от адвокат на ищците, е било отложено за 14.07.2015г. Предвид 

новопостъпила молба от адвоката на ищците, с която пак е било поискано отлагане 

за друга дата, с резолюция на съдията, изписана на ръка, е предложена за 

съгласуване с адвокатите дата 15.07.2015г. В кориците на делото няма данни за 

последващи действия. 

Гр. дело № 200/2014 г. е образувано на 24.02.2014г. по постъпила в същия ден 

искова молба с правно основание чл. 32, ал. 2 от ЗС. По делото се съдържа протокол, 

наречен „История на съдийските назначения”, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между осем съдии, от които изключени петима, в 

деня на образуването му, от съдия Хаджиев, с подпис със запетая. Изискванията на 

чл. 131, ал. 1 от ГПК са изпълнени с разпореждане от 25.02.2014г., с което е бил 

изпратен  препис от исковата молба. Отговорът от ответника е постъпил на 

18.03.2014г. и с определение по чл. 140 ГПК от 20.03.2014г., е бил обявен проект на 

доклад, допуснати са били представените доказателства, назначена е СТЕ, дадени са 

указания и делото е насрочено за 07.05.2014г. С протоколно определение в това о.с.з. 

е било заменено вещото лице, по негово искане и е било открито опроизводство по 

оспорване истинността на два документа – скица и удостоверение, както и на 

нотариален акт. В о.с.з. на 17.06.2014г. са били приети писмени доказателства и от 

страната е било изискано да представи пълната преписка за имота, намираща се в 

Община Гърмен. В о.с.з. на 17.07.2014г., за процесуална икономия съдът изискал 

преписката от Община Гърмен. В о.с.з. на 11.09.2014г. по искане на страните е била 

дадена възможност на вещото лице да изготви нов вариант на разпределение на 

ползването на имота. С протоколно определение от насроченото на 08.10.2014г. 

о.с.з., отново са били дадени указания на вещото лице и са изискани справки за 

имота от Община Гърмен. В о.с.з,  насрочено за 05.11.2014г., са били приети 

доказателства – писма от Община Гърмен  и за даване на възможност на вещото 

лице да изготви отговор по поставени допълнителни въпроси, е било насрочено о.с.з. 

за 13.01.2015г. В проведеното о.с.з. е било изслушано вещото лице по представените 

основно и допълнителни заключения. В о.с.з. на 05.02.2015г., по искане на страните 
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е била назначена допълнителна СТЕ, възложена на друго вещо лице. По негово 

искане, съдебното заседание от  24.03.2015г. е било отложено за 22.04.2015г., когато 

е било изслушано и заключението приобщено по делото. По искане на страните е 

била назначена нова допълнителна СТЕ и о.с.з е насрочено за 21.05.2015г. С 

разпореждане от 04.05.2015г. поради служебна ангажираност на състава на съда, 

съдебното заседание е било отсрочено за 03.06.2015г.,  когато по постъпила молба от 

адвокат на ищците – адв. Пелтекова, е било отложено за 14.07.2015г. В последствие, 

с постъпила молба от адвокат на ответниците – адв. К., от 24.06.2015г. е било 

поискано отлагане за друга дата. С резолюция на съдията, на ръка, е предложена за 

съгласуване с адвокатите дата 15.07.2015г. В кориците на делото няма данни за 

последващи действия. 

 

Съдия Жбантова  

Проверени бяха  3 бр. дела, насрочени за 13.07.2015г.  

Гр. дело № 920/2014 г. е образувано на 14.10.2014г. по постъпили в същия ден 

обективно комулативно съединени искове с правно основание чл. 108 и чл. 109 от 

ЗС, за придаване на владение върху 97 кв. м. по границата на имот. Длото е 

разпределено на случаен принцип между трима съдии, в деня на образуването му, от 

съдия Хаджиев. С подробно разпореждане от 23.10.2014г. исковата молба е била 

оставена без движение за плащане на ДТ и посочване в обстоятелствената част, на 

имотите и техния собственик. На 07.11.2014г. ищецът внесъл поправена вписана 

искова молба. Изискванията на чл. 131, ал. 1 от ГПК са изпълнени с разпореждане от 

05.12.2014г. Отговорът от ответника е постъпил на 12.01.2015г. и с определение по 

чл. 140 ГПК от 24.01.2015г., е бил обявен проект на доклад, допуснати са 

представените доказателства, назначена е СТЕ, дадени са указания и делото е било 

насрочено в о.с.з. за 12.02.2015г., за когато страните са били призовани. В кориците 

на делото липсва протокол от това заседание или разпореждане за неговото отлагане. 

 В о.с.з. на 26.03.2015г. е бил изложен доклад по делото и е било изслушано 

вещото лице. На страните е дадена възможност да ангажират гласни доказателства и 

поради поставени допълнителни въпроси към експертизата и за извършване на 

оглед, е било насрочено о.с.з. за 04.05.2015г. Това заседание е било отложено поради 

заболяване на адвокат на ищеца за 01.06.2015г., когато е бил извършен оглед на 

място и са изслушани свидетели. Съдът е дал възможност на вещото лице да 

представи копие от преписката за изменение на плана и е допуснал за разглеждане 

допълнителен въпрос. Следващо о.с.з. е било насрочено за 13.07.2014г., но на 

25.06.2015г. е постъпила молба този път от адвокат на ответника за отлагане на 

заседанието поради отпуск. Молбата е изпратена на другата страна за становище на 

29.06.2015г. В кориците на делото няма данни за последващи действия. 

Гр. дело № 1084/2014г. е образувано на 02.12.2014г. по постъпила в съда в 

същия ден искова молба с правно основание чл. 576 от ГПК, във вр. с чл. 26 от ЗЗД, 

алтернативно - чл. 227, ал.1 и ал. 5 ЗЗД, за обявяване за нищожен на договор за 

дарение на недвижим имот. По делото се съдържа протокол, от който е видно, че 

същото е разпределено на случаен принцип между трима съдии, в деня на 
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образуването му, от Председателя на съда. С подробно разпореждане от 04.12.2014г. 

исковата молба е била оставена без движение за плащане на ДТ или представяне на 

доказателства по направеното особено искане за освобождаване. След внасяне на 

необходимите документи, с определение от 13.12.2014г. ищецът е бил освободен от 

плащане на ДТ. Изискванията на чл. 131, ал. 1 от ГПК са изпълнени с разпореждане 

от същия ден. На 16.01.2015г. ищецът внесъл вписана искова молба. Отговорът от 

ответника е постъпил на същия ден и с определение по чл. 140 ГПК от 13.02.2015г., е 

бил обявен проект на доклад, допуснати са представените доказателства, дадени са 

указания и делото е насрочено в о.с.з. за 12.03.2015г., за когато страните са били 

призовани. В о.с.з. на 12.03.2015г. е бил изложен доклад по делото, изслушани са 

били четирима свидетели, допуснати са СМЕ и СТЕ и е била изискана данъчна 

оценка на имота. В о.с.з. на 07.05.2015г. са приети постъпили по делото 

доказателства и е бил изслушан като свидетел нотариусът, изповядал сделката. Тъй 

като вещите лица не се явили, за изготвяне на експертизите е насрочено о.с.з. за 

05.06.2015г., когато вещите лица са били изслушани, СМЕ и СТЕ са били приобщени 

към делото. За изготвяне на комплексна СМЕ, делото е насрочено за 13.07.2015г. 

 Гр. дело № 133/2009 г. е образувано на 16.02.2009г. по постъпила в същия ден 

искова молба с правно основание чл. 108 ЗС за предаване на владението върху 

недвижим имот. По делото не се съдържа протокол за разпределение на случаен 

принцип. Същото е разпределено в деня на постъпване на иска. С разпоржедане от 

26.02.2009г. делото е оставено без движение за внасяне на ДТ. След отстраняване на 

нередовностите, с разпореждане от 05.03.2009г. са изпълнени изискванията на чл. 

131, ал. 1 от ГПК. С определение по чл. 140 ГПК от 16.04.2009г. са били допуснати 

доказателства, назначена е СТЕ, дадени са указания и делото е насрочено за 

01.06.2009г., отложено по молба на ищцата с представен болничен лист. С 

протоколно определение от о.с.з. от 30.06.2009г., съдът е спрял производството до 

решаване на  висящ преюдициален спор по гр. дело № 611/2009г., по описа на същия 

съд. В кориците на делото няма данни за извършване на ежемесечни справки по 

движението на делото.  На 25.10.2010г. е постъпила молба от адвокат на страната за 

възобновяване на производството. С резолюция върху нея, делото е било 

представено на доклад на съдия Попов. На 30.05.2010г. е била поставена резолюция 

за прилагане на гр. дело № 611/2009г., по описа на същия съд. Вероятно делото е 

било изискано от ОС-Благоевград, от където е било върнато на 11.10.2013г. (видно 

от писмо за връщане). Едва на 04.05.2015г. е било разпоредено да се извърши нова 

справка за движението на гр. дело № 611/2009г., която установила, че 

преюдициалното производство е приключило с решение, влязло в сила на 

22.04.2015г. С протоколно определение от 07.05.2015г.,  гр. дело № 133/2009г. е било 

възобновено, поради отпадане на пречките за движението му. Делото е било 

насрочено в о.с.з. на 01.06.2015г., когато е отложено за 13.07.2015г. за поправяне на 

исковата молба и за прилагане на гр. дело № 611/2009г.  Поправена искова молба е 

била внесена на 01.06.2015г. и с разпореждане по чл. 131 от ГПК от  02.06.2015г. е 

бил изпратен препис за отговор на ответника, получен на 05.06.2015г. 
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Съдия Божинов (наказателен състав) 

Гр. дело № 579/2015г. - охранително производство, е образувано на 

01.07.2015г., по молба с правно основание чл. 19 от ЗГР, за промяна на собствено 

име, постъпила в съда същия ден. По делото се съдържа протокол - „История на 

съдийските назначения”, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между трима съдии,  на 02.07.2015г., от Председателя на съда. Съдебно 

заседание е насрочено на 21.07.2015г., за което са изпратени призовки на страните. 

Гр. дело № 580/2015г. - охранително производство, е образувано на 

01.07.2015г., по молба с правно основание чл. 19 от ЗГР, за промяна на собствено 

име, постъпила в съда същия ден. По делото се съдържа протокол - „История на 

съдийските назначения”, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между трима съдии,  на 02.07.2015г., от Председателя на съда. Съдебно 

заседание е насрочено на 21.07.2015г., за което са били изпратени призовки на 

страните и по реда на чл. 15 от ЗЗД-то е уведомена ДСП. 

 

Съдия Карагьозова (председател на РС-гр. Гоце Делчев, наказателен състав)  

Гр.дело № 154/2015 г. е образувано на 26.02.2015г., по молба с правно 

основание чл. 127 от СК, във вр. с чл. 123 от СК, за предоставяне на родителски 

права, постъпила в съда същия ден. По делото се съдържа протокол - „История на 

съдийските назначения”, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между трима съдии,  на 27.02. 2015г., от  съдия Хаджиев. С разпореждане 

по чл. 131 от ГПК, в з.з. от същия ден са дадени указания и е изпратен препис на 

ответника за отговор. Тъй като на 24.03.2015г. е получено удостоверение от 

Кметството, че лицето живее в Германия, с разпореждане от 26.03.2015г. е било 

указано съдебните книжа да се връчат по реда на чл. 47 от ГПК –  чрез залепване. С 

определение от 19.05.2015г. на ответника е бил допуснат особен представител и от 

АС на АК, гр. Благоевград е било изискано определянето на адвокат за процесуален 

представител. С определение от 08.06.2015г. е назначен посочения особен 

представител. Отговор от ответника е бил получен на 16.06.2015г. и с определение 

от същия ден е насрочено о.с.з. за 13.07.2015г. като от ДСП, гр. Гоце Делчев е 

изискано представянето на социален доклад. 

 Гр. дело № 166/2015 г. е образувано на 27.02.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 87 от ЗЗД, във вр. с чл. 135 от ЗЗД, за разваляне на договор за 

издръжка и гледане срещу прехвърляне не недвижим имот и обявяване 

недействителността на друг договор, постъпила в съда същия ден. По делото се 

съдържа протокол - „История на съдийските назначения”, от който е видно, че 

същото е разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  на 04.03.2015г., 

от  съдия Хаджиев. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, в з.з. от същия ден са дадени 

указания и е бил изпратен препис от исковата молба на ответниците за отговор. 

Писмени отговори са били получени на 20.04.2015г. и 22.04.2015г. С определение от 

11.06.2015г., е било уважено направеното особено искане за освобождаване на 

ищеца от ДТ. С определение по чл. 140 от ГПК от 11.06.2015г. е обявен проект на 

доклад, допуснати са представените доказателства, изискани са удостоверения и 
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данъчни оценки от Общината, дадени са указания и делото е насрочено в о.с.з. на 

13.07.2015г. Съобщенията до страните са изпратени на 11.06.2015г. На 06.07.2015г. 

ищецът е представил вписана искова молба. 

С оглед констатираното, ще бъдат направени съответните изводи и препоръки. 

 

НЕНАСРОЧЕНИ към 03.07.2015г. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

Ненасрочените дела към 03.07.2015г. гр. дела са общо 62 бр., по съдии както 

следва: 

Съдия Стоян Хаджиев - 2 бр.; 

Съдия Магдалена Жбантова - 30 бр.; 

Съдия Костадин Попов - 25 бр.; 

Съдия Мария Карагьозова – 1 бр; 

Съдия Стефан Шарланджиев – 3 бр.; 

Съдия Васко Петров – 1 бр. 

 

В посоченият брой ненасрочени дела не са включени 15 бр. спрени 

производства. 

 В съда няма делбени дела, по които е допусната делбата в 1-ва фаза на 

делбеното производство, след което делата да са предадени в сл. “Архив”. 

 

Проверени дела: 

на доклад на съдия Попов- 

Гр. дело № 131/2015 г. е образувано на 17.02.2015г., по искове с правно 

основание чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС и на този ден е разпределено на случаен 

принцип от съдия Хаджиев. С разпореждане от 04.03.2015г., по чл. 131 от ГПК, 

исковата молба е била приета за разглеждане като редовна и допустима, наредено е 

изпращането й, заедно с приложенията, на ответника за отговор, разяснени са 

правата му и последиците от неподаване на такъв. На 01.04.2015г. е била внесена 

поправена, вписана искова молба, която е била изпратена на ответника за отговор в 

едномесечен срок. С определение от 20.04.2015г. съдия Хаджиев се е отвел на 

основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК, тъй като вече се е произнасял по същия случай в 

друго производство. В същия ден е било извършено ново автоматично 

разпределение на делото, видно от приложения протокол и за докладчик е определен 

съдия Попов. На 11.04.2015г. и на 11.05.2015г. двамата ответници внесли писмени 

отговори, които са били изпратени на ищците с разпореждане от 02.06.2015г. На 

15.06.2015г. е било внесено становище от адвоката на ответниците по инаправено 

искане на втория ответник, изпратено на страната на 03.07.2015г. 

Гр. дело № 74/2015 г. е образувано на 28.01.2015 г., като бързо производство, 

маркирано с жълт стикер, разпределено автоматично на случаен принцип от съдия 

Хаджиев, по постъпила в същия ден, искова молба по чл. 139 от СК, във вр. с чл. 142 

от СК – за предоставяне на родителски права. С разпореждане от същия ден исковата 
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молба е оставена без движение с подробни указания за страната и след уточняване 

на петитума и за внасяне на ДТ. След като на 06.02.2015г. ищцата с молба уточнила 

основанието на иска, с разпореждане от 09.02.2015г. по чл. 131 от ГПК е наредено 

препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Последният не е 

бил открит на адреса, за което на 12.02.2015г. е указано призоваване по реда на чл. 

47 от ГПК – чрез залепване, изпълнено същия ден. На 17.03.2015г. ищцата 

представила Удостоверение за постоянен адрес на ответника и с определение от 

27.03.2015г. съдът е допуснал осъществяване на правна помощ – процесуално 

представителство на ответника. С две поредни писма, съгласно резолюции на 

съдията-докладчик от 30.03.2015г. и  от 09.04.2015г., от АС при АК-Благоевград е 

изискано определяне на процесуален представител. Тъй като последните поставили 

условие за предварително определяне на възнаграждението на особения 

представител, напомнителни писма наново са били изпратени на 12.05.2015г. и на 

12.06.2015г., в които ясно е бил посочен законовият ред за назначаване, както и 

отговорността, която АК носи поради продължаващото бездействие, представляващо 

неизпълнение на разпореждане на съда, станало причина за забавяне с повече от два 

месеца, на бързо производство. Особен представител е бил посочен с писмо от  

22.06.2015г. С определение на съда от същия ден, адвокатът е бил назначен по 

делото и препис от исковата молба му е бил изпратен за отговор в едномесечен срок. 

Съобщението е връчено на 30.06.2015г. (на корицата на делото е поставена бележка 

с датата на изтичане на срока – 31.07.2015г.) 

Гр. дело № 304/2015 г. е образувано на 09.04.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 32 от ЗС за разпределение на ползването на съсобствен поземлен 

имот. Делото е разпределено в същия ден от съдия Хаджиев на случаен принцип- 

(съдия Жбантова изключена поради отпуск). С разпореждане от 14.05.2015г., по чл. 

131 от ГПК, исковата молба е била приета за разглеждане като редовна и допустима, 

наредено е изпращането й, заедно с приложенията, на ответника за отговор в 

едномесечен срок, разяснени са правата му и последиците от неподаване на такъв. 

Съобщението е връчено на 24.06.2015г. (на корицата на делото е поставена бележка 

с датата на изтичане на срока – 25.07.2015г.) 

 

на доклад на съдия Хаджиев- 

Гр. дело № 349/2015 г. е образувано на 22.04.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 14 от ЗСПЗЗ за признаване на собствеността върху поземлен имот по 

давностно владение. Делото е разпределено в същия ден от съдия Хаджиев на 

случаен принцип (съдия Попов е бил изключен поради отпуск). С разпореждане от 

23.04.2015г., по чл. 131 от ГПК, исковата молба е приета за разглеждане като 

редовна и допустима, наредено е изпращането й, заедно с приложенията, на 

ответника за отговор в едномесечен срок, разяснени са правата му и последиците от 

неподаване на такъв. Съобщения са били изпратени същия ден и връчени на 

30.04.2015г., но едно от лицата не е било открито на адреса. С разпореждане от 

01.06.2015г. е изискана справка от НБД “Население” по реда на Наредба № 14, 

получена същия ден. Разпоредено е изпращане на съобщение на 01.06.2015г., ведно с  
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уведомление по чл. 47 от ГПК. Няма последващи данни за извършени процесуялни 

действия. 

Гр. дело № 203/2015 г. е образувано на 13.03.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 34 от ЗС, във вр. с чл. 341 от ГПК и сл., за делба на съсобствен 

недвижим имот. Делото е разпределено в същия ден от съдия Хаджиев на случаен 

принцип - (съдия Попов е бил с 30% натовареност). С разпореждане от 16.03.2015г., 

по чл. 131 от ГПК, исковата молба е била приета за разглеждане като редовна и 

допустима, наредено е изпращането й, заедно с приложенията, на ответника за 

отговор в едномесечен срок, разяснени са правата му и последиците от неподаване 

на такъв. Съобщението е връчено на 20.03.2015г. Повече от месец след това, с 

разпореждане от 08.05.2015г., исковата молба е била оставена без движение като 

нередовна, тъй като съдът счел квотите на страните за неуточнени и фактически се 

претендирало повече от възможното. На 26.05.2015г., в седмодневния срок ищците 

внесли уточнена молба, като посочили, че квотите са били коректно описани. 

Преписи от исковата молба са изпратени на ответниците на 03.06.2015г. (на корицата 

на делото е поставена бележка с датата на изтичане на срока – 04.07.2015г.) 

 

на съдия Жбантова- 

Гр. дело № 99/2015 г. е образувано на 06.02.2015 г., като бързо производство, 

маркирано с жълт стикер, разпределено автоматично на случаен принцип от съдия 

Хаджиев, по постъпила в същия ден, искова молба по чл. 143 и чл. 149 от СК – за 

определяне на издръжка на малолетни деца. С разпореждане от същия ден, по чл. 

131 от ГПК, исковата молба е била приета за разглеждане като редовна и допустима, 

наредено е изпращането й, заедно с приложенията, на ответника за отговор в 

едномесечен срок, разяснени са правата му и последиците от неподаване на такъв. 

След като на 12.02.2015г. ответникът не е бил открит на адреса, на 13.02.2015г. е 

било разпоредено призоваване по реда на чл. 47 от ГПК – чрез залепване на 

уведомлението, изпълнено на 16.02.2015г.. На 05.03.2015г. ищцата представила 

Удостоверение за постоянен адрес на ответника, с посочени четири адресни 

регистрации. Съобщения са били изпратени на всички адреси, но лицето не било 

намерено. След като съдът е бил уведомен от община Банско, че ответникът 

пребивава в чужбина, и на 14.04.2015г. е била върната втората половина от 

съобщението, с определение от 16.04.2015г. съдът е допуснал осъществяване на 

правна помощ спрямо ответника – определяне на особен представител. С две 

поредни писма, съгласно резолюции на съдията-докладчик от 17.04.2015г. и  от 

30.04.2015г., е било изискано определяне на процесуален представител от АС при 

АК-Благоевград. Тъй като последните, с писмо от 24.06.2015г. поставили условие за 

предварително определяне на възнаграждението на особения представител, 

напомнително писмо наново е изпратено на 26.06.2015г. като е било посочено, че 

възнаграждение на особения представител ще бъде определено в размера по чл. 7 от 

Наредба № 1/2015г. Не е върнат отговор. 

Гр. дело № 127/2015 г. е образувано на 16.02.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 415, във вр. с чл. 422 от ГПК за установяване на съществуващо 
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вземане. Делото е разпределено в същия ден от съдия Хаджиев на случаен принцип 

(съдия Попов е с 60% натовареност). С разпореждане от 20.02.2015г., исковата молба 

е била оставена без движение като нередовна, на ищеца са дадени подробни 

указания за отстраняване на нередовносите и внасяне на ДТ. Уточнителна молба е 

била внесена на 11.03.2015г. С разпореждане от 16.03.2015г., по чл. 131 от ГПК, 

исковата молба е приета за разглеждане като редовна и допустима, наредено е 

изпращането й, заедно с приложенията, на ответника за отговор в едномесечен срок, 

разяснени са правата му и последиците от неподаване на такъв. Съобщения са били 

изпратени същия ден, но лицето не е било открито на адреса. С разпореждане от 

30.03.2015г. е указано съобщението да се връчи чрез залепване на  уведомление по 

чл. 47 от ГПК, изпълнено същия ден. От ищеца е било изискано да представи 

справка за постоянен и настоящ адрес на ответника. На 13.05.2015г. по искане на 

страната, срокът е бил удължен с 1 месец. Справка от ГРАО е била получена на 

18.05.2015г. и съгласно резолюция на съдията от 19.05.2015г., съобщение до 

страната е било изпратено на 21.05.2015г., получено лично на 03.06.2015г. (на 

корицата на делото е поставена бележка с датата на изтичане на срока – 04.07.2015г.) 

Гр. дело № 220/2015 г. е образувано на 17.03.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 422, във вр. чл. 415 от ГПК за установяване на съществуващо вземане. 

Делото е разпределено в същия ден от съдия Хаджиев на случаен принцип (съдия 

Попов е бил изключен поради отпуск по болест). С разпореждане от 14.05.2015г., 

исковата молба е била оставена без движение като нередовна, на ищеца са дадени 

подробни указания за отстраняване на нередовносите и внасяне на ДТ. Уточнителна 

молба е била внесена на 16.06.2015г. С разпореждане от 25.06.2015г., по чл. 131 от 

ГПК, исковата молба е приета за разглеждане като редовна и допустима, наредено е 

изпращането й, заедно с приложенията, на ответника за отговор в едномесечен срок, 

разяснени са правата му и последиците от неподаване на такъв. Съобщение е било 

изпратено на ответника и получено лично на 25.06.2015г. (на корицата на делото е 

поставена бележка с датата на изтичане на срока – 26.07.2015г.) Приложени са 

частно гражданско и въззивно дело. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВА, 

 образувани преди 01.01.2013г. 

Видно от представената от съда справка, тези дела са седем бр., шест от които 

са с докладчик съдия Попов и едно дело – на съдия Жбантова, насрочено за 

13.07.2015г. 

Бяха проверени всички дела. 

Гр. дело №  961/2011г. е образувано на 12.09.2011г., по искова молба (ИМ) от 

Н.А.Х., срещу други две физически лица, постъпила в съда в същия ден, с посочено 

правно основание чл. 53, ал. 2 ЗКИР и петитум: да се признае за установено по 

отношение на ответника, че ищецът е собственик на основание покупко-продажба на 

част от дворно място, с площ около 60 кв.м., съгласно действащия ЗРП от 1993г. и 

установяване на вярната имотна граница, респ. грешка в кадастралния план. 
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Видно от протокол – история на съдийските назначения, (л.12), на 12.09.2011г., 

същото е било разпределено, от Председателя, на доклад на съдия Попов, при 

възможен избор между съдиите Жбантова, Попов, Хаджиев и Шарланджиев. 

Протоколът не е подписан от разпределящия.  

С разпореждане от 09.11.2011г., с мотиви за неяснота на заявената претенция, 

ИМ е била оставена без движение, с указания, изпълнени с молба от 21.11.2011г. и 

представена поправена ИМ. В деня на получаването й, съдия Попов е изготвил 

разпореждане по чл. 131 ГПК, с указания към ответните страни, съобщенията до 

които са се върнали невръчени и с отбелязвания, че лицата живеят и работят в 

чужбина. Последвали са изготвяне на справки за постоянен и настоящ адрес, 

залепване на съобщение, отправено и до кметството с. Плетена, обл. Благоевград. 

Отговор на ИМ е постъпил на 30.01.2012г. от процесуален представител, с 

приложени доказателства, направени доказателствени искания и адвокатско 

пълномощно, подписано от пълномощник. С определение № 2623/25.07.2012г., 

съдия Попов частично е прекратил, като недопустимо, производството по отношение 

на ответницата С.Р.И. Определението по чл. 140 ГПК съдия Попов е изготвил чак на 

01.11.2012г., съдържащо подробен проектодоклад, допускане на доказателствата, (по 

описите, с които са депозирани по делото), допускане на СТЕ - с определено в.л. и 

депозит, със задачи, посочени от страните. Първото по делото с.з. е било насрочено 

за 13.12.2012г., пренасрочено по молба на пълномощника на ответника за 

11.01.2013г., за което страните и в.л. са били уведомени лично, видно от 

приложените призовки. Заседанието не  се е състояло и съдът е разпоредил делото да 

се докладва отново след изготвянето на заключението на в.л. За цялата 2013г. 

липсват каквито и да било процесуални действия по делото. Само на 08.11.2013г. в.л. 

М.Витанова е било уведомено (с писмо, подписано от деловодител Терзиева, в 

изпълнение на резолюция на докладчика), че следва незабавно да изготви 

възложената СТЕ или да върне делото, взето от нея на 20.11.2012г. Писмо за 

връщане на 6 бр. дела, посочени под номера, е отправено до Витанова и на 

24.02.2014г., подписано от съдия Хаджиев и секретар. На приложения списък с 

лицата за призоваване за с.з. на 07.12.2012г., е направено отбелязване от 

деловодител, че „делото е върнато на 04.03.2014 г., без заключение”. Експертиза е 

приложена на л. 143 по делото, получена в съда, внесена на ръка, на 04.04.2014г. 

(била е възложена в з.з. от  01.11.2012г.). Върху него е изготвен ръкописен акт от 

11.04.2014г., с подпис, за насрочване на с.з. на 14.05.2014г., за която дата да се 

призоват страните и в.л.  Съдебният протокол от това заседание съставлява л. 99 по 

делото (документите не са подредени в хронологичен ред по реда на 

постъпването/съставянето им), а в.л., редовно призовано, не се е явило. При 

постъпила от пълномощника информация, че преди с.з. ищецът е починал, 

производството по делото е било спряно, за конституиране на наследниците му, 

данни за които са били налице в с.з., с представеното удостоверение № 

445/08.05.2014г. След изготвени справки от НБД „Н”, производството е било 

възобновено няколко дни по-късно – на 19.05.2014г., конституирани са 

наследниците, дадена им е възможност да изразят становище по иска и с.з. е било 



 

 28 

насрочено за 26.06.2014г., редовно проведено, (в.л., ред.приз., не се е явило), с 

изразени от страните становища и  приемане на доказателствата под опис и 

изискване на други от община Сатовча. Следващото с.з. е било определено за 

04.09.2014г. – разпитани са свидетели, изслушано е в.л. и по доказателствата е  било 

отложено за 03.10.2014г. В последното ход не е даден, повторно са изискани 

доказателства от неизпълнилата указанията на съда община Сатовча и с.з. е 

насрочено за 17.10.2014г., в което е даден ход на делото по същество. Към датата на 

проверката на делото – 07.07.2015г., съдебният акт все още не е изготвен. 

Гр. дело № 1330/2012г. е образувано по постъпила на 19.12.2012г. ИМ от 

петима ищци срещу двама ответници, за препятстване на пълноценното 

упражняване на правото на собственост и за премахване на незаконни постройки.  

Протоколът за случайно разпределение – история на съдийските назначения, 

(л.10 по делото), е от същия ден, извършено от Председателя, на доклад на съдия 

Попов, при възможен избор между всички 7 съдии, с изключване на четирите 

наказателни състави, без подпис на разпределящия.  

Разпореждането по чл. 131 ГПК е било изготвено на 07.01.2013г., връчено 

съответно на 09 и 10.01.2013г. лично на ответните страни. Отговор от първия 

ответник, с приложени доказателства, е постъпил на 04.02.2013г.(л.23). С нарочна 

молба от 27.05.2013г. (л. 21), адв. Н, пълномощник на ищците е поискал насрочване 

на о.с.з. 

На 20.06.2013г. съдът е постановил определение по чл. 140 ГПК, с което е 

изготвил проект за доклад по спора, допуснал е доказателствата, изискал е 

прилагането на приключили дела, допуснал е и е назначил СТЕ, като е определил за 

в.л. М.Витанова, а с.з. е определено за 10.07.2013г. – след 20 дни. Депозитът е бил 

внесен на 01.07.2013г., а какво е станало с насроченото открито с.з. по делото няма 

данни, липсва акт за пренасрочване или отлагане. На 07.08.2013 г. заключението е 

било изготвено и депозирано по делото – л. 60 и сл. и върху него е изготвено 

разпореждане от 16.08.2013г., за насрочване на с.з. за 19.09.2013г. В него ход не е 

даден, тъй като и страните и в.л. са били нередовно призовани, а с.з. е било 

насрочено за 18.10.2013г. Това е първото редовно проведено с.з. по  делото, в което е 

било прието заключението на в.л. и по доказателствата е било отложено за 

29.11.2013г. Междувременно, на 29.10.2013г. адв. Н е депозирал молба с 

допълнителни въпроси към в.л., резолирана от съдията – докладчик на следващия 

ден – да се  изпрати препис на в.л. за изготвяне на допълнително заключение и на 

ответниците – да поставят въпроси към експерта, ако имат такива. Съобщенията са 

били изпратени на 04.11.2013г. На л. 89 по делото е приложен пратежен документ за 

внесени, от адв. Н, 30 лв. „за вещо лице по гр.д. № 1330/12г.”, без да се намери акт на 

съда за определянето на този размер на депозит за допълнителното заключение. С 

писмо от 18.10.2013г. са изискани от община Гоце Делчев административни 

преписки по издаването на приложени от ответника удостоверения за търпимост и 

разрешение за строеж. Какво е станало с насроченото открито с.з. на 29.11.2013г., по 

делото няма данни. На 10.02.2014г. адв. Н. за втори път е подал нарочна молба по 

делото, да се насрочи о.с.з.. В отговор съдията е резолирал, на 11.02.2014г., „на в.л. 
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да се укаже, че в срок до две седмици следва да изготви и представи заключението”. 

Съобщението е било връчено на експерт Витанова на 12.02.2013г. На 24.02.2014г., до 

нея е било отправено писмо-за връщане наполучени 6 бр. дела, посочени под номера, 

подписано от съдия Хаджиев и секретар, (л.95), което бе цитирано и по предходно 

описаното дело. На гърба на приложения списък с лицата за призоваване за с.з. на 

29.11.2013г., (л.87), е направено отбелязване от деловодител, че „делото е върнато от 

в.л. на 04.03.2014 г.”. На 13.03.2014г. съдия-докладчикът е разпоредил делото отново 

да се предостави на в.л., като му се укаже незабавно, в срок „до една седмица”, да 

изготви и представи допълнителното заключение, по молбата на ищцовата страна от 

29.10.2013г. Съобщението е получено от експерта на 21.03.2014г., лично.  Изпълнено 

е, видно от приложеното на л. 98 по делото допълнително заключение, на 

28.05.2014г.  – след седем месеца…В з.з. на 02.06.2014г., съдия Попов е насрочил 

о.с.з.за 13.06.2014г. – след 11 дни, за което е указал призоваването на участниците в 

процеса. Резултатът от това скоростно насрочване на делото е логичен – призовките 

на ищцище, отправени чрез пълномощника им адв. Н, на адреса му в гр. Пловдив, са 

били получени на 10.06.2014г., (три дни преди с.з.), а отрязъците им са приобщени 

по делото след провеждането му, което е отбелязано с жълт маркер, подредени са 

между л. 106 и л. 107 по делото, без да са номерирани. Видно от изготвения 

протокол, на тази дата са се явили единият ответник, пълномощника му и в.л., като 

с.з. е било отложено за 08.07.2014г. На изготвения списък на лицата за това 

заседание секретарят е отбелязал уведомяване на ищците (на 13.06.2014г), по 

телефона, чрез адв. Н, а призовките им са били получени от пълномощника на 

19.06.2014г. След проведени две с.з., на 08.07.2014г. и на 03.09.2014г., в които са 

били разпитани в.лице и двама свидетели и приети представените от общината 

доказателства, съдебното дирене е било обявено за приключено. Към датата на 

проверката на делото – 07.07.2015г., съдебният акт все още не е изготвен. 

Гр. дело № 1514/2011г. е било образувано по искова молба, постъпила в съда 

на 02.12.2011г., с посочено правно основание чл. 108 ЗС, разпределено на същата 

дата на доклад на съдия К.Попов, от съдия Жбантова, с посочване имената на всички 

съдии и изключване на наказателните състави. Разпореждане по чл. 129, ал.2 ГПК е 

било изготвено на 06.12.2011г., като ИМ е била оставена без движение, с указания за 

отстраняване на нередовности. След представянето на поправени ИМ, на 

20.01.2012г. е било изготвено разпореждане по чл. 131 ГПК, като ИМ с 

доказателствата са били връчени на ответните страни за отговор на 24.01.2012г.  

Такъв е депозиран на 21.02.2012г., с приложени доказателства. След шест месеца, на 

22.08.2012г., съдия Попов е изготвил определение № 2800, с което, с оглед 

предявените два иска, съединени обективно и субективно, насочени срещу две 

отделни лица, за два недвижими имота, на основание чл. 210, ал. 2 ГПК, 

производството е било разделено.  

По този начин, на 27.08.2012г. е било образувано гр.д. № 842/2012г., 

разпределено от съдия Шарланджиев, на доклад на съдия Ст. Хаджиев, единственият 

възможен за докладчик, след като от разпределението, при посочени седем съдии, са 

били изключени шест, петима от тях поради отпуск и един разпределящият – 
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наказателен състав. На 12.09.2012г. е било направено и второ разпределение на 

въпросното новообразувано дело, „ръчно” от съдия Карагьозова, „съгласно заповед 

№ 45/01.02.2011г.”, поради „грешка” и съдия Хаджиев е бил заменен със съдия 

Попов, разделил производството.  

На 31.10.2012г., производствата и по двете дела повторно са били оставени без 

движение, с указания към ищците и едноседмичен срок за отстраняването им. 

Представената за втори път поправена ИМ отново е била връчена на ответниците, в 

изпълнение на разпореждане от 20.11.2012г. по чл. 131 ГПК и даден двуседмичен 

срок за отговор. С определение по чл. 140 ГПК от 26.03.2013г., съдия Попов е 

допуснал доказателствата, изискал е други, назначил е СТЕ, определил е за вещо 

лице М. Витанова, с посочен размер на депозит, приканил е страните към спогодба и 

е насрочил първо о.с.з. и по двете дела на 16.04.2013г. Депозитът е бил внесен два 

дни по-късно. В с.з. вещото лице не се е явило, даден е бил ход на делата, приети са 

доказателствата, изискани са повторно такива  община и ОСЗ, указано е на в.л. да 

изготви заключенията преди с.з. на 29.05.2013г. След изискване на доказателства по 

молба на в.л. и пренасрочване на с.з., представени заключения на 03.12.2013г. 

редовно такова е било проведено на 22.01.2014г., с отлагане за 06.03.2014г., 

отложено по искане на страните поради лоши атмосферни условия и невъзможност 

за оглед на място. На тази дата ход на делото не е даден, отложено е за 25.03.2014г., 

в което са разпитвани четирима свидетели, едни и същи и по двете дела, дадена е 

възможност на страните да формулират въпроси към в.л. и с.з. е насрочено за 

14.05.2014г., отложено (по молба на ищцовата страна и с оглед неизготвените от в.л. 

допълнителни заключения, след поставените въпроси и извършения оглед на място), 

за 24.06.2014г. В.л. е било редовно известено на 23.05.2014г. 

Протокол за с.з. на тази дата не е наличен по делата. Приобщено е писмо- 

известие до в.л., с изх. № 23.10.2014г., от което е видно, че и двете дела са били 

взети на 21.05.2014г. и следва в 10 дневен срок доп.заключения да бъдат изготвени.  

Дадените указания са били изпълнени чак на 27.01.2015г. и съдия Попов е 

насрочил с.з. за 18.02.2015г., в 9.30ч. и по двете дела, като ги е обявил за решаване, 

давайки възможност за писмени защити. Все още се чака решение… 

Гр. дело № 800/2010 г. е образувано на 14.06.2010г., по чл. 53, ал. 2 ЗКИР, 

разпределено на доклад на съдия Попов в деня на образуването му, с изключване 

само на съдия Петров, поради ползван отпуск. С разпореждане № 3073/30.09.2010г. 

ИМ е била оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности, 

срокът за изпълнението на които е бил удължаван двукратно. На 03.12.2010г. е 

представена поправената искова молба, изпратена на ответниците за отговор с 

разпореждане без дата, връчено им на 17.10.2010г. В месечния срок е бил депозиран 

отговор, с възражения и приложени доказателства. С разпореждане № 

440/04.02.2011г., ИМ повторно е била оставена без движение, в изпълнение на което, 

на 15.02.2010г. е представена отново поправена ИМ, издадени са и съдебни 

удостоверения за уточняване адресите на ответните страни. С определение от 

22.06.2011г., производството е било частично прекратено, по отношение на двама от 

ответниците. Определението по чл. 140 ГПК е изготвено на 11.11.2011г., година и 
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половина след образуването на делото. С него са допуснати доказателствата, 

назначена е СТЕ, с в.л. В.Витанова и е насрочено о.с.з. за 14.12.2011г., в което е 

даден ход, а явилото се в.л. е заявило, че не е изготвило заключението, поради 

краткия срок, който е имало. Съдът на този етап е отхвърлил искането за извършване 

на оглед на място, тъй като въпросите са предмет на експертизата, изискани са и 

доказателства от община Сатовча. Следващото с.з. е било насрочено за 25.01.2012г., 

отложено при неизготвено заключение, (л. 81,т.І), за 06.03.2012г. Такова е било 

представено несвоевременно – на 02.03.2012г., открито бе приложено във втори том 

на делото, (л. 149 и сл.), а отбелязване на двамата пълномощници, че са го получили 

- на 02 и 05 март 2012г., е на списъка за заседанието от 25.01.2012г.- л. 82. В с.з. на 

22.03.2012г. са изложени становищата на страните, приети са доказателствата, съдът 

е приканил страните към спогодба и след като такава не е била постигната, е 

продължил производството по общия ред, с доклад по делото и изслушване на 

вещото лице, допуснат е оглед на място, за 03.04.2012г.  и разпит на свидетели. 

Огледът е бил извършен на определената дата, определено е с.з. за 29.05.2012г., 

пренасрочено по молба на пълномощника на ищеца за 14.06.2012г. Това с.з. също е 

било пренасрочено, с резолюция на съдията, без посочена дата и причини за това, за 

10.07.2012г. Редовно е проведено, с участие на в.л., чието допълнително заключение 

е прието и отново са поставени допълнителни задачи, както и изготвяне на графичен 

материал, като с.з. е било насрочено за 18.09.2012г. За тази дата допълнителното 

заключение не е било изготвено, заседанието е отсрочено за 17.10.2012г., 

непроведено – делото е във в.л., получило призовката си за насроченото заседание на 

20.09.2012г. На л. 116 е приложена молба от 05.11.2012г. от ищеца Н.Ж., с изразени 

съмнения по безпристрастността на експерта и е поискан отвод на същия. В отговор 

съдът, на 06.11.2012г., е разпоредил в.л. да представи, в 5дневен срок делото и 

второто допълнително заключение. Съобщението е получено лично от Витанова на 

08.11.2012г., изпълнение не е видно. Напротив, на 11.01.2013г. (л.120), ищецът е 

депозирал втора, идентична молба за смяна на в.л., както и, че не е уведомен за 

становището на съда. Върху този молба стои ръкописна резолюция на докладчика от 

15.01.2013г. с идентично съдържание – в.л. да представи делото и допълнителното 

заключение в 3-дневен срок. Съобщението е връчено лично на експерта на 

28.01.2013г. (съобщението е приложено преди молбата, с акта на съда, по силата на 

който е изпратено). Определеният от съда 3 дневен срок е „продължил ” до 

10.04.2013г., когато е приложено допълнително заключение от в.л. Витанова, като за 

този почти тримесечен период липсват каквито и да било действия на съда. 

Обратното, полученото на ръка заключение е било докладвано на съдия Попов, 

който в з.з. на 10.04.2013г. е насрочил с.з. за 30.04.2013г. Заключението е получено 

от пълномощниците на 24.04.2013г. Заседанието е проведено от съдия Хаджиев, 

поради отпуск по болест на съдия Попов, като е изготвен протокол за случайно 

разпределение от съдия В.Божинов, но са изключени шестима съдии – наказателни 

или в отпуск, така, че възможен да проведе заседанието е бил само съдия Хаджиев. 

На тази дата в.л. не се е явило и съдът е отложил заседанието за 28.05.2013г., 

проведено от съдия Попов, с приобщаване по делото на допълнителното заключение. 
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От съдебния протокол е видно становището за необходимост от поредно 

допълнително заключение, с което да се замести извършването на геодезическо 

заснемане на местоположението на сградите – (което било скъпо и следвало да се 

извърши от лицензирана фирма). По тези причини е била назначена трета 

допълнителна експертиза, с четири въпроса, а с.з. е насрочено за 27.06.2013г., 

отложено за 17.07.2013г. – не е изготвено третото допълнително заключение, в.л. е 

предупредено да го изготви и представи в срока преди провеждането му. На тази 

дата пълномощниците са се явили, в.л. – не, не е било представено и заключение, 

направени са искания за предупреждения към експерта, за налагане на глоба и да се 

уведоми съда налице ли са уважителни причини за неизпълнение на задълженията. 

Ново заседание е било определено за 05.09.2013г., съобщението за което е получено 

от в.л. Витанова на 18.07.2013г. На 05.02.2014г., ищецът отново е подал молба, трета 

по ред, адресирана до Председателя на съда. Върху молбата е изготвена резолюция 

на адм. ръководител „съдията –докладчик незабавно да предприеме предвидените в 

ГПК мерки спрямо вещото лице”, в отговор на което съдия Попов, на 12.02.2014г., е 

указал  в.л. в срок до 1 седмица да върне делото в съда, с изготвена експертиза. 

Връчено е на 14.02.2014г. – лично, като и тези молби и съобщения не са подредени 

по дати. Изпълнение на разпореждането не е видно по делото. В з.з. от 04.06.2014г. 

съдия Попов е насрочил с.з. за 08.07.2014г., като на в.л. е указано да изготви 

заключението до 27.06.2014г, а в случай, че откаже, ще му бъде наложена глоба по 

чл. 86 ГПК, в размера по чл. 91, ал. 2 ГПК, за което в.л. е било уведомено на 

12.06.2014г. И това с.з. не е било проведено – призовките на ответниците не са били 

върнати, а в.л. не е представило заключението в срок, а на 03.07.2014г. Това 

заключение пак се намира не в поредността на представянето му в съда, а е л. 186 и 

сл., след протокола от следващото с.з., това от 18.07.2014г. (това заключение е било 

възложено на 28.05.2013г., представено е на 03.07.2014г. - след почти девет месеца), 

като е дадена на страните възможност в двуседмичен срок да преценят и уточнят 

въпросите, които биха имали към една евентуална допълнителна геодезическа 

експертиза. С.з. е било насрочено за 16.09.2014г. На 31.07.2014г. от пълномощника 

на ищците е депозирана молба с искане за в.л. да се назначи инж. С.Крумов, който, 

като се запознае с материалите по делото, тези в община Сатовча и извърши оглед на 

място, да отговори на 5 поставени въпроса. Съдът е разпоредил молбата да се 

изпрати на ответниците, за отговор. В отговора си пълномощникът им не е възразил 

и с ръкописно, трудно разчитащо се определение, съдът е назначил СТЕ, с друго в.л., 

размер на депозит и с.з. – за 16.09.2014г. Заключението, придружено с комбинирани 

скици  и пр. е било приложено на 08.08.2014г.  С.з. е проведено с приобщаване на 

СТЕ към доказателствения материал, но след преценката за необходимост от нова 

допълнителна експертиза, то е отложено за 17.10.2014г., в което е прието 

допълнителното заключение и е спряно производството по съгласие на страните, с 

цел постигане на спогодба. Възобновено е с определение от 04.02.2015г., с 

насрочване за 20.02.2015г., пренасрочено за 05.03.2015г. по молба на пълномощник 

(поради лични причини). В това с.з. отново е била поискана възможност за спогодба. 
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Делото е било насрочено за 17.04.2015г., когато е обявено за решаване. Съдебният 

акт не е постановен.  

Гр. дело № 891/2012г. е образувано на 03.09.2012г. на основание чл. 227, ал. 1, 

б.”в” ЗЗД, по иск за отмяна на договор за дарение на част от недвижим имот. 

Разпределено е на следващия ден от съдия Шарланджиев, между тримата съдии, 

разглеждащи граждански дела, на доклад на съдия Попов, като протоколът не е 

подписан от разпределящия. Разпореждане по чл. 131 ГПК докладчикът е изготвил 

на 25.09.2012г., като е изискан и точен адрес на ответницата, а отговор от нея е 

получен чрез пълномощник, на 09.11.2012г., в месечния срок, считан от връчването 

на ИМ, лично на 12.10.2012г. Определението по чл. 140 съдия Попов е изготвил на 

15.04.2013г., (след пет месеца), като е отказал съединяване на делото с друго, 

идентично по предмет, но срещу друго лице, допуснал е доказателствата, 

включително СМЕ и СИкЕ, изискал е допълнителни такива от община Гоце Делчев, 

„ВиК”, „ЧЕЗ”, от личния лекар на ищцата и пр., като е насрочил с.з. за 14.05.2013г., 

редовно проведено, отложено за 25.06.2013г., с даден ход на делото, приети 

доказателства и напомняне на вещите лица, че следва да представят заключенията 

седмица преди с.з., определено за 18.09.2013г., след това – за 29.10.2013г., отново с 

напомняне на вещите лица, за 27.11.2013г. отново с напомняне на вещите лица. На 

20.11.2013г., (л.142 по делото), е депозирана молба от д-р Карамитев, че поради 

служебна ангажираност не може да изготви експертизата, поради което и съдът го е 

освободил от възложената задача и е отложил с.з. за 08.01.2014г., отложено тъй като 

не е изготвена СМЕ, а условието е след нея да се изготви и икономическата, за  

19.02.2014г. С ръкописен, неименован акт от 13.02.2014г. (в.л. медик е освободено на 

27.11.2013г.), съдът е определил ново в.л. по СМЕ, дни преди насроченото с.з. и 

естествено с.з. е било отложено за 05.03.2014г., в което е прието заключението по 

СМЕ, а с.з. е насрочено за 16.04.2014г., след това – за 28.05.2014г., в което е 

депозирано заключението по СИкЕ, възложена е допълнителна и е насрочено с.з. за 

27.06.2014г., в което не е даден ход по молба на пълномощника на ищцата, а е 

насрочено за 18.07.2014г., внесен е депозитът за призоваване на 4 - ма свидетели, 

разпитани и съдът е предупредил страните, че в следващото с.з. следва да приключи 

събирането на доказателствата, тъй като делото вече многократно е било отлагано.  

На 17.09.2014г. е даден ход на делото, приети са доказателства и  за изискване на 

справка от Военно формирование в гр. Благоевград, е отложено за 03.10.2014г., в 

което делото е било обявено за решаване. Все още не е постановено решение. 

Гр. дело № 133/2009 г., на доклад на съдия Жбантова, образувано по иск с 

правно основание чл. 108 ЗС, е насрочено за 13.07.2015г. Описано е при насрочените 

дела. 

 

                                СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

Делата, по които производството е спряно, към 03.07.2015г., са общо 15 бр., по 

съдии както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев - 2 бр.; 
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Съдия Магдалена Жбантова - 8 бр.; 

Съдия Костадин Попов - 4 бр.; 

Съдия Мария Карагьозова - 1 бр.  

 

При проверката на всички спрени производства се установи следното: 

Десет от производствата са спрени на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК – гр.д. № 

196/2015г., гр.д.№181/2015г., гр.д.№1005/2014г., гр.д.№1156/2014г., 

гр.д.№546/2014г., гр.д.№20/2014г., гр.д.№1117/2014г., гр.д. № 955/2013г., 

гр.д.№1118/2014г. и гр.д.№939/2014г. Констанирано бе, че производствата по 

делата са спрени с протоколни определения по взаимно съгласие на страните и към 

момента на проверката – 07.07.2015г.  не е изтекъл шестмесечният срок, в който 

някоя от тях може да поиска възобновяване, съобразно разпоредбата на чл. 231,ал.1 

ГПК. Върху кориците на делата деловодителите са отбелязали датата, на която 

изтича шестмесечният срок. 

Останалите 2 дела – гр.д. № 521/2013г. и гр. д. № 1036/2014г. са спрени на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, поради висящ преюдициален спор в РС-Гоце 

Делчев и 3 дела- гр. д. № 97/2014г., гр.д.№ 974/2013г. и гр.д. № 1101/2012г. са 

спрени на основание чл. 229,ал.1,т.5 ГПК, тъй като при разглеждането им са 

разкрити престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на 

делата. 

Проверените дела са образувани в деня на подаване на исковите молби и 

разпределяни в същия ден от Председателя на съда, за което е приложена история на 

съдийските назначения, подписана от съдия Карагьозова. За образуване на делата 

няма изричен акт, а за него се съди по датата, написана върху корицата на делото. 

Историята на съдийските назначиния, имаща характер на протокол за случайно 

разпределение, е подреждана след исковата молба и приложените доказателства, 

(примерно на 51 страница – по гр.дело № 1101/2012г.), което според проверяващите 

е препоръчително да се промени и да се подрежда в началото на делото –на стр.1. 

Върху исковата молба е поставен печат за вх. № и втори печат с номер на делото, 

датата, на която е насрочено „с призоваване на страните” и подпис на районен съдия. 

Този печат е ненужен, приложим вероятно при отменения ГПК, докато изискването 

на действащия ГПК е делото да се насрочи в о.с.з. с нарочен акт по чл. 140 ГПК или 

по чл. 312 ГПК. Необходимо е печатът да се промени, като сочи датата на 

образуване на делото или за образуването му да има нарочен акт, както е практиката 

в редица проверени съдилица. 

Едното от двете спрени производства на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК, е 

спряно с протоколно определение от 24.10.2014г. и в кориците на същото няма 

данни да е извършвана проверка за висящността на преюдициалния спор. Въпреки, 

че преюдициалното дело е висящно пред РС-Гоце Делчев, следва в кориците му да 

има информация за това дали са отпаднали пречките за движение на производството. 

В тази връзка, препоръчително е след изтичане на всеки календарен месец, 

отговорният деловодител да представя на съответния съдия – докладчик и на 

административния ръководител (съобразно чл. 38,т.10 ПАС)  месечно сведение за 
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спрените дела, а по съответното дело да се съдържа информация за изпълнение на 

задължението по цитираната норма. 

Същото се отнася и до производства, спрени на основание чл. 229,ал.1,т.5 ГПК, 

по две от които - гр.дело № 947/2013г. и гр.дело № 1101/2012г. няма данни дали 

са отпаднали прачките за движението им. По гр.дело № 97/2014г. е получен 

отговор от Софийска районна прокуратура по направено запитване от РС-Гоце 

Делчев, от който е видно, че производството по ЗМ 15072/2014г. на 05 РПУ СДВР по 

пр.пр. 8534/2014г. на СРП, образувано и водено срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 209, ал.1 НК, е спряно на основание чл. 244, ал.1,т.2 НПК и не 

са налице предпоставките по чл. 245 НПК. 

Според изискването по чл. 38, т. 10 ПАС, всеки месец би следвало да се 

извършват справки от деловодителя на съответния състав и информация за 

движението на преюдициалния спор  да се съдържа по всяко дело, с подпис и дата на 

съдебния служител. В този смисъл ще бъде направена съответната препоръка. 

 

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 г. са образувани общо 39 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев - 12 бр.; 

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова - 17 бр.; 

Съдия Костадин Попов – 10 бр.; 

 

За 2014г. са образувани общо 44 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев - 13 бр., 

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова - 19 бр., 

Съдия Костадин Попов - 11 бр., 

Съдия Валентин Божинов – 1 бр. 

 

- на доклад на съдия  Жбантова: 

Гр. дело № 1253/2012г. – Исковата молба по чл. 144 СК е подадена в съда на 

05.02.2012г., делото е образувано и разпределено на същата дата, видно от историята 

на съдийските назначения, която не е подписана от разпределящия съдия 

Карагьозова. С разпореждането по чл. 131 ГПК от 06.12.2012г. е наредено препис от 

исковата молба да се изпрати за отговор на ответника. Връчването е извършено по 

реда на чл. 47, ал.6 ГПК, след определяне на адвокат от АК-Благоевград. Съдът с 

определение от 01.02.2013г. е назначил особен представител. Писменият отговор е 

депозиран по делото на 05.03.2013г. и с определение от 05.03.2013г. съдът е 

допуснал представените доказателства, насрочил е делото в о.с.з. на 25.03.2013г. – 

при спазване на триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК, съобщил е проект на 

доклад по делото, вместо доклад, съгласно чл. 312, ал.1,т.2 ГПК. Проведени са 
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четири съдебни заседания, като с протоколно определение от 21.06.2013г. 

производството е спряно на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК и впоследствие, с 

определение от 16.01.2014г. е прекратено, на основание чл. 231,ал.1 ГПК. 

Гр. дело № 1328/2012г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 344 КТ в съда – на 18.12.2012г.  

Първоначално делото е било разпределено на съдия Хаджиев, който с определение 

от  19.12.2012г. се е отвел от разглеждането му, на основание чл. 22,ал.1,т.6 ГПК и 

същото е преразпределено на същата дата, на съдия Жбантова. И двата протокола за 

разпределение не са подписани от разпределящия съдия Карагьозова. С 

разпореждане от 19.02.2012г. е наредено да се изпрати препис от исковата молба на 

ответника за отговор и са дадени указания. Ответникът е уведомен на 04.01.2013г., а 

отговорът е депозиран на 01.02.2013г. С определение от 04.02.2013г. съдът е 

допуснал представените доказателства, насрочил е делото в о.с.з. на 27.02.2013г. – 

при спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК, съобщил е проект на 

доклад по делото, вместо доклад, съгласно чл. 312, ал.1,т.2 ГПК. Проведени са пет 

съдебни заседания, като на 28.05.2013г., съдът е обявил устните състезания за 

приключени и е посочил, че ще обяви решението си на 10.06.2013г. Решението е 

постановено на същата дата - спазени са изискванията на чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК. 

Същото е обжалвано през въззивната инстанция, която е потвърдила решението на 

първоинстанционния съд. Върху решението е направено отбелязване за издаден 

изпълнителен лист, съласно чл. 406, ал.3 ГПК, получен от адвоката по пълномощно. 

Гр. дело № 628/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня 

на постъпване на исковата молба по чл. 150 СК в съда, образуване и разпределение 

на делото - на 08.07.2013г. От историята на съдийските назначения, неподписана от 

разпределящия съдия Карагьозова, е видно, че делото е разпределено между трима 

граждански съдии. 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, който е уведомен на 10.07.2013г. Отговорът е депозиран на 06.08.2013г. и с 

определение от 02.09.2013г. (не е спазена разпоредбата на чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е 

съобщил проектът на доклад, допуснал е представените доказателства, указал е 

ДСП-Гоце Делчев да се изготви социален доклад и е насрочил делото за 23.09.2013г. 

Социален доклад е депозиран на 20.09.2013г. Проведени са две о.с.з., като на 

21.10.2013г. съдът е обявил устните състезания за приключени и е съобщил, че ще се 

произнесе с решение на 28.10.2013г. Решението е постановено на посочената дата, 

не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- на доклад на съдия Хаджиев:  

Гр. дело № 1105/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след постъпване на исковата молба по чл. 150 СК в съда, образуване и 

разпределение на делото - на 24.10.2012г. Историята на съдийските назначения не е 

подписана от разпределящия съдия. Ответникът е уведомен на 13.11.2012г., а 

отговорът е депозиран по делото на 12.12.2012г. С определение от 14.12.2012г., 

съдът е съобщил доклада по делото, приел е писмените доказателства и е насрочил 
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о.с. з. на 17.01.2013г. -  не е спазен стриктно триседмичният срок по чл. 312,ал.1,т.1 

ГПК, като забавата е от няколко дни. Проведено е едно о.с.з., в което устните 

състезания са обявени за приключени и съдът е съобщил, че ще се произнесе с 

решение в срок - не е спазена нормата на чл. 315, ал.2 ГПК. Социалният доклад е 

депозиран на 15.01.2013г., а решението е постановено на 11.02.2013г., вместо в 

двуседмичен срок по чл. 316 ГПК. Решението не е обжалвано, влязло е в законна 

сила и върху съдебния акт е направено отбелязване, съгласно чл. 406, ал.3 ГПК, за 

издаден изпълнителен лист.   

Гр. дело № 659/2012 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 05.07.2012г. е 

постановено в деня на образуване и разпределение на делото - на 05.07.2012г. 

Историята на съдийските назначения не е подписана от разпределящия съдия. 

Ответникът е уведомен на 23.08.2012г., а отговорът е получен на 25.09.2012г. С 

определение в з.з. от 20.09.2012г.  (не е спазена нормата на чл.312, ал.1 ГПК) съдът е 

съобщил изготвения по делото доклад, приел е представените с исковата молба 

доказателства и е насрочил о.с.з. за 25.10.2012г., вместо в триседмичен срок по чл. 

312, ал.1, т.1 ГПК. Проведени са три съдебни заседания, като на 17.01.2013г.  

докладчикът е обявил устните състезания за приключени и, че ще се произнесе с 

решение в едномесечен срок (не е спазена нормата на чл. 315 ГПК и записаното в 

протокола не отговаря на чл. 316 ГПК). Решението е постановено на 11.02.2013г. не 

е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху съдебния акт е направено отбелязване, 

съгласно чл. 406, ал.3 ГПК.   

 

- на доклад на съдия Попов:  

Гр. дело № 1243/2012 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 04.12.2012г. е 

постановено ден след образуване и разпределение на делото. Ответникът е уведомен 

на 10.12.2012г., отговор е постъпил по делото на 09.01.2013г. и с разпореждане по 

чл. 312 ГПК от 29.03.2013г. съдът е допуснал представените доказателства, 

докладвал е делото, дал е указания и го е насрочил в о.с.з. за 19.04.2013г. - нарушени 

са нормите на чл. 312, ал.1  и чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Проведено е едно о.с.з. на 

посочената дата, когато съдът е обявил устните състезания за приключени и, че ще 

се произнесе с решение в срок - не са спазени чл. 315 и чл. 316 ГПК. Решението е 

постановено на 23.10.2013г. (след повече от 6 месеца), потвърдено е от въззивната 

инстанция и върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист, 

съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 1093/2013г. е образувано и разпределено на 22.11.2013г. по искова 

молба с правно основание чл. 150 СК, постъпила в съда в същия ден. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено също на 22.11.2013г., ответникът е 

уведомен на 26.11.203г., а отговорът е постъпил по делото на 17.12.2013г. С 

разпореждзане в з.з. от 31.01.2014г. съдът е докладвал делото, допуснал е 

представените доказателства, указал е да се уведоми ДСП - Гоце Делчев и е 

насрочил делото за 18.02.2014г. – спазено е изискването по чл. 311, ал.1, т.1  ГПК. 

Становището от ДСП е депозирано на 17.02.2014г. Проведено е едно о.с.з. – на 

18.02.2014г., когато е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се 
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произнесе с решение в срок – не е спазена нормата на чл. 315 ГПК. Решението е 

постановено на 23.05.2014г. (след повече от 3 месеца), не е обжалвано и е влязло в 

сила. Нарушено е изискването за постановяване на съдебният акт в двуседмичен 

срок по чл. 316 ГПК. 

 

 по Закона за закрила на детето; 

За 2013г. са образувани общо  32 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев -14 бр., 

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова - 12 бр., 

Съдия Костадин Попов - 6 бр. 

 

За 2014г. са образувани общо 53 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев -17 бр., 

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова - 16 бр., 

Съдия Костадин Попов – 18 бр., 

Съдия Иван Филчев – 1 бр., 

Съдия Валентин Божинов – 1 бр. 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на ЗЗДт:  

- гр.дело № 1351/2012г. (решението е постановено в деня, в който съдът е 

обявил устните състезания за приключени),  гр. дело № 7/2014г. (решението е 

постановено в 6-дневен срок) - двете на доклад на съдия Хаджиев; 

- гр.дело № 50/2014г. (решението е постановено в деня, в който съдът е обявил 

устните състезания за приключени), гр.дело № 320/2013г. (решението е постановено 

в деня, в който съдът е обявил устните състезания за приключени) - двете на доклад 

на съдия Жбантова; 

- гр.дело № 128/2014г. (Делото, образувано на 07.02.2014г. по молба с правно 

основание чл. 25,ал.1,т.3, е обявено за решаване в о.с.з. на 07.02.2014г., а решението, 

с което детето е настанено в специализирано заведение, е постановено на 

25.10.2014г. – след 8 месеца и 18 дни),  гр. дело № 1334/2012г. (Делото, образувано 

на 20.12.2012г. по молба с правно основание чл. 25, ал.1,т.3 ЗЗДт, е обявено за 

решаване в о.с.з. на 20.12.2012г., а решението, с което детето е настанено в 

специализирано заведение, е постановено на 20.03.2013г. – след 3 месеца) - двете на 

доклад на съдия Попов; 

 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт, не бяха установени 

нарушения при образуването и движението им. В деня на постъпване на молбата от 

ДСП- Гоце Делчев, са насрочвани о.с.з., делата са разглеждани в едно заседание. 

Към делата е приложена „история на съдийските назначения”, от която е видно, че 

същите са разпределени на дежурен съдия, както са разпределени делата примерно в 

РС-Благоевград на случаен принцип. Само една част от протоколите- „история на 

съдииските назначения” са подписани от разпределящия съдия – по гр.дело № 

7/2014г., гр.дело № 50/2014г. и гр.дело № 128/2014г.  
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Спазвани са 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,  с изключение на 

проверените дела на доклад на съдия Попов. Съдиите Жбантова и хаджиев са 

постановявли съдебните си актове преди изтичане на едномесечния срок, като в 

някои случаи, дори в същия ден, когато съдът е приключил съдебното дирене, което 

е отлична практика. По проверените дела на доклад на съдия Попов, без да е налице 

сложност от фактическа и правна страна- (делата са образувани по молби с правно 

основание чл. 23, ал.1, т.3 ЗЗДт), се установи, че решенията, с които децата са 

настанени в социални заведения, са постановени съответно със забава от 3, 6, 

дори повече от 8 месеца. Това е нарушение на чл. 28 ЗЗДт и чл. 235,ал.5 ГПК и е 

недопустимо, с оглед необходимостта от бърза и адекватна защита на правата и 

законните интереси на децата при настаняването им в специализирана 

институция. 

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие. 

За 2013г. са образувани общо 40 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев - 13 бр., 

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова - 11 бр., 

Съдия Костадин Попов - 16 бр. 

 

За 2014г. са образувани общо 42 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев - 12 бр., 

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова - 15 бр., 

Съдия Костадин Попов - 14 бр., 

Съдия Валентин Божинов – 1 бр. 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

ЗЗДН:  

- гр.дело № 362/2014г., гр. дело № 1198/2012г. –  двете на доклад на съдия 

Хаджиев; 

- гр.дело № 432/2014г., гр. дело № 1189/2013г. – двете на доклад на съдия 

Попов; 

- гр.дело № 1108/2013г., гр. дело № 562/2012г. – двете  на доклад на съдия 

Жбантова. 

 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бе констатирано 

забавяне на съдебното производство. Спазван е едномесечният 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 № 562/2012г., гр дело №432/2014г., гр.дело № 

1198/2012г.). Изключение прави гр. дело № 362/2014г., образувано на 07.04.2014г., 
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по което с разпореждане в з.з. от 07.04.2014г., о.с.з. е насрочено след 1.5 м. – на 

21.05.2014г.  

По част от делата липсва протокол за случаен избор - гр. дело № 1198/2012г., 

гр.дело № 348/2008г. Други дела съдържат протокол, подписан от разпределящия 

съдия Хаджиев - гр.дело № 362/2014г., от съдия Карагьозова- гр.дело № 432/2014г., а 

пък по гр.дело № 1108/2013г. и гр.дело № 562/2012г. протоколът за разпределение на 

случаен принцип - „автоматично”, не е подписан от разпределящия съдия 

Карагьозова.  

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 № 

432/2014г., гр.дело № 1108/2013г. - веднага след отстраняване на нередовностите по 

молбата, гр. дело № 632/2014г.).  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. По гр.дело № 1198/2012г. е издадена вместо 

заповед за незабавна защита – „обезпечителна заповед” и след постановеното 

решение от 16.01.2013г. е издадена „обезпечителна заповед”, вместо заповед за 

защита, а на стр. 66 са подредени мотивите на съдебния акт, допълнително написани 

и невръчени.  

Проверените дела на доклад на съдия Жбантова са приключили с решение, 

обявено в открито заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. При останалите проверени 

дела на доклад на съдия Хаджиев и на съдия Попов не е спазена нормата на чл. 

15,ал.1 ЗЗДН. По тези на доклад на съдия Хаджиев, решението е постановено в о.с.з., 

а мотивите приложени в делото, не съдържат дата и видно от хронологичния ред и 

номерацията, са постановени след няколко дни - примерно по гр. дело № 362/2014г. 

решението е постановено в о.с.з. на 21.05.2014г., заповедта за защита е издадена на 

22.05.2015г. и същият ден е изпратена на РПУ - гр. Гоце Делчев, след което към 

решението са приложени и мотиви без дата, които не са връчени. 

По гр.дело № 432/2014г., на доклад на съдия Попов, не е спазена нормата на чл. 

15, ал.1 ЗЗДН – решението не е постановено в открито заседание. В о.с.з. на 

20.05.2014г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок. Решението е постановено на 24.09.2014г. – след повече от 4 месеца. Същото бе 

констатирано и по гр.дело № 1189/2013г. – съдът в о.с.з. на 19.02.2014г. е дал ход по 

същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, а 

решението е постановено на 21.03.2014г. – след 1 месец. 

По-голяма част от проверените дела не са обжалвани пред въззивната инстанция 

и са влезли в законна сила. Решението, постановено по гр.дело № 1198/2012г., е 

обжалвано пред ОС-Благоевград, който е оставил в сила акта на 

първоинстанционния съд. 
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                      ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  

 

Делата с отменен ход по същество за периодите 2013г., 2014г. и 01.01.2015г. – 

до 30.06.2015 г. по съдии, са както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев – 1 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 1 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова  - 2 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 1 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Костадин Попов - 2 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода на 

2015г. 

Съдия Иван Филчев – 1 бр. за 2013 г. 

Съдия Стефан Шарланджиев – 1 бр. за 2014 г., 1 бр. за 2015 г.  

 

През 2013г.  делата с отменен ход по същество са 4 бр. – по едно на съдиите 

Иван Филчев и Костадин Попов и две на съдия Жбантова. 

Гр. дело № 807/2006г. е образувано по иск по чл. 108 ЗС, на доклад на съдия 

Филчев, с ОХС на 04.03.2012г. и определение за даване ход по същество от 

19.11.2012г. С разпореждане (би трябвало да е определение), от 01.04.2014г. 

производството е било прекратено и изпратено в БОС по компетентност, на 

основание чл. 23, ал. 3 ГПК, тъй като всички съдии от РС-Гоце Делчев са се отвели 

от разглеждането му, с различни мотиви, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 

Останалите три дела бяха проверени. 

Гр. дело № 1167/2012г. на доклад на съдия Попов, е образувано на 

16.11.2012г., по иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. След отложено с.з. на 

05.04.2013г., в това,  проведено на 17.04.2013г., са били разпитани свидетели и 

спорът е обявен за решаване. Три месеца по-късно, с определение № 

2538/18.07.2013г. и след преценката, че делото е останало непопълнено с 

необходими за правилното му решаване доказателства, висящността на 

производството е била възстановена и са дадени указания на ищеца. Заседание е 

било насрочено за 03.09.2013г., когато отново делото е било обявено за решаване. 

Решението е с попълнен на ръка № 663  от 26.02.2014г., а от системата е посочена 

датата 25.01.2014г. (месец разлика от действителната дата на която е върнато 

делото). 

Гр. дело № 1176/2012г. на доклад на съдия Жбантова, е образувано на 

19.11.2012г., по иск с правно основание чл. 32, ал. 2 ЗС. Първото с.з. по делото е 

било проведено на 28.02.2013г, а това, в което е обявено за решаване е от 18.112013г. 

С определение от 18.12.2013г., ходът по същество е бил отменен с мотиви за 

недоизяснени обстоятелства. Дадени са указания и е било насрочено с.з. за 

16.01.2014г., в което е представен нотариален акт и делото е било отново обявено за 

решаване, като съдът е обявил, че ще се произнесе на 04.02.2014г. Решението, с № 

374 е от 30.01.2014г. Последното е било частично обезсилено и в останалата част – 

потвърдено, с решение № 2272/29.05.2014 г. по в.гр.д. № 294/2014 г. на БлОС. 
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Адм. дело № 426/2013г. е образувано в РС-Гоце Делчев, на 13.05.2013г., по 

жалба от ЕООД, срещу заповед на Кмета на община гр. Гоце Делчев, за одобряване 

на помощен кадастрален план по чл. 13а ППЗСПЗЗ за конкретен имот, след 

определение на АС-Благоевград, откъдето е препратено по подсъдност. След 

направени отводи - от съдия Хаджиев (тъй като съпругата му работела в общината и 

осъществявала процесуалното й представителство) и от съдия Попов, (поради 

заведени от него 3 адм. дела и проверки пред РДНСК срещу действия на общината), 

делото е било разпределено на доклад на съдия Жбантова. В  с.з. на 09.09.2013г., 

след едно отложено и едно редовно проведено заседание, спорът е обявен за 

решаване. С определение от 14.11.2013г., определението с даден ход по същество е 

било отменено и с констатацията, че в случая не е налице административен акт, 

който да подлежи на съдебен контрол, жалбата е оставена без разглеждане и 

производството – прекратено. Определението е оставено в сила с определение № 

32/10.01.2014г. по к.адм.д.№ 4/2014г. на АС-Благоевград.   

През 2014г. делата с отменен ход по същество са 5 бр. – едно на доклад на 

съдия Хаджиев и по две на съдиите Попов и Шарланджиев. 

Гр. дело № 124/2014г., на доклад на съдия Попов, е изискано с писмо от 

08.06.2015г. от ИВСС за проверка по постъпило заявление по гл. 3а ЗСВ, а гр. дело 

№ 814/2011г., на доклад на съдия Шарланджиев, е изпратено в ОС-Благоевград. 

Гр. дело № 1242/2013г. е образувано по иск по чл. 50 СК, постъпил в съда на 

21.12.2013г., без протокол за случаен избор, с нанесено на ръка име на докладчика 

– съдия Хаджиев. Акт за насрочване на делото в с.з. не се откри, на списъка за 

лицата за призоваване е нанесена датата за с.з. на 28.01.2014г. и изпратени призовки 

и писмо до Д „СП”. В него  даден ход по същество, за одобряване на представеното 

споразумение. В срока за произнасяне, с определение № 637/24.02.2014г., съдът е 

отменил дадения ход по същество и е насрочил ново с.з. за 27.03.2014г., тъй като е 

преценил непълноти в споразумението, които следва да се обсъдят със страните. 

Решението носи дата 02.04.2014г.  

Гр. дело № 544/2011г. е образувано на 13.05.2013г., по ИМ от община - Гоце 

Делчев и физически лица, за установяване по отношение на ответниците, че към 

момента на одобряване на КК и КР на града ищците са били собственици на част от 

ПИ. За докладчик по делото е бил определен съдия Шарланджиев, обявил спора за 

решаване в с.з. на 09.09.2013г. Съгласно определение № 3429/20.11.2014г., след като 

установил допусната техническа грешка в доклада по делото относно правното 

основание на предявения иск, ходът по същество е бил отменен и е насрочено с.з. за 

15.12.2014г. 

Гр. дело № 1153/2012г. е образувано на 13.11.2012г., по иск за установяване 

на трудов и осигурителен стаж, на основание чл. 124 ГПК, вр.чл. 3 и чл. 1 от 

ЗУТОССР, разпределено на доклад на съдия Попов. След приключване на съдебното 

дирене – на 19.09.2013г., с определение № 206/21.01.2014г., съдът е направил извода, 

че производството се е развило по нередовна искова претенция, което е основание 

делото да бъде възобновено и ИМ да се остави без движение, до отстраняване на 
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нередовностите. След уважена молба за удължаване на срока за изпълнение, с.з. е 

било насрочено за 27.11.2014г., отложено за 06.01.2015г. Съдебният акт – решение 

№ 1655, е било постановено на 14.06.2015г., с повече от четири месеца забава.  

През периода от 2015г. делата с отменен ход по същество са 3 бр. – по едно 

на доклад на съдиите  Жбантова, Хаджиев и Шарланджиев. 

Гр. дело № 822/2013г. е било образувано на 10.09.2013г., с искане за 

разпределяне ползването на УПИ в кв. 31 по плана на гр. Гоце Делчев, обявено за 

решаване от съдия Жбантова, в с.з. 03.12.2014г. В срока за произнасяне, с 

определение № 506 от 20.02.2015 г., съдът е констатирал непълнота на 

доказателствата по отношение на собствеността на ¼ от имота и след ОХС, е било 

насрочено с.з. за 04.03.2015г.  

Гр. дело № 764/2014г. е било образувано на 16.07.2014г., по искова молба от 

същия ден, разпределено на доклад на съдия Хаджиев. След представено по делото 

заключение на 15.10.2014г. и проведени съдебни заседания на 23.10.2014г. и на 

14.01.2015г., в това на 13.02.2015г. съдебното дирене е било обявено за приключено. 

С определение № 652/10.03.2015г., с преценката за нередовност на исковата молба, 

определението за даване ход по същество е било отменено, същата е оставена без 

движение, с указания за отстраняване на нередовност и изготвяне на нова искова 

молба, с друг петитум за алтернативния иск. 

Гр. дело № 708/2014г. е било образувано на 16.07.2014г., с искане по чл. 32, 

ал. 2 ЗС, за разпределяне ползването на съсобствен имот, разпределено на доклад на 

съдия Стефан Шарланджиев. В с.з. на 13.02.2015г. производството е било обявено за 

приключено, но с определение от 13.03.2015г. съдът го е възобновил. Установил е, в 

срока за произнасяне, че не е приел като доказателство необходим за правилното 

решаване на спора нотариален акт и е насрочил о.с.з. за 25.03.2015г. Решение № 

1156 е постановено на 27.04.2015г. постъпилите въззивна и частна жалби се 

администрират. 

 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. Заповедни производства – 

Заповедните производства за периодите 2013г., 2014г. и 01.01.2015г. – 

30.06.2015г., по съдии, са както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев  - 359 бр. за 2013г.; 96 бр. за 2014г.; 50 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова – 325 бр. за 2013г.; 96 бр. за 2014г.; 78 

бр. за периода на 2015г.;  

Съдия Костадин Попов – 16 бр. за 2013г.; 95 бр. за 2014г.; 71 бр. за периода на 

2015г.;  

Съдия Мария Карагьозова –  0 бр. за 2013г.; 55 бр. за 2014г.; 11 бр. за периода 

на 2015 г.;  
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Съдия Валентин Божинов - 0 бр. за 2013г.; 73 бр. за 2014г.; 6 бр. за периода на 

2015 г.;  

Съдия Васко Петров - 0 бр. за 2013г.; 66 бр. за 2014г.; 10 бр. за периода на 2015 

г.; 

Съдия Стефан Шарланджиев - 0 бр. за 2013г.; 67 бр. за 2014г.; 12 бр. за периода 

на 2015 г.  

 

Проверени са частни граждански дела  № №  416/2014г., 420/2014г. и 456/2014г. 

– на доклад на съдия Жбантова-Стефанова, №№ 408/2014г., 415/2014г. и 418/2014г. 

– на доклад на съдия Попов, №№ 72/2014г., 438/2014г. и 453/2014г. – на доклад на 

съдия  Хаджиев, № № 574/2014г., 575/2014г. и 582/2014г. – на доклад на съдия 

Карагьозова, № № 578/2014г., 581/2014г. и 583/2014г. – на доклад на съдия 

Божинов, № № 576/2014г., 588/2014г. и 589/2014г. – на доклад на съдия Петров и № 

№ 580/2014г., 597/2014г. и 604/2014г. – на доклад на съдия Шарланджиев.   

Делата са архивирани. Образувани са като частни граждански дела в деня на 

постъпване на заявленията, или на следващия ден. По всички дела са приложени 

протоколи - „История на съдийските назначения”, от което е видно, че същите са 

разпределени от Председателя на съда – съдия Карагьозова или  от съдия Хаджиев, с 

посочени съдии, между които е направен избора. Дела № 408/2014г. и № 438/2014г. 

са били първоначално разпределени на съдия Филчев, но тъй като същият напуснал 

съда през 2014г., са преразпределени на съдия Попов и съдия Хаджиев. 

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 от ГПК в тридневен срок, а по някои 

от делата и 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. Издаването на 

изпълнителните листове е отбелязано върху заповедите по чл. 410 ГПК с печат, от 

който е видно и лицето, на което същият е връчен, по представено пълномощно.  

По ч.гр.д. №№ 416/2014г., 418/2014г. 420/2014г., 438/2014 г., 456/2014г., 

575/2014г., 576/2014г., 578/2014г., 580/2014г., 581/2014г., 582/2014г., 583/2014г., и 

604/2014г. в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК не са постъпили възражения от длъжниците 

и са издадени изпълнителни листове. Връчването им е станало със съобщения до 

заявителите. Върху издадената заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК е направено 

отбелязване за издаден изпълнителен лист, с дата и подпис, с име на получател и 

представено пълномощно. 

По ч.гр.д. № 408/2014 г. е постъпило възражение, но в последствие е направено 

писмено уточнение от длъжника, че възражението не е срещу заповедта за 

изпълнение. Заповедта е влязла в сила и е бил издаден изпълнителен лист, получен 

от упълномощено лице. 

По ч.гр.д. №  415/2014г. в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК е постъпило възражение 

от длъжника и със съответното разпореждане, съдията–докладчик е указал на 

заявителя възможността да предяви иск за установяване на вземането си в 
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едномесечен срок. По делото са представени доказателства за предявяване на иска, 

получени на 30.06.2014г. 

По ч.гр.д. № 72/2014г. е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК в 

предвидения срок, на длъжника е изпратено разпореждането със съответните 

указания. По делото е постъпило възражение в двуседмичния срок по чл. 414, ал.2 

ГПК. Не е бил предявен установителен иск, съобразно чл. 415, ал.1 ГПК и с 

определение от 04.04.2014г. на това правно основание, е била обезсилена издадената  

заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. 

Ч.гр.д. № 453/2014г. е образувано по заявление за изпълнение въз основа на 

документ – чл. 417,  т. 2 ГПК. Съдията-докладчик е разгледал заявлението в 

разпоредително заседание и се е произнесъл с разпореждане в срока по 411, ал. 2 

ГПК,  издадена е заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на 

документ и е издаден изпълнителен лист, който няма данни да е бил получен от лице 

с представено пълномощно. По тази причина върху заповедта няма направено 

отбелязване.  

Ч.гр.д. № 597/2014г. е образувано по заявление за изпълнение въз основа на 

документ – чл. 417,  т. 2 ГПК. Съдията-докладчик е разгледал заявлението в 

разпоредително заседание и се е произнесъл с разпореждане в срока по 411, ал. 2 

ГПК,  издадена е заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на 

документ. По делото е издаден изпълнителен лист. Постъпило е възражение, което с 

разпореждане от 14.10.2014г. е било върнато на длъжника, като подадено след 

определения от закона срок. 

Ч.гр.д. № 574/2014г. 588/2014г., 589/2014г.и са образувани по заявления за 

изпълнение въз основа на документ – чл. 417,  т. 2 ГПК. Съдиите-докладчици са 

разгледали заявленията в разпоредително заседание и са се произнесли с 

разпореждане в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. По всяко дело е  издадена заповед за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ и изпълнителен лист, 

който респективно е бил получен от лице с представено по делото пълномощно. 

 

б. Обезпечения по чл. 390 ГПК – 

Обезпечения по реда на  чл. 390 ГПК за периодите 2013г., 2014г. и 01.01.2015г. 

– 30.06.2015 г., по съдии, са както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев  - 2 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова  - 2 бр. за 2013г.; 4 бр. за 2014г.; 0 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Костадин Попов - 1 бр. за 2013г.; 3 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода на 

2015г.  

 

Бяха проверени частни граждански дела, по състави, както следва: 

Проверени са частни граждански дела № №  98/2014г., 556/2014г. и 623/2014г. – 

на доклад на съдия Попов, №№ 306/2013г., 320/2014г., 1023/2014г. и 1151/2013г. – 
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на доклад на съдия Жбантова, №№ 1135/2013г., 29/2013г. и 139/2014г. – на доклад 

на съдия Хаджиев. 

Делата се образувани като частни граждански дела в деня на постъпване на 

заявленията, или на следващия ден. По гр.дело № 29/2013г. не е приложен протокол 

за избор на докладчик, а по други проверени дела протоколът за разпределение не е 

подписан от проверяващия съдия – пр. ч.гр.дело № 1151/2013г. 

При проверката бе констатирано, че всички проверени съдебни актове са 

постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата.   

Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на молбите по 

чл. 390 от ГПК. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, като 

по част от делата не е посочен моментът, от койтно тече този срок - примерно по 

ч.гр.дело № 139/2014г., ч.гр.дело № 306/2013г., ч.гр.дело № 29/2013г. По последното 

от цитираните дела е издадена обезпечителна заповед от 11.01.2013г., съобщението с 

препис от определението е връчено на молителя на 15.01.2013г., но и до момента на 

проверката не е представено доказателство за предявен бъдещ иск, а обезпечението 

не е отменено на основание чл. 390, ал.3 ГПК..  

По ч.гр.№ 320/2014г. съдът е счел молбата за обезпечение на бъдещ иск за 

неоснователна и не я е уважил. Определението не е обжалвано пред ОС-Благоевград 

и е влязло в сила. 

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 № 623/2014г., ч.гр.дело № 98/2014г., ч.гр.дело № 

306/2013г.).  

По ч.гр.дело №№ 1151/2013г., 320/2014г., 556/2014г., съдът не е уважил молбата 

за обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 ГПК. 

По ч. гр. дело № 1023/2014г. са представени доказателства за предявен иск в 

посочения от съда едномесечен срок. 

По ч.гр.дело № 1135/2013г. с определение в з.з. от 02.12.2013г., постановено в 

деня на подаване на молбата, образуване и разпределение на делото, съдът е отказал 

налагането на обезпечителната мярка. По делото се съдържа протокол за случайно 

разпределение – история на съдийските назначения, неподписан от разпределящия 

съдия, от който е видно, че делото е разпределено автоматично - т.е. на случаен 

принцип, не по дежурство. 

По част от проверените дела определенията са обжалвани пред въззивния съд:     

-  по ч.гр.дело № 139/2014г. ОС-Благоевград е отменил допуснатото 

обезпечение и е оставил без уважение искането, а издаденият изпълнителен лист е 

обазсилен;       

- по гр.дело  № 1151/2013г. с определение от 05.12.2013г. е отхвърлена като 

неоснователна молбата за обезпечение на бъдещ иск, а въззивната инстанция е 

оставила в сила определението на първоинстанционния съд. 

 По ч.гр.дело № 1023/2014г. с определение, постановено в деня на подаване на 

молбата по чл. 390 ГПК в съда, е уважил искането за обезпечение на бъдещ иск и е 

определил едномесечен срок за предяваването му, считано от „съобщението на 
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настоящото определение”, докато по ч.гр.дело № 623/2014г., съдът е допуснал 

исканото обезпечение и е определил едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, 

„считано от днес”. По ч.гр.дело № 98/20114г., пък, едномесечният срок за 

предявяване на бъдещ иск е определен, „считано от датата на получаване на 

обезпечителната заповед”. 

В тази връзка, с оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да 

препоръча на съдиите да обсъдят (наред с другите констатации, изводи и препоръки 

на настоящия акт) съдебната практиката по отношение на обезпечителното 

производство, в това число и относно определянето на началния момент, от който 

започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. При обсъждането би следвало 

да се вземе предвид Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 

6/2013 г., ОСГТК. 

            

                     ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Проверката констатира: 
Съдия-

докладч

ик 

 Номер на 

делото 

Правно 

основание   

Дата на 

образуван

е  

 

Дата 

на 

акта 

за 

отсро

чване 

Дата на 

отсроче

ното 

съдебно 

заседан

ие 

Причи

ните за 

отсроч

ване 

Дат

ата 

на 

след

ващ

ото 

съде

бно 

засе

дан

ие 

Дата на 

постанов

яване на 

акта по 

съществ

о 

А б в г д е ж з и 
2013 год.         

Костади

н Попов 

Гр.485/2013 ЧЛ. 19 ОТ ЗГР 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

530 И СЛ. ОТ 

ГПК 

03.06.2013  09.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

17.07.

2013 

Решено 

13.09.2013 

 Гр.513/2012 ЧЛ. 415 ОТ 

ГПК 

16.05.2012  09.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

16.07.

2013 

Решено  

14.10.2013 

 Гр.1077/2012 ЧЛ. 415 ОТ 

ГПК 

16.10.2012  09.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

16.07.

2013 

Прекратено 

19.11.2013 

 Гр.358/2013 Чл. 49, ал. 1 от 

СК 

09.04.2013  09.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

19.07. 

2013 

Прекр. 

поради 

оттегляне 

на молбата 

19.07.13 г.  

 Гр.347/2013 Чл. 49, ал. 1 от 05.04.2013  09.07.2013 Съдията 19.07. Решено 
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СК докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

2013 16.09.2013 

 Гр.275/2013 Чл. 59, ал. 9 от 

СК 

18.03.2013  09.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

17.07. 

2013 

Спогодба 

05.09.2013 

 Гр.1072/2012 Чл. 415 от ГПК 15.10.2012  09.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

19.07. 

2013 

Решено 

26.05.2014 

 

 

 

 

 Гр.289/2013 Чл. 32, ал. 1 от 

ЗС 

20.03.2013  10.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

19.09. 

2013 

Решено 

02.07.2014 

 Гр.96/2013 Чл. 415, чл. 422 

от ГПК вр с чл. 

266 от ЗЗД, чл. 

86 и 79, ал. 1 

пр. 1 от ЗЗД 

31.01.2013  10.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

19.09. 

2013 

Решено 

21.11.2013 

 Гр.202/2010 Чл. 422 вр с чл. 

415, ал. 1, т.1 и 

чл. 412 от ГПК 

17.02.2010  10.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

19.09. 

2013 

Решено  

07.07.2014 

 Гр.593/2012 Чл. 32, ал. 2 от 

ЗС 

15.06.2012  10.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

17.07. 

2013 

Решено 

24.02.2014 

 Гр.35/2013 Чл. 150 от СК 15.01.2013  11.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

19.07. 

2013 

Спогодба 

17.09.2013 

 Гр.1091/2012 Чл. 430 от ТЗ 

вр с чл. 99 от 

ЗЗД 

19.10.2012  11.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

20.09. 

2013 

Решено  

17.02.2014 

 Гр.350/2012 Чл. 124, ал. 1 

от ГПК, чл. 

537, ал. 2 от 

ГПК 

03.04.2012  11.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

18.07. 

2013 

Прекратено 

в з.з. 

23.01.2014 

 Гр.389/2013 Чл. 422, ал.1 от 

ГПК 

24.04.2013  12.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

20.09. 

2013 

Решено 

12.10.2014 

 Гр.97/2013 Чл. 86 от ЗЗД 31.01.2013  12.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

19.09. 

2013 

Решено 

02.07.2014 
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болест 

 Гр.711/2012 Чл. 79, ал.1 и 

чл. 86 от ЗС 

17.07.2012  12.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

18.07. 

2013 

Прекратено 

по молба на 

ищеца, 

отказ от 

иска 

27.06.2015  

 Гр.1153/2012 Чл. 124 от ГПК 13.11.2012  12.07.2013 Съдията 

докладчи

к в 

отпуск по 

болест 

18.07. 

2013 

Решено 

14.06.2015 

        

  Установи се, че в случаите, когато съдия-докладчика е в невъзможност да 

проведе насрочените съдебни заседания (в случай на болнични или други 

непредвидими обстоятелства), насрочените дела не се отлагат, а се разпределят на 

случаен принцип между останалите граждански състави. 

 По изключение, съдебните заседания са били отсрочвани поразди болест на 

съдията-докладчик. 

                                                          

                                                         ОТВОДИ 

 

Отводи на съда за трите периода на проверката: 
 

Съдия-

докладчик 

Номер на делото Правно основание   Дата на 

образуване 

Дата на акта 

за отвеждане 

Следващ(и) 

съдия–

докладчик 

 

а б в г д е 

2013 г.      

Стоян Хаджиев  Гр.д. № 878/12г. ЧЛ. 109 ОТ ЗС, ЧЛ. 

124 ОТ ГПК 

31.08.2012г 13.02.2013г С-я Попов 

  Гр.д. № 1339/12г. ЧЛ. 422,АЛ. 1  ОТ 

ГПК ВЪВВ ВР. С ЧЛ. 

415,АЛ. 1 ОТ ГПК 

21.12.2012г 14.03.2013г С-я Попов 

  Гр.д. № 455/13г. Чл.8 от ЗЗДН 20.05.2013г 20.05.2013г С-я Попов 

  Гр.д. № 429/13г. Чл. 415 от ГПК 13.05.2013г 21.06.2013г. С-я Попов 

  Гр.д. № 719 /13г. Чл. 108 от ЗС 26.07.2013г 10.09.2013г  С-я Попов 

 Гр.д. № 1094/13г Чл. 108 от ЗС 22.11.2013г 25.11.2013 С-я  Жбантова 

  Гр.д. № 1092/13г. Чл. 127 а от СК 22.11.2013г 25.11.2013г С-я Попов 

      

Магдалена 

Жбантова-

Стефанова 

ЧГр.д. № 38/13г. Чл. 410 от ГПК 15.01.2013г 17.01.2013г.  С-я Хаджиев 

 Гр.д. № 96/13г. Чл. 415, чл. 422 от 

ГПК във вр. с чл. 266 

ОТ ЗЗД ,ЧЛ. 86 И 79 

,АЛ. 1,ПР. 1 ОТ ЗЗД 

31.01.2013г 01.02.2013г. С-я Попов 

  Гр.д. № 104/13г. ЧЛ. 124,,АЛ. 1 ОТ 

ГПК И ЧЛ. 537,АЛ. 2 

ОТ ГПК 

01.02.2013г 06.02.2013г. С-я Хаджиев 

  Гр.д. № 86/13г. ЧЛ. 227,АЛ. 1,Б. В ОТ 

ЗЗД 

28.01.2013г  26.02.2013г. С-я Хаджиев 

 ЧГр.д. №519/13г Чл. 417 от ГПК 12.06.2013г 14.06.2013г. С-я Хаджиев 
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  Гр.д. № 719 /13г. Чл. 108 от ЗС 26.07.2013г 02.10.2013г С-я  

Карагьозова 

  ЧГр.№ 1021/13г. Чл. 410 от ГПК 06.11.2013г 06.11.2013 С-я Попов 

  ЧГр. № 1023/13г. Чл. 410 от ГПК 06.11.2013г 06.11.2013 С-я Попов 

  ЧГр. № 1024/13г. Чл. 417 от ГПК 06.11.2013г 06.11.2013 С-я Попов 

  ЧГр. № 1025/13г. Чл. 417 от ГПК 06.11.2013г 06.11.2013 С-я Попов 

      

      

Костадин 

Попов 

 Гр.д. № 37/13г. Чл. 2, ал.1 т. 2, пр.2 от 

ЗОДОВ 

16.01.2013г 23.01.213г. С-я Хаджиев 

  Гр.д. № 104/13г. ЧЛ. 124,,АЛ. 1 ОТ 

ГПК И ЧЛ. 537,АЛ. 2 

ОТ ГПК 

01.02.2013г 04.02.2013г. С-я Жбантова 

  Гр.д. № 294/13г. ЧЛ. 78,АЛ. 1 И 2 ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 39 ОТ ЗДСл 

21.03.2013 22.03.2013г. С-я Хаджиев 

  Гр.д. № 408/13г. ЧЛ. 144 ОТ СК И ЧЛ. 

149 ОТ СК 

07.05.2013 07.05.2013г. С-я Жбантова 

  Гр.д. № 455/13г. Чл.8 от ЗЗДН 20.05.2013г 21.05.2013г С-я  

Шарланджиев 

  Гр.д. № 476/13г. Чл. 143 ал. 2 от СК 27.05.2013г 28.05.2013г С-я Жбантова 

  Гр.д. №759/13г Чл. 108 ал. 1 от ГПК 15.08.2013г 02.09.2013г. С-я Жбантова 

  Гр.д. № 817/13г. Чл. 79 ал. 1във вр с 

чл. 86 ал. 1 от ЗЗД 

05.09.2013г 09.09.2013г С-я Жбантова 

  Гр.д. № 719 /13г. Чл. 108 от ЗС 26.07.2013г 11.09.2013г С-я Жбантова 

 Гр.д. № 1094/13г Чл. 108 от ЗС 22.11.2013г 22.11.2013 С-я Хаджиев 

      

      

 Стефан 

Шарланджиев 

 Гр.д. № 455/13г. Чл.8 от ЗЗДН 20.05.2013г 21.05.2013г С-я   Жбантова 

      

Мария 

Карагьозова 

 Гр.д. № 719 /13г. Чл. 108 от ЗС 26.07.2013г 03.10.2013г С-я   

Шарланджиев 

      

 Иван Филчев Гр.д. № 1039/13г Чл. 344 ал.1 т. 1,2 и3 

от  КТ 

12.11.2013г 05.12.2013г С-я Попов 

      

      

2014 г.      

Стоян Хаджиев Гр.д.13/ 

2014 г. 

Чл. 108 от ЗС 09.01.2014г 09.01.2014 г.  С-я Попов 

  Гр.д. № 1234/13г. Чл. 108 от ЗС 20.12.2013г 08.05.2014г С-я Жбантова 

  Гр.д. № 731/14г Чл. 124, ал. 1,4 и 5 от 

ГПК 

23.07.2014г 24.07.2014г С-я Попов 

  Гр.д. № 1149/14г. Чл.1, ал.1 от 

ЗОНДОЗВ 

22.12.2014г 29.12.2014г. С-я  Попов 

      

Магдалена 

Жбантова-

Стефанова 

Гр.д.№807/06г. Чл.108 от ЗС 13.11.2006г 31.03.2014г. С-я  

Карагьозова 

 ЧГр. д. № 267/14г. Чл. 417 от ГПК 14.03.2014г 14.03.2014г С-я Попов 

  Гр.д. № 480 / 13г. Чл. 108 от ЗС 29.05.2013г 25.04.2014г С-я Попов 

  Гр.д. № 856/14г. Чл. 422 ал. 1 от ГПК 08.09.2014г 09.09.2014г. С-я Хаджиев 

  Гр.д. №906/14г Чл. 108 от ЗС 19.11.2014г 06.10.2014г. С-я Попов 

  Гр.д. № 939/14г. Чл. 422, ал.1 вр с чл. 

124, ал 1 от ГПК 

16.10.2014г 17.10.2014г С-я Попов 

  Гр.д. № 940 / 14г. Чл. 422, ал.1 вр с чл. 

124, ал 1 от ГПК 

16.10.2014г 17.10.2014г С-я Хаджиев 

  Гр.д. № 975/14г. Чл. 32 ал. 2 от ЗС 31.10.2014г 03.11.2014г С-я Попов 
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Костадин 

Попов 

Гр.д.13/ 

2014 г. 

Чл. 108 от ЗС 09.01.2014г 15.01.2014 г.  С-я  Жбантова 

  Гр.д. № 133/14г Чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ 07.02.2014г 11.02.2014г С-я  Жбантова 

  Гр.д. №317/14г. Чл. 127 а от СК 26.03.2014г 27.03.2014г С-я Жбантова 

  Гр.д. № 395/14г Чл. 344 ал. 1 т. 1,2 и 3 

от КТ 

16.04.2014г 17.04.2014г. С-я Хаджиев 

 Гр.д. № 404/14г Възстановяване на 

щети 

17.04.2014 23.04.2014г. С-я Жбантова 

  Гр.д. №548/14г  Чл. 108 от ЗС 03.06.2014г 05.06.2014г С-я Хаджиев 

  Гр.д. № 684/14г Чл. 258 от ЗЗД 09.07.2014г 14.07.2014г. С-я Петров 

  Гр.д. № 731/14г Чл. 124, ал. 1,4 и 5 от 

ГПК 

23.07.2014г 29.07.2014г С-я  Жбантова 

  Гр.д. № 794/14г. Чл. 108 от ЗС 08.08.2014г 20.08.2014г. С-я Жбантова 

  Гр.д. № 803/14г. Чл. 124, ал.1 от ГПК 12.08.2014г 20.08.2014г С-я Жбантова 

  Гр.д. № 790 / 14г. Чл. 34 от ЗС 07.08.2014г 19.09.2014г С-я Жбантова 

  Гр.д. № 508/14г. Чл. 108 от ЗС и чл. 

109 от ЗС 

19.05.2014г 24.09.2014г. С-я Жбантова 

 ЧГр.д. № 894/14г. Чл. 410 от ГПК 26.09.2014г 01.10.2014г С-я Жбантова 

  Гр.д. № 975/14г. Чл. 32 ал. 2 от ЗС 31.10.2014г 31.03.2015г С-я Хаджиев 

  Гр.д. № 1149/14г. Чл.1, ал.1 от 

ЗОНДОЗВ 

22.12.2014г 13.01.2015г. С-я Жбантова 

      

 Иван Филчев Гр.д.№807/06г. Чл.108 от ЗС 13.11.2006г 20.02.2014г. С-я Жбантова 

      

 Стефан 

Шарланджиев 

ЧГр.д. № 520 / 

14г. 

Чл.417 от ГПК 23.05.2014г 26.05.2014г. С-я Божинов 

  Гр.д. №719/14г Чл. 79 от ЗЗД 18.07.2014г 18.07.2014г С-я Божинов 

  Гр.д. № 814/11г. Чл. 109 от ЗС 29.07.2011г 11.09.2014г. С-я Хаджиев 

      

      

 Валентин 

Божинов 

ЧГр.д. № 520 / 

14г. 

Чл.417 от ГПК 23.05.2014г 27.05.2014г. С-я  Петров 

      

      

 Васко Петров ЧГр.д. № 520 / 

14г. 

Чл.417 от ГПК 23.05.2014г 28.05.2014г. С-я  

Карагьозова 

  Гр.д. № 684/14г Чл. 258 от ЗЗД 09.07.2014г 01.09.2014 С-я  Жбантова 

      

      

2015 г.      

Стоян Хаджиев  Гр.д. № 72/15г. ЧЛ. 14/4/ ОТ ЗСПЗЗ 28.01.2015г 30.01.2015г С-я Жбантова 

  ЧГр.д. № 101/15г. Чл. 417 от ГПК 06.02.2015г 12.02.2015 С-я Попов 

  Гр.д. № 235/15г. Чл. 59 от ЗЗД 23.03.2015г 24.03.2015г. С-я Жбантова 

  Гр.д. № 131/15г. Чл. 124 от ГПК 17.02.2015г 20.04.2015г. С-я Попов 

  Гр.д. №975/14г Чл. 32 ал. 2 от ЗС 31.10.2014г 03.04.2015г С-я Петров 

      

      

Магдалена 

Жбантова-

Стефанова 

  ЧГр.д. №105/15г Чл. 410 от ГПК 10.02.2015г 11.02.2015г С-я Хаджиев 

  Гр.д. № 124/15г. ЧЛ.8,Т. 1,АЛ. 1 ОТ 

ЗЗДН 

13.02.2015г 13.02.2015 С-я Попов 

 ЧГр.д. №408/15г Чл. 417 от ГПК 12.05.2015г 12.05.2015г С-я Попов 
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  Гр.д. № 72/15г. ЧЛ. 14/4/ ОТ ЗСПЗЗ 28.01.2015г 03.06.2015г С-я Попов 

      

      

Костадин 

Попов 

  Гр.д. № 

1149/14г. 

ЧЛ. 1,АЛ. 1 И 2 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ОТГОВОРНОСТТА 

НА ДЪРЖАВАТА И 

ОБЩИНИТЕ ЗА 

ВРЕДИ 

22.12.2014г 13.01.2015г С-я Жбантова 

  Гр.д. №975/14г Чл. 32 ал. 2 от ЗС 31.10.2014г 31.03.2015г С-я Хаджиев 

  Гр.д. № 72/15г. ЧЛ. 14/4/ ОТ ЗСПЗЗ 28.01.2015г 04.06.2015г С-я  

Шарланджиев 

 Гр.д.514/2015 ЧЛ. 45 ОТ ЗЗД 15.06.2015г 18.06.2015г С-я Жбантова 

      

      

 Мария 

Карагьозова 

Гр.д. №167/15г Чл. 45 от ЗЗД 04.03.2015г 08.05.2015г С-я Попов 

  Гр.д. № 72/15г. ЧЛ. 14/4/ ОТ ЗСПЗЗ 28.01.2015г 10.06.2015г изпратено в ОС 

Благоевград 

      

      

Васко Петров  Гр.д. №975/14г Чл. 32 ал. 2 от ЗС 31.10.2014г 14.05.2015г С-я Божинов 

  Гр.д. № 72/15г. ЧЛ. 14/4/ ОТ ЗСПЗЗ 28.01.2015г 08.06.2015г С-я Божинов 

      

      

 Валентин 

Божинов 

 Гр.д. №975/14г Чл. 32 ал. 2 от ЗС 31.10.2014г 18.05.2015г С-я   

Шарланджиев 

  Гр.д. № 72/15г. ЧЛ. 14/4/ ОТ ЗСПЗЗ 28.01.2015г 09.06.2015г С-я  

Карагьозова 

      

      

 Стефан 

Шарланджиев 

 Гр.д. №975/14г Чл. 32 ал. 2 от ЗС 31.10.2014г 19.05.2015г С-я  

Карагьозова 

  Гр.д. № 72/15г. ЧЛ. 14/4/ ОТ ЗСПЗЗ 28.01.2015г 05.06.2015г С-я Петров 

      

 

 

Обобщената информация за периодите на проверката по съдии е следната: 

 

Съдия Стоян Хаджиев - отводи по 7 бр. дела за 2013г.; по 4 бр. дела за 2014г.; 

по 5 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова - отводи по 10 бр. дела за 2013г.; по 8 

бр. дела за 2014г.; по 4 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Костадин Попов - отводи по 10 бр. дела за 2013г.; по 15 бр. дела за 

2014г.; по 4 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Стефан Шарланджиев - отводи по 1 бр. дела за 2013г.; по 3 бр. дела за 

2014г.; по 2 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Мария Карагьозова - отводи по 1 бр. дела за 2013г.; по 0 бр. дела за 

2014г.; по 2 бр. дела  за периода на 2015г., 

Съдия Иван Филчев - отводи по 1 бр. дела за 2013г.; по 1 бр. дела за 2014г.; 

Съдия Валентин Божинов - отводи по 0 бр. дела за 2013г.; по 1 бр. дела за 

2014г.; по 2 бр. дела  за периода на 2015г., 
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Съдия Васко Петров - отводи по 0 бр. дела за 2013г.; по 2 бр. дела за 2014г.; по 2 

бр. дела  за периода на 2015г 

 

От извършената на случаен принцип проверка на направените отводи по гр.дела 

№ № 1339/2012г., 96/2013г., 1092/2013г., 429/2013г., 455/2013г., 684/2014г. бе 

констатирано, че определенията са издадени на основание чл. 22, ал.1, т.6 ГПК и 

съдържат мотиви. Не бе установена практика (като в някои съдилища) съдиите да се 

отвеждат без мотиви или с неясни такива, като в бъдеще следва да се съобразят и   

писмо на Председателя на ВКС - изх. № 236/11.06.2015г. относно прилагането на  

чл.22, ал.1, т.6 от ГПК само в случаите, когато на съдията е поискан отвод от страна 

по делото.  В този смисъл ще бъде направена и съответната препоръка. 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА  

 

Общ брой постановени решения през 2013 г., 2014г. и периода на 2015г. 
 

Постановените съдебни решения за 2013г. са общо 358 броя, за 2014 г. - 407 

броя и за периода на 2015г. 541 броя, по съдии както следва: 

Съдия Стоян Хаджиев – 135 бр. за 2013г.; 132 бр. за 2014г.; 143 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Магдалена Жбантова-Стефанова - 99 бр. за 2013г.; 120 бр. за 2014г.; 186 

бр. за периода на 2015г.  

Съдия Костадин Попов – 114 бр. за 2013г.; 133 бр. за 2014г.; 144 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Мария Карагьозова – 8 бр. за 2013г.; 3 бр. за 2014г.; 28 бр. за периода на 

2015г., 

Съдия Валентин Божинов - 0 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.; 8 бр. за периода на 

2015г., 

Съдия Васко Петров – 1 бр. за 2013г.; 4 бр. за 2014г.; 15 бр. за периода на 2015г., 

Съдия Стефан Шарланджиев - 1 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.; 17 бр. за периода 

на 2015г. 

 

Постановените съдебни решения след едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК и след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК 

 

 за 2013г. 
 

 
Съдия докладчик -/общ 

брой просрочени 

решения 

№ дело Правно основание Дата, на 

която делото 

е обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в книгата 

за открити 

заседания  

Забава/в дни и 

месеци/ след 

едномесечния 

срок по чл. 

235,ал.5 ГПК 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

двуседмичния 

срок 

по чл. 316 

ГПК 
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Магдалена Жбантова-

Стефанова -7 бр. 

Гр.д.1040/2011 

г. 

ЧЛ. 3 ОТ ЗС 13.02.2013 г. 31.05.2013 г. 2м.и 18 дни  

 Гр.д.1000/2012 ЧЛ. 124,АЛ. 1 ОТ 

ГПК ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.537,АЛ. 2 ОТ 

ГПК 

23.05.2013 г. 27.06.2013 г.            4 дни  

 Гр.д.204/2013 ЧЛ. 108 ОТ ЗС 09.09.2013 г. 11.10.2013 г.            2 дни  

 Гр.д.457/2006 чл. 34 ОТ ЗС 11.09.2013 г. 04.11.2013 г.          25 дни  

 Гр.д.95/2013 ЧЛ. 422 ОТ ГПК 06.12.2013 г. 15.01.2014 г.            9 дни  

 Гр.д.1060/2012 ЧЛ. 108 ОТЗС И 

ЧЛ. 537,АЛ. 2 ОТ 

ГПК 

06.12.2013 г. 20.02.2014 г. 1м.и 14 дни  

 Гр.д.855/2013 ЧЛ. 422,,АЛ. 1 ОТ 

ГПК ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 415,АЛ.1 ОТ 

ГПК ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 79 ОТ ЗЗД И 

ЧЛ. 63 ОТ ЗЗД 

16.12.2013 г. 23.01.2014 г.            7 дни  

       

       

Стоян Хаджиев – 7 бр. Гр.д.1150/2012 ЧЛ. 124,АЛ. 1 ОТ 

ГПК ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 537,АЛ. 2 ОТ 

ГПК 

21.05.2013 г. 24.06.2013 г.          3 дни  

 Гр.д.168/2013 ЧЛ. 422 ОТ ГПК 09.09.2013 г. 11.10.2013 г.          2 дни  

 Гр.д.160/2013 ЧЛ. 32,АЛ. 2 ОТ 

ЗС 

11.09.2013 г. 15.10.2013 г.          4 дни  

 Адм.д.576/2013 чл. 34 ОТ ЗС 12.09.2013 г. 17.10.2013 г.          5 дни  

 Гр.д.624/2013 Чл.86 от ЗЗД 17.12.2013 г 20.01.2014 г.          3 дни  

 Гр.д.563/2013 ЧЛ. 422,АЛ. 1 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

415,АЛ. 1 ОТ ГПК 

18.12.2013 г. 24.01.2014 г          6 дни  

 Гр.д.824/2013 ЧЛ. 71 ОТ ЗАКОН 

ЗА ЗАЩИТА ОТ 

ДИСКРИМИНАЦ

ИЯТА 

19.12.2013 г. 24.01.2014 г.          5 дни  

       

Костадин Попов -79 бр. Гр.д.д312/2012 

г. 

ЧЛ. 422 ОТ ГПК 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

415 ОТ ГПК 

11.01.2013 г. 27.06.2013 г. 4м.и 16 дни  

 Гр.д.25/2012 г. ЧЛ. 422 ОТ ГПК 11.01.2013 г. 22.05.2013 г. 3м.и 11 дни  

 Гр.д.780/2012 г. ЧЛ. 49 ОТ СК 11.01.2013 г 23.03.2013 г. 1 м.и 12 дни  

 Гр.д.985/2012 г. ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

22.01.2013 г 18.05.2013 г. 2м.и 26 дни  

 Гр.д.507/2012 г ЧЛ. 415,АЛ. 1 ОТ 

ГПК ,ЧЛ. 9 И ЧЛ. 

11,Т. 7 И Т.11 ОТ 

ЗПК,ЧЛ. 33 ОТ 

ЗПК 

30.01.2013 г. 24.06.2013 г. 3м.и 24 дни  

 Гр.д.130/2013  ЧЛ. 25, Т. 3 ОТ 

ЗЗД 

06.02.2013 г. 20.06.2013 г. 3м.и 15 дни  

 Гр.д.503/2012 г. ЧЛ. 127 А,АЛ. 2 

ОТ СК 

06.02.2013 г. 16.09.2013 г. 6м.и 8 дни  

 Гр.д.499/2012 г. ЧЛ. 415,АЛ.1,ЧЛ. 

9 И ЧЛ. 11,Т.7 

06.02.2013 г. 18.04.2013 г. 1м.и 10 дни  
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ИТ.11 ОТ ЗПК 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 79 

ОТ ЗЗД И ЧЛ. 86 

ОТ ЗЗД 

 Гр.д.720/2012 г. ЧЛ. 415,АЛ. 1 ,ЧЛ. 

9 И 11,Т. 11 ОТ 

ЗПК ,ЧЛ. 33 ОТ 

ЗПК ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 79 ОТ ЗЗД И 

ЧЛ. 86 ОТ ЗЗД 

06.02.2013 г. 17.04.2013 г. 1м. и 9 дни  

 Гр.д.775/2012 г. чл. 422 от ГПК 06.02.2013 г. 18.04.2013 г. 1м. и 10 дни  

 Гр.д.764/2012 г. ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

06.02.2013 г. 20.05.2013 г. 2м. и 12 дни  

 Гр.д782/2012 г. ЧЛ. 49 АЛ.1 ОТ 

СК 

06.02.2013 г. 12.04.2013 г. 1м. и 4 дни  

 Гр.д.410/2012 г. ЧЛ. 422 ОТ ГПК 07.02.2013 г. 18.09.2013 г. 6м.и 9 дни  

 Гр.д.1549/2011 ЧЛ. 124,АЛ. 1 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

537,АЛ. 2 ОТ ГПК 

И ЧЛ. 389 ОТ ГПК 

07.02.2013 г. 18.09.2013 г 6м.и 9 дни  

 Гр.д.110/2013 г. ЧЛ. 50  ОТ СК 19.02.2013 г. 11.04.2013 г. 21 дни  

 Гр.д.116/2013 г. ЧЛ. 19 ОТ ЗГР 19.02.2013 г. 10.04.2013 г 20 дни  

 Гр.д.117/2013 г. ЧЛ. 50 ОТ СК 19.02.2013 г. 10.04.2013 г. 20 дни  

 Гр.д.127/2013 г. ЧЛ. 19 ОТ ЗГР 20.02.2013 г. 10.04.2013 г. 19 дни  

 Гр.д.458/2012 г. ЧЛ. 55 ОТ ЗЗД 21.02.2013 г. 17.10.2013 г. 6м.и 24 дни  

 Гр.д.345/2012 г. ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ 

СК, ВР. С ЧЛ. 318 

И СЛ. ОТ ГПК 

28.02.2013 г. 12.04.2013 г. 13 дни  

 Гр.д.1021/2011г ЧЛ. 34 ОТ ЗС ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 27,АЛ. 1 

И 28 ОТ СК 

05.03.2013 г. 28.10.2013 г. 6 м.и 23 дни  

 Гр. 1131/2012 ЧЛ. 79 И 86 ОТ 

ЗЗД 

20.03.2013 г. 21.06.2013 г. 2м.и 1 ден  

 Гр.д.291/2013  ЧЛ. 30,АЛ. 1 ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 29,Т. 9 

ОТ ЗЗД 

22.03.2013 г. 21.05.2013 г. 2 м.  

 Гр.292/2013  ЧЛ. 30,АЛ. 1 ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 29,Т. 9 

ОТ ЗЗД 

22.03.2013 г. 21.05.2013 г. 2 м.  

 Гр.д.318/2012 ЧЛ. 422 ОТ ГПК 02.04.2013 г. 21.06.2013 г. 1 м.и 15 дни  

 Гр. д.3/2013 ЧЛ. 422 ОТ ГПК 02.04.2013 г. 20.06.2013 г 1м. и 18 дни  

 Гр.д.1070/2012 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

02.04.2013 г. 05.06.2013 г. 2м. и 3 дни  

 Гр.д.1075/2010 ЧЛ.34 ЗС 02.04.2013 г. 16.08.2013 г. 3м.и 14 дни  

 Гр.д.466/2012  чл. 415,ал 1 във вр. 

с чл. 422,ал. 1 от 

ГПК 

02.04.2013 г. 25.11.2013 г. 6м. и 23 дни  

 гр.д.1128/2012  ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ 

СК 

05.04.2013 г. 05.06.2013 г. 1м.  

 Гр.д.1133/2012 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

17.04.2013 г. 05.06.2013 г. 19 дни  

 Гр.д.1276/2012  чл. 49,ал. 1 от СК 17.04.2013 г. 05.06.2013 г. 19 дни  

 Гр.д.1110/2012 ЧЛ. 227,АЛ. 1,Б. В 

ОТ ЗЗД И ЧЛ. 

55,АЛ. 1 ОТ ЗЗД 

18.04.2013 г. 19.09.2013 г. 4 м.  
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 Гр.д.1181/2012 ЧЛ. 127,АЛ. 2 ОТ 

СК ,ЧЛ. 127 А ОТ 

СК ВЪ ВР. С ЧЛ. 

76,Т. 9 ОТ ЗБЛД 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

210,АЛ. 1 ОТ ГПК 

И ЧЛ. 211 О ГПК 

18.04.2013 г. 26.07.2013 г. 2 м.и 8 дни  

 гр.д.140/2012 ЧЛ. 27 ОТ ЗЗД 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

29,АЛ. 10 ОТ ЗЗД 

ВЪВ ВР. СЧЛ. 

32,АЛ.1 ОТ ЗЗД И 

ЧЛ. 42,АЛ. 2 ОТ 

ЗД 

17.05.2013 г. 28.11.2013 г. 5 м. и 11 дни  

 Гр.д.629/2012 ЧЛ. 127 А ОТ СК 17.05.2013 г. 30.07.2013 г. 1 м.и13 дни  

 Гр.д.373/2013 чл.19 ал.1 от ЗГР 

във вр. с чл.530 и 

следв. от ГПК 

28.05.2013 г. 19.07.2013 г.          22 дни  

 Гр.д.390/2013 чл.542 и следв. от 

ГПК във вр. с 

чл.38 ал.4 от ЗГР. 

11.06.2013 г. 14.08.2013 г. 1м.и 3 дни  

 гр.д.580/2013 г. ЧЛ. 26,АЛ. 1 ОТ 

ЗЗД ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 25,АЛ. 1,Т. 3 

ОТ ЗЗД 

26.06.2013 г. 14.08.2013 г.        19 дни  

 Гр.д.101/2013 ЧЛ. 127,АЛ. 2 И 3 

ОТ СК 

27.06.2013 г. 31.03.2014 г. 8 м.и 4 дни  

 Гр.д.513/2012 ЧЛ. 415 ОТ ГПК 16.07.2013 г. 15.10.2013 г. 1м.и 29 дни  

 Гр.д.485/2013 ЧЛ. 19 ОТ ЗГР 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

530 И СЛ. ОТ ГПК 

17.07.2013 г. 16.09.2013 г. 1 м.   

 Гр.347/2013 г. ЧЛ. 49 ОТ СК 19.07.2013 г. 16.09.2013 г. 28 дни  

 Гр.752/2013 ЧЛ.30, АЛ.1 ОТ 

ЗЗД 

12.08.2013 г. 14.10.2013 г. 1 м.и 2 дни  

 Гр.1167/2012 г. ЧЛ. 19,АЛ. 3 ОТ 

ЗЗД   

03.09.2013 г. 26.02.2014 г. 4м.и 23 дни  

 Гр.1164/2012 г ЧЛ. 127,АЛ. 2 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

127,АЛ. 1 ОТ СК 

,ЧЛ. 143,АЛ. 2 ОТ 

СК И ЧЛ. 149 ОТ 

СК ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

210 ОТ 

03.09.2013 г. 21.11.2013 г. 1 м.и 18 дни  

 Гр.д.833/2013 ЧЛ. 25,АЛ. 1,Т. 1 

И 2 ОТ ЗЗД 

16.09.2013 г. 20.11.2013 г. 1м.и 5 дни  

 Гр.д.297/2013  ЧЛ. 124,АЛ. 1 ОТ 

ГПК 

17.09.2013 г. 21.01.2014 г 3 м.и 4 дни  

 Гр.96/2013 ЧЛ. 415,ЧЛ. 422 

ОТ ГПК ВЪВ ВР. 

С ЧЛ. 266 ОТ ЗЗД 

,ЧЛ. 86 И 79 ,АЛ. 

1,ПР. 1 ОТ ЗЗД 

19.09.2013 г. 22.11.2013 г. 1м.и 3 дни  

 Гр.д.791/2013 ЧЛ. 50  ОТ СК 20.09.2013 г. 21.10.2013 г.         1 ден  

 Гр.д.706/2013 чл.542 от ГПК 08.10.2013 г. 11.11.2013 г.         3 дни  

 Гр.д.810/2013 чл.19 ал.1 от ЗГР 

във вр. с чл.530 и 

следв. от ГПК 

08.10.2013 г. 11.11.2013 г.         3 дни  
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 Гр.651/2013 ЧЛ. 19,АЛ. 1 ОТ 

ЗГР И ЧЛ.531 ОТ 

ГПК 

08.10.2013 г. 11.11.2013 г.         3 дни  

 Гр.д.699/2013 ЧЛ. 19 ОТ ЗГР 08.10.2013 г 11.11.2013 г         3 дни  

 Гр.1128/2009 ЧЛ.28 ОТ СК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ.341 ОТ 

ГПК 

15.10.2013 г. 19.12.2013 г. 1м.и 4 дни  

 Гр.д.434/2013 чл. 415 от ГПК 15.10.2013 г. 19.12.2013 г. 1м. и 4 дни  

 Гр.д.611/2009 чл.53,ал.2 от ЗКИР 16.10.2013 г. 30.06.2014 г. 7 м.и 14 дни  

 Гр.д.202/2010 ЧЛ. 422 ОТ ГПК, 

ВР. С ЧЛ. 415 

АЛ.1 Т.1 ОТ ГПК 

И ЧЛ. 412 ОТ ГПК 

16.10.2013 г. 07.07.2014 г 7 м.и 21 дни  

 Гр.д.362/2013 ЧЛ. 227,Б. В ОТ 

ЗЗД 

29.10.213 г. 17.01.2014 г. 1 м.и 19 дни  

 Гр.д.593/2012 ЧЛ. 32,АЛ. 2 ОТ 

ЗС 

30.10.2013 г. 25.01.2014 г. 1 м.и 26 дни  

 Гр.794/2013 ЧЛ. 49  ОТ СК 07.11.2013 г. 16.01.2014 г. 1м.и 9 дни  

 Гр.д.991/2013 ЧЛ. 19 ОТ ЗГР 

,ЧЛ. 530 от ГПК и 

следващите от 

ГПК 

14.11.2013 г. 16.01.2014 г. 1 м.и 2 дни  

 Гр.д.705/2013 ЧЛ. 45 ОТЗЗД 15.11.2013 г. 16.01.2014 г. 1м.и 2 дни  

 Гр.д.918/2013 ЧЛ. 50 ОТ СК 26.11.2013 г. 17.01.2014 г.         22 дни  

 Гр.д.387/2013 ЧЛ. 124 ОТ ГПК 26.11.2013 г. 20.01.2014 г.         25 дни  

 Гр.д.656/2013 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

26.11.2013 г. 17.01.2014 г.         22 дни  

 Гр.д.479/2013 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

26.11.2013 г.  16.01.2014 г.          21 дни  

 Гр.д.1091/2012 ЧЛ 430 ОТ ТЗ 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 99 

ОТ ЗЗД 

27.11.2013 г. 18.02.2014 г 1м.и 22 дни  

 Гр.д.1054/2013 ЧЛ. 50 ОТ СК 29.11.2013 г. 17.01.2014 г.         19 дни  

 Гр.д.1076/2013 ЧЛ. 50 ОТ СК 11.12.2013 г.  21.01.2014 г.         10 дни  

 Гр.д.419/2013 ЧЛ. 430 ОТ ТЗ 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 99 

ОТ ЗЗД 

12.12.2013 г. 22.01.2014 г.         10 дни  

 Гр.320/2012 ЧЛ. 109 ОТ ЗС 12.12.2013 г. 30.06.2014 г. 5 м.и 18 дни  

 Гр.д.488/2013 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

13.12.2013 г. 23.01.2014 г.           10 дни  

 Гр.д.703/2013  ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

17.12.2013 г. 21.01.2014 г.            4 дни  

Костадин Попов Гр.д.1251/2012 ЧЛ. 144 ОТ СК 06.02.2013 г. 21.10.2013 г.  7м.и 29 дни 

 гр.д.1116/2012 ЧЛ. 128 ВЪВ ВР. 

С ЧЛ. 225 И ЧЛ. 

344 ОТ КТ 

03.04.2013 г. 05.06.2013 г.  1м.и 18 дни 

 Гр.д.1243/2012 чл.144 от СК. 19.04.2013 г. 24.10.2013 г.  5м.и 22 дни 

 Гр.д.10/2013 г. ЧЛ. 344,АЛ. 1,Т. 1 

И 2 И 3 ОТ КТ ВЪ 

ВР. С ЧЛ. 225,АЛ. 

1 ОТ КТ 

19.04.2013 г. 18.09.2013 г.  4м.и 16 дни 

 Гр.д.315/2012 г. ЧЛ. 245,АЛ. 1 И 2 

ВЪВР. С ЧЛ 242 О 

КТ 

12.08.2013 г. 23.01.2014 г.  4м.и 28 дни 
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 за 2014г. 
Съдия докладчик -/общ 

брой просрочени 

решения 

№ дело Правно основание Дата, на 

която делото 

е обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в книгата 

за открити 

заседания  

Забава/в дни и 

месеци/ след 

едномесечния 

срок по чл. 

235,ал.5 ГПК 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

двуседмичния 

срок 

по чл. 316 

ГПК 

Стоян Хаджиев – 13 бр. Гр.д.766/2013 ЧЛ.124 ОТ ГПК 14.01.2014 г. 18.02.2014 г. 4 дни  

 Гр.д.753/2012 ЧЛ. 108 ОТ ЗС 15.01.2014 г. 19.02.2014 г. 4 дни  

 Гр.д.574/2013 ЧЛ. 208 ОТ КЗ И 

ЧЛ. 86 ОТ ЗЗД 

12.02.2014 г. 17.03.2014 г.  3 дни  

 Гр.д.1292/2012 ЧЛ. 124,АЛ. 1 ОТ 

ГПК 

08.04.2014 г. 15.05.2014 г.  7 дни  

 Гр.  д.   4/2014 ЧЛ. 422,АЛ. 1 ОТ 

ГПК ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 415,АЛ. 1 ОТ 

ГПК 

08.04.2014 г. 16.05.2014 г.  8 дни  

 Гр.д.481/2014 ЧЛ. 32,АЛ. 2 ОТ 

ЗС 

11.09.2014 г. 14.10.2014 г.   3 дни  

 Гр.д.548/2014 ЧЛ. 108 ОТ ЗС ЧЛ. 

537,АЛ. 2 ОТ ГПК 

22.10.2014 г. 01.12.2014 г.    9 дни  

 Гр.д.814/2011 ЧЛ. 109 ОТ ЗС 04.11.2014 г 07.01.2014 г.     1 м.и 3 дни  

 Адм.д.756/2014 ЧЛ.149, АЛ.5 ОТ 

АПК 

05.11.2014 г. 05.01.2015 г.     1 м.  

 Гр.д.604/2014 ЧЛ. 53,АЛ. 2 ОТ 

ЗКИР 

05.11.2014 г. 10.12.2014 г.     5 дни  

 Адм.д.409/2014 ЧЛ. 34 ОТ ЗСПЗЗ 06.11.2014 г. 06.01.2015 г.      1 м.  

 Гр.д.305/2014 ЧЛ.127,АЛ.2 ОТ 

СК,ЧЛ. 127 А ОТ 

СК ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

76,Т. 9 ОТ ЗБЛД 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

210 ,АЛ. 1 ОТ ГПК 

06.11.2014 г. 22.12.2014 г.      16 дни  

 Гр.д.1128/2013 чл.344, ал.1, т.1,т.2 

и 3 от КТ, чл.225 

,ал.2 от КТ 

08.04.2014 г. 13.05.2014 г.      21 дни 

Магдалена Жбантова-

Стефанова – 19 бр. 

Гр.д.28/2013 ЧЛ. 14,АЛ. 4 ОТ 

ЗСПЗЗ 

12.02.2014 г. 21.03.2014 г.              7 дни  

 Адм.д.1132/201

3 

ЧЛ. 10, АР. 1 ОТ 

ЗСПЗЗ 

13.02.2014 г. 19.03.2014 г.              4 дни  

 Гр.д.366/2013 ЧЛ. 124 ОТ ГПК 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

108 ОТ ЗС, ЧЛ. 

357,АЛ. 2 ОТ ГПК 

И ЧЛ. 55 ОТ ЗЗД 

28.02.2014 г. 11.04.2014 г.            12 дни  

 Гр.д.1001/2012 ЧЛ.227,АЛ.1 Б В 

ОТ ЗЗД 

23.04.2014 г. 02.06.2014 г.    10 дни  

 Гр.д.311/2013 Чл.422 от ГПК във 

вр. с чл.79, ал. от 

ЗЗД 

24.04.2014 г. 04.07.2014 г.  1 м.и 10 дни  

 Гр.д.921/2013 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

08.05.2014 г. 18.08.2014 г. 2 м.и 10 дни  

 Гр.д.1188/2013 ЧЛ. 55, ал.1 ОТ 09.05.2014 г. 11.07.2014 г. 1 м.и 2 дни  
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ЗЗД 

 Гр.д.286/2014 ЧЛ. 133, АЛ. 1, Т. 

2 ОТ СК 

30.05.2014 г. 10.07.2014 г. 10 дни  

 Гр.д.236/2014 ЧЛ. 1, АЛ. 2 ОТ 

ОТ ЗАКОНА ЗА 

УСТАНОВЯВАН

Е НА ТРУДОВ И 

ОСИГУРИТЕЛЕН 

СТАЖ 

05.09.2014 г. 13.11.2014 г. 1 м.и 8 дни  

 Гр.д.301/2013 ЧЛ. 14,АЛ. 4 ОТ 

ЗСПЗЗ 

08.09.2014 г. 15.10.2014 г.  7 дни  

 Гр.д.1234/2013 чл. 108 от ЗС 08.10.2014 г. 17.02.2014 г. 3 м.и 9 дни  

 Гр.д.13/2014 ЧЛ. 108 ОТ ЗС ВР. 

С ЧЛ. 124,АЛ. 1 

ОТ ГПК 

06.11.2014 г. 30.12.2014 г.  25 дни  

 Гр.д.412/2014 ЧЛ. 124 ОТ ГПК 14.11.2014 г 06.02.2014 г. 1м.и 23 дни  

 Гр.д.1185/2013 ЧЛ. 108 ОТ ЗС 28.11.2014 г. 18.02.2015 г. 1м.и 21 дни  

 Гр.д.796/2014 ЧЛ.415 И СЛ. ГПК 28.11.2014 г. 19.02.2015 г. 1 м.и 22 дни  

 Гр.д.1231/2013 ЧЛ. 32,АЛ. 2 ОТ 

ЗС 

04.12.2014 г. 12.03.2015 г. 2 м.и 8 дни  

 Гр.д.852/2014 ЧЛ. 59,АЛ. 9 ОТ 

СК 

15.12.2014 г. 26.02.2015 г. 1 м.и 11 дни  

 Гр.д.878/2014 Чл.422 от ГПК 15.12.2014 г. 17.03.2015 г. 2 м.и 2 дни  

 Гр.д.804/2014 ЧЛ. 127 а от СК 

във вр. с чл 

45,чл.76 от ЗБЛД 

вр. с чл. 210 ал.1 

ГПК 

18.12.2014 г. 20.02.2015 г. 1 м.и 2 дни  

       

Костадин Попов – 88 

бр. 

Гр.д.97/2013 ЧЛ. 86 ОТ ЗЗД 08.01.2014 г. 02.07.2014 г 4 м.и 22 дни  

 Гр.д.289/2013 ЧЛ. 32,АЛ. 1 ОТ 

ЗДСл 

21.01.2014 г. 02.07.2014 г. 4 м.и 9 дни  

 Гр.д.413/2013 ЧЛ. 127,АЛ. 2 ОТ 

СК 

22.01.2014 г. 29.05.2014 г. 3 м.и 5 дни  

 Гр.д.129/2014 ЧЛ.26, АЛ.1 ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ.25, 

Т.3 ОТ ЗАКОН ЗА 

ЗАКРИЛА НА 

ДЕТЕТО 

11.02.2014 г. 27.10.2014 г. 7м.и 17 ди  

 Гр.д.128/2014 ЧЛ.25,Т.3 ОТ 

ЗАКОН ЗА 

ЗАКРИЛА НА 

ДЕТЕТО 

11.02.2014 г. 27.10.2014 г. 7м.и 17 дни  

 Гр.д.177/2013 ЧЛ. 124,АЛ. 1 ОТ 

ГПК 

18.02.2014 г. 27.06.2014 г. 3 м.и 7 дни  

 Гр..д920/2013 ЧЛ. 127 А,АЛ. 2 

ОТ СК И ЧЛ. 150 

ОТ СК 

19.02.2014 г. 23.05.2014 г. 2 м.и 2 дни  

 гр.д.1072/2012 ЧЛ. 415 ОТ ГПК 19.02.2014 г. 26.05.2014 г. 2м.и 5 дни  

 гр..д389/2013 ЧЛ. 422,АЛ.1 ОТ 

ГПК 

05.03.2014 г. 13.11.2014 г 7 м.и 8 дни  

 Гр.д.1131/2013 ЧЛ. 49, Л. 1 ОТ СК 07.03.2014 г. 09.04.2014 г.           2 дни  

 Гр..д513/2013 ЧЛ. 127,АЛ. 2 ОТ 

СК 

07.03.2014 г. 30.10.2014 г. 6 м.и 23 дни  
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 Гр.д.251/2014 ЧЛ. 25,Т. 3 ОТ 

ЗЗД 

12.03.2014 г. 30.04.2014 г.  18 дни  

 Гр.д.222/2014 ЧЛ. 26 ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 5,АЛ.1,ЧЛ. 

25,АЛ.1,Т.2 И 4 И 

ЧЛ. 35,АЛ. 2 ОТ 

ЗЗД 

18.03.2014 г 22.05.2014 г. 1м.и 4 дни  

 Гр.д.225/2014  ЧЛ. 26 ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 5,АЛ.1,ЧЛ. 

25,АЛ.1,Т.2 Т. 4 И 

ЧЛ. 35,АЛ. 2 ОТ 

ЗЗД 

18.03.2014 г. 22.05.2014 г. 1м.и 4 дни  

 Гр.д.175/2014 ЧЛ. 127, АЛ.1 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

122 И ЧЛ. 127А 

ОТ СК 

19.03.2014 г. 21.05.2014 г. 1 м.и 2 дни  

 Гр.д.209/2014 ЧЛ. 127,АЛ. 1 ОТ 

СК 

19.03.2014 г. 21.05.2014 г. 1 м.и 2 дни  

 Гр.д.1161/2013 ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ 

СК,ЧЛ. 141, Т. 1 

ОТ СК 

21.03.2014 г. 30.04.2014 г.    9 дни  

 Гр.д.373/2014  ЧЛ. 25,АЛ. 1,Т. 2 

ОТ ЗЗД 

10.04.2014 г. 22.05.2014 г.     12 дни  

 Гр..д227/2014 ЧЛ. 19,АЛ.1 ОТ 

ЗГР ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 530 И СЛ. ОТ 

ГПК И СЛ. ОТ 

ГПК 

15.04.2014 г. 21.05.2014 г.    6 дни  

 Гр.д.696/2013 Л. 124 ОТ ГПК 15.04.2014 г. 24.10.2014 г. 5 м.и 9 дни  

 Гр.д.962/2013 ЧЛ. 79 И 86 ОТ 

ЗЗД 

15.04.2014 г. 22.05.2014 г.    7 дни  

 Гр. д.10/2014 Чл.422 от ГПК 15.04.2014 г. 12.09.2014 г. 3 м.и 28 дни  

 Гр.д.445/2014 ЧЛ. 30,АЛ. 1 ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 29,Т. 6 и 

8 ОТ ЗЗД 

30.04.2014 г. 23.06.2014 г.  24 дни  

 Гр.д.143/2014 ЧЛ.124, АЛ.1 ОТ 

ГПК ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.537,АЛ.2 ОТ 

ГПК, ЦЕНА НА 

ИСКА 119,00 ЛВ 

13.05.2014 г. 23.06.2014 г.   10 дни  

 Гр.д.323/2013 ЧЛ. 26, АЛ. 1, 

ПРЕДЛ.1 И 2 И 

ЧЛ. 26, АЛ. 2, 

ПРЕДЛ. 4 И 5 

16.05.2014 г 24.03.2015 г. 9 м.и 8 дни  

 Гр. д.59/2014 ЧЛ. 200 И ЧЛ. 86 

ОТ ЗЗД 

16.05.2014 г. 28.11.2014 г. 5 м.и 12 дни  

 Гр.д.432/2014 ЧЛ. 8,Т. 4 ОТ 

ЗЗДН 

20.05.2014 г. 24.10.2014 г. 5м. и 4 дни  

 Гр.д.515/2014 ЧЛ. 25,Т. 3 ОТ 

ЗЗД 

23.05.2014 г. 26.06.2014 г.          3 дни  

 Гр..д279/2013 ЧЛ. 53,АЛ. 2 ОТ 

ЗКИР ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 124,АЛ. 1 ОТ 

ГПК 

27.05.2014 г. 25.11.2014 г. 4 м.и 29 дни  

 Гр.д.280/2013 ЧЛ. 53,АЛ. 2 ОТ 

ЗКИР ВЪВ  ВР. С 

ЧЛ. 124,АЛ. 1 ОТ 

ГПК 

27.05.2014 г. 25.11.2014 г. 4 м.и 29 дни  
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 Гр.д.429/2013 ЧЛ. 415 ОТ ГПК 28.05.2014 г. 03.09.2014 г. 2 м.и 6 дни  

 Гр.д.414/2014 ЧЛ. 19,АЛ. 1 ОТ 

ЗГР ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 530 И СЛ. ОТ 

ГПК 

28.05.2014 г. 18.07.2014 г.         21 дни  

 Гр.д.427/2014 ЧЛ. 19 ОТ ЗГР 28.05.2014 г. 18.07.2014 г.         21 дни  

 Гр.д.424/2014 ЧЛ. 19, ал.1 ОТ 

ЗГР 

28.05.2014 г 18.07.2014 г.         21 дни  

 Гр.д.45/2014 ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ 

СК, във вр. с ЧЛ. 

143, ал.2 от СК във 

вр. с чл.127 от  СК 

30.05.2014 г. 18.07.2014 г.         18 дни  

 Гр..д506/2014 ЧЛ.50 ОТ СК 09.06.2014 г. 16.07.2014 г.            7 дни  

 Гр.д.439/2014 ЧЛ. 50 ОТ СК 09.06.2014 г. 16.07.2014 г.            7 дни  

 Гр.д.564/2014 чл.30 във вр. с 

чл.29 т.8 и чл.25 

ал.1 т.1 и т.3 от 

ЗЗД 

09.06.2014 г. 19.11.2014 г.   4м.и 11 дни  

 Гр.д.570/2014 г ЧЛ. 25,АЛ. 1,Т.1 И 

3 ОТ ЗЗД 

12.06.2014 г. 15.09.2014 г. 2м.и 4 дни  

 Гр..д584/2014 ЧЛ. 30,АЛ. 1 И 

ЧЛ. 30 А ОТ ЗЗД 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

25,АЛ. 1,Т. 2 ОТ 

ЗЗД 

12.06.2014 г. 15.09.2014 г. 2м.и 4 дни  

 Гр..д585/2014 ЧЛ. 30,АЛ.1 И ЧЛ. 

30 А ОТ ЗЗД ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 

25,АЛ.1,Т. 2 ОТ 

ЗЗД 

12.06.2014 г. 15.09.2014 г. 2м.и 4 дни  

 Гр..д586/2014 ЧЛ. 30,АЛ. 1 И 

ЧЛ. 30 А ОТ ЗЗД 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

25,АЛ. 1,Т. 2 ОТ 

ЗЗД 

12.06.2014 г. 15.09.2014 г. 2м.и 4 дни  

 Гр..д594/2014 ЧЛ 25,Т. 3 ОТ ЗЗД 13.06.2014 г. 15.09.2014 г. 2м.и 3 дни  

 Гр..д676/2014 ЧЛ. 29,Т. 9 ОТ 

ЗЗД ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 30,АЛ. 1 ОТ 

ЗЗД 

08.07.2014 г. 17.09.2014 г.          9 дни  

 Гр..д596/2014 ЧЛ. 8 ОТ ЗЗДН 03.09.2014 г. 16.03.2015 г. 6м.и 13 дни  

 Гр.д.341/2014 ЧЛ. 127 ОТ ГПК 13.06.2014 г. 25.07.2014 г.         12 дни  

 гр.д.526/2014 ЧЛ. 38,АЛ. 4 ОТ 

ЗГР ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 56 И ЧЛ. 59 

ОТ ЗГР И ЧЛ. 

542,АЛ. 1 ОТ ГПК 

24.06.2014 г. 02.09.2014 г. 1 м.и 9 дни  

 Гр. д.547/2014 ЧЛ. 50 ОТ СК 25.06.2014 г. 01.09.2014 г.    1м.и 7 дни  

 Гр. д.313/2014 ЧЛ. 415 ОТ ГПК 25.06.2014 г. 08.09.2014 г.    1м.и14 дни  

 Гр.д.1339/2012 ЧЛ. 422,АЛ. 1  ОТ 

ГПК ВЪВВ ВР. С 

ЧЛ. 415,АЛ. 1 ОТ 

ГПК   

27.06.2014 г. 12.03.2015 г   7 м.и13 дни  

 Гр.д.208/2014 ЧЛ. 109 ОТ ЗС 27.06.2014 г. 28.07.2014 г.            1 ден  

 Гр.д.1113/2013 ЧЛ. 87,АЛ. 3 ОТ 

ЗЗД 

27.06.2014 г. 03.09.2014 г. 1 м.и  7 дни  
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 Гр.д.1218/2013 ЧЛ. 124 от ГПК 27.06.2014 г. 27.10.2014 г 3 м.  

 Гр.д.299/2014 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

07.07.2014 г. 03.09.2014 г.         27 дни  

 Гр.д.744/2013 ЧЛ. 124, АЛ. 1 

ВЪВ В 

08.07.2014 г. 16.02.2015 г. 6 м.и 8 дни  

 Гр.д.189/2014 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

11.07.2014 г. 03.09.2014 г.         23 дни  

 Гр.д.749/2013 ЧЛ. 49,АЛ.1 ОТ 

СК 

11.07.2014 г. 24.02.2015 г. 6 м.и 13 дни  

 Гр.д.669/2014 ЧЛ.50 ОТ СК 11.07.2014 г. 01.09.2014 г.           21 дни  

 Гр.д.212/2014 ЧЛ. 415,АЛ. 1 ОТ 

ГПК 

11.07.2014 г. 16.02.2015 г. 6 м.и  5 дни  

 Гр.д.758/2013 ЧЛ. 213 ОТ КЗ И 

ЧЛ. 86, АЛ. 1 ОТ 

ЗЗД 

15.07.2014 г. 13.03.2015 г. 6 м.и 15 дни  

 гр.д.682/2014 ЧЛ. 19,АЛ. 1 ОТ 

ЗГР ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 530 И СЛ. ОТ 

ГПК И ЧЛ. 542 И 

СЛ. ОТ ГПК 

29.07.2014 г. 01.09.2014 г.            3 дни  

 Гр.д.608/2014 ЧЛ. 143 ВЪВ ВР. 

С ЧЛ. 149 ОТ СК 

02.09.2014 г. 23.10.2014 г.           21 дни  

 Гр.д.896/2012 ЧЛ. 32,АЛ. 2 ОТ 

ЗС 

03.09.2014 г. 10.03.2015 г. 5 м.и  7 дни  

Костадин Попов Г. Д.694/2014 ЧЛ. 19 ОТ ЗГР И 

ЧЛ. 530 И  СЛ. ОТ 

ГПК 

15.09.2014 г. 24.10.2014 г.           9 дни  

 Гр.д.543/2014 ЧЛ. 127 АЛ. 2 ОТ 

СК 

16.09.2014 г. 24.10.2014 г.           8 дни  

 Гр.д.392/2014 ЧЛ. 422 ВЪ ВР. С 

ЧЛ. 415,АЛ. 1 И 

ЧЛ. 124 ОТ ГПК 

18.09.2014 г. 24.10.2014 г.           6 дни  

 Гр.д.459/2014 ЧЛ. 127 А ОТ СК 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 45 

И ЧЛ. 76 ОТ ЗДБЛ 

18.09.2014 г. 23.10.2014 г.           5 дни  

 Гр.д.825/2013 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

19.09.2014 г. 20.02.2015 г.  4 м.и 1 ден  

 Гр.д.601/2014 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК 

03.10.2014 г. 04.11.2014 г.           1 ден  

 Гр.д.674/2014 ЧЛ. 19,АЛ. 3 ОТ 

ЗГР 

03.10.2014 г. 04.11.2014 г.           1 ден  

 Гр.д.268/2014 ЧЛ. 127 А ОТ СК 14.10.2014 г. 16.02.2015 г. 3 м.и 2 дни  

 Гр.д.642/2014 ЧЛ. 127,АЛ. 2 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

127,АЛ. 1 ОТ СК 

ЧЛ. 143,АЛ. 2 ОТ 

СК И ЧЛ. 149 ОТ 

СК ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

127 А ОТ СК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 76,Т. 9 

ОТ ЗБЛД ВЪВ ВР. 

С ЧЛ. 210 ОТ ГПК 

16.10.2014 г 25.02.2015 г. 3 м.и 9 дни  

 Гр.д.505/2014 ЧЛ. 345 ОТ ТЗ, 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

232, АЛ. 2 ОТ ЗЗД, 

ВР. С ЧЛ. 79, АЛ. 

1 И ЧЛ. 86, АЛ. 1 

ОТ ЗЗД 

27.10.2014 г. 06.03.2015 г. 2 м.и 7 дни  
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Костадин Попов Гр.д.653/2013 ЧЛ. 415 ОТ ГПК 28.10.2014 г. 11.06.2014 г. 6 м.и 14 дни  

 Гр.д.668/2014 ЧЛ.415 ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.422 ОТ ГПК 

ЦЕНА НА ИСКА 

2732,40 ЛВ 

12.11.2014 г. 04.03.2015 г. 2 м.и 20 дни  

 Гр.д.679/2014 ЧЛ. 222,АЛ. 3 ОТ 

КТ ВР. С ЧЛ. 

358,АЛ. 3 ОТ КТ 

,ЧЛ. 359 ОТ КТ 

ЧЛ. 123 ОТ КТ 

ВЪВ ВР.- С ЧЛ.- 

123 А ОТ КТ 

12.11.2014 г. 16.02.2015 г 2 м.и 4 дни  

 Гр.д.511/2014 ЧЛ. 227,АЛ. 1,Б. В 

ОТ ЗЗД 

12.11.2014 г. 16.02.2015 г. 2 м.и 4 дни  

 Гр.д.440/2014 ЧЛ.- 422 ВЪВ ВР. 

С 415 ОТ ГПК 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

240 ОТ ЗЗД,ЧЛ. 86 

И ЧЛ. 79,АЛ 1 ОТ 

ЗЗД 

26.11.2014 г. 27.02.2015 г. 2м.и 2 дни  

 Гр.д.1026/2014 ЧЛ. 49,АЛ. 1 ОТ 

СК И ЧЛ. 318 И 

СЛ. ОТ ГПК 

12.12.2014 г. 24.02.2015 г. 1 м.и 13 дни  

Костадин Попов Гр.д.830/2013 ЧЛ. 360,АЛ. 1 ОТ 

КТ ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

344 ,АЛ. 1,Т.1,2 И 

3 ОТ КТ И ЧЛ. 225 

ОТ КТ 

07.01.2014 г. 27.10.2014 г.  9м.и 7 дни 

 Гр.д.223/2013 ЧЛ. 150 ОТ СК-

ш.0130 

22.01.2014 г. 25.02.2014 г.         20 дни 

 Гр.д.1093/2013 ЧЛ. 150 ОТ СК-

ш.0140 

18.02.2014 г. 26.05.2014 г.  3 м. 

 Гр.д.388/2013 ЧЛ. 360,АЛ. 1 ОТ 

КТ ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

344,АЛ. 1,Т. 1,2,3 

И 4 ОТ КТ ЧЛ. 

225,АЛ. 1 ОТ 

КТ,ЧЛ.225,АЛ. 3 

ОТ КТ И ЧЛ. 

220,АЛ. 1 ОТ КТ 

15.04.2014 г. 24.11.2014 г.  6м.и 23 дни 

 Гр.д.234/2014 ЧЛ. 150 ОТ СК-

ш.0140 

13.05.2014 г. 26.06.2014 г.           30 дни 

 Гр.д.1039/2013 ЧЛ. 344 

,АЛ.1,Т.1,2 И 3 ОТ 

КТ 

09.06.2014 г.  19.11.2014 г.  4м.и 26 дни 

 Гр.д.680/2014 ЧЛ. 

344,АЛ.1,Т.1,2,3,Ч

Л. 225,АЛ. 1 ОТ 

КТ ВЪВ ВР. С 358 

И ЧЛ. 360 ОТ КТ 

15.09.2014 г. 17.06.2015 г.  8м. 18 дни 

 Гр.д.333/2014 ЧЛ. 150 СК – 

ш.0140 

27.10.2014 г. 24.02.2015 г.  4м.и 4 дни 

 Гр..д653/2013    Л. 415 ОТ ГПК  28.10.2014 г. 11.06.2015 г.  6м.и 14 дни 

 

 

 за периода на 2015г. 
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Съдия докладчик -/общ брой 

просрочени решения 

№ дело Правно 

основание 

Дата, на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в книгата 

за открити 

заседания  

Забава/в 

дни и 

месеци/ 

след 

едномесечн

ия срок по 

чл. 235,ал.5 

ГПК 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

двуседмичн

ия срок 

по чл. 316 

ГПК 

Магдалена Жбантова-Стефанова – 13 

бр. 

Гр.д.913/2014 ЧЛ. 45 И 52 

ОТ ЗЗД 

14.01.2015 г. 24.03.2015 г.  1м.и 8 дни  

 Гр.д.821/2014 ЦЕНА НА 

ИСКА 

7030,80ЛВ. 

09.02.2015 г. 25.03.2015 г.         16 дни  

 Гр.д.302/2013 ЧЛ. 14,АЛ. 

4 ОТ 

ЗСПЗЗ 

12.02.2015 г. 13.05.2015 г. 2м.и 2 дни  

 Гр.д.941/2014 ЧЛ. 

124,АЛ. 1 

ОТ ГПК 

23.02.2015 г. 25.05.2015 г 2м.и 3 дни  

 Гр.д.1004/2014 ЧЛ. 127 ОТ 

СК 

26.02.2015 г. 17.04.2015 г.         22 дни  

 Гр.д.593/2013 ЧЛ. 430 ОТ 

ТЗ ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 

99 ОТ ЗЗД 

09.03.2015 г. 02.05.2015 г.         23 дни  

 Гр.д.1008/2014 Л. 127,АЛ. 

2 ОТ СК 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 143 ОТ 

СК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 

127 А ОТ 

СК 

12.03.2015 г. 21.04.2015 г.           9 дни  

 Гр.д.1133/2014 Л.  415, АЛ. 

1 ОТ ГПК, 

ЧЛ. 9 И 

ЧЛ. 11, Т. 

7, Т. 11 ОТ 

ЗПК И ДР. 

25.03.2015 г. 18.05.2015 г.        23 дни  

 Гр.д.954/2014 ЧЛ. 124 ОТ 

ГПК 

27.03.2015 г. 05.06.2015 г. 1 м. и 8 дни  

 Гр.д.35/2014 ЧЛ. 32,АЛ. 

2 ОТ ЗС 

15.04.2015 г. 18.06.2015 г. 1м.и 4 дни  

 Гр.д.1048/2014 ЧЛ. 124 ОТ 

ГПК 

24.04.2015 г. 22.06.2015 г.       29 дни   

 Гр.д.857/2014 ЧЛ. 32,АЛ. 

2 ОТ ЗС 

08.05.2015 г. 24.06.2015 г.          16 дни  

 Гр.д.1126/2014 ЧЛ. 415, 

АЛ. 1ОТ 

ГПК И ДР 

22.05.2015 г. 25.06.2015 г.            3 дни  

Стоян Хаджиев – 9 бр. Гр.д.344/2014 ЧЛ.227,Б. В 

ОТ ЗЗД 

15.01.2015 г. 18.02.2015 г.     3 дни  

 Гр.д.856/2014 ЧЛ. 

422,АЛ. 1 

ОТ ГПК 

26.02.2015 г. 31.03.2015 г.          5 дни  

 Гр.д.1147/2013 ЧЛ. 79,АЛ. 

1 ОТ ЗЗД И 

ЧЛ. 

86,АЛ.1 ОТ 

26.03.2015 г. 28.04.2015 г.          2 дни  
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ЗЗД 

 Гр.д.730/2013 ЧЛ. 32 ОТ 

ЗС 

26.03.2015 г. 04.05.2015 г.          8 дни  

 Гр.655/2014 ЧЛ. 143, 

АЛ.1, ПР. 1 

И 2 ОТ ЗЗД 

22.04.2015 г. 26.05.2015 г.          4 дни  

 Гр.д.300/2014 ЧЛ. 14,АЛ. 

3 ОТ 

ЗСПЗЗ 

23.04.2015 г. 27.05.2015 г.          4 дни  

 Гр.д.405/2014 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗС 

23.04.2015 г. 27.05.2015 г.          4 дни  

 Гр.д.73/2015 ЧЛ.422 ОТ 

ГПК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 

415, АЛ. 1 

ОТ ГПК И 

ЧЛ. 86 ОТ 

ЗЗД 

05.05.2015 г. 08.06.2015 г.          3 дни  

 Гр.д.205/20139  ЧЛ. 32 ОТ 

ЗС 

05.05.2015 г. 09.06.2015 г.          4 дни  

       

       

Костадин Попов – 10 бр. Гр.д.1153/2012 ЧЛ. 124 ОТ 

ГПК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 3 

ВР. С ЧЛ. 

1,АЛ. 1 И 

Т. 2 ОТ 

ЗУТОССР 

06.01.2015 г 14.06.2015 г.   4 м.и 27 

дни 

 

 Гр.д.86/2015 ЧЛ. 50 ОТ 

СК 

04.03.2015 г. 11.05.2015 г. 1м.и 7 дни  

 Гр.д.85/2015 ЧЛ. 50 ОТ 

СК 

04.03.2015 г. 21.05.2015 г. 1м.и 17 дни  

 Гр.д.93/2015 ЧЛ. 19 ОТ 

ЗГР И ЧЛ. 

530 И СЛ. 

ОТ ГПК 

04.03.2015 г. 09.04.2015 г.       5 дни  

 Гр.д.982/2014 ЧЛ. 49,АЛ. 

1 ОТ СК 

04.03.2015 г. 21.05.2015 г.  1м.и 17 

дни 

 

 Гр. д.89/2015  ЧЛ. 49,АЛ. 

1 ОТ СК 

17.04.2015 г. 03.07.2015 г. 1м.и 16 дни  

 Гр.д.268/2015 ЧЛ.38,АЛ. 

4 ОТ ЗГР И 

ЧЛ. 530 И 

ЧЛ. 542 И 

СЛ ОТ 

ГПК 

12.05.2015 г. 03.07.2015 г      21 дни  

 Гр.д.325/2015 ЧЛ.50 ОТ 

СК 

12.05.2015 г. 03.07.2015 г.       21 дни  

 Гр.д.1153/2012 ЧЛ. 124 ОТ 

ГПК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 3 

ВР. С ЧЛ. 

1,АЛ. 1 И 

Т. 2 ОТ 

ЗУТОССР 

06.01.2015 г. 14.06.2015 г. 4м. и 8 дни  

 Гр. д.503/2014 чл.344, 

ал.1, т.1, 

20.02.2015 г. 16.06.2015 г.  3м.и 10 дни 
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чл.344, 

ал.1,т.2 и 

чл.344, 

ал.1,т.3 във 

вр. с 

чл.225, ал.1 

от 

Мария Карагьозова – 1 бр. Гр.д.142/2015 ЧЛ. 

344,АЛ.1,Т.

1,2 И 3 ОТ 

КТ 

13.05.2015 г. 23.06.2015 г.         27 дни 

 
 

Просрочени съдебни актове към деня на започване на проверката 

 
 

Съдия докладчик -/общ брой 

просрочени решения 

№ дело Правно 

основание 

Дата, на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечн

ия срок по 

чл. 235,ал.5 

ГПК 

Забава/в 

дни и 

месеци/ 

след 

двуседмичн

ия срок 

по чл. 316 

ГПК 

Костадин Попов Гр.д.547/2013 ЧЛ. 

124,АЛ. 1 

ОТ ГПК И 

ЧЛ. 

537,АЛ. 2 

ОТ ГПК 

10.06.2014 г. 11 м.и 23 

дни 

 

 Гр.д.691/2013 ЧЛ. 34 ОТ 

ЗС 

08.07.2014 г. 10 м.и 25 

дни 

 

 Гр.д.1020/2013 ЧЛ. 79,АЛ. 

1,ПР.2 ОТ 

ЗЗД ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 

605 И СЛ. 

ОТ ТЗ,ЧЛ. 

288 ОТ ТЗ 

И ЧЛ. 

108,АЛ. 1 

ОТ ГПК 

08.07.2014 г. 10 м.и 25 

дни 

 

 Гр.д.438/2013 ЧЛ. 

124,АЛ.1 

ОТ ГПК 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 

537,АЛ. 2 

ОТ ГПК 

03.09.2014 г. 9 м.  

 Гр.д.1330/2012 ЧЛ. 69,АЛ. 

2,Т. 1 ОТ 

ГПК 

03.09.2014 г. 9 м.  

 Гр.д.709/2013 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗС И ЧЛ. 

537,АЛ. 2 

ОТ ГПК 

03.09.2014 г. 9 м.  

 Гр.д.230/2014 ЧЛ. 122 ОТ 

СК 

04.09.2014 г. 8м.и 29 дни  
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БП Гр.д.126/2014 чл.344 ал.1 

т.1, 2, 3 и 4 

от КТ и 

чл.225 от 

КТ, 

16.09.2014 г.  9 м. и 3 дни 

 Гр.д.967/2013 ЧЛ. 

200,АЛ. 1 

ОТ КТ 

02.10.2014 г. 8 м. и 1 ден  

 Гр.д.48/2014 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗС 

02.10.2014 г. 8 м. и 1 ден  

 Гр.д.398/2014 ЧЛ. 

127,АЛ. 2 

И 3 ОТ СК 

03.10.2014 г. 8 м.  

 Гр.д.891/2012 ЧЛ. 

227,АЛ. 

1,Б. В ОТ 

ЗЗД 

03.10.2014 г. 8 м.  

 Гр.д.961/2011 чл. 53,ал. 2 

от ЗКИР 

17.10.2014 г 7 м.и 16 дни  

 Гр.д.308/2014 ЧЛ. 32 ОТ 

ЗС 

17.10.2014 г. 7 м.и 16 дни  

 гр.д.592/2013 ЧЛ. 108 И 

Ч. 31 ОТ 

ЗС 

25.11.2014 г. 6 м.и  8 дни  

 Гр.д.557/2014 ЧЛ. 124 ОТ 

ГПК 

25.11.2014 г. 6 м.и  8 дни  

 Гр. Д. 58/2014 ЧЛ. 45 ОТ 

ЗЗД И ЧЛ. 

240 ОТ ЗЗД 

10.12.2014 г. 5 м. и 23 дни  

 Гр.д.683/2014 ЧЛ. 

127,АЛ.2 И 

3 ОТ СК 

11.12.2014 г. 5 м. и 22 дни  

 гр.д.607/2014 ЧЛ. 

124,АЛ.1 

ОТ ГПК 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 

537,АЛ. 2 

ОТ ГПК 

07.01.2015 г. 4 м.и 26 дни  

 Гр.д.926/2013 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗС 

09.01.2015 г. 4 м.и 24 дни  

 Гр.д.958/2014 ЧЛ. 3,Т. 

2,ЧЛ. 8,Т. 1 

ОТ ЗЗДН 

20.01.2015 г. 6 м. и 16 дни  

 

 

 Гр.д.774/2014 Л. 422 ОТ 

ГПК 

03.02.2015 г. 4 м.  

 Гр.д.875/2013 чл. 124,ал.1 

от ГПК във 

вр. с чл. 

211,ал. 1 от 

ГПК 

04.02.2015 г. 3 м. и 29 дни  

 Гр.д.480/2013 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗС 

05.02.2015 г. 3 м.и 28 дни  

 Гр.д.665/2015 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗС И ЧЛ. 

537, АЛ. 2 

ГПК 

06.02.2015 г. 3 м.и 27 дни  

 Гр.д.1514/2011 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗС 

18.02.2015 г. 3 м.и 15 дни  
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 Гр.д.842/2012 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗС 

18.02.2015 г. 3 м.и 15 дни  

 Адм.д.625/2014 ЧЛ. 14,АЛ. 

3 ОТ 

ЗСПЗЗ 

/ПРЕОБРА

ЗУВАНО 

ОТ АДМ.Д. 

610/2013 Г/ 

20.02.2015 г. 3 м.и 13 дни   

 Гр.д.39/2014 ЧЛ. 422 ОТ 

ГПК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 

415 ОТ 

ГПК 

20.02.2015 г. 3 м.и 13 дни  

               БП Гр.д.1113/2014 ЧЛ. 150 ОТ 

СК 

20.02.2015 г. 3 м.и 27 дни  

 Гр.д.663/2014 ЧЛ. 415, 

АЛ. 1 ОТ 

ГПК, ЧЛ. 9 

И ЧЛ. 11, 

Т. 7 И Т. 11 

ОТ ЗПК, 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 240 ОТ 

ЗЗД, ЧЛ. 33 

ОТ ЗПК, 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 79 ЗЗД 

И ЧЛ. 86 

ЗЗД 

30.03.2015 г. 2 м. и 3 дни  

БП Гр.д.919/2014 Чл.. 150 ОТ 

СК 

30.03.2015 г. 2 м. и 20 дни  

 Гр.д.123/2014 ЧЛ. 258 ОТ 

ЗЗД 

31.03.2015 г. 2 м. и 4 дни  

 Гр.д.429/2014 ЧЛ. 422 ОТ 

ГПК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 

415,АЛ. 1 

ОТ ГПК 

14.04.2015 г. 1 м. и 19 дни  

 Гр.д.800/2010 ЧЛ.53,АЛ.2 

ОТ ЗКИР 

17.04.2015 г. 1 м. и 16 дни  

 Гр.д.327/2015 ЧЛ. 29,Т. 6 

И 8 ОТ ЗЗД 

20.04.2015 г. 1 м. и 13 дни  

  Гр.д.11/2015 ЧЛ. 

127,АЛ. 2 

ОТ СК 

29.04.2015 г. 1 м. и 4 дни  

 Гр.д.124/2015 ЧЛ.8,Т. 

1,АЛ. 1 ОТ 

ЗЗДН 

12.05.2015 г. 1 м.и 21 дни  

 Гр.д.102/2015 ЧЛ. 124 ОТ 

ГПК ВЪВ 

ВР. С ЧЛ.П 

439 ОТ 

ГПК 

12.05.2015 г.   21 дни  

 Гр.д.524/2014 ЧЛ. 14,АЛ. 

4 ОТ 

ЗСПЗЗ 

13.05.2015 г.    20 дни  

 Гр.д.109/2015 ЧЛ. 31 ОТ 

ЗС 

13.05.2015 г.         20 дни  
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 Гр.д.10/2015 ЧЛ. 422 ОТ 

ГПК 

26.05.2015 г.    7 дни  

      

      

Магдалена Жбантова-Стефанова Гр.д.822/2013 ЧЛ. 32,АЛ. 

2 ОТ ЗС 

25.03.2015 г. 2 м.и 8 дни  

 

Информацията по съдии за приключване на делата в сроковете по чл.235, ал.5 и 

чл.316 ГПК е следната: 

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, съдия Попов е 

допуснал забава при обявяване на 10 бр. съдебни акта през 2015г. в рамките от 

наколко дни до близо 5 месеца, за 2014г. забавата е допусната по 88 съдебни акта в 

рамките от няколко дни до 6, 7, 8 дори над 9 месеца, включително и по бързите 

производства, за 2013г. – по 79 решения, като забавата е между няколко дни и 5, 6, 

дори над 7 месеца, включително и по бързите произоводства.  

Проверката установи също, че към момента на извършването й, съдия Попов 

(излязъл непосредствено преди започването й в отпуск по болест), е забавил 

произнасянето по 43 дела, обявени за решаване, по които все още няма постановен 

съдебния акт, като по 33 от тях забавата надхвърля 3 месеца и достига 7, 8, 9 месеца, 

дори  по гр.дело 547/2013г.- 11 месеца и 23 дни към 06.07.2015г., а по две от делата, 

разглеждани по реда на бързото производство (забавата възлиза на 3 м. и 27 дни и 9 

м. и 3 дни (по гр.д.126/2014г.- иск по чл. 344 КТ). 

 

Организационни мерки във връзка със срочното движение и 

приключването на делата през 2013 - 2014 година: 
 

По информация на Председателя на съда, с цел срочното изписване на 

съдебните актове, са били предприемани различни по вид инициативи като:  

1. срещи и разговори на председателя на съда с всички съдии, както и само с 

тези, при които се наблюдава проблем в тази насока /предимно със съдия 

Костадин Попов/;  

2. ежемесечно изготвяне на справки за неизписаните в срок съдебни актове, 

които се представят на съдиите за предприемане от тях на нужната 

организация за изписването им; 

3. издаване на заповеди, с които се указва на съдиите да разглеждат и решават 

възложените им дела в разумен срок:  

- заповед № РД-07-270 от 13.08.2013г., с която на съдия Попов е указано в срок 

до 30.08.2013г. да напише всички просрочени съдебни актове, с приоритет на 

неизписаните в срок над 3 месеца;   

- заповед № РД -07- 015 от 21.01.2014г., с която на съдия Попов е указано в срок 

най – късно до 31.01.2014г. да напише просрочените съдебни актове по 

следните пет гр.д.: № 320/2012г., № 1091/2012г., № 611/09г.; № 202/2010г., № 

593/2012г. и № 1167/2012г.; 
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- заповед № РД-07-017 от 21.01.2014г., с която на съдиите в РС - Гоце Делчев е 

указано да насрочват, разглеждат и решават разпределените им дела в разумни 

срокове; 

- заповед № РД-07-157 от 27.05.2014г., с която на съдия Попов е указано в срок 

най – късно до 27.06.2014г. да напише просрочените съдебни актове, като даде 

приоритет на неизписаните в по – дълъг период граждански дела: № 

611/2009г., № 202/2010г., № 320/2012г., № 289/2013г., № 97/2013г., № 

830/2013г. и № 177/2013г.; 

- заповед № РД-07-337 от 27.10.2014г., с която на съдия Попов е указано в срок 

най – късно до 28.11.2014г. да напише всички просрочени съдебни актове, с 

приоритет на неизписаните в по – дълъг период от време: 10 бр. гр.д. - до 4 

месеца, 2 бр. гр.д. – до 6 месеца, 1 бр. гр.д. – до 7 месеца, 1 бр. нак. д. – до 7 

месеца. 

 

4.  Мерки за постановяване на съдебните актове и подобряване на организацията 

на работата са предприемани и във връзка със съдебните ваканции. За 

проверяваните години са издадени заповеди № 192/28.06.2013г., № РД-07-185 от 

17.06.2014г. и № РД-07-211 от 30.06.2015г., с които е разпоредено: 1. през 

съдебните ваканции, за времето от 15.07. до 01.09. съдиите да насрочват и 

разглеждат само видовете дела, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ; 2. при подаване 

на заявление за ползване на отпуск, съдиите да посочват магистрата, който ще ги 

замества, за да се произнася по текущия доклад на отсъстващия, 3. да се има 

предвид, че наличие на актове, необявени в разумен срок, е предпоставка да не се 

разреши дългосрочен платен годишен отпуск.  

 

С решение на ВСС от 17.04.2014г. е съкратена 1 /една/ щатна длъжност “съдия” 

в РС - Гоце Делчев, считано от 07.05.2014г. и от същата дата е разкрита 1 /една/ 

щатна длъжност “съдия” в РС – Сандански, като съдия Иван Филчев е преназначен 

на прехвърлената в РС - Сандански щатна длъжност. По същото време, със заповед 

№ К-313 от 10.04.2014г. на Председателя на Апелативен съд - София, съдия 

Магдалена Жбантова е била командирована в ОС - Благоевград, а именно: от 12 май 

до 12 август 2014г. 

  През проверявания период от време на отсъстващи съдии, независимо по какви 

причини /платен годишен отпуск, отпуск по болест, командироване/, не са 

разпределяни новообразувани дела, с оглед срочното им движение.    

 

Организационни мерки във връзка със срочното движение и 

приключването на делата през 2015 година 
 

Със заповед № РД-07-006 от 05.01.2015г. за проверка на натовареността на 

съдиите, е било възложено на системния администратор да изготви и представи в 

срок до 15.01.2015г. писмена справка за: броя на разпределените през 2014 година 

граждански и наказателни дела за всеки съдия и за броя на неприключилите дела 
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към 05.01.2015г. /висящи, вкл. и за обявяване на съдебни актове/, останали от 

предходни периоди, за всеки съдия поотделно. 

От изготвената справка е било установено, че е налице еднакво натоварване, 

с оглед на разпределените дела през предходния отчетен период. 

Със заповед № РД-07-042 от 12.02.2015г. отново за проверка на 

натовареността, на системният администратор е било възложено да изготви и 

представи на председателя на съда писмена справка по съдии за: броя на 

разпределените от 05.01.2015г. до 12.02.2015г. дела и справка за неизписаните 

съдебни актове в срок над три месеца. Резултатите от справката са наложили 

предприемането на следните организационни мерки: 

- Със заповед № РД-07-043 от 13.02.2015г. е възложено на системния 

администратор да организира разпределението на новообразуваните дела в 

съда за 2015 година така, че процента на натовареност на съдиите да се отнася 

за отчетния период 01.01.2015г. – 31.12.2015г.    

- Със заповед № РД-07-044 от 13.02.2015г. на съдия Костадин Попов е указано в 

срок най – късно до 16.03.2015г. да напише всички просрочени съдебни 

актове, като даде приоритет на неизписаните в по – дълъг период дела. 

- За да се подпомогне работата на съдия Костадин Попов, за срок от един месец 

за времето от 16.02. до 16.03.2015г. гражданското отделение е попълнено с 

още един съдебен състав. Със заповед № РД-07-045/13.02.2015г. в 

разпределението на новообразуваните граждански дела е включена съдия  

Карагьозова с натовареност по седмици: 40%; 50%; 60%; 70%. За посочения 

период от време, натовареността на съдия Попов е била намалена по семдици, 

както следва: 60%; 50%; 40%; 30%. За този период от време, съдия Попов е 

ползвал и платен годишен отпуск в размер на 5 дни, считано от 23.02.2015г. до 

27.02.2015г. Видно от молбите на съдия Попов за ползване на платен годишен 

отпуск, такъв е разрешаван през целия проверяван период, с цел постановяване 

на съдебни актове. За времето от 16.02.2015г. до 16.03. 2015г. включително 

съдиите, разглеждащи граждански дела, са получили за разглеждане следните 

новообразувани дела: с-я Карагьозова - 39 бр.; с-я Попов – 8 бр.; с-я Жбантова 

- 18 бр.  и с-я Хаджиев - 25 бр.    

- Със заповед № РД-07-173 от 09.06.2015г. е възложено да се изготвят справки 

за неизписаните в срок съдебни актове по дела на съдия К. Попов и за 

ненасрочените от него дела, към 09.06.2015г. 

Справките са били представени на съдията за предприемане на незабавни 

мерки за насрочване на делата и за изписване на съдебните актове. 

- За подпомагане работата по граждански дела, с оглед командироването на 

съдия Хаджиев в БОС, със заповед № РД-07-174 от 09.06.2015г. и със заповед 

№ РД-07-208/30.06.2015г. в разпределението на някои видове новообразувани 

граждански дела за времето от 09.06.2015г. до 31.07.2015г. са включени 

съдиите от наказателните състави. 

- Със заповед № РД-07-127 от 29.04.2015г. на съдиите, на чиито доклад има 

дела, образувани преди 01.01.2012г., е разпоредено в двумесечен срок от 
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датата на заповедта да предприемат нужните мерки за своевременното 

приключване на тези дела, изрично посочени.  

- Със заповед № РД-07-209 от 30.06.2015г. на системния администратор е било 

възложено да докладва писмено дали разпределението на новообразуваните 

дела в съда за времето от 01.01.2015г. до 30.06.2015г. съответства на процента 

на натовареност на съдиите, заложен за периода. Въз основа на направената 

справка не се установиха отклонения.  

                                            

От предоставената справка 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 някои изключения) - в рамките на разумния срок по 

смисъла на чл. 13 ГПК. Забавяне бе констатирано особено по решенията, 

постановени от съдия Попов, видно от изложената по-горе информация. Очевидно 

предприетите и подробно описани по-горе мерки от страна на административното 

ръководство не са дали резултат. Още повече, че съдия Попов е бил изключван по 

нареждане на Председателя на съда от случайното разпределение на делата. В тази 

връзка, проверяващият екип счита за наложително да препоръча на съдия 

Карагьозова - Председател на съда да предприеме дисциплинарниращи мерки по 

ЗСВ за допуснатите просрочени актове, в нарушение на чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК 

от страна на съдия Константин Попов и  намира за уместно да направи препоръка за 

стриктно спазване на определените в процесуалните закони срокове, които според 

чл. 12, ал.2 ГПК. са задължителни, да изиска справка в тази насока, за 2015г. и 

2016г., както и а да препоръча извършване на контролна проверка. 
 

 

                                       ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

Обжалвани съдебни актове 

 за 2013г. 
 

РЕШЕНИЯ 
 

                             ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени 

1.Стоян  

Хаджиев 

2.Магдалена 

Жбантова 

3.Костадин 

Попов 

4.Мария 

Карагьозова 

5.Валентин 

Божинов 

6.Васко 

Петров 

36 

 

 

21 

 

22 

 

1 

 

0 

 

1 

15 

 

 

13 

 

15 

 

1 

 

3 

 

0 

8 

 

 

6 

 

3 

 

1 

 

2 

 

0 

6 

 

 

3 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

14 

 

 

21 

 

7 

 

1 

 

1 

 

0 

1 

 

 

6 

 

5 

 

1 

 

0 

 

1 

0 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 
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7.Стефан 

Шарланджи

ев 

8.Иван 

Филчев 

 

 

2 

 

0 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Общо 83 52 21 11 46 14 1 1 

 

 за 2014г. 
 

РЕШЕНИЯ 

 

                                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени 

1.Стоян  

Хаджиев 

2.Магдалена 

Жбантова 

3.Костадин 

Попов 

4.Мария 

Карагьозова 

5.Валентин 

Божинов 

6.Васко 

Петров 

7.Стефан 

Шарланджи

ев 

8.Иван 

Филчев  

38 

 

 

27 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

22 

 

 

9 

 

10 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

 

1 

4 

 

 

6 

 

4 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

 

0 

6 

 

 

2 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

10 

 

 

12 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

 

2 

0 

 

 

6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

2 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

Общо 85 46 16 12 33 7 0 4 

 

 

 за периода на 2015г.  
 

РЕШЕНИЯ 

 

                                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърден

и 

Изменени Отменени Обжалван

и съд. 

актове 

Потвърден

и 

Изменени Отмене

ни 

Стоян 

Хаджиев 

Магдалена 

Жбантова 

Костадин 

Попов 

Стефан 

Шарланджи

ев 

Мария 

12 

 

13 

 

5 

 

2 

 

 

0 

10 

 

11 

 

9 

 

0 

 

 

2 

3 

 

4 

 

1 

 

0 

 

 

0 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

0 

5 

 

4 

 

1 

 

1 

 

 

1 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

0 



 

 74 

Карагьозова 

Васко 

Петров 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Общо 32 32 8 3 13 0 1 2 

 
 

Според предоставената информация за проверката на съдебните актове по реда 

на инстанционния контрол, е видно, че съществена част от тях не са обжалвани. От 

обжалваните 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-Гоце Делчев. 

 

 

ІV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

                                                     ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Районен съд – Гоце Делчев по 

гражданските дела за проверявания период е добра и това се дължи на усилията на 

Председателя на съда - съдия Мария Карагьозова, която е избрана на длъжността 

втори мандат. 

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите в 

обстоятелствената част на Акта, може да се направи следното обобщение:  

Гражданските дела са образувани в деня или ден след постъпване на книжата в 

съда от Председателя, който е извършвал и разпределението им на принципа на 

случайния избор, съобразно изискването по чл. 46, ал.1 от ПАРОАВАС (отм.) 

съответно на чл. 35, ал.4 ПАС. Съобразно нормата на чл. 9 ЗСВ, разпределението се 

е извършвало електронно, на принципа на случайния подбор, по поредността на 

постъпването на книжата в съда. Изключение правят случаите, при които 

административният ръководител е нарушил цитираната норма, като е изключвал от 

разпределение съдия Попов, с оглед допусканите от него през целия период на 

проверката просрочия при постановяване на съдебните актове, излизащи извън 

разбирането за разумен срок по чл. 13 ГПК.  

Препоръчително е всички граждански дела, да се разпределят от съдия (а не от 

съдебен служител), на случаен принцип между гражданските съдии, при 100 % 

натовареност, съобразно чл. 9 ЗСВ, а протоколи за избор на съдия- докладчик да се 

съдържа по всяко дело, подписан от разпределящия. С цел яснота и прегледност, би 

било добре и протоколът да се поставя на л.1 по делата, а не след исковата молба и 

доказателствата към нея. 

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 
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бяха констатирани отложени съдебни заседания заради невръчени или лошо връчени 

(в нарушение на ГПК) призовки на страните.  

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно. Постъпващите по 

делата книжа са прикрепвани последователно и са номерирани от съдебните 

служители, с изключенията, посочени в обстоятелствената част на акта (гр.дело № 

961/2011г., гр.дело № 800/2010г.). Не бе установено забавено изпълнение на 

разпорежданията, определенията и резолюциите на съда от страна на 

деловодителите. Не се установи несвоевременно докладване по проверените дела. 

При проверката на деловодните книги и регистри бяха констатирани някои 

слабости, описани в обстоятелствената част на Акта. Книгите 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 от няколко дни  в 

посочените дати, на които са обявени съдебните актове в Книгите за открити 

заседания, в Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК и в акта, 

съдържащ се в делото. Част от съдебните актове не се съдържат в регистъра, какъвто 

дори липсва за 2013г. В книгата за открити заседания не се вписва номер и дата на 

делото и диспозитивът, който пропуск също следва да се отстрани.  

 Препоръчително е съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК да се води  

съобразно изискванията на чл. 50 б ПАС. Необходимо е 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 

денни и в регистъра последователно да се подреждат съдебните решения, с подпис 

на съдебен служител и дата на обявяване на решението. 

Препоръчително е и спазване 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. 

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 да полагат по-голямо старание при водене на 

деловодните книги и регистър, описната книга да се води по-четливо, а книгата за 

открити заседания и за закрити заседания да се попълва четливо и пълно - с 

диспозитива на съдебния акт, дата и номер на акта.  

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, 

образувани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при 

постъпването на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта минимални 

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 
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обикновено се дължат на неизпълнение или непълно/неточно изпълнение на 

дадените указания от страните.  

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и в двумесечен 

срок. Делата, образувани по реда на бързото производство, не винаги са насрочвани в 

изискуемия от закона триседмичен срок. 

От проверените, насрочени дела е видно, че само съдия Попов работи с намален 

% натовареност и за подпомагане на гражданското отделение, на съдии от 

наказателното отделение са били разпределяни и граждански дела. Проверката 

констатира, че делата се насрочват в кратки срокове и по движението на праверените 

дела не се констатират значителни забави. Принципно делата са водени 

систематично, но бяха установени някои пропуски и изключения: в гр. дело № 

174/2014г. се съдържа неподписан съдебен акт; по гр. дело № 133/2009 г. не са 

правени ежемесечни справки относно движението на преюдициалното дело; в гр. 

дело № 920/2014 г. липсва протокол от заседание. Същото се констатра и по гр.дело 

№ 1330/2012г. за две насрочени заседания.  

Практиката делото да се предоставя на вещото лице, след което да не се търси 

продължителен период и да не се контролира работата на вещото лице не отговаря 

на процедурните правила и следва от съдиите в РС - Гоце Делчев да бъдат 

предприети мерки за нейното преодоляване. Това особено ясно пролича при анализа 

на движението на образуваните преди 01.01.2013г. дела на доклад  на съдия Попов, 

по които липсват каквито и да са дисциплиниращи мерки по отношение на вещото 

лице М.Витанова 

С оглед констатираната порочна практика е необходимо да бъде упражняван 

строг контрол от всички съдии. 

Проверката на ненасрочените дела установи, че се образуват практически 

веднага - в деня на постъпване на исковата молба. Разпределят се на случаен 

принцип между гражданските съдии, а в някои случаи участват и наказателни съдии, 

като се констатира, че процентната натовареност на съдия Попов е намалявана с цел 

преодоляване на забавите, (за което същият е ползвал и отпуск). 

Делата са водени систематично. Съдебните заседания се насрочват ритмично и в 

кратки срокове. Поставят се бележки за следене на сроковете и делата се докладват 

своевременно на съдиите. Констатира се проблем при определяне на адвокат - 

особен представител от АС при АК-Благоевград  - например по гр. дело № 99/2015г., 

гр. дело № 74/2015г., който е системен и очевидно води до забавяне на делата, 

особено на бързите производства. Съдиите от РС- Гоце Делчев се стремят да 

преодолеят проблема с честа кореспонденция с АС при АК-Благоевград и ясно 

изписване на реда за определяне на възнаграждението на особения представител.  

Гражданските делата, 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. По всички 

проверени дела са постановявани своевременно разпорежданията за изпращане на 

препис от исковите молби до ответниците за отговор в едномесечен срок, на 

основание чл. 131 ГПК.  
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Съдиите са насрочвали делата в първо о.с.з., съобразно чл. 312, ал.2 ГПК с 

определение или с разпореждане. С акта за насрочване на делото, разглеждано по 

реда на бързото производство, съдиите са съобщавали проект на доклад, по аналогия 

с определението по чл. 140 ГПК, вместо доклад по делото, съобразно цитираната 

правна норма. По отношение на доказателствата – документите, представяни с 

исковите молби, се установи, че част от районните съдиите приемат доказателствата 

с акта за насрочване на делото, а други ги допускат. Разпоредбата на чл. 312,ал.1,т.4 

ГПК, обаче, (както и по чл. 140 ГПК) 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. В тази връзка, е препоръчително въпросът да се 

обсъди от съдиите на Общо събрание.  

 Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва, с някои изключения. 

Съдебното дирене е приключвало в едно или няколко съдебни заседания. Съдът е 

прилагал чл. 315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви решението си (с 

констатираните изключения).  

Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК за постановяване на съдебното решение не 

винаги е спазван, особенно по делата на доклад на съдия Констатин Попов, който е 

допуснал постановяване на съдебни актове извън разбирането за разумен срок. 

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 

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 образуване, движение и 

приключване на дела, разглеждани по реда на бързото производство, както и 

разпоредбите на Закона за закрила на детето – чл. 15,ал. 6 и чл. 15, ал.1 ЗЗДт. 

Законодателят е зъдължил във всяко съдебно производство, по което се засягат 

права или законни интереси на детето, то да бъде изслушвано, ако е навършило 10-

годишна възраст, освен ако това би му навредило, за което съдът следва да се 

мотивира. В тази връзка, ще бъдат направени съответните препоръки. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не се установи забавяне на 

производството, с изключение на делата на доклад на съдия Попов, при проверката 

на които се констатира просрочие при постановяване на съдебните актове, като 

забавата е от 3 и достига и надминава 8 месеца, което е нарушение на чл. 28 ЗЗДт и 

чл. 235,ал.5 ГПК и е недопустимо. 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. Констатирано бе при проверка по делата, образуванани 

по реда на ЗАНН, че в някои от тях (на доклад на съдия Попов и на съдия Хаджиев) 

не е спазвано изискването по чл. 15, ал.1 ЗЗДН, делата да приключат с решение, 
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което следва да бъде обявено (заедно с мотивите) в открито заседание. Нарушението 

на цитираната норма следва да бъде отстранено. 

Почти всички дела с кратки процесуални срокове са обозначени с жълт етикет, 

съобразно изискванията на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС (отм.) и 78, ал.5 ПАС. 

Спрените граждански производства не са администрирани своевременно, 

съгласно разпоредбите на ПАРОАВАС/отм./ и ПАС (чл. 38, т.10) Не са правени 

ежемесечно справки по движението на преюдициалните дела, който пропуск следва 

да бъде отстранен, чрез предприемане на конкретни административни мерки от 

страна на Председателя на съда. Когато по спрените, на основание чл. 229,ал.1,т.4 

ГПК, дела преюдициалният спор е висящ пред този съд, следва в кориците им също 

да има информация за това дали са отпаднали пречките за движение на 

производството.  

Проверяващият екип препоръчва да се спазва чл. 38, т. 10 ПАС, като съдебният 

служител в служба „Съдебно деловодство” да проверява ежемесечно делата без 

движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик. Следва да се спазва и 

задължението по чл. 88 ПАС всички ненасрочени дела да се докладват ежемесечно 

на административния ръководител. 

Доказателства за извършените ежемесечни проверки следва да се съдържат по 

делото, с подпис и дата на извършилия проверката деловодител. 

 Старите, образувани преди 01.01.2013г. дела в РС-Гоце Делчев  са седем на 

брой, като едно от тях – гр.дело № 133/2009г., е на доклад на съдия Жбантова, било е 

спряно, възобновено на 07.05.2015г. и насрочено за 13.07.2015г.  

 Останалите шест дела са на доклад на съдия Попов, всички те са обявени за 

решаване и все още са без постановен съдебен акт. Само гр.дело № 800 е образувано 

през м. юни 2010г., другите пет са от 2011г. и от 2012г., като без изключение 

забавата в разглеждането им е породена от субективни, а не от обективни причини. 

По гр. дело № 961/2011г. например, отговорът на ИМ е получен на 

30.01.2012г., а определението по чл. 140 ГПК, (след частично прекратяване на 

производството през м. юли на 2012г.), е изготвено след повече от девет месеца - на 

01.11.2012г. По гр. дело № 800/2010г., поправената ИМ е била връчена на ответната 

страна на 17.102010г., а актът за насрочване на първото заседание по делото е от 

11.11.2011г. - година и половина след образуването му. След пет месеца е изготвено 

определение по чл. 140 ГПК и по гр.дело № 891/2012г., два пъти пълномощникът на 

ищците е искал с нарочна молба насрочване и по гр.дело № 1330/2012г. 

От друга страна, абсурдно е насрочването на с.з. за след 11 дни по гр. дело № 

1330/2012г., след като е явно, че този срок е недостатъчен за редовно призоваване в 

гр. Пловдив. По гр. дело № 1514/2011г., (разделено и съгласно заповед № 

45/01.02.2011г., отново на доклад на съдия Попов),в нарушение на чл. 131, ал. 1 

ГПК, е бил определен пък двуседмичен срок за отговор по исковата молба, а по гр. 

дело № 800/2010г., след основната експертиза са били допускани последователно 

три допълнителни заключения, два пъти е искан отвод на експерта, без произнасяне 

на докладчика, а след това е определено  друго вещо лице и едва тогава съдебното 

дирене е било приключено. (Самото дело, явно за улеснение и с оглед 
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неподреждането на доказателствата по реда на постъпването им, е облепено с жълти 

листчета, с които многобройните заключения са номерирани.) 

На следващо място, липсата на каквито и да било дисциплиниращи мерки от 

страна на съда по отношение на в.л. Витанова, също е допринесла за нарушаване на 

правата на страните за произнасяне в разумен срок. Всъщност гр.дело № 961/2011г. е 

обявено за решаване само след три редовно проведени заседания, в които са 

разпитани четирима свидетели и е приета една СТЕ, изготвена в рамките на повече 

от година и половина и след две напомнителни писма до експерта да върне в съда 

взетите от нея 6 бр. гр.дела. По подобен начин се е развило производството и по  гр. 

дело № 1330/2012г. - реално, за период от около 22 месеца от образуването му, по 

него са били проведени само три с.з. по доказателствата, с разпит на двама 

свидетели, изготвена една СТЕ и 1 допълнително заключение, представено 7 месеца 

след назначаването му и въпреки напомнителното писмо от м. март 2014г.  

Всичко изложено дотук налага от една страна съдия Попов да преосмисли 

организацията на работата си по делата, като спазва процесуалните норми и срокове, 

както и да изготви във възможно най-срочно актовете по приключените, четири от 

които през есента на предходната година дела. 

Съдиите на общо събрание следва да обсъдят взаимоотношенията си с в.л. 

Витанова, да набележат конкретни мерки за преодоляване на затрудненията по 

движението на делата, като с цел срочното им приключване използват и 

предвидените в закона дисциплиниращи мерки към назначаваните вещи лица. 

Частните граждански дела, образувани по реда на заповедното производство, са 

разпределяни от Председателя на съда на случаен принцип, между всички съдии в 

съда. По всички дела се приложени копия от протоколите за избор на докладчик- 

история на съдийските назначения. След разпределението, делата са докладвани 

незабавно 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 заповеди за изпълнение на парично 

задължение въз основа на документ 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. 

Установи се, че по проверените дела по чл. 390 ГПК съдебните актове са 

постановени своевременно – в деня на подаване на молбите. Изследвани са 

кумулативно дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. По 
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всички дела е посочен срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК 

– едноседмичен. 

Част от проверените дела не съдържат протокол за избор на съдия-докладчик 

или същият не е подписан от разпределящия съдия - (история на съдийските 

назначения). 

Не по всички дела съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото 

обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок. 

Констатирана бе различна съдебна практика при определяне на началния 

момент, от който започва да тече определения от съда срок за предявяване на 

бъдещия иск, а именно – считано от „съобщението на настоящото определение” или  

„считано от днес”, или „считано от датата на получаване на обезпечителната 

заповед”. 

В случаите, когато не е определен начален момент, се създават условия за 

удължаване на срока за предявяване на обезпечения иск извън предписания по чл. 

390, ал.3 ГПК максимален срок от един месец. Така на страните не се осигурява 

равна възможност за упражняване на правата им, съобразно нормата на чл. 9 ГПК, а 

молителят би могъл да използва обезпечителното производство за икономически 

натиск върху длъжника си и избягване на исковото производство за разрешаване на 

възникналия спор. 

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да препоръча на 

съдиите в РС – Гоце Делчев на общо събрание да обсъдят (наред с другите 

констатации, изводи и препоръки на настоящия акт) обезпечителното производство, 

в това число и различната си съдебна практиката по отношение определянето на 

началния момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск, 

съобразно Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., 

ОСГТК. 

Анализът на делата, по които е бил постановен акт за отмяна на определението с 

даден ход по същество показва, че причините за използването на това правно 

действие са предимно с цел попълване с доказателства, както и за отстраняване на 

непълнота в представено от страните споразумение, или допусната техническа 

грешка. Само по едно дело ходът е бил отменен за да се прекрати производството – 

адм.дело № 426/2013г. Единствено  по гр. дело № 1153/2012г. може да се каже, че 

отмяната е неоправдана, тъй като съдът не е проследил с необходимото внимание 

редовността на ИМ, а след като е констатирал нередовности и е наредил 

отстраняването им, не е установил изпълнението на собственото си указание по 

доказателствата, а именно - от кого следва да се представи удостоверението по чл. 5 

от ЗУТОССР. В резултат на това, производството по делото се е забавило с повече от 

година, което е основание за обезщетяване за забавено правосъдие по Гл.3а ЗСВ. 

Проверяващите отчитат, че отмяната на хода по същество е допустим от закона 

правен способ за поправяне и отстраняване на допуснати грешни в хода на процеса 

или непълноти в доказателствения материал, затова и считат, че в тази част от 

проверката не се налага даването на препоръка. За период от 2,5 години делата с 

отменен ход по същество в съда са само 12бр., разпределени между четирима съдии 
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и използването му, макар, че в някои случаи е довело до забавяне на производството, 

е за предпочитане пред риска от отмяна на постановен съдебен акт. 

При проверката не бе констатиран голям брой отводи или немотивирани такива, 

с оглед нарушаване на случайния избор или навеждане на съмнения за отказ от 

правосъдие, както и неоснователно отложени цели съдебни заседания. Тази практика 

следва да продължи, като заседанията се отсрочват само по изключение, а отводите 

да се сведат до минимум и при спазване на чл. 22 ГПК. При извършени и в други 

съдилища проверки се установено, че самоотводите се извършват на основание на 

чл. 22, ал. 2, вр. ал.1 т.6 от ГПК, но като причина често се ползва формулировката „в 

близки приятелски отношения със страната”. 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 съда, но в същото време може да доведе 

и до значително забавяне на съдопроизводството и до нарушаване на правото на 

страната на решаване на делото в разумен срок. Съдиите имат правната възможност 

и следва 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, е 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. 

Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта отклонения и 

нарушения главно от страна на съдия Попов, което следва да не се допуска в бъдеще. 

За целта ще бъдат направени съответнате препоръки.  

По отношение на провеката по приключване на делата се установи, че съдия К. 

Попов е допуснал забава при обявяване на 10 бр. съдебни акта през 2015г. в рамките 

от няколко дни до близо 5 месеца, за 2014г. е допуснал забава по 88 съдебни акта в 

рамките от няколко дни до 6, 7, 8 дори над 9 месеца, включително и по бързите 

производства, за 2013г. – по 79 решения, като забавата е между няколко дни и 5, 6, 

дори над 7 месеца, включително и по бързите производства.  

Проверката установи също, че към момента на извършването й, съдия Попов е 

забавил произнасянето по 43 дела, обявени за решаване, по които все още няма 

постановен съдебния акт, като по 33 от тях забавата надхвърля 3 месеца и достига 7, 

8, 9 месеца, дори  по гр.дело 547/2013г.- 11 месеца и 23 дни към 06.07.2015г., а по 

две от делата, разглеждани по реда на бързото производство (забавата възлиза на 3м. 

и 27 дни и 9 м. и 3 дни - по гр.д.126/2014г.- иск по чл. 344 КТ). 

В тази връзка, проверяващият екип счита за наложително да препоръча на  

Председател на РС-Гоце Делчев да предприеме дисциплинарни мерки по реда на 
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ЗСВ за допуснатите просрочени актове на съдия-докладчик К. Попов, предвид 

системно нарушаване на срокове по чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК.  

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 

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.  

Би било удачно също, Административният ръководител на съда да обвърже 

получаването на целевите персонални награди /средства за допълнително 

материално стимулиране, ако такива се предвиждат в бъдеще/ на всеки магистрат и 

съдебен служител в РС - Гоце Делчев с конкретните, индивидуално постигнати 

резултати през съответната година, както и 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. 

В заключение, проверяващият екип изразява мнението си, че съдиите, 

разглеждащи граждански дела, са положили усилия и са се стремили качествено да 

изпълняват задълженията си, свързани с дейността по образуване, движение, 

администриране и приключване на гражданските дела, с изключение на съдия 

Попов, който е допуснал нарушение на чл. 235,ал.5 и чл. 316 ГПК по цитираните по-

горе и описани в обстоятелствената част на акта дела. 

Усилия са положили и съдебните служители в РС-Гоце Делчев, като 

направените с настоящият акт констатации, изводи и препоръки, свързани с тяхната 

дейност, е препоръчително да се отразят при атестирането им. 

В обстоятелствената част на настоящия акт са описани и допуснати пропуски, за 

което проверяващите считат за удачно да направят съответните обобщаващи 

препоръки за по-добро и прецизно изпълнение работата на съда по гражданските 

дела. 

           

                                               ПРЕПОРЪКИ  

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

                                            П Р Е П О Р Ъ К И : 
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1. Председателят на РС – Гоце Делчев да продължи и в бъдеще в изпълнение 

на правомощията му по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху 

дейността на служба „Деловодство” и да предприеме необходимите мерки 

за подобряване работата на служителите в него, с цел отстраняване и 

недопускане на констатираните с настоящия акт пропуски и нарушения, 

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 – Гоце Делчев 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 – Гоце Делчев да упражнява правомощията си за 

контрол на дейността на съдебната администрация и спазване на чл. 

38,т.10 и чл. 88 ПАС по отношение на делата без движение, ненасрочените 

дела и за ежемесечно администриране на спрените производства по 

гражданските дела, с оглед срочното им възобновяване, ако са отстранени 

пречките за движението им; 

 

4. Всички съдиите от РС – Гоце Делчев да спазват законово-предвидените 

срокове по движение на делата и да постановяват съдебните актове в 

сроковете по чл.  235, ал.5 и чл. 316 ГПК. Председателят на РС – Гоце 

Делччев да изпрати до ИВСС, в срок до 15.07.2016г., подробна справка за 

ненаписаните в законоустановения срок съдебни актове за периода от 

01.07.2015г. до 01.07.2016г.; 

 

5. Препоръчва на съдиите – докладчици по граждански дела да предприемат 

нужните мерки за приключване на делата в разумни срокове и да 

използват предвидените процесуални правила за дисциплиниране на 

участниците в процеса и конкретно назначените вещите лица, спрямо 

които и на основание чл. 86 ГПК да се налагат глоби при непредставяне 

на заключенията в срок без уважителни причини, както и да бъдат 

освобождавани от възложените им задача при несвоевременно изготвяне 

на заключенията по обективни или субективни причини, на основание 

чл. 198 ГПК. Председателят на РС-Гоце Делчев да упражнява ефективен 

контрол и да предприема конкретни мерки при ненасрочване или 

отлагане на съдебните заседания по делата, включително и поради 

неизготвени в срок заключения, с оглед предотвратяване забава на 

съдопроизводството по гражданските дела;  

  

6. Председателят на РС – Гоце Делчев да направи допълнителна проверка и 

да упражни правомощията си по чл. 311, т. 1, във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 
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1 от ЗСВ и да наложи дисциплинарно наказание „забележка” на съдия 

Константин Попов, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, 

ал. 1 - 3 ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в 

процесуалните закони, като за периода на проверката м. януари 2013г. – 

м. юни 2015г., забавата е при обявяване на 10 бр. съдебни акта през 2015г. 

в рамките от наколко дни до близо 5 месеца, за 2014г. - по 88 съдебни акта, 

като забавата е в рамките от няколко дни до 6, 7, 8 дори над 9 месеца, 

включително и по бързите производства, както и за 2013г. – по 79 

решения, като забавата е между няколко дни и 5, 6, дори над 7 месеца, 

включително и по бързите произовдства, както и за непостановените към 

момента на проверката съдебни актове по 43 дела, от които по 33 от тях 

забавата надхвърля 3 месеца и достига 7, 8, 9 месеца, а  по гр.дело 

547/2013г.- 11 месеца и 23 дни към 06.07.2015г., и по две от делата, 

разглеждани по реда на бързото производство, при които забавата възлиза 

на 3м. и 27 дни и на 9 м. и 3 дни. Председателят на РС – Гоце Делчев 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; 

 

7. Председателят на РС – Гоце Делчев 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 ред) на 

всеки магистрат и съдебен служител в РС-Гоце Делчев, като ги обвърже с 

конкретните, индивидуално постигнати резултати през съответната 

година, както и да осъществява контрол по изпълнението й;  

 

8. Съдиите от РС – Гоце Делчев 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 и 

пр.); обезпечителното производство, в това число и по отношение 

определянето на началния момент, от който започва да тече срока за 

предявяване на бъдещ иск; 

 

9. Председателят на РС – Гоце Делчев да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и след съдебната ваканция, в срок до края на м. 

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. 
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На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям двумесечен 

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките по т.6, т.8 и 

т.9, а за останалите препоръки, определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Гоце Делчев 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 – Гоце Делчев, който следва писмено да запознае проверените 

съдиите с акта и да уведоми незабавно писмено ИВСС за датата на връчването му на 

съдиите 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. 

                                              

  

                                                

                                                  ИНСПЕКТОР:            

                                                                            

                                                                              ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


