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Комплексната планова проверка в РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ по
гражданските дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-01-
40/11.06.2019г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт,
съгласно приетата годишна програма за провеждане на планови проверки от
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2019 г. и съобразно
приетата Методика за провеждане на проверки на органите на съдебната власт
от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Проверката се извърши в периода 17.06.2019 г. – 21.06.2019 г. от
инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова и експерт Мария Илиева.

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Добрич по
образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2017г. и
2018г.

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и
деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори.

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от РС – Добрич, съобразно
писмо изх. № И-01-77/19/03.05.2019г. на ИВСС, допълнителна информация за
дейността на съда, извлечения от електронната деловодна програма, заповеди,
стари и ненасрочени дела, дела, по които производството е спряно, дела с
отменен ход по същество, деловодни книги и регистри, както и др. произволно
посочени граждански дела.

Организация на административната дейност на съда.
Административно ръководство. Щатна и кадрова осигуреност.

Административното ръководство на Районен съд – Добрич се
осъществява от административния ръководител – председател на съда Анна
Великова, заместника на административния ръководител - председател
Мариана Момчева, съдебния администратор А. Д. и административния
секретар М. К.

Анна Великова е назначена на длъжността “Административен
ръководител – председател” на Районен съд - Добрич с решение на Висшия
съдебен съвет по протокол № 10 от 05.03.2015г. и е встъпила в длъжност на
16.03.2015г.

Мариана Момчева е назначена на длъжност “съдия” в Районен съд -
Добрич с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5 от 25.01.2006г. и
е встъпила в длъжност на 27.01.2006г.  Съгласно решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 23 от 07.05.2015г. е назначена за заместник на
административния ръководител - председател на Районен съд – Добрич и е
встъпила в длъжността на 15.05.2015г.
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В Районен съд – Добрич към момента на проверката е утвърден щат от
65 души, считано от 01.04.2014г., от които 1 щатна бройка за длъжността
“административен ръководител – председател”, 1 щатна бройка за длъжността
“заместник на административния ръководител – председател”, 17 щатни
бройки за длъжността “съдия”, 4 щатни бройки за длъжността „съдия по
вписванията“, 3 щатни бройки за длъжността „държавен съдебен изпълнител“
и 39 щатни бройки за съдебни служители.

Информацията относно щатната осигуреност на съда през всяка една от
проверяваните години е следната:

2017г.
·  общ брой съдии по щатни длъжности на съда  - 19 броя;
·  действително заети щатни длъжности за длъжността “съдия” – 19

броя (от 01.01.2017г. до 02.04.2017г. включително една щатна съдийска
бройка е свободна, а считано от 03.04.2017г., е заета от Кристиана Кръстева);

·  общ брой служители - 39 броя;
·  действително заети длъжности – 39 броя.

2018г.
·  общ брой съдии по щатни длъжности на съда - 19 броя;
·  действително заети щатни длъжности за длъжността “съдия”  – 19

броя;
·  съдебна администрация: общ брой служители - 39 броя;
·  действително заети длъжности – 39 броя.
Към момента на проверката общият брой съдии по щат е 19, които са

напълно заети. Съдия Кристиана Кръстева ползва продължителен отпуск
поради бременност, раждане и за отглеждане на малко дете до две
годишна възраст, считано от 15.05.2017г.

През проверявания период и през настоящата 2019 година не са
командировани съдии в и от Районен съд  – Добрич.

Съдии и състави в РС-Добрич:
Гражданско отделение
· 2017г.
Административен ръководител – председател Анна Великова, с ранг

„съдия в АС“ до 17.01.2017г.; с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, считано от
17.01.2017г.; ІІ-ри състав; 01.01.2017 – 31.12.2017г. съдия от Гражданско
отделение.

Съдия Станимир Ангелов,  с ранг „съдия в АС“ до 17.01.2017г.; с ранг
„Съдия във ВКС и ВАС“, считано от 17.01.2017г.; І-ви състав,; 01.01.2017 –
31.12.2017г. съдия от Гражданско отделение.
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Съдия Татяна Лефтерова-Савова, без присъден ранг; ІV-ти състав;
01.01.2017 – 31.12.2017г. съдия от Гражданско отделение.

Съдия Соня Дженкова, с ранг „съдия в АС“;  VІ-ти състав; 01.01.2017
– 31.12.2017г. съдия от Гражданско отделение.

Съдия Любомир Генов, с ранг „съдия в АС“; ІХ-ти състав; 01.01.2017 –
31.12.2017г. съдия от Гражданско отделение.

Съдия Албена Колева, с ранг „съдия в ОС“;  Х-ти състав; 01.01.2017 –
31.12.2017г. съдия от Гражданско отделение.

Съдия Павлина Паскалева, с ранг „съдия в АС“ до 17.01.2017г.; с ранг
„Съдия във ВКС и ВАС“, считано от 17.01.2017г.; ХІІ-ти състав; 01.01.2017 –
31.12.2017г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Стела Тонева, с ранг „съдия в АС“ до 17.01.2017г.; с ранг „Съдия
във ВКС и ВАС“, считано от 17.01.2017г.; ХІV-ти състав; 01.01.2017 –
31.12.2017г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Деница Петкова,  без присъден ранг;  ХІХ-ти състав;
01.01.2017 – 31.12.2017г.  съдия от Гражданско отделение.
Съдия Николай Николов, с ранг „съдия в АС“; ХХ.-ти състав;
01.01.2017 – 31.12.2017г.  съдия от Гражданско отделение.
Съдия Мирослава Неделчева, с ранг „съдия в АС“;  ХХІ-ви състав;

01.01.2017 – 31.12.2017г.  съдия от Гражданско отделение.
Съдия Кристиана Кръстева, без присъден ранг, не е определен състав

(ползва продължителен отпуск поради бременност, раждане и за отглеждане
на малко дете до две годишна възраст, считано от 15.05.2017г.), от
03.04.2017г.– 31.12.2017г.  съдия от Гражданско отделение.

· 2018г.
Административен ръководител – председател Анна Великова, С ранг

„Съдия във ВКС и ВАС“, ІІ-ри състав, 01.01.2018 – 31.12.2018г.  съдия от
Гражданско отделение.

Съдия Станимир Ангелов, с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“,  І-ви
състав,01.01.2018 – 31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Татяна Лефтерова-Савова, без присъден ранг до 05.06.2018г.,  С
ранг „Съдия в ОС“, считано от 05.06.2018г., ІV-ти състав, 01.01.2018 –
31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Соня Дженкова, с ранг „съдия в АС“ до 27.02.2018г.,  С ранг
„Съдия във ВКС и ВАС“, считано от 27.02.2018г. , VІ-ти състав, 01.01.2018
– 31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Любомир Генов, с ранг „съдия в АС“; ІХ-ти състав, 01.01.2018 –
31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Албена Колева, с ранг „съдия в ОС“ до 16.01.2018г.,   С ранг
„съдия в АС“, считано от 16.01.2018г.,  Х-ти състав, 01.01.2018 – 31.12.2018г.
съдия от Гражданско отделение.
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Съдия Павлина Паскалева, с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, ХІІ-ти
състав,01.01.2018 – 31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Стела Тонева, С ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, ХІV-ти състав,
01.01.2018 – 31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Деница Петкова, без присъден ранг, ХІХ-ти състав, 01.01.2018 –
31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Николай Николов, с ранг „съдия в АС“; ХХ.-ти състав,
01.01.2018 – 31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Мирослава Неделчева, с ранг „съдия в АС“ до 25.09.2018г.,  с
ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 25.09.2018г.,  ХХІ-ви състав,
01.01.2018 – 31.12.2018г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Кристиана Кръстева - (ползва продължителен отпуск поради
бременност, раждане и за отглеждане на малко дете до две годишна възраст,
считано от 15.05.2017г.), 01.01.2018 – 31.12.2018г.  съдия от Гражданско
отделение.

· 01.01.2019г.- 28.05. 2019г.
Административен ръководител – председател Анна Великова,  с ранг

„Съдия във ВКС и ВАС“, ІІ-ри състав,01.01.2019 – 28.05.2019г.  съдия от
Гражданско отделение.

Съдия Станимир Ангелов,  с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, І-ви
състав, 01.01.2019 – 28.05.2019г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Татяна Лефтерова-Савова, с ранг „Съдия в ОС“, ІV-ти състав,
01.01.2019 – 28.05.2019г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Соня Дженкова, с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, VІ-ти
състав,01.01.2019 – 28.05.2019г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Любомир Генов, с ранг „съдия в АС“ до 02.04.2019г.,  с ранг
„Съдия във ВКС и ВАС“, считано от 02.04.2019г., ІХ-ти състав,  01.01.2019 –
28.05.2019г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Албена Колева, с ранг „съдия в АС“,  Х-ти състав, 01.01.2019 –
28.05.2019г.   съдия от Гражданско отделение.

Съдия Павлина Паскалева, с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, ХІІ-ти
състав, 01.01.2019 – 28.05.2019г.   съдия от Гражданско отделение.

Съдия Стела Тонева, с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, ХІV-ти състав,
01.01.2019 – 28.05.2019г. съдия от Гражданско отделение.

Съдия Деница Петкова, без присъден ранг, ХІХ-ти състав, 01.01.2019 –
28.05.2019г.   съдия от Гражданско отделение.

Съдия Николай Николов, с ранг „съдия в АС“,  ХХ.-ти състав,
01.01.2019 – 28.05.2019г. съдия от Гражданско отделение.

Съдия Мирослава Неделчева, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“,  ХХІ-ви
състав, 01.01.2019 – 28.05.2019г.  съдия от Гражданско отделение.

Съдия Кристиана Кръстева, без присъден ранг, не е определен състав
(ползва продължителен отпуск поради бременност, раждане и за отглеждане
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на малко дете до две годишна възраст, считано от 15.05.2017г.), 01.01.2019 –
28.05.2019г.  съдия от Гражданско отделение.

Наказателно отделение
За периода на проверката в Наказателно отделение на РС-Добрич

работят 7 съдии -  заместник на административния ръководител съдия
Мариана Момчева, съдия Галя Митева,  съдия Минка Кирчева, съдия Веселин
Монов, съдия Данчо Димитров, съдия Ромео Симеонов и съдия Веселин
Николов

Данни за съдебен администратор и административен секретар -
Съдебният администратор А. Д. е назначена в Районен съд – Добрич на

09.01.1997г. като съдебен деловодител в служба „Деловодство към
Гражданско отделение“. Преназначена е на длъжността „административен
секретар“ до 04.12.2006 г. Със Заповед № 88 от 04.12.2006г., е назначена на
длъжността „съдебен администратор“. Завършила е висше образование по
специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“ и
висше образование по специалност „Публична администрация“.

Административният секретар  Миглена Колева е започнала работа в
Районен съд – Добрич на 15.04.2003г. като „съдебен секретар“. Назначена е на
длъжността “административен секретар”, считано от 03.01.2007г., след
проведено вътрешно събеседване. Завършила е завършила висше образование
– професионален бакалавър по специалност „Начална  учебна педагогика и
информационни технологии“.

Материална база и техническа обезпеченост
Информационно обслужване и информационни технологии

Районен съд - Добрич е поместен в сградата на Съдебната палата -
Добрич, заедно с Окръжен съд – Добрич, Окръжна прокуратура – Добрич,
Районна прокуратура – Добрич и ОЗ „Охрана“ – Добрич.

Към настоящия момент са добри условия на труд за магистратите,
държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните
служители. Голяма част от съдиите работят по един в кабинет, като само в три
работни помещения са настанени по двама съдии. Съдебните служители /39
бр./, ползват 14 кабинета. Архивните дела са разположени в пет
архивохранилища. Служба „Регистратура“ на Районен съд – Добрич ползва
едно помещение в Информационния център в Съдебната палата - Добрич.

Откритите съдебни заседания се провеждат в пет заседателни зали,
които са оборудвани със звукозаписна техника. Залите се ползват по утвърден
със Заповед № 207 от 15.05.2017г. на административния ръководител график.
Към три от заседателните зали съществуват прилежащи помещения, които са
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обособени като: „Зала за медиация“; „Зала за публични продажби“; работен
кабинет за служба "Връчване на призовки и съдебни книжа".

През 2018г. е обособено помещение за провеждане на сесиите по
медиация, което е в процес на оборудване и обзавеждане и ще се ползва от
медиаторите и от страните безплатно. Определен е координатор по медиация
– служител от Районен съд - Добрич, който отговаря на въпроси и запитвания
във връзка с медиацията; предоставя информация за медиаторите; предоставя
образци на документи във връзка с процедурата по медиация; организира
използването на помещението за медиация.

От 2018г. изслушването на деца в Районен съд - Добрич се провежда
извън съдебните зали в специално оборудвано помещение - „синя стая“, което
дава възможност изслушването на малолетни и непълнолетни да се
осъществяват в подходяща за тях обстановка, от обучени специалисти. Стаята
е изградена по проект на Окръжен съд – Добрич от Министерството на
правосъдието с финансовата подкрепа на българо - швейцарската програма за
сътрудничество по проект “Укрепване на правния и институционалния
капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”,
оборудвана е с необходимата аудио и видеотехника, и е свързана по
видеоконферентен път с четвърта съдебна зала на съда, където разговорът с
детето може да бъде наблюдаван в реално време на монитор от останалите
участници в процеса.

 Районен съд - Добрич е снабден с необходимата техника и софтуерни
продукти в кабинетите, деловодствата и в съдебните зали. Работните места в
съда са оборудвани с компютърни конфигурации и периферни устройства,
работещите имат достъп до интернет и работят в мрежа. Всички съдии и
служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, Internet Explorer, а
деловодителите и с Adobe Acrobat Reader. Работните места са свързани в
локална компютърна мрежа с 6 броя сървъра. Компютрите се поддържат в
много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните
изисквания. В голяма част от звената на администрацията са на разположение
и многофункционални копирни устройства.

Съдебните зали са озвучени и оборудвани със системи за паралелен
звукозапис, а пред залите са монтирани електронни информационни табла за
осведомяване на участниците в заседанията. През 2018г. са въведени в
експлоатация част от компютърните конфигурации и периферните устройства,
получени от Висш съдебен съвет след проведена обществена поръчка с
предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет
и съдилищата”.

През 2017г., 2018г. и към настоящия момент в Районен съд – Добрич
функционира програмата за управление на съдебните дела САС „Съдебно
деловодство“. Същата е въведена в експлоатация от 2009 г. Деловодната
програма се използва за управление на делата в електронен формат от съдиите
и съдебната администрация на съда. Автоматизираната система в Районен съд
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- Добрич е свързана с ядрото на ЕИСПП и с Единния портал за електронно
правосъдие (считано от месец октомври 2018г.). През проверявания период
съдът изпълнява задълженията си по осъществяване на единно
информационно осигуряване на дейността по противодействие на
престъпността.

В изпълнение на указанията  по протокол № 46, т. 5 от 08.12.2015г. от
заседание на комисия „Професионални квалификация, информационни
технологии и статистика” на ВСС, с оглед пълното съответствие между
съдебните актове и данните за тях, извлечени от САС ”Съдебно деловодство”,
и изпратените в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на
съдебните актове, е издадена заповед № 591 от 15.12.2015г. на
Административния ръководител за стриктно спазване на Вътрешните правила
за организация на публикуването на съдебните актове на Районен съд –
Добрич на интернет страницата на съда. Съгласно същата заповед на
системния администратор е вменено извършването на ежедневен контрол на
подготвените за публикуване актове и докладване при наличие на пропуски.
Със Заповед № 92 от 07.03.2017г. е указано на съдебните секретари да
изпълняват задълженията си, свързани с публикуването на съдебните актове в
ЦУБИПСА. В съответствие с решение по т. 1.2 от протокол № 28 от
01.11.2017г. от заседанието на комисия „Професионална квалификация,
информационни технологии и статистика“ към Пленума на ВСС е издадена
Заповед № 575 от 14.11.2017г., в която са дадени указания на съдебните
деловодители за механизма на публикуване на първоинстанционния акт по
наказателни дела, представляващ влязла в сила присъди с наложено ефективно
наказание.

Разпределението на делата в Районен съд - Добрич се извършва при
спазване на изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт - на
принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно
поредността на постъпването им в рамките на двете отделения в съда –
гражданско и наказателно, както и на чл. 35, ал. 4 от Правилника за
администрацията в съдилищата – в деня на постъпването или най-късно на
следващия ден. До 01.10.2015г. е използван програмен продукт „Law Choice”,
а след тази дата разпределението се извършва чрез Централизирана система за
случайно разпределение на делата. Достъпът до програмите е осъществяван
чрез индивидуална парола на разпределящия посредством квалифициран
електронен подпис. Входящите книжа се образуват в дела своевременно на
същия ден или най – късно на следващия при следване хронологичния ред на
постъпването им.

Гражданските дела се образуват и разпределят от административния
ръководител, а наказателните дела - от заместника на административния
ръководител.  При отсъствие на някой от разпределящите, го замества другия
разпределящ, а при едновременно отсъствие на двамата, разпределението на



9

делата се извършва от определен с нарочна заповед  на административния
ръководител съдия, съвместно със системния администратор.

В резултат на осъществяване на връзка с Адвокатска колегия – Добрич,
документите за определяне на адвокати по Закона за правна помощ се
разменят по електронен път, което значително намалява времето за обработка
на съпровождащите документи и времето за получаване на уведомителното
писмо, което Адвокатска колегия – Добрич изпраща до съда в отговор на
отправеното искане. През 2018г. е осъществена връзка с Единния портал за
електронно правосъдие. Порталът дава възможност за преглед на
електронните копия на делата по описа на Районен съд – Добрич. В
изпълнение на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП на
ВСС, административният ръководител на Районен съд – Добрич със Заповед
№ 584 от 23.11.2018г. е определил реда за осъществяване на достъп до
електронните съдебни дела на съда и е утвърдил образци на заявления за
създаване на индивидуален профил, за достъпване до конкретно дело и за
получаване на съобщения, призовки и уведомления чрез системата.

Към настоящия момент продължава използването на  внедрения през
2017г. модул „Призовкар” към САС „Съдебно деловодство”, чрез който
ежедневно се разпечатва Описната книга на призовкаря за изготвените и
предадени на служителите по призоваването призовки и съобщения. Това дава
възможност лесно да бъдат проследявани сроковете за връчване на съдебните
книжа.

От 13.05.2014г. акаунтът на Районен съд – Добрич е добавен към
списъка с потребители на уеб - портала на Апелативен район Варна. Същият
се поддържа от „Информационно обслужване” АД клон Варна, като
предоставя възможност за осъществяване на отдалечен достъп до информация
за съдебните дела по описа на Районен съд - Добрич.

Текущо се обновяват данните в Системата за изчисляване
натовареността на съдиите, чрез която по реда на Правилата за оценка на
натовареността на съдиите се отразяват и измерват показатели за
натовареност.

Районен съд - Добрич поддържа електронна страница, която е източник
на информация за гражданите, свързана с работата на администрацията и
услугите на Районен съд - Добрич, актуални събития, актовете на съдебните
състави, насрочените съдебни заседания, обявените конкурси за заемане на
вакантни места, образци на документи и др. Ежегодно се оповестяват
годишните доклади за дейността на съда през изминалата календарна година,
поддържа се профил на купувача по реда на ЗОП, публикуват се вътрешни
правила и нормативни актове. Специален раздел е предназначен за обратна
връзка с потребителите на услуги. Чрез сайта на съда се предоставя достъп до
полезни връзки с държавни и неправителствени организации, списъци на
Адвокатска колегия Добрич, списък с нотариуси, частни съдебни изпълнители
и списък на организации с нестопанска цел, работещи в сферата на превенция



10

и защита от домашно насилие. От 2018г. на интернет страницата на съда е
публикувана и информация за медиацията, като по-благоприятен за страните
способ за уреждане на спорове.

Съдът използва правно-информационните продукти „Апис” със
следните модули:  „Апис – право”; „Апис – процедури”; „Апис – практика” и
„Евро-право. Правно-информационните продукти са мрежови вариант и са
достъпни от всички работни места на магистратите в Районен съд - Добрич. За
съдиите по вписванията е осигурен достъп за използване на правно-
информационен продукт „СИЕЛА“.

В Районен съд - Добрич е изградена локална мрежа за обмен на
информация и данни. В съда има обособена и действаща регистратура за
работа с класифицирана информация, в съответствие с изискванията на ЗЗКИ
и Правилника за прилагането му. С оглед ефективността на звеното са
утвърдени Вътрешни правила за регистриране и обработване на материали,
съдържащи класифицирана информация;  Вътрешни  правила за условията и
достъпа до регистъра за издадените разрешения и откази по реда на Закона за
електронните съобщения; Вътрешни правила за правилното определяне,
промяна или премахване на нивото на класификация на материали,
съдържащи класифицирана информация. Последните са изменени и
допълнени със Заповед № 578 от 14.11.2017г. на административния
ръководител на съда. Със заповед № 448 от 14.09.2018г. на административния
ръководител е утвърдена Инструкция относно действията в случаи на
нерегламентиран достъп до класифицирана информация в Районен съд –
Добрич, а със заповед № 199 от 04.05.2018г. - Инструкция за пропускателния
режим в зоните на сигурност в Районен съд – Добрич.

Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишни доклади
на РС-Добрич

Гражданско отделение
 2017г.
За разлика от предходната година, когато е отчетено намаление в

постъпленията на граждански дела, през 2017г. са образувани най - много дела
в сравнение и с двете предходни години. Увеличението е регистрирано при
постъпленията по всички видове граждански дела, като най - голямо е то по
отношение на административните производства. От гражданските дела, които
се разглеждат по общия ред, обичайно и през трите години най – много са
образуваните по предявени облигационни искове, като за втора поредна
година се наблюдава сериозен ръст при тях. Същата е констатацията и по
отношение на исковете за съдебна делба и частните граждански дела. Докато
през предходната година е отбелязан спад в постъпленията на заповедни
производства, през отчетната тенденцията е противоположна.
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Статистиката за действителната натовареност през 2017г. спрямо
предходната 2016г. показва, че при един и същ брой на работещите в
Гражданско отделение съдии, през 2017г. те са правораздавали в условия на
висока действителна натовареност. Отчетена е много добра работата на
съдиите по граждански дела, по-малкия брой на отложени заседания.

През същата отчетна година гражданските дела са приключвали
предимно с акт по същество – намалял е броят на прекратените производства.
Приключените в 3-месечен срок дела са 92%, считано от постановяване на
определението по чл. 140 от ГПК, или 87%, считано от образуване на делото.
Показателят за приключване на делата в кратки срокове е бил най - добър през
отчетната година. През 2017г. няма постъпили молби за определяне на срок по
чл. 255 от ГПК, не се констатират и дела, които не са разгледани в разумен
срок.

В отчетния доклад е отбелязано по отношение на инстанционния
контрол превес на потвърдените актове и най - малък дял на изменените.
Резултатите от обжалването на актовете по гражданските дела през 2017г. са
по - добри в сравнение с тези от предходните години.

  2018г.
Отчетено е увеличение в постъплението на граждански дела - процентно

ръстът спрямо 2017г. е 9,04%, а спрямо 2016г. - 26,43%. Докато през 2017г.
увеличението е регистрирано при постъпленията по всички видове граждански
дела, през 2018г. то е съсредоточено при делата, образувани по предявени
облигационни искове, за разглеждане на трудови спорове и дела по Семейния
кодекс (с изключение  на издръжка и изменение на издръжка), Закона за
защита от домашното насилие, Закона за лицата и семейството, Закона за
гражданската регистрация и Закона за закрила на детето. Нараснал е и броят
на установителните искове, като резултат от изменението на чл. 415 от ГПК
(Обн., ДВ, бр. 86/27.10.2017г.).

Заповедните производства са продължили да формират най - големия
дял от постъпилите граждански дела, но все повече от делата по чл. 410 и чл.
417 от ГПК не приключват с постановяването на разпореждането по
подаденото заявление, а налагат няколкократно разглеждане и произнасяне
във връзка с честите случаи на невъзможност да бъде връчено съобщението на
длъжника на посочения от кредитора адрес (с установяване на настоящ,
постоянен адрес и адрес по месторабота); във връзка с подадени възражения
по чл. 414а от ГПК или искания по чл. 420 от ГПК; в случаите по чл. 415, ал. 2
от ГПК. Сочи се, че законодателната промяна от 2017г. е довела до
усложняване на делата по заповедните производства и вече са по - редки
случаите, в които тези дела приключват с издаването или неиздаването на
заповед за изпълнение.

Статистиката за действителната натовареност показва, че при един и
същ брой на работещите в Гражданско отделение съдии, през 2018г. те са
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правораздавали в условия на най - висока действителна натовареност е
отчетена много добра работата на съдиите по граждански дела, спазване на
кратките срокове при бързите производства, молби за обезпечение,
заявленията по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, ЗЗДН.

Съответно на повишеното постъпление на граждански дела е отчетен и
по – голям брой на свършените дела през годината, като от тях е налице
завишаване на броя и на процента на делата, приключили с решение. Отчетено
е, че 91% от делата са свършени в 3-месечен срок. И през 2018г. няма
основателни молби за определяне на срок по чл. 255 от ГПК, не са
констатирани и дела, които да са разгледани извън разумния срок. Спазват се
и сроковете за обявяване на съдебните актове, каквато трайна тендензция е
отчетена и в предходните отчетни доклади.

През 2018г. шестима съдии от Гражданско отделение са с ранг „съдия
във ВКС и ВАС“, трима съдии имат ранг „съдия в апелативен съд“; един съдия
е с ранг „съдия в окръжен съд“; по отношение на двама от магистратите не са
настъпили необходимите обстоятелства за започване на процедура за
повишаване в ранг. Всички от атестираните съдии имат много добра оценка.

Изготвени становища по проекти за тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС

2017г.
·  Съдиите от Гражданско отделение са изготвили становища по

въпроси, предмет на:
- тълкувателно дело № 1/2017г.
- тълкувателно дело № 1/2016г.
- тълкувателно дело № 2/2017г., всички по описа на ВАС и ВКС.

2018г.
·  Съдиите от Гражданско отделение са изразили становище по

въпроса, предмет на т.д. № 3/2018г. по описа на ВКС, ОСГТК - може ли да се
впише наново ипотека съгласно чл. 172 ал. 2 от ЗЗД, ако е изтекъл
десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била
заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията.

Извършени проверки в РС- Добрич

Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела от
Окръжен съд - Добрич.

2017г.
В изпълнение на заповед № 466 от 20.11.2017г. на административния

ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич е извършена проверка на
организацията на дейността на съдиите, държавните съдебни изпълнители и
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съдиите по вписванията от районните съдилища от Добрички съдебен район за
периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г.

Резултатите от проверката са обективирани в обобщен доклад от края на
януари 2018г., в който са дадени следните препоръки, относими към работата
на съдиите от Районен съд – Добрич: 1) Да продължат усилията за добро и
задълбочено запознаване с делото, за да се сведе до минимум отлагането на
дела за събиране на доказателства и отмяната хода по същество /по
гражданските спорове/; 2) Да продължат усилията за преодоляване отлагането
на делата поради нередовно призоваване чрез допълнителни обучения и
разяснения правилата по връчване на книжа на длъжностните лица по
призоваването и чрез предварителни проверки и допълнителни справки по
делата; 3) Да се обръща повече и по - задълбочено внимание на
задължителната практика на ВКС;  4) Да се преустанови практиката на някои
съдии да се произнасят по чл.140 от ГПК с разпореждане вместо с
определение. Указанията по чл.129 ал.2 от ГПК и съобщаването на проекта за
доклад по чл.140 ал.З от ГПК да се извършват в диспозитива на съдебния акт,
а не в мотивите; 5) Съдиите да не се отвеждат от разглеждането на дела без
мотиви или по причини, които са необосновани; 6) Районните съдии да
извършват задълбочена и стриктна проверка за редовността на въззивните
жалби и за изпълнение на предвидената в закона процедура преди
администрирането им на въззивната инстанция.

В обобщения доклад на административния ръководител на Окръжен съд
- Добрич няма забележки по образуването и разпределянето на делата на
случаен избор и неговото документиране, както и по работата на
администрацията и воденето на деловодните книги.

Резултатите от проверката, както и дадените с доклада препоръки, са
обсъдени на работна среща на съдиите, държавните съдебни изпълнители и
съдиите по вписванията при Районен съд - Добрич на 29.01.2018г. В хода на
срещата подробно са анализирани указанията на административния
ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич и практиката на съдиите
от Районен съд – Добрич, която следва да се промени съобразно препоръките.
Предприети са следните действия:

Със заповед № 106 от 15.03.2018г., е определена комисия за извършване
проверка на изпълнението на препоръките, дадени в Обобщения доклад на
Окръжен съд – Добрич, за: преустановяване на практиката произнасянето по
чл. 140 от ГПК да се извършва с разпореждане вместо с определение;
указанията по чл. 129, ал. 2 от ГПК и съобщаването на проекта за доклад по
чл. 140, ал. 3 от ГПК да се извършват в диспозитива на съдебния акт, а не в
мотивите. Резултатите от проверките са обективирани в протоколи.

Със заповед № 117 от 23.03.2018г. на административния ръководител е
разпоредено на съдебния администратор: да организира и проведе работна
среща със съдебните служители от специализираната администрацията на
Районен съд – Добрич, на която да се обърне внимание за стриктното
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изпълнение на вменените им задължения; да организира провеждането на
обучение на служителите за постигане на задълбочено познаване на
регламентите на ЕС и прецизно изготвяне на документите по съдебните
поръчки; да организира и проведе обучение на служителите от служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“ относно приложението на
нормативните изисквания, регламентиращи връчването и правилното
оформяне на призовките, съобщенията и приложенията към тях. Обучението
на тема: „Европейското сътрудничество по граждански дела“ е проведено с
лектор Дарина Костова – съдия в Окръжен съд – Бургас.

2018г.
Със Заповед № 494 от 21.11.2018г. на административния ръководител –

председател на Окръжен съд – Добрич е разпоредено да се извърши проверка
на организацията на дейността на съдиите от районните съдилища от
Добрички съдебен район за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

В обобщения доклад на административния ръководител на Окръжен съд
- Добрич няма забележки по образуването и разпределянето на делата при
случаен избор и неговото документиране, по воденето на деловодните книги.
Отчетени са като подходящи предприетите действия във връзка с дадените
препоръки след проверката на дейността през 2017г. Обобщен е извод за
много добра работа по наказателни и граждански дела от районните
съдилища. Установени са някои пропуски в работата на съдилищата по
отделни показатели, част от които са относими към работата на съдиите от
Районен съд – Добрич и във връзка с тях е дадена обща препоръка да се
предприемат необходимите действия за отстраняване и недопускане занапред.

Всички констатации в обобщения доклад във връзка с дейността на
районните съдилища през 2018г. са обсъдени на събрание на съдиите от
Гражданско и Наказателно отделение на Районен съд – Добрич, проведено на
31.01.2019г. Обърнато е внимание и са набелязани конкретни мерки за
недопускане занапред на пропуски в работата на магистратите и на съдебната
администрация. След обсъждането от съдиите на резултатите от проверката на
дейността на съда през 2018г. и с оглед още по - добрата организация на
работата в отделенията са дадени конкретни разпореждания със Заповед № 48
от 31.01.2019г. на Административния ръководител. Наред с това, в изпълнение
на решение по т. 46.3.5 по протокол № 20 от 23.05.2013г. на ВСС и Заповед №
328 от 09.09.2014г. на административния ръководител на Окръжен съд –
Добрич, и през 2018г. е извършена двукратно проверка на несвършените
граждански, административни и наказателни дела, които са продължили
повече от една година, с цел недопускане на нарушения на правото на
разглеждане и решаване на делата в разумни срокове и предприемане на
организационни мерки за това. Резултатите от проверките са докладвани на
Административния ръководител на Окръжен съд – Добрич.
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 Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела
от ИВСС (или ВСС).

2017г.
В изпълнение на Заповед № ТП-01-11 от 14.12.2016г. на главния

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2017г. е
извършена тематична планова проверка на дейността на определени районни
съдилища, в т.ч и на Районен съд – Добрич, през 2015г. и 2016г. относно
практиката на съда в производство по спорна съдебна администрация на
граждански отношения (упражняване на родителски права по отношение на
децата) при подаване на молба от заинтересованата страна за допускане на
обезпечение чрез спиране на изпълнителното производство, образувано по
молба на родител, на когото е предоставено упражняването на родителските
права.

В Акта за резултатите от извършената проверка са направени изводи за
липсата на противоречива практиката в производствата по чл. 59, ал. 9 от СК -
по молби за допускане на обезпечения на предявения иск чрез спиране на
изпълнителното производство, образувано за предаване на дете по молба на
родителя, на когото с влязъл в сила съдебен акт е вече възложено
упражняването на родителските права; - по молби за определяне и промяна на
привременни мерки в тези производства. Установено е, че практиката на съда
е съобразена във всички случаи с интереса на детето.

Констатациите и изводите от акта са обсъдени подробно на събрание на
съдиите, разглеждащи граждански дела, на проведена на 12.06.2017г. работна
среща.

2018г.
През 2018г. не са извършени проверки на работата на съда от

Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Взаимодействие между административния ръководител и Общото
събрание на съдиите в Районен съд – Добрич. Проведени през 2017г. и
2018г. общи събрания.

2017г.
На 25.01.2017г. е проведено Общо събрание на съдиите при следния

дневен ред: 1. Приемане на Вътрешни правила за определяне натовареността в
Районен съд – Добрич, в съответствие с решение на ВСС по протокол № 29 от
20.12.2016г.; 2. Допълнение на чл.4.2.4 от Вътрешните правила за определяне
натовареността в Районен съд – Добрич – наказателни дела, разпределяни чрез
опция „дежурни“ – „производства по чл. 69а, ал.3 от НПК. С решение на
Общото събрание на съдиите единодушно е прието предложението за
приемане на  Вътрешни правила за определяне натовареността в Районен съд –
Добрич, в съответствие с решение на ВСС по протокол № 29 от 20.12.2016г.,
както и предложението за допълнение на Вътрешните правила за
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разпределение в Районен съд – Добрич – наказателни дела, разпределяни чрез
опция „дежурни“.

На 25.01.2017г. е проведено Общо събрание при следния дневен ред: 1.
Обсъждане на решението по Протокол №1 от 12.01.2017г. на Пленума на ВСС
относно създаване на централизиран фонд за 2017г. чрез отчисляване на 0,1 %
от СБКО, начисляване върху средствата за работна заплата за органите на
съдебната власт. 2. Обсъждане начина на разходване на средствата за СБКО за
2017г. Прието е решение за разходване на средствата от фонд СБКО под
формата на ваучери за храна.

На 17.02.2017г. е проведено Общо събрание на съдиите със следния
дневен ред: 1. Обсъждане  на Годишния отчетен доклад на Председателя на
Районен съд – Добрич за дейността през 2016 г.;  2. Обсъждане на Обобщения
доклад от извършените проверки на работата на районните съдилища от
съдебния район на Окръжен съд – Добрич за периода 01.01.2016г. –
31.12.2016г. В изпълнение на решенията на Общото събрание е издадена
Заповед № 97 от 08.03.2017г.  за организиране и провеждане от съдебния
администратор на обучение на съдебните служители от специализираната
администрация, целящо постигането на задълбочено познаване на
регламентите на ЕС, респективно прецизно изготвяне на документи по
съдебните поръчки; за прилагане на уведомления по чл. 47 от ГПК към
съобщенията и призовките, подлежащи на връчване в населени места без
обособена служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ към съответния
съд; да се докладват незабавно в деня на постъпването молби и документи,
постъпващи по дела, изискващи произнасяне в кратък срок.

На 11.04.2017г. е проведено Общо събрание на съдиите със следния
дневен ред: 1. Определяне състава на отделенията в Районен съд – Добрич във
връзка с встъпване в длъжност на съдия Кристиана Кръстева, считано от
03.04.2017г. и във връзка с решението на Общото събрание на съдиите е
издадена Заповед №  116 от 18.04.2017г.

На 02.08.2017г. е проведена работна среща на съдиите от Наказателно
отделение при Районен съд – Добрич, на която е прието становище по повод
изпратено писмо от Лозан Панов - Председател на Върховния касационен съд
на РБ относно обсъждане и формулиране на мотивирани предложения за
промени в НК и НПК - в краткосрочен и дългосрочен план.

На 15.11.2017г. е проведено Общо събрание на съдиите от Районен съд –
Добрич при следния дневен ред: 1. Обсъждане на Проект на решение за
изменение и допълнение на Вътрешните правила за случайно разпределение
на делата в Районен съд – Добрич, предвид измененията в НПК, (Обн.,
ДВ,бр.63 от 04.08.2017г., в сила от 05.11.2017г.), и в Закона за съдебната власт
(Обн.ДВ, бр. 62 от 2016г., в сила от 09.08.2017г.); 2. Обсъждане на последните
изменения в НПК и ГПК. В резултат на взетото решение е издадена Заповед №
591 от 23.11.2017г., с която са изменени и допълнени Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата в Районен съд – Добрич.
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 На 22.11.2017г. е проведено Общо събрание на съдиите от Районен съд
– Добрич със следния дневен ред: 1. Обсъждане на промяна в щатното
разписание на съдебната администрация на Районен съд – Добрич, състояща
се в трансформация на една щатна бройка за длъжността „Призовкар и куриер,
и чистач“ в длъжността „Съдебен деловодител“ при спазване на указанията по
т. 11. 8 от протокол № 45 от 07.11.2017г. от заседанието на Съдийската
колегия на ВСС. След взетото решение, със Заповед № 590 от 23.11.2017г. на
административния ръководител е извършена трансформация на длъжността
„Призовкар и куриер, и чистач” в длъжността „съдебен деловодител”, при
спазване указанията по т. 11.8 от протокол № 45 от 08.11.2017г. от заседанието
на Съдийската колегия на ВСС, считано от 23.11.2017г.

 На 08.12.2017г. съдиите от Наказателно отделение са обсъдили Акт за
резултати от извършена комплексна планова проверка по заповед № ПП – 01 –
38/19.09.2017г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет и са набелязани мерки за подобряване работата по наказателни дела. Въз
основа приетото при обсъждане на дадените препоръки, със Заповед №592 от
12.12.2017г. на административния ръководител на съдебните деловодители от
Гражданско и Наказателно отделение е възложено обособяването и воденето
на електронен регистър на обжалваните и изпратени в по - горна инстанция
съдебни актове, както и на регистър на върнатите такива с резултат от
инстанционния контрол. Със Заповед № 593 от 12.12.2017г. на
административния ръководител е определен ред и са назначени комисии за
осъществяване на текущ контрол над практиката на отделението.

На 20.12.2017г. съдиите от Гражданско отделение са приели становища
по т.д. № 1/2017г.; т.д. № 1/2016г. и т.д. № 2/2017г., всички по описа на ВАС и
ВКС, както и обсъдили решение по протокол № 34 от заседание на комисия
„Професионална квалификация и информационни технологии“ на Висш
съдебен съвет относно предоставянето на информация от Национална агенция
по приходите по месторабота на лицата във връзка с чл.47 , ал.3 от ГПК.

2018г.
На 29.01.2018г. е проведено Общо събрание на съдиите със следния

дневен ред: 1.Обсъждане на Обобщения доклад от извършените проверки на
работата на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич
за периода 01.01.2017– 31.12.2017г.  Съобразно препоръките, дадени от
Окръжен съд – Добрич и са издадени необходимите заповеди.

На 31.01.2018г. е проведено Общо събрание при следния дневен ред: 1.
Обсъждане на решението по Протокол №1 от 18.01.2018г. на Пленума на ВСС
относно създаване на централизиран фонд за 2018г. чрез отчисляване на 0,1 %
от СБКО, начисляване върху средствата за работна заплата за органите на
съдебната власт. 2. Обсъждане начина на разходване на средствата за СБКО за
2018г.

На 05.02.2018г. съдиите от Гражданско отделение са обсъдили
предложения за изменения в ГПК и други нормативни актове, целящи
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рационализиране и бързина на съдебните процедури. Становището им,
включващо конкретни предложения за законодателни промени, е изпратено на
г-жа Даниела Марчева – Председател на Комисия Съдебна карта,
натовареност и статистика към Съдийската колегия на ВСС.

На 12.02.2018г. е проведено Общо събрание на съдиите при следния
дневен ред: 1. Обсъждане на проблеми, свързани с разглеждането на дела по
искови молби от лица, използващи недопустим съдебен език и свързаните с
това отводи; 2. Обсъждане и формиране на становище по отношение на
ефикасността на СИНС с отбелязване на съществуващи проблеми във
функционирането й, съответно предложения за решаването им. По точка 1 от
дневния ред съдиите единодушно са изразили подкрепа на становището на
Катерина Енчева – съдия в Софийски Градски съд за разглеждане във ВСС на
констатираните проблеми, свързани с използването на недопустим съдебен
език, както в исковите молби, така и в самите съдебни заседания. По точка 2
от дневния ред съдиите са обсъдили и формираха становище по отношение на
ефикасността на СИНС с отбелязване на съществуващи проблеми във
функционирането й, съответно предложения за решаването им.

На 23.02.2018г. е проведено Общо събрание на съдиите със следния
дневен ред: 1.Обсъждане на Годишния доклад на Председателя на Районен съд
– Добрич за дейността през 2017г. Възражения по доклада не са постъпили.

Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите и
повишаване на квалификацията на съдебните служители  в  РС-Добрич

Съдии:
2017г.
 През 2017г. съдиите са участвали в различни форми за повишаване на

своята квалификация, както следва:
Съдии от Гражданско отделение

Съдия Татяна Лефтерова-Савова е участвала в семинари "Задължителна
начална квалификация на новоназначени съдии – Граждански процес”;
"Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии – Наказателен
процес.”; "Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии –
Вещно право и съдебна делба.”; "Задължителна начална квалификация на
новоназначени съдии – Облигационно право.”; "Задължителна начална
квалификация на новоназначени съдии – Трудово право.” - всички по
програмата на НИП.

Съдиите Анна Великова, Станимир Ангелов, Любомир Генов, Павлина
Паскалева, Татяна Лефтерова-Савова, Деница Петкова, Албена Колева, Стела
Тонева, Мирослава Неделчева и Соня Дженкова са взели участие в обучение –
дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми в гражданското
правораздаване”, организирано от Окръжен съд – Добрич.
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Съдиите Татяна Лефтерова-Савова, Албена Колева, Стела Тонева и
Николай Николов са участвали в конференция, посветена на проблемите на
домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашно насилие,
организирана от Фондация „SOS –семейства в риск” в град Варна.

Съдия Николай Николов е участвал в семинар на тема „Учредяване
право на строеж, договори за строителство, предварителни договори –
облигационноправни и вещноправни аспекти” по проект „Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по
договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016г., ОПДУ.

Съдия Любомир Генов е участвал в публично обсъждане за апелативен
район - Варна в изпълнение на Дейност № 2 "Въвеждане на ефективни методи
за оценка на мотивацията на магистратите" и Дейност № 3 "Разработване на
модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на
магистратите." по проект "Подобряване на процедурите по атестация и
дисциплинарната практика в съдебната система".

Съдиите Татяна Лефтерова-Савова и Соня Дженкова са участвали в
семинар на тема „Въззивното производство и други въпроси по приложението
на ГПК”, град Разград.

Съдия Мирослава Неделчева е взела участие в текущо обучение на
магистрати на тема „Защита на потребителите. Практика на Съда на ЕС.
Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите.”,
организирано от НИП, както и в семинар „Актуална съдебна практика на Съда
на ЕС”, организиран от Европейски институт за публична администрация
(EIPA), в изпълнение на дейност 3 „Обучения и учебни посещения в
европейски обучителни школи и институции” на проект „Иновативни
продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, в
Люксембург.

Съдиите Анна Великова, Любомир Генов, Павлина Паскалева, Николай
Николов, Станамир Ангелов, Татяна Лефтерова-Савова, Деница Петкова,
Мирослава Неделчева, Мирослава Райчева, Соня Дженкова са участвали в
семинар на тема: „Анализ на съдебната практика по Търговския закон.”,
организиран от Апелативен съд - Варна.

Съдия Стела Тонева е участвала в семинар на тема: „По-добро
прилагане на регламентите на ЕС за семейното и наследственото право”,
Проект № 117DT137.

Съдия Анна Великова е участвала в обучение на административни
ръководители, по дейност 1, проект „Качествено професионално обучение за
повишаване ефективността на правосъдието”, Договор BG05SFOP001-3.002-
0001-C01/11.11.2016г., ОПДУ, град София.

2018г.
Съдии от гражданско отделение
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Съдиите Мирослава Неделчева и Николай Николов са участвали в
семинари на тема: „Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и
търговски дела – Регламент 1215/2012. Европейска заповед за запор на
банкови сметки. Европейска заповед за плащане.“; „Задължение за
предоставяне на вътрешноправни средства за защита съгласно Конвенцията.
Преглед на съдебната практика по ЗОДОВ. Отговорност на държавата за
вреди, настъпили от нарушение на правото на Европейския съюз“ .

Съдиите Анна Великова, Албена Колева, Любомир Генов, Мирослава
Неделчева, Николай Николов, Деница Петкова, Павлина Паскалева, Соня
Дженкова, Станимир Ангелов, Стела Тонева, Татяна Лефтерова – Савова,
Мариана Момчева и Веселин Николов са участвали в регионално обучение на
тема: „Спорни въпроси в гражданския процес”.

Съдиите Анна Великова, Албена Колева, Любомир Генов, Станимир
Ангелов, Павлина Паскалева, Мирослава Неделчева, Николай Николов,
Татяна Лефтерова - Савова, Деница Петкова, Соня Дженкова и Стела Тонева
са участвали в регионално обучение на тема: „Учредяване правото на строеж;
Договор за строителство, договори, свързани със строителния процес;
Предварителни договори за право на строеж, за покупко-продажба на бъдещ
обект/сграда – облигационноправни и вещноправни аспекти.”.

Съдиите Анна Великова, Албена Колева, Татяна Лефтерова - Савова,
Павлина Паскалева, Любомир Генов, Деница Петкова, Стела Тонева и Соня
Дженкова са участвали в регионално обучение - дискусия на тема „Обжалване
действията на съдия - изпълнител“.

Съдиите Анна Великова, Станимир Ангелов, Любомир Генов, Албена
Колева, Татяна Лефтерова - Савова, Павлина Паскалева, Мирослава
Неделчева, Николай Николов и Мариана Момчева са участвали в обучение на
тема: „Особености на участието на детето в гражданския процес. Разпознаване
и превенция на насилието на деца. Синдром на родителско отчуждение.“.

Съдиите Татяна Лефтерова-Савова и Ромео Симеонов са участвали в
семинар, посветен на методологиите за оценка на нуждите на деца, жертви на
престъпление.

Съдия Мирослава Неделчева е участвал в семинар на тема: „Медиация в
ЕС. Език, право и практика. Семейна медиация.“; в семинар на тема: „Право
на ЕС в областта на оценката на въздействието върху околната среда.“; в
текущо обучение на магистрати на тема: „Основи на европейското
конкурентно право.”, организирано от Академията за Европейско право
съвместно с НИП.

Съдия Албена Колева е участвала в обучителен семинар за специалисти,
които провеждат изслушвания на деца по проект „Укрепване на правния и
институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото
правосъдие“ в рамките на Тематичен  фонд „Сигурност“ на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество, както и в среща за представяне на
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доклада "Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за
децата?" за 2018 година на Национална мрежа за децата.

 Съдия Анна Великова е уаствала в семинар на тема „Защита на
потребителите. Практика на Съда на ЕС. Колективни искове по ГПК.
Неравноправни клаузи в договорите.“.

Административният ръководител Анна Великова е участвала в
заключителната конференция по проект „Укрепване на правния и
институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото
правосъдие“; участва в проведената професионалната среща на
председателите на съдилищата за обсъждане на въпроси, свързани с
откриването на съдебни програми по медиация към съдилищата в страната,
както и в организираната от Министерство на правосъдието среща, част от
изпълнението на Дейност 1 „Подготовка на рамката за използване на
медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“.

Съдебни служители:
2017г.
През 2017г. съдебните служители от Районен съд – Добрич са участвали

в обучения на следните теми: „Стресоустойчивост и управление на времето”;
семинар за работа с новостите в програмна система „JES”, организиран от
Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители със съдействието на
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”;  „Начално обучение
на съдебни служители”; „Пропуски при осъществяване на контрол на
действително постъпилите суми по транзитната сметка на съда.”.

2018г.
През 2018г. съдебните служители от Районен съд – Добрич са участвали

в обучения по темите, както следва: „Новата правна уредба в областта на
защита на личните данни."; „Ключови умения при обслужване на граждани.“;
„Управление на човешките ресурси. Организационно поведение на съдебната
администрация.“; „Работа в служба „Архив“;  "Прилагане на Общия Регламент
в защитата на личните данни." (по Проект „Качествено професионално
обучение за повишаване ефективността на правосъдието“); „Европейско
сътрудничество по граждански дела.” и „Защита на класифицираната
информация в съдебната система.”.

Информация за съдиите,  разглеждащи граждански дела  -  акт на
встъпване в длъжност и дата. Поощрения и наложени дисциплинарни
наказания в РС-Добрич на съдии и съдебни служители.

1. Анна Великова Александрова – акт за встъпване в длъжност
„съдия“ от 11.07.2001г.; акт за заемане на длъжност „Административен
ръководител-Председател“ на Районен съд – Добрич № 7-10 от 16.03.2015г.;
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2. Станимир Тодоров Ангелов – акт за встъпване в длъжност „съдия“
от 20.07.2001г.;

3. Стела Иванова Тонева – акт за встъпване в длъжност „съдия“ от
29.12.2004г.;

4. Соня Тодорова Дженкова – акт за встъпване в длъжност „съдия“ от
16.05.2006г.;

5. Павлина Нейчева Паскалева – акт за встъпване в длъжност „съдия“
от 20.01.2006г.;

6. Любомир Иванов Генов – акт за встъпване в длъжност „съдия“ от
14.03.2007г.;

7. Албена Петрова Колева – акт за встъпване в длъжност „съдия“ от
14.11.2008г.;

8. Мирослава Неделчева Райчева – акт за заемане на длъжност
„съдия“  № 2 от 06.04.2015г.;

9. Николай Минчев Николов – акт за заемане на длъжност „съдия“ №
1 от 23.02.2016г.;

10. Татяна Андонова Лефтерова-Савова – акт за заемане на длъжност
„съдия“ № 2 от 01.03.2016г.;

11. Деница Божидарова Петкова – акт за заемане на длъжност „съдия“ №
4 от 04.07.2016г.;

12. Кристиана Стоянова Кръстева - акт за заемане на длъжност
„съдия“ № 1 от 03.04.2017г.

През двете проверявани години (2017 и 2018 година) не са налагани
дисциплинарни наказания на съдиите и съдебните служители на Районен съд –
Добрич.

През 2017г., по повод постиженията, високата оценка и широк отзвук на
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и в международен
план, Висшият съдебен съвет бе отличен в конкурса „Кристални везни на
правосъдието“ на Съвета на Европа. Ежегодната европейска награда се
присъжда за иновативни практики, допринасящи за ефективността и
качеството на правосъдието. В тази връзка за проявен висок професионализъм,
компетентност при осъществяване на Образователната програма и принос за
отличаването на ВСС в престижния конкурс съдиите Мариана Момчева,
Минка Кирчева, Галя Митева, Данчо Димитров, Веселин Монов, Албена
Колева, Любомир Генов, Стела Тонева, Соня Дженкова, Деница Петкова,
Татяна Лефтерова – Савова, държавният съдебен изпълнител И. М., съдията
по вписванията Т. Г. и съдебният администратор А. Д., са били удостоени с
отличие „служебна благодарност и грамота“.
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Информация за съдиите от Гражданско отделение, ангажирани в
изпълнението на други служебни задачи, извън основната им дейност.

2017г.
През 2017г. в Образователната програма „Съдебната власт –

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”
са взели участие съдиите Мариана Момчева, Минка Кирчева, Галя Митева,
Албена Колева, Любомир Генов, Соня Дженкова, Стела Тонева, Деница
Петкова, Татяна Лефтерова – Савова;

Съдия Албена Колева - лектор в Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”; Участник в мероприятията в Деня на отворените врати;  Със
заповед № 30 от 27.01.2017г. е определена за наставник на стажант-юрист за
периода 26.01.2017г. – 06.04.2017г.; Със заповед № 397 от 01.08.2017г. е
определена за наставник на стажант-юрист за периода 31.07.2017г. –
08.10.2017г.;

Съдия Мирослава Неделчева - със Заповед № 84 от 01.03.2017г. е
определена за наставник на стажант-юрист за периода 02.03.2017г. –
11.05.2017г.; Със заповед № 596 от 12.12.2017г. магистратът е определена за
член на комисията за извършване на атестиране на съдебните служители;

Съдия Соня Дженкова - лектор в Образователната програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”; със Заповед № 135 от 03.04.2017г. е определена за
наставник на стажант-юрист за периода 03.04.2017г. – 12.06.2017г.; Със
Заповед № 246 от 30.05.2017г. съдия Дженкова е включена в комисия за
определяне на принципа на случайния подбор на актове във връзка с
предварителното атестиране на съдия Татяна Лефтерова; със Заповед № 575 от
01.12.2017г. е определена за наставник на стажант-юрист за периода
01.12.2017г. – 09.02.2018г.

Съдия Стела Тонева - лектор в Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”; със Заповед № 137 от 03.04.2017г. е определена за наставник на
стажант-юрист за периода 03.04.2017г. – 12.06.2017г.;  Със заповед № 246 от
30.05.2017г. съдия Тонева е включена в комисия за определяне на принципа на
случайния подбор актове във връзка с предварително атестиране на съдия
Татяна Лефтерова; със Заповед № 500 от 05.10.2017г. адм.ръководител е
възложил на съдия Тонева образуването на гражданските и
административните  дела и определяне на съдия-докладчик на принципа на
случайния подбор на 06.10.2017г.; със Заповед № 535 от 30.10.2017г. е
определена за наставник на стажант-юрист за периода 30.10.2017г. –
08.01.2018г.; със Заповед на административния ръководител на съдия Тонева
е възложено определянето на индексите за резултата от инстанционната
проверка на съдебните актове по граждански и административни дела.
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Съдия Станимир Ангелов - със Заповед № 138 от 03.04.2017г. е
определен за наставник на стажант-юрист за периода 03.04.2017г. –
12.06.2017г.; Със Заповед № 409 от 09.08.2017г. е определен за наставник на
стажант-юрист за периода 09.08.2017г. – 18.10.2017г.

Съдия Николай Николов  - със Заповед № 137 от 03.04.2017г. е
определен за наставник на стажант-юрист за периода 03.04.2017г. –
12.06.2017г.; Със Заповед № 596 от 12.12.2017г. магистрата е в комисията за
извършване на атестиране на съдебните служители.

Съдия Павлина Паскалева - със Заповед № 146 от 05.04.2017г. е
определена за наставник на стажант-юрист за периода 05.04.2017г. –
14.06.2017г.

Съдия Деница Петкова - лектор в Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”;

Съдия Татяна Лефтерова – Савова - Лектор в Образователната програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”;

Съдия Любомир Генов - лектор в Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”; със Заповед № 26 от 24.01.2017г. е определен за наставник на
стажант-юрист за периода 13.01.2017г. – 24.03.2017г.

2018г.
През 2018г. в Образователната програма „Съдебната власт –

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”
взеха дейно участие съдиите Любомир Генов, Данчо Димитров, Албена
Колева, Веселин Монов, Стела Тонева, Деница Петкова, Татяна Лефтерова –
Савова;

Съдия Албена Колева - лектор в Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”; Участник в мероприятията в Деня на отворените врати; Със
Заповед № 184 от 02.05.2018г. е определена за наставник на стажант-юрист за
периода 02.05.2018г. – 11.07.2018г.; Със Заповед № 624 от 13.12.2018г.
магистратът е в комисията за извършване на атестиране на съдебните
служители.

Съдия Мирослава Неделчева - със Заповед № 40 от 05.02.2018г. е
определена за наставник на стажант-юрист за периода 05.02.2018г. –
16.04.2018г.

Съдия Соня Дженкова - участник в Образователната програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”; Участник в мероприятията в Деня на отворените
врати; Със Заповед № 237 от 30.05.2018г. е определена за наставник на
стажант-юрист за периода 30.05.2018г. – 08.08.2018г.;
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Съдия Стела Тонева - Участник в Образователната програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”; със Заповед № 38 от 05.02.2018г. магистрата е
включен в комисия за проверка на касовата наличност на средства по
бюджетната и набирателна каса.;  Със Заповед № 204 от 09.05.2018г. е
определена за наставник на стажант-юрист за периода 09.05.2018г. –
18.07.2018г.;  Със заповед на административния ръководител на съдия Тонева
е възложено определянето на индексите за резултата от инстанционната
проверка на съдебните актове по граждански и административни дела.

Съдия Станимир Ангелов - със Заповед № 153 от 18.04.2018г.
адм.ръководител е възложено на съдия Ангелов образуването на гражданските
и административните дела и определяне на съдия-докладчик на принципа на
случайния подбор на 19.04.2018г.; със Заповед № 368 от 25.07.2018г. съдията е
включен в комисия за определяне на принципа на случайния подбор актове
във връзка с периодично атестиране на съдия Албена Колева.

Съдия Николай Николов - със Заповед № 182 от 02.05.2018г. е
определен за наставник на стажант-юрист за периода 02.05.2018г. –
11.07.2018г.;

Съдия Павлина Паскалева - Със заповед № 132 от 02.04.2018г. е
определена за наставник на стажант-юрист за периода 30.03.2018г. –
07.06.2018г.

Съдия Любомир Генов - лектор в Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”; Със заповед № 4 от 03.01.2018г. е определен за наставник на
стажант-юрист за периода 03.01.2018г. – 14.03.2018г.

Съдия Деница Петкова - лектор в Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”;

Съдия Татяна Лефтерова-Савова - лектор в Образователната програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”.

Административни служби – обща и специализирана администрация.
Съдебно деловодство

Съдебните служители са структурирани в обща и специализирана
администрация. Работата им е организирана съобразно изискванията на Закона
за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата и се
ръководи от съдебния администратор. Организационната структура и
функциите на администрацията съответстват на приетия от Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за
съдебната власт Класификатор на длъжностите в администрацията на
съдилищата и на Правилата за неговото прилагане.
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Съотношението на съдебните служители и магистратите по щатно
разписание е 2,05 (39/19), а на служителите към броя на магистратите,
държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията е 1,5 (39/26). И
двата показателя са значително по – ниски от средните за районните съдилища
в областните градове. Поради затруднения, свързани с кадрово обезпечаване с
писмо с изх. № 3313 от 05.05.2017г. на председателя на съда е поискано от
Комисия „Съдебна администрация” на Съдийската колегия на ВСС
увеличаване на щатната численост на съдебната администрация на Районен
съд – Добрич с една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител”. С
решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 23 от
06.06.2017г. искането не е уважено. Това е наложило със Заповед № 590 от
23.11.2017г. трансформация на длъжността „призовкар и куриер, и чистач” в
длъжността „съдебен деловодител”.

Щатната численост на съдебните служители от общата и
специализираната администрация към 03.06.2019г. е 39 души, които са
разпределени, както следва:

· съдебен администратор и служител по сигурността на информацията –
1 брой.

· обща администрация – 4 броя, организирани в длъжности, както
следва: главен счетоводител – 1 брой; системен администратор – 1 брой;
административен секретар – 1 брой; счетоводител и касиер, и съдебен
секретар – 1 брой.

· специализирана администрация – 32 броя, организирани в длъжности
и служби, както следва:  служба „Съдебни секретари” – 16 броя; съдебен
деловодител – 13 броя (служба „Регистратура” – 2 броя; служба „Деловодство
към Гражданско отделение“ – 5 броя; служба „Деловодство към Наказателно
отделение“ – 3 броя; служба „Бюро съдимост” - 1 брой; служба „Деловодство
към Съдебно – изпълнителна служба“ – 2 броя); служба „Архив” - 1 брой
съдебен архивар; призовкар – 2 броя.

· техническите длъжности са общо 2 броя за длъжността „чистач“.
    Длъжностното лице, съвместяващо длъжности, е Б. Х. Служителят

изпълнява длъжността „счетоводител и касиер, и съдебен секретар“.
В съответствие с Вътрешните правила за организация на публикуването

на съдебните актове на Районен съд – Добрич на интернет страницата на съда,
публикуването на актовете се извършва незабавно след постановяването им.
Съдебните служители, преди присъединяване на актовете в САС “Съдебно
деловодство“ обезличват същите при спазване изискванията на Закона за
защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на класифицираната
информация.
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С оглед поддържането на прецизна база данни за делата по описа на
Районен съд – Добрич, както и за електронния им аналог, са издадени редица
вътрешни актове:

 Със Заповед №  354 от 17.08.2015г. е разпоредено да се създава
електронно досие на гражданските, административните и наказателните дела
по описа на Районен съд – Добрич чрез сканиране на всички входящи
документи и присъединяването им по делата посредством САС „Съдебно
деловодство“.

 Със Заповед № 5 от 04.01.2016г. е разпоредено воденето на книгите за
открити съдебни заседания и книгите за закрити и разпоредителни заседания
да се водят на електронен носител чрез модула на САС„Съдебно деловодство”
и  хартиен носител за всяка календарна година.

 Със Заповед № 6 от 04.01.2016г. е разпоредено регистърът за вписване
на отводите и самоотводите по НПК и ГПК да се води в САС „Съдебно
деловодство”, като се разпечатва ежегодно за съответната календарна година.

 Със Заповед № 7 от 04.01.2016г. е разпоредено книгата за веществени
доказателства да се води  в електронен формат до края на всяка календарна
година, като веществените доказателства се регистрират в САС„Съдебно
деловодство” незабавно след приемането им в съда. Книгата се приключва с
изтичането на календарната година и до петнадесети януари на следващата
година се разпечатва, номерира, прошнурова и подвързва.

 С оглед създаване на пълно електронно досие на съдебните дела по
описа на Районен съд –Добрич е издадена и Заповед № 252 от 20.06.2016г. за
присъединяването в САС „Съдебно деловодство” на вписаните в Книгата за
закрити и разпоредителни заседания актове на съда.

 Със Заповед № 5 от 05.01.2017г. е разпоредено Описната книга за
наказателни дела и Описната книга за граждански дела да се води в
електронен формат за съответната календарна година чрез деловодната
програма САС„Съдебно деловодство”.

За 2017г. и 2018г. в Районен съд – Добрич действа Стратегически план
за развитие за периода 2017г. – 2019г., в който като основна цел е изведено
гарантирането върховенството на закона чрез точното му прилагане по
безпристрастен, справедлив, честен и ефективен начин, а като стратегически
цели са възприети: качествено, срочно и достъпно правораздаване; развитие и
интегриране на кадровия потенциал; повишаване на общественото доверие в
институцията; материално – техническа осигуреност и развитие на
информационните технологии.

В съда е в сила Стратегия за управление на риска, разработена в
съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор, актуализирана за периода 2016г. – 2018г.

Председателят на съда със заповеди е утвърждавал Правила за възлагане
на обществени поръчки и за поддържане профила на купувача; Правила за
случайното разпределение на делата; Правила за изпращане на призовки и
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съобщения чрез пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; Правила
за предоставяне на достъп до обществена информация; Правила за връчване на
съдебни книжа по граждански и по наказателни дела; Правила за публикуване
на съдебните актове; Правила за изплащане на възнаграждения и разходи на
вещи лица, съдебни преводачи и свидетели; правила за работа на съдебните
заседатели; Правила за контрол на процесите на събиране на дължимите
държавни такси и присъдени вземания; Правила за организацията на
дейността на Общото събрание; Правила за определяне натовареността;
Правила за заместване на съдия - докладчик по граждански и по наказателни
дела за времето на неговото отсъствие; Правила за извършване на справки по
реда на споразумението за взаимодействие във връзка с осигуряването на
достъп на органите на съдебната власт до електронните услуги на НАП и т.н.

Със Заповед № 362 от 12.10.2011г. са утвърдени Вътрешни правила за
изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда
на чл. 42, ал. 4 и  сл. от ГПК в Районен съд-Добрич.

Съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за реда и
начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална
база данни „Население” е осигурен достъп чрез използване на електронен
подпис от служители, определени със заповеди на административния
ръководител на Районен съд – Добрич.

Книгите по чл. 39 от ПАС в Районен съд - Добрич се водят от съдебната
администрация във форматите, както следва:

Описната книга, азбучният указател, книгите за открити заседания,
книгите за закрити и разпоредителни заседания, книгата за веществените
доказателства, регистърът на изпълнителни листове, издадени за държавни
такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт, входящият дневник,
изходящият дневник.

Описната книга, азбучният указател, книгата за веществените
доказателства, регистърът на изпълнителни листове, издадени за държавни
такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт се разпечатват на хартиен
носител веднъж годишно, до 15.01. на следващата година.

Входящият дневник и изходящият дневник се разпечатват на хартиен
носител в края на всеки месец, книгите за закрити и разпоредителни заседания
– в края на всяка седмица, а книгите за открити заседания - всеки работен ред,
следващ предаването на последното дело от съответния заседателен ден.

Книгата за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа,
разносна книга, книгата за приемане и отказ от наследство, архивната книга,
регистърът за заявленията за достъп до обществената информация, регистърът
по ЗЗДН и регистърът за предоставени данни от НБД „Население“ се водят
само на хартиен носител.

Деловодните книги се приключват с изтичане на календарната година.
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Считано от месец септември 2008г. в Районен съд – Добрич е внедрена и
функционира деловодната програма САС “Съдебно деловодство” на
“Информационно обслужване” АД – Варна.

Всички дела, образувани след 01.01.2009г., са въведени във
функциониращата деловодна програма САС „Съдебно деловодство” на
„Информационно обслужване” АД - Варна. Значително е оптимизирана
работата и след въвеждането на модула „Служебни защити” на деловодния
продукт САС „Съдебно деловодство“, чрез който се ускорява трансфера на
входящите и изходящите документи, адресирани от и за Адвокатска колегия –
Добрич. От 2014 година е въведен в експлоатация и действа и към момента
модулът към САС „Съдебно деловодство”, чрез който се дава възможност
ежедневно да се разпечатва Описна книга на призовкаря за изготвените и
предадени на служителите по призоваването призовки и съобщения. При
връщане на връчените (или невръчени) съобщения и призовки дежурен
деловодител отразява резултата в деловодната програма, което дава
възможност да се следят сроковете за връчване на съдебните книжа.

В деловодството се водят предвидените в чл. 39, ал. 1 от ПАС книги и
регистри, както и въведените такива по силата на друг нормативен или
вътрешен акт:

- Азбучен указател наказателни дела – съдържа 1 том за 2017г. и 1 том за
2018г.; води се от Т. Г. – съд. деловодител, Й. Н. – съд. деловодител и М. А. –
съд. деловодител; проверява се от А. Д. – съд. администратор.

- Азбучен указател граждански и административни дела – съдържа 1 том
за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Ц. П. – съд. деловодител,  Л. М. – съд.
деловодител, П. С. – съд. деловодител, М. К. – съд. деловодител и С. Г. – съд.
деловодител. Проверява се от А. Д. – съд. администратор.

- Описна книга граждански дела – съдържа 2 тома за 2017г. и 2 тома за
2018г.; води се от Ц. П. – съд. деловодител, Л. М. – съд. деловодител, П. С. –
съд. деловодител, М. К. – съд. деловодител и С. Г. – съд. деловодител;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д. – съд. администратор.

- Описна книга административни дела – съдържа 0 тома за 2017г. и 1 том
за 2018г.; води се от Ц. П. – съд. деловодител, Л. М. – съд. деловодител, П. С. –
съд. деловодител, М. К. – съд. деловодител и С. Г. – съд. деловодител;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д. – съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – І-ви състав – съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от В. П.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д. – съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ІІ-ри състав– съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Г. Д. - съдебен секретар; проверява се от
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комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д. – съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ІІІ-ти състав–  съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от С. П.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д. – съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ІV-ти състав–  съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Г. Д.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д.– съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – VІ-ти състав–  съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от К. М.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д.– съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ІХ-ти състав–  съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Г. Х.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д.– съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – Х-ти състав–  съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Д. Д.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д.– съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ХІІ-ти състав– съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Х. Х.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д.– съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ХІV-ти състав– съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Р. Р.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д. – съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ХIX-ти състав– съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Г. Д.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д.– съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ХХ-ти състав– съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от И. И.- съдебен секретар; проверява се от
комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско отделение и
А. Д.– съд. администратор.

- Книга за открити съдебни заседания – ХХІ-ви състав– съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Сибел Бедел - съдебен секретар; проверява
се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско
отделение и А. Д.– съд. администратор.
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- Книга за закрити и разпоредителни заседания – І-ви състав – съдържа 1
том за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се от В. П. - съдебен секретар; проверява
се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско
отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – IІ-ви състав– съдържа 1
том за 2017 г. и 1 том за 2018 г.; води се от Г. Д. - съдебен секретар; проверява
се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско
отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – ІІІ-ти състав– съдържа
1 том за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се от С. П. съдебен секретар; проверява
се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско
отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – ІV-ти състав– съдържа
1 том за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Г. Д. - съдебен секретар; проверява
се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско
отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – VІ-ти състав– съдържа
1 том за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се от К. М. - съдебен секретар;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – ІХ-ти състав– съдържа
1  том за 2017  г.  и 1  том за 2018  г.;  води се от Г.  Х.  - съдебен секретар;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – Х-ти състав– съдържа 1
том за 2017 г. и 1 том за 2018 г.; води се от Д. Д. - съдебен секретар; проверява
се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в Гражданско
отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – ХІІ-ти състав– съдържа
1  том за 2017  г.  и 1  том за 2018  г.;  води се от Х.  Х.  - съдебен секретар;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д. – съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – ХІV-ти състав–
съдържа 1 том за 2017 г. и 1 том за 2018 г.; води се от Р. Р.- съдебен секретар;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д.– съд. администратор.
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- Книга за закрити и разпоредителни заседания – ХІХ-ти състав–
съдържа 1 том за 2017 г. и 1 том за 2018 г.; води се от Г. Д. - съдебен секретар;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – ХХ-ти състав– съдържа
1  том за 2017  г.  и 1  том за 2018  г.;  води се от И.  И.  - съдебен секретар;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – ХХІ-ви състав–
съдържа 1 том за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се от С. Б. – съдебен секретар;
проверява се от комисия в състав: Соня Дженкова – районен съдия в
Гражданско отделение и А. Д.– съд. администратор.

- Книга за получени и върнати призовки и други съдебни книжа по
граждански дела – съдържа 9 тома за 2017г. и 9 тома за 2018г.; води се от Ц. П.
– съд. деловодител, Л. М. – съд. деловодител, П. С.– съд. деловодител, М. К. –
съд. деловодител, С. Г. – съд. деловодител и от призовкарите. проверява се от
А. Д.– съд. администратор.

- Книга за получени и върнати призовки и други съдебни книжа,
издадени от Районен съд – Добрич и подлежащи на връчване извън
територията на град  Добрич – съдържа 3 тома за 2017г. и 2 тома за 2018г.;
води се от К. Г.– съд. деловодител и Д. Д. – съд. деловодител; проверява се от
А. Д.– съд. администратор.

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
съдържа 1 том за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се от К. Г. – съд. деловодител,
считано от 18.01.2013г. и съдърща общо 21 заявления; проверява се от А. Д. –
съд.  администратор в края на годината, което е удостоверено с подпис.

- Входящ дневник – съдържа 4 тома за 2017г. и 3 тома за 2018г.; води се
от К. Г. – съд. деловодител; проверява се от А. Д. – съд. администратор.

- Изходящ дневник – съдържа 3 тома за 2017г. и 2 тома за 2018г.; води се
от К. Г. – съд. деловодител; проверява се от А. Д.– съд. администратор.

- Регистър за предоставени данни от НБД Население – съдържа 1 том за
2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Ц. П. – съд. деловодител, Л. М. – съд.
деловодител, П. С. – съд. деловодител, М. К. – съд. деловодител, С. Г. – съд.
деловодител; проверява се от А. Д.– съд. администратор.

- Регистър на съдебните решения по чл. 235 ал. 5 от ГПК– съдържа  13
тома за 2017г. и 13 тома за 2018г.; води се от В. П. - съд. секретар, Г. Д. – съд.
секретар, С. П. – съд. секретар, К. М. – съд. секретар, Г. Х. – съд. секретар, Д.
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Д. – съд.секретар, Х. Х. – съд. секретар, Р. Р. – съд. секретар,  И.И. – съд.
секретар, С. Б. – съд. секретар. Проверява се от А. Д.– съд. администратор.

- Регистър на изпълнителните листове, издадени по граждански дела за
държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт– съдържа 1 том
за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се от Ц. П. – съд. деловодител, Л. М. – съд.
деловодител, П. С. – съд. деловодител, М. К. – съд. деловодител и С. Г. – съд.
деловодител; проверява се от А. Д.– съд. администратор.

- Разносна книга – съдържа 7 тома за 2017г. и 8 тома за 2018г.; води се от
К. Г. – съд. деловодител; проверява се от А. Д. – съд. администратор.

- Архивна книга – съдържа 3 тома за 2017г. и 3 тома за 2018г.; води се от
Д. Й. – съд. архивар; проверява се от А. Д. – съд. администратор.

- Книга за приемане и отказ от наследство – съдържа 1 том за 2017г. и 1
том за 2018г.; води се от Ц. П. – съд. деловодител, Л. М. – съд. деловодител, П.
С. – съд. деловодител, М. К. – съд. деловодител и С. Г. – съд. деловодител;
проверява се от А. Д.– съд. администратор.

- Регистър по ЗЗДН – съдържа 1 том за 2017г. и 1 том за 2018г.; води се
от води се от Ц. П. – съд. деловодител, Л. М. – съд. деловодител, П. С. – съд.
деловодител, М. К. – съд. деловодител и С. Г. – съд. деловодител; проверява се
от А. Д.– съд. администратор.

Проверката на случайно избрани на случаен принцип деловодни книги –
срочни книги за закрити заседания за 2017г. на съдия Анна Великова и на съдия
Любомир Генов, както и срочни книги за закрити заседания за 2018г. на съдия
Албена Колева, съдия Мирослава Неделчева и съдия Стела Тонева констатира,
че се водят прегледно и точно, принтират се от деловодната програма в края на
всяка работна седмица, проверяват се в края на годината от съдебния
администратор.

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата,
вписана в акта, датата, посочена в книгата за открити заседания (в графата за
съдебното решение), датата на предаване на делото в деловодството на съда и
датата посочена в съдебния регистър:

Гр. дело № 536/2017г.  – В о.с.з. на 11.04.2017г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 25.04.2017г. Датата, вписана в съдебния акт е
обявената - 25.04.2017г.

Гр.дело № 3751/2018 г. – В о.с.з. на 12.11.2018г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 26.11.2018г. Датата, вписана в съдебния акт е
обявената – 26.11.2018г.
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 Гр.дело № 1310/2018 г. – В о.с.з. на 26.04.2018г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 09.05.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената - 09.05.2018г.

Гр.дело № 4263/2017 г. – В о.с.з. на 07.03.2018г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 21.03.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената – 21.03.2018г.

Гр.дело № 1096/2017  г. - В о.с.з. на 12.01.2018г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 26.01.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената – 26.01.2018г.

Гр.дело № 2371/2018 г. – В о.с.з. на 30.10.2018г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 13.11.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
12.11.2018г.

Гр. дело № 891/2017г. – В о.с.з. на 01.06.2017г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 15.06.2017г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената - 15.06.2017г.

Гр. дело № 3359/2018г. – В о.с.з. на 25.10.2018г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 08.11.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената - 08.11.2018г.

Гр.дело № 708/2018 г. – В о.с.з. на 25.06.2018г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 09.07.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената – 09.07.2018г.

Гр.дело № 791/2017 г. – В о.с.з. на 30.05.2017г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 13.06.2017г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената – 13.06.2017г.

Гр.дело № 1806/2018  г. - В о.с.з. на 12.07.2018г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 17.07.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената – 17.07.2018г.

КОНСТАТАЦИИ:
Деловодните книги се водят в съответствие с изискванията на ПАС, за

което съдебните служители полагат усилия, а ръководството на съда
упражнява периодичен контрол.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на
хартиен носител, считано от 01.04.2008г. по реда, определен със Заповед № 76
от 26.03.2008г. При подреждането на извадки от решението /диспозитивите/
служителите са поставяли забележка в горния десен ъгъл на първата страница
от акта, вписвали са поредния номер по регистъра, както и датата, на която е
обявено решението. Номерата на съдебните актове по всички граждански дела
се получават автоматично от деловодната програма. Съдебните секретари са
лицата, които отговарят за воденето на регистъра. Установено бе, че
Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК не се води съобразно
изискванията чл. 52 ПАС. В класьорите се съдържат неподписани/незаверени
извадки от решенията - диспозитивите  на съдебните актове. Цитираната
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разпоредба предвижда, че регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5
ГПК осигурява публичност и право на достъп на всеки до съдебните решения
при спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ, както и на Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Регистърът се
образува от последователното подреждане на съдебните решения, като
съдебният служител удостоверява с подписа си датата на обявяване на
решението. С оглед спазване на изискванията по чл. 52 ПАС относно
Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК и недопускане на пропуски в бъдеще, ще
бъде направена препоръка.

Информация за други дейности и актове на административния
ръководител за подобряване организацията на работа в Районен съд -
Добрич за 2017г. и 2018г.

През двете проверявани години административният ръководител на
Районен съд – Добрич е осъществявала системен контрол в работата на съда
относно спазването на процесуалните срокове при разглеждането и
приключването на делата чрез ежемесечно отчитаните справки за дейността на
съдебните състави. Констатациите и предприетите мерки са обективирани в
констативни протоколи. В зависимост от конкретните данни в месечните
справки в протоколите са разпореждани допълнителни проверки и конкретни
действия, издавани са заповеди за по-добрата организация на работата на
съдиите и на съдебните служители. В хода на дейността на съда и с оглед
оптимизиране на работния процес, са издавани и други вътрешни актове.

2017г.
 Със Заповед № 4 от 05.01.2017г. е разпоредено воденето на описните

книги за наказателни и граждански дела за календарна година в електронен
вариант.

 Със Заповед № 28 от 27.01.2017г. административният ръководител, в
съответствие с пар. 9 от ПЗР на Правилата за оценка на натовареността на
съдиите, е възложил предприемането на необходимите действия за
отразяването в СИНС на произнасянето по делби – втора фаза.

 Със Заповед № 69 от 21.02.2017г., с цел недопускане необосновано
забавяне на делата, са предприети редица конкретни организационни мерки за
подобряване работата по производствата по несвършените дела.

 Със Заповед № 92 от 07.03.2017г. е указано на съдебните секретари
стриктно да изпълняват задълженията си, свързани с публикуването на
съдебните актове в ЦУБИПСА и в пълно съответствие с Вътрешните правила
за организация на публикуването на съдебните актове на Районен съд –
Добрич на интернет страницата на съда.

 Със Заповед № 97 от 08.03.2017г. е разпоредено: организирането на
обучение на съдебните служители от специализираната администрация,
целящо постигането на задълбочено познаване на регламентите на ЕС,
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респективно прецизно изготвяне на документите по съдебните поръчки по
гражданските, административните и наказателните дела; с оглед
недопускането отлагане на делата поради нередовно призоваване на страните,
да се прилагат уведомленията по чл. 47 от ГПК към съобщенията и
призовките, подлежащи на връчване в населените места, в които няма
обособена служба „Връчване на призовки и съдебни книжа”; незабавно
докладване в деня на постъпването на молбите и документите, постъпващи по
дела, изискващи произнасянето на съда в кратки срокове (бързи производства,
обезпечения на искове, дела по ЗЗДН и други).

 Със Заповед № 109 от 15.03.2017г. е определен реда за извършване
проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и определения в
отсъствие на един от магистратите от сформираната комисия.

 От 13.07.2017г. са издадени и утвърдени от административния
ръководител Правила за заместване на съдия-докладчика по граждански дела
за времето на неговото отсъствие.

 Със Заповед № 121 от 24.03.2017г. е посочен начина за ежемесечно
отчитане на образуваните и свършени дела за престъпления, включени в
Единния каталог на корупционните престъпления, утвърден от председателя
на ВКС на Република България.

 Със Заповед № 165 от 12.04.2017г. административният ръководител  е
възложил на съдебни деловодители от Гражданско и от Наказателно
отделение извършването на справки в Уеб - базирания портал за достъп до
съдебните дела по описа на съдилищата в Апелативен район – Варна.

 Със Заповед № 418 от 16.08.2017г. е разпоредено извършването на
проверка за наличността на веществените доказателства и начина на
съхраняването им.

 Със Заповед № 528 от 24.10.2017г. са дадени разпореждания във връзка
със стриктното изпълнение на задълженията по Правилника за
администрацията в съдилищата, издаден от Висшия съдебен съвет, обн. ДВ,
бр. 68 от 22.08.2017г., в сила от 22.08.3017г.

Със заповед № 592 от 12.12.2017г. е възложено на съдебни деловодители
от Гражданско и Наказателно отделение обособяването и воденето на
електронен регистър на обжалваните и изпратени в по-горна инстанция
съдебния актове, както и на регистър на върнатите актове с резултат от
инстанционния контрол.

 Със Заповед № 616 от 20.12.2017г. са изменени и допълнени Правилата
за връчване на съдебни книжа по граждански дела, утвърдени със заповед №
197 от 18.05.2015г.

 С цел неотлагане на делата поради нередовно призоваване в края на
календарната година е организирано и проведено обучение от съдебния
администратор на Районен съд - Добрич на служителите от служба „Връчване
на призовки и съдебни книжа”.
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2018г.
 Със Заповед № 106 от 15.03.2018г. на административния ръководител е

определена комисия за извършване проверка на изпълнението на препоръките,
дадени в Обобщения доклад на Окръжен съд – Добрич, за: преустановяване на
практиката произнасянето по чл. 140 от ГПК да се извършва с разпореждане
вместо с определение; указанията по чл. 129, ал. 2 от ГПК и съобщаването на
проекта за доклад по чл. 140, ал. 3 от ГПК да се извършват в диспозитива на
съдебния акт, а не в мотивите. Резултатите от проверките са обективирани в
протоколи.

 Със Заповед № 107 от 15.03.2018г. на административния ръководител
на Районен съд - Добрич е определена комисия за извършване на проверка за
изпълнение на препоръките, дадени в Обобщения доклад, касаещи дейността
на държавните съдебни изпълнители при Районен съд – Добрич. Резултатът от
проверката е обективиран в протокол.

 Със Заповед № 116 от 23.03.2018г. на административния ръководител
на съдебните служители е указано стриктно да спазват Вътрешните правила за
контрол на процесите на събиране на дължимите държавни такси и присъдени
вземания в Районен съд – Добрич, както и своевременно отразяване на
данните в съответните регистри.

 Със Заповед № 117 от 23.03.2018г. на административния ръководител е
разпоредено на съдебния администратор: да организира и проведе работна
среща със съдебните служители от специализираната администрацията на
Районен съд – Добрич, на която да се обърне внимание за стриктното
изпълнение на вменените им задължения; да организира провеждането на
обучение на служителите за постигане на задълбочено познаване на
регламентите на ЕС и прецизно изготвяне на документите по съдебните
поръчки; да организира и проведе обучение на служителите от служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“ относно приложението на
нормативните изисквания, регламентиращи връчването и правилното
оформяне на призовките, съобщенията и приложенията към тях. Горното е
изпълнено, като с оглед повишаване квалификацията и развитието на
професионалните знания и умения на съдебните служители са проведени
обучения на тема: „Европейското сътрудничество по граждански дела“,
„Ключови умения при обслужване на граждани“ и  „Новата уредба в защитата
на личните данни.“.

 Със Заповед № 242 от 31.0.2018г. на административния ръководител, с
оглед приложението на чл. 47, ал. 1 и ал. 8 от ГПК е разпоредено на съдебните
служители, заемащи длъжността „призовкар“ в Районен съд – Добрич да
изпълняват задълженията си по отношение връчването на книжа на ответници,
свидетели, вещи лица и неучастващи по делото лица, които при две
посещения с интервал между тях от поне една седмица не са намерени на
посочения по делото адрес да извършат трето посещение на адреса в
неприсъствен ден (събота).
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 Със Заповед № 278 от 18.06.2018г. административният ръководител
напомня за стриктното спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове
в съответствие с разпоредбите на ГПК и НПК.

 Със Заповед № 584 от 23.11.2018г. на административния ръководител е
указана  процедурата за достъп до електронните съдебни дела по описа на
Районен съд – Добрич чрез Единния портал за електронно правосъдие на ВСС.

 Със Заповед № 585 от 28.11.2018г. на административния ръководител е
утвърден образец на електронен регистър за вписване на съдебните актове,
постановени по Брюкселската конвенция от 1968г., Регламент Брюксел І от
2000 г., Луганската конвенция от 1988г. и Луганската конвенция от 2007г.

Организация по образуването и разпределението
на гражданските дела

Разпределението на дела в Районен съд – Добрич се извършва при
спазване на изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт – на
принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно
поредността на постъпването им в рамките на двете отделения в съда –
гражданско и наказателно, както и на чл. 35, ал. 4 от Правилника за
администрацията в съдилищата – в деня на постъпването или най-късно на
следващия ден. Разпределението се извършва чрез Централизирана система за
случайно разпределение на делата. Достъпът до системата се осъществява
посредством квалифициран електронен подпис. Случайното разпределение се
извършва по Вътрешни правила, които са приети от Общото събрание на
съдиите, утвърдени са от Административния ръководител със Заповед № 166
от 29.04.2015г., изменени и допълнени със Заповед № 310 от 09.07.2015г.,
Заповед № 504 от 05.11.2015г., Заповед № 602 от 23.12.2015г., Заповед № 454
от 20.10.2016г., Заповед № 42/01.02.2017г., Заповед № 591/23.11.2017г. и
Заповед № 158 от 26.03.2019г.

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 %
на съдиите, 70% на административния ръководител - председател на съда за
граждански дела и 90% на заместника на административния ръководител -
председател за наказателни дела. Регламентирани са и изключенията, при
които председателят със заповед е определил намален процент на съдията от
Наказателно отделение Веселин Николов - 95% от наказателните дела, освен
за частните наказателни дела по ЗЕС, за които е на 100%, и за делата, които се
разглеждат от дежурните наказателни съдии - 0%.

За проверяваните години изключение от правилото за разпределение на
всички граждански дела на случаен принцип, между всички граждански
съдии, е регламентирано във Вътрешните правила.

Заложената процентна натовареност за всеки съдия при разпределяне на
различните категории дела, на председателя и на заместника на председателя
на съда, за всяка година от проверявания период е, както следва:
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2017г.
 В началото на 2017г., в съответствие с приетите от Общото събрание на

съдиите решения от 18.10.2016г. и на 20.12.2016г., със Заповед № 1 от
03.01.2017г. е определена натовареността на председателя, заместника на
председателя и съдиите от Районен съд – Добрич, както следва: председател -
70%; заместник на председателя – 90%; на съдия Веселин Николов – 100%
освен за наказателните дела от общ характер – 50% и за делата, които се
разглеждат от дежурен съдия – 0%, на съдиите Албена Колева, Веселин
Монов, Галя Митева, Данчо Димитров, Деница Петкова, Николай Николов,
Любомир Генов, Минка Кирчева, Мирослава Неделчева, Павлина Паскалева,
Ромео Симеонов, Соня Дженкова, Станимир Ангелов, Стела Тонева и Татяна
Лефтерова – 100%.

 В съответствие с приетите от Общото събрание на съдиите решения от
18.10.2016г., от 20.12.2016г. и от 25.01.2017г., със заповед № 29 от 27.01.2017г.
е определена натовареност, както следва: председателя  на  70%; заместника
на председателя – 90%; на съдия Веселин Николов – 95%, освен за частните
наказателни дела по ЗЕС - 100% освен за наказателните дела от общ характер
– 50% и за делата, които се разглеждат от дежурен съдия – 0%; на съдиите
Албена Колева, Веселин Монов, Галя Митева, Данчо Димитров, Деница
Петкова, Николай Николов, Любомир Генов, Минка Кирчева, Мирослава
Неделчева, Павлина Паскалева, Ромео Симеонов, Соня Дженкова, Станимир
Ангелов, Стела Тонева и Татяна Лефтерова – 100%.

В съответствие с приетото решение от Общото събрание на съдиите при
Районен съд – Добрич на 25.01.2017г., със Заповед № 39 от 30.01.2017г. е
определена, считано от 30.01.2017г., следната натовареност на съдия Веселин
Николов - 95% за всички видове наказателни дела, с изключение на частните
наказателни дела, образувани по реда на Закона за електронните съобщения -
100% и на делата, които се разглеждат от дежурен съдия – 0%;

 В съответствие с приетото решение от Общото събрание на съдиите при
Районен съд – Добрич на 11.04.2017г., със Заповед № 166 от 18.04.2017г.  в
състава на съдиите от Гражданско отделение е включена и съдия Кристиана
Кръстева (встъпила в длъжност на 03.04.2017г.). Считано от 18.04.2017г.
натовареността на съдиите от Гражданско отделение да се прилага и по
отношение на съдия Кръстева. Със същата заповед е разпоредено на съдия
Кръстева да не се разпределят граждански и административни дела предвид
решението на Общото събрание на съдиите от 11.04.2017г., съобразено с
ползването на платен годишен отпуск от магистрата за периода от 03.04.2017г.
до 12.05.2017г. и предстоящото ползване на отпуск по  чл. 163, ал. 1 от НК,
считано от 14.05.2017г.

2018г.
 В началото на 2018г., в съответствие с приетите от Общото събрание на

съдиите решения от 18.10.2016г., от 20.12.2016г., от  25.01.2017г. и от
11.04.2017г., със Заповед № 9 от 09.01.2018г. на административния
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ръководител  е определена натовареността, както следва: председателя  на
70%; заместника на Председателя – 90%; на съдия Веселин Николов – 95%,
освен за частните наказателни дела по ЗЕС - 100% и за делата, които се
разглеждат от дежурен съдия – 0%; на съдиите Албена Колева, Веселин
Монов, Галя Митева, Данчо Димитров, Деница Петкова, Николай Николов,
Любомир Генов, Минка Кирчева, Мирослава Неделчева, Павлина Паскалева,
Ромео Симеонов, Соня Дженкова, Станимир Ангелов, Стела Тонева, Татяна
Лефтерова и Кристиана Кръстева – 100%. Със същата заповед е разпоредено
на съдия Кръстева да не се разпределят дела, с оглед ползване на отпуск по чл.
163, ал. 1 от КТ.

Разпределението на делата в Районен съд - Добрич се извършва при
спазване на изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт - на
принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно
поредността на постъпването им в рамките на двете отделения в съда –
гражданско и наказателно, както и на чл. 35, ал. 4 от Правилника за
администрацията в съдилищата – в деня на постъпването или най-късно на
следващия ден. Разпределението се извършва чрез Централизирана система за
случайно разпределение на делата. От 01.10.2015г. се използва система за
случайно разпределение на делата – централен модул, утвърден от ВСС.
Достъпът до системата се осъществява посредством квалифициран електронен
подпис. Входящите книжа се образуват в дела своевременно на същия ден при
следване хронологичния ред на постъпването им. Случайното разпределение
се извършва по Вътрешни правила, които са приети от Общото събрание на
съдиите, утвърдени са от Административния ръководител със Заповед № 166
от 29.04.2015г., изменени и допълнени със Заповед № 310 от 09.07.2015г.,
Заповед № 504 от 05.11.2015г., Заповед № 602 от 23.12.2015г., Заповед № 454
от 20.10.2016г., Заповед № 42/01.02.2017г., Заповед № 591/23.11.2017г. и
Заповед № 158 от 26.03.2019г.

Гражданските дела се образуват и разпределят от административния
ръководител, а наказателните дела от заместника на административния
ръководител.  При отсъствие на някой от разпределящите, той е заместван от
другия разпределящ, а при едновременно отсъствие на двамата,
разпределението на делата се е извършвало от определен с нарочна заповед  на
административния ръководител съдия, съвместно със системния
администратор.

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата чрез
квалифициран електронен подпис се осъществява от Административния
ръководител за разпределение на гражданските и административните дела и
Заместника на административния ръководител за разпределение на
наказателните дела. На проверяващите бяха предоставени заповеди за
възлагане на дейността по разпределението, както следва:

2017г.
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Заповед № 170 от 20.04.2017г. - образуването и техническата дейност по
разпределението на постъпващите граждански, административни и
наказателни дела на 21.04.2017г. е възложена на Данчо Димитров съдия от
Наказателно отделение.

Заповед № 217 от 15.05.2017г. - образуването и техническата дейност по
разпределението на постъпващите граждански, административни и
наказателни дела на  18.05.2017г. и 19.05.2017г. е възложена на Данчо
Димитров съдия от Наказателно отделение.

Заповед № 266 от 07.06.2017г. - образуването и техническата дейност по
разпределението на постъпващите граждански, административни и
наказателни дела на 09.06.2017г. е възложена на Данчо Димитров съдия от
Наказателно отделение.

Заповед №  288 от 15.06.2017г. - образуването и техническата дейност по
разпределението на постъпващите граждански, административни и
наказателни дела на 16.06.2017г. е възложена на Данчо Димитров съдия от
Наказателно отделение.

 Заповед № 500 от 05.10.2017г. - образуването на гражданските и
административните дела, определянето на вида им и съдия-докладчика на
принципа на случайния подбор на 06.10.2017г. е възложено на Стела Тонева -
съдия от Гражданско отделение, а на наказателните дела, постъпили на същата
дата - на Албена Колева - съдия от Граджданско отделение. Техническата
дейност по случайното разпределение на всички образувани в посочения
период дела е възложено на системния администратор.

2018г.
 Заповед № 153 от 18.04.2018г. – образуването на гражданските дела,

определянето на вида им и съдия-докладчика на принципа на случайния
подбор на 19.04.2018г., след 15,30 часа,  е възложено на Станимир Ангелов -
съдия от Гражданско отделение, а на наказателните дела, постъпили на същата
дата и през следващия ден – на Минка Кирчева – съдия от Наказателно
отделение. Техническата дейност по случайното разпределение на
образуваните в посочения период граждански и административни дела е
възложено на системния администратор.

Заповед № 504 от 15.10.2018г. - образуването и техническата дейност по
разпределението на постъпващите граждански, административни и
наказателни дела на 16 и 17.10.2018г. е възложена на Данчо Димитров съдия
от Наказателно отделение, а на 19.10.2018г. на Минка Кирчева – съдия от
Наказателно отделение.

Заповед № 609 от 06.12.2018г. - образуването и техническата дейност по
разпределението на постъпващите граждански, административни и
наказателни дела на 07.12.2018г. е възложена на Минка Кирчева съдия от
Наказателно отделение.
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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:

Гражсдански дела
След постъпване на книжата в служба „Регистратура”,  по които следва

да се образуват граждански дела, се поставя входящ номер. Входящата поща
от служба „Регистратура“ се доставя три пъти дневно в деловодството към
Гражданско отделение. Документите се подреждат по възходящ номер и се
приемат срещу подпис от дежурен съдебен деловодител. Дежурният
деловодител поставя печата за образуване на гражданско дело. Всички
обработени книжа се докладват на административния ръководител с оглед
образуване и определяне на съдия-докладчик чрез Централизирана система за
случайно разпределение на делата. След определяне на съдия-докладчик и
вписване на номера на съответното дело, данните за същото се нанасят в
деловодната програма САС „Съдебно деловодство“. Всеки деловодител
поставя печат за внесена държавна такса върху протокола за разпределение.
Ако е налице внесена такава, се отразява върху печата. Новообразуваното дело
се докладва на съответния съдия-докладчик в деня на образуването или най –
късно на следващия.

Графикът за дежурствата на съдиите от Наказателно отделение се
изготвя от заместника на административния ръководител и се утвърждава със
заповед на административния ръководител. Графикът се отразява в системата
за случайно разпределение на делата от системния администратор въз основа
представената му от административния секретар заповед на административния
ръководител. Графикът може да бъде изменен със заповед на
административния ръководител, като системният администратор въвежда
промяната в системата за случайно разпределение.

Заместването на отсъстващ съдия е регламентирано в утвърдените със
заповед № 376 от 13.07.2017г. Правила за заместване на съдия-докладчик по
граждански дела по време на неговото отсъствие и със Заповед № 385 от
21.07.2017г. са утвърдени Правила за заместване на съдия-докладчик по
наказателни дела по време на неговото отсъствие.

През проверявания период на съдиите от Наказателно отделение не са
разпределяни граждански дела. В съответствие с решенията на Общото
събрание на съдиите при Районен съд – Добрич, приети на проведеното
заседание на 12.03.2019г., със заповед № 158 от 26.03.2019г. са изменени и
допълнени Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в
Районен съд – Добрич. Считано от 01.04.2019г. е извършена промяна в
Системата за случайно разпределение на делата, като: в групата „ЧГД по чл.
410 от ГПК“ всички съдии от Наказателно отделение – Мариана Момчева,
Веселин Монов, Ромео Симеонов, Данчо Димитров, Веселин Николов, Минка
Кирчева и Галя Митева са с натовареност от 50%; в групата „ЧГД по искане на
КПКОНПИ и по ЗКИ“ всички съдии са с натовареност от 100%. За всеки
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съдебен състав от Наказателно отделение се водят отделни книги за закрити и
разпоредителни заседания по граждански дела.

Натовареност

Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в Районен съд
- Добрич за двете проверявани години.

2017г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 33,82;
Действителна натовареност към свършени дела – 30,02.

2018г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 36,04;
Действителна натовареност към свършени дела – 31,51.

Натовареност – граждански дела за двете проверявани години.
2017г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 40,52;
Действителна натовареност към свършени дела – 36,16.

2018г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 44,54;
Действителна натовареност към свършени дела – 38,95.

Натовареност по съдии – спрямо разпределени и спрямо свършени
дела (решени и прекратени), в това число частни производства и процент
на натовареност при разпределение на постъпващите дела за двете
проверявани години.

Граждански  дела.
2017г.

№
по
ред

съдия
разпреде

лени
дела

граждански дела частни гр. дела

общо
свършени

%
натова
реност

при
разпре
деле-

ние на
делата

решени прекратени решени прекратен
и

1
Станимир
Ангелов 462 68 33 309 40 450 100%
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2
Анна
Великова 329 44 30 219 31 324 70%

3
Соня
Дженкова 463 76 26 315 38 455 100%

4
Любомир
Генов 452 66 37 311 34 448 100%

5
Албена
Колева 437 75 27 308 26 436 100%

6
Павлина
Паскалева 467 68 34 310 47 459 100%

7
Стела
Тонева 447 66 21 298 41 426 100%

8
Мирослава
Неделчева 443 69 32 301 35 437 100%

9
Николай
Николов 467 63 33 312 38 446 100%

10
Татяна
Лефтерова 460 65 31 320 31 447 100%

11
Деница
Петкова 438 60 24 301 36 421 100%

12 Галя Митева 0 9 0 0 0 9 100%

13
Кристиана
Кръстева 0 0 0 0 0 0 100%

4865 729 328 3304 397 4758

2018г.

№
по
ред

съдия
разпределени

дела

граждански дела частни гр. дела

общо
свършени

%
натовареност

при
разпределение

н а делата

решени прекратени решени прекратени

1
Станимир
Ангелов 488 71 44 323 37 475 100%

2
Анна
Великова 362 62 20 234 32 348 70%

3
Соня
Дженкова 498 80 33 337 33 483 100%

4
Любомир
Генов 498 80 27 325 44 476 100%

5
Албена
Колева 492 86 31 337 23 477 100%

6
Павлина
Паскалева 494 88 30 322 44 484 100%

7 Стела Тонева 488 78 37 333 30 478 100%

8
Мирослава
Неделчева 505 82 27 339 36 484 100%
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9
Николай
Николов 495 80 43 345 30 498 100%

10
Татяна
Лефтерова 495 65 36 316 47 464 100%

11
Деница
Петкова 490 71 40 333 31 475 100%

12 Галя Митева 0 0 0 0 0 0 100%

13
Кристиана
Кръстева 0 0 0 0 0 0 100%

5305 843 368 3544 387 5142

За периода на 2017г. съдиите са със 100% натовареност при
разпределение на делата.

Съобразно решение на ВСС по т. 82 от протокол № 22 от 29.05.2014г.,
председателят е със 70% - на натовареност, заместник-председателят е с 90%
на натовареност – при щатна численост над 10 до 20 съдии и над 35 до 60
съдебни служители.

Със Заповед № 166 от 18.04.2017г. съдия Кристиана Кръстева е
включена в състава на съдиите от Гражданско отделение, като считано
18.04.2017г., е разпоредено определената натовареност на съдиите от
Гражданско отделение да се прилага и по отношение на съдия Кръстева. На
системния администратор е указано да извърши корекция на данните в
Системата за случайно разпределение на делата, като отбележи, че на съдия
Кръстева не следва да се разпределят граждански и административни дела
предвид решението на Общото събрание на съдиите при Районен съд –
Добрич от 11.04.2017г., взето в съответствие с т. 4.3.5 от Вътрешните правила
за случайното разпределение, при съобразяване с ползването на платен
годишен отпуск от посочения магистрат за периода от 03.04.2017г. до
12.05.2017г. и предстоящото ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса
на труда, считано от 14.05.2017г.

В съответствие с решение на Общото събрание на съдиите от Районен
съд – Добрич от 04.07.2016г., със заповед № 310 от 04.07.2016г. е
разпоредено, считано от датата на решението да се прилага натовареността на
съдиите от Гражданско отделение по отношение на съдия Деница Петкова, а
натовареността на съдиите от Наказателно отношение да се прилага по
отношение на съдия Галя Митева, поради преместването на същата от
Гражданско отделение и включването й в състава на съдиите от Наказателно
отделение. Със същата заповед, считано 04.07.2016г., е указано на системния
администратор да извърши корекция на данните в Системата за случайно
разпределение на делата, като: включи съдия Деница Петкова в
разпределението на граждански дела; изключи съдия Галя Митева от
разпределението на граждански дела и я включи в разпределението на
наказателни дела.
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Годишна индивидуална натовареност на всеки съдия, разглеждащ
граждански дела, съгласно Правилата за оценка на натовареността на
съдиите (ПОНС) за двете проверявани години.

2017г.
Станимир Ангелов - 103,13
Анна Великова - 101,73
Соня Дженкова - 105,47
Любомир Генов - 94,80
Албена Колева - 100,73
Павлина Паскалева - 94,83
Стела Тонева - 93,59
Мирослава Неделчева - 96,36
Николай Николов - 93,71
Татяна Лефтерова - 94,59
Деница Петкова - 95,68

2018г.
Станимир Ангелов - 112,49
Анна Великова - 115,64
Соня Дженкова - 115,35
Любомир Генов - 115,19
Албена Колева - 115,45
Павлина Паскалева - 119,45
Стела Тонева - 107,76
Мирослава Неделчева - 106,54
Николай Николов - 115,10
Татяна Лефтерова - 104,13
Деница Петкова - 109,30

Информация за графика на съдебните заседания, за двете проверявани
години по съдии:

Данните (по съдии) за двете проверявани години за показателите общ
брой дела за разглеждане в о.с.з. и брой заседателни дни са следните:

2017г.
Съдия Станимир Ангелов – общ брой дела - 162; брой заседателни дни -

58;
Съдия Анна Великова - общ брой дела -113; брой заседателни дни - 41;
Съдия Соня Дженкова - общ брой дела -156; брой заседателни дни - 53;
Съдия Любомир Генов - общ брой дела -149; брой заседателни дни - 59;
Съдия Албена Колева - общ брой дела -164; брой заседателни дни - 51;
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Съдия Павлина Паскалева - общ брой дела -159; брой заседател. дни -
45;

Съдия Стела Тонева  - общ брой дела -154;   брой заседателни дни - 49;
Съдия Мирослава Неделчева  - общ брой дела -161; брой засед. дни - 47;
Съдия Николай Николов  - общ брой дела -163; брой заседател. дни - 81;
Съдия Татяна Лефтерова - общ брой дела - 162; брой заседател. дни - 56;
Съдия Деница Петкова - общ брой дела - 144; брой заседателни дни - 72;
Съдия Галя Митева - общ брой дела - 10;      брой заседателни дни - 14;
Съдия Кристиана Кръстева - общ брой дела - 0; брой заседателни дни -0.
2018г.
Съдия Станимир Ангелов - общ брой дела - 185; брой заседател. дни -

53;
Съдия Анна Великова - общ брой дела -128; брой заседателни дни - 36;
Съдия Соня Дженкова - общ брой дела -181; брой заседателни дни - 53;
Съдия Любомир Генов - общ брой дела -169; брой заседателни дни - 64;
Съдия Албена Колева - общ брой дела -191; брой заседателни дни - 47;
Съдия Павлина Паскалева - общ брой дела -185; брой заседател. дни -

52;
Съдия Стела Тонева  - общ брой дела -192;   брой заседателни дни - 51;
Съдия Мирослава Неделчева  - общ брой дела -182; брой засед. дни - 49;
Съдия Николай Николов  - общ брой дела -186; брой заседател.  дни - 77;
Съдия Татяна Лефтерова - общ брой дела - 192; брой заседател. дни - 65;
Съдия Деница Петкова - общ брой дела - 183; брой заседателни дни - 69;
Съдия Галя Митева - общ брой дела - 1; брой заседателни дни - 3;
Съдия Кристиана Кръстева - общ брой дела - 0; брой заседателни дни -0.

График на дежурства

В съответствие с т. 4.2.3. от  Вътрешните правила за случайното
разпределение на делата в Районен съд - Добрич (приети от Общото събрание
на съдиите, утвърдени от административния ръководител със Заповед № 166
от 29.04.2015г., изменени и допълнени със Заповед № 310 от 09.07.2015г.,
Заповед № 504 от 05.11.2015г., Заповед № 602 от 23.12.2015г., Заповед № 454
от 20.10.2016г., Заповед № 42/01.02.2017г., Заповед № 591/23.11.2017г. и
Заповед № 158 от 26.03.2019г.), графикът за дежурствата на съдиите от
Гражданско отделение се утвърждава със заповед на административния
ръководител. Графикът се отразява в системата за случайно разпределение на
делата от системния администратор въз основа представената му от
административния секретар заповед на административния ръководител.
Графикът може да бъде изменен със заповед на административния
ръководител, в който случай системният администратор въвежда промяната в
системата за случайно разпределение. Дежурният съдия от Гражданско
отделение се произнася без разпределение чрез системата по делата, които са
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разпределени на друг съдия-докладчик в негово отсъствие (поради ползване
на отпуск, участие в обучение или по други причини) по: искания за издаване
на изпълнителен лист по влезли в сила съдебни актове; искания за издаване на
преписи по делата; администриране на постъпилите по делата жалби.
Дежурният съдия от Гражданско отделение се произнася по тези дела и по
постъпили молби за обезпечение на предявения иск, за отмяна на допуснато
обезпечение на предявения или на бъдещ иск, за определяне на привременни
мерки, освен ако съдията - докладчик се връща на работа в следващия работен
ден. Дежурният съдия от Гражданско отделение разглежда и всички искания,
постъпили по приключени дела, по които съдия - докладчикът вече не работи
в Районен съд Добрич, освен ако не са налице предпоставки за образуване на
частно гражданско дело (чл. 76, ал. 5 от Правилника за администрацията в
съдилищата).

Вътрешните актове, с които са утвърдени, съответно изменявани, през
2017г. и 2018г. графиците за дежурства в Гражданско отделение са приложени
към акта и са със следните номера:

2017г.
График за месец януари 2017г., утвърден със Заповед № 586 от

28.12.2016г., изменен със Заповед № 25 от 23.01.2017г.;
График за месец февруари 2017г., утвърден със Заповед № 37 от

30.01.2017г., изменен със Заповед № 72 от 23.02.2017г.;
График за месец март 2017г., утвърден със Заповед № 80 от 28.02.2017г.,

изменен със Заповед № 89 от 07.03.2017г. и със Заповед № 105 от 14.03.2017г.;
График за месец април 2017г., утвърден със Заповед № 132 от

31.03.2017г., изменен със Заповед № 164 от 11.04.2017г.;
График за месец май 2017г., утвърден със Заповед № 184 от 26.04.2017г.,

изменен със Заповед № 204 от 09.05.2017г.;
График за месец юни 2017г., утвърден със Заповед № 241 от 30.05.2017г.
График за месец юли 2017г., утвърден със Заповед № 343 от

27.06.2017г., изменен със Заповед № 389 от 25.07.2017г.;
График за месец август 2017г., утвърден със Заповед № 396 от

28.07.2017г., изменен със Заповед № 423 от 21.08.2017г.;
График за месец септември 2017г., утвърден със Заповед № 434 от

29.08.2017г., изменен със Заповед № 462 от 12.09.2017г.;
График за месец октомври 2017г., утвърден със Заповед № 486 от

29.09.2017г.;
График за месец ноември 2017г., утвърден със Заповед № 537 от

30.10.2017г.;
График за месец декември 2017г., утвърден със Заповед № 564 от

29.11.2017г.
2018г.
График за месец януари 2018г., утвърден със Заповед № 633 от

29.12.2017г.;
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График за месец февруари 2018г., утвърден със Заповед № 27 от
30.01.2018г., изменен със Заповед № 71 от 27.02.2018г.;

График за месец  март 2018г., утвърден със Заповед № 74 от
27.02.2018г., изменен със Заповед № 103 от 14.03.2018г.;

График за месец април 2018г., утвърден със Заповед № 128 от
29.03.2018г.;

 График за месец май 2018г., утвърден със Заповед № 178 от
30.04.2018г., изменен със Заповед № 201 от 08.05.2018г. и със Заповед № 225
от 22.05.2018г.;

 График за месец юни 2018г., утвърден със Заповед № 236 от
30.05.2018г., изменен със Заповед № 243 от 01.06.2018г., със заповед № 252 от
05.06.2018г. и със Заповед № 259 от 11.06.2018г.;

 График за месец юли 2018г., утвърден със Заповед № 285 от
22.06.2018г., изменен със Заповед № 355 от 13.07.2018г.;

 График за месец август 2018г., утвърден със Заповед № 350 от
12.07.2018г.;

 График за месец септември 2018г., утвърден със Заповед № 391 от
09.08.2018г., изменен със Заповед № 437 от 10.09.2018г., със Заповед № 460 от
17.09.2018г. и със заповед № 477 от 26.09.2018г.;

 График за месец октомври 2018г., утвърден със Заповед № 459 от
17.09.2018г., изменен със Заповед № 493 от 03.10.2018г. и със Заповед № 503
от 12.10.2018г.;

 График за месец ноември 2018г., утвърден със Заповед № 523 от
26.10.2018г.;

 График за месец декември 2018г., утвърден със Заповед № 589 от
28.11.2017г. изменен със Заповед № 611 от 06.12.2018г. и със Заповед № 633
от 17.12.2018г.;

В съответствие с разпоредбата на чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната
власт, със Заповед № 374 от 30.07.2018г. административният ръководител е
определил делата, които ще се разглеждат в периода на съдебната ваканция в
Районен съд – Добрич през 2018г.

В изпълнение на решение по протокол № 24,  т. 36.2 от заседание на
Съдийската колегия на ВСС, проведено на 17.07.2018г., копие от Заповед №
374 от 30.07.2018г. е изпратена за публикуване на интернет-страницата на
ВСС.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела през периода на проверката са образувани и

разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или на следващия
ден, от разпределящия съдия, според изискването по чл. 35, ал.4 ПАС.
Разпределението се е извършвало електронно, при спазване на случайния
подбор, съобразно чл. 9 ЗСВ. Създадена е добра организация при образуване и
разпределение на гражданските дела. Утвърдени са и се спазват вътрешни
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Правила за случайно разпределение на делата в РС-Добрич, които са
актуализирани със заповеди на председателя на съда.

Общи данни за гражданските дела през 2017г. и 2018г.
Натовареност.

Брой граждански дела -
2017г.
В Районен съд - Добрич са постъпили общо 1186 бр. дела, разглеждани в

открито съдебно заседание, останали несвършени от минали години – 422 бр.
дела или общо за разглеждане – 1608 бр.  дела. От тях  свършени през 2017 г.
са 1057 бр. дела.

Постъпили са общо 3679 бр. ч.гр.дела, останали несвършени от минали
години – 45 бр. ч.гр.дела или общо за разглеждане – 3724 бр.  ч.гр.дела. От
тях  свършени през 2017г. са 3701 бр. ч.гр.дела.

През 2017г. в Районен съд - Добрич са постъпили общо 4865 бр. дела,
останали несвършени от минали години – 467 бр. дела или общо за
разглеждане – 5332 бр.  дела. От тях  свършени през 2017г. са 4758 бр. дела.

Информация по съдии -
Административен ръководител – Председател Анна Великова -    висящи

в началото на год. - 27 бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през
год. - 329 бр. общо, в т.число 249 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 356
бр., в т.число 251 бр. частни гр. д.;  свършени - 324 бр. общо, в т.число 250 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Станимир Ангелов - висящи в началото на год. - 41 бр. общо, в
т.число 1 бр. частно гр. д.; постъпили през год. - 462 бр. общо, в т.число 349
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 503 бр., в т.число 350 бр. частни гр. д.;
свършени - 450 бр. общо, в т.число 349 бр. частни гр. д.;

Съдия  Соня Дженкова - висящи в началото на год. - 46 бр. общо, в
т.число 6 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 463 бр. общо, в т.число 350
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 509 бр., в т.число 356 бр. частни гр. д.;
свършени - 455 бр. общо, в т.число 353 бр. частни гр. д.;

Съдия  Любомир Генов - висящи в началото на год. - 32 бр. общо, в
т.число 6 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 452 бр. общо, в т.число 343
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 484 бр., в т.число  345 бр. частни гр. д.;
свършени - 448 бр. общо, в т.число 345  бр. частни гр. д.;

Съдия  Албена Колева  -  висящи в началото на год. - 53 бр. общо, в
т.число 11 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  437 бр. общо, в т.число 326
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 490 бр., в т.число 337 бр. частни гр. д.;
свършени - 455 бр. общо, в т.число 353 бр. частни гр. д.;

Съдия  Павлина Паскалева - висящи в началото на год. - 45 бр. общо, в
т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  467 бр. общо, в т.число 356
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бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 512 бр., в т.число 359 бр. частни гр. д.;
свършени - 459 бр. общо, в т.число 357 бр. частни гр. д.;

Съдия  Стела Тонева - висящи в началото на год. - 39 бр. общо, в т.число
4 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 447 бр. общо, в т.число 337 бр. частни
гр. д.; общо за разглеждане - 486 бр., в т.число 341 бр. частни гр. д.;  свършени
- 426 бр. общо, в т.число 339 бр. частни гр. д.;

Съдия  Мирослава Неделчева - висящи в началото на год. - 45 бр. общо,
в т.число 4 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  443 бр. общо, в т.число 333
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 488 бр., в т.число 337 бр. частни гр. д.;
свършени - 437 бр. общо, в т.число 336 бр. частни гр. д.;

Съдия  Николай Николов - висящи в началото на год. - 45 бр. общо, в
т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  467 бр. общо, в т.число 355
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 488 бр., в т.число 337 бр. частни гр. д.;
свършени - 446 бр. общо, в т.число 350 бр. частни гр. д.;

Съдия  Татяна Лефтерова - висящи в началото на год. - 49 бр. общо, в
т.число 5 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  460 бр. общо, в т.число 348
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 509 бр., в т.число 353 бр. частни гр. д.;
свършени - 447 бр. общо, в т.число 351 бр. частни гр. д.;

Съдия  Деница Петкова - висящи в началото на год. - 35 бр. общо, в
т.число 5 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  438 бр. общо, в т.число 333
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 473 бр., в т.число 338 бр. частни гр. д.;
свършени - 421 бр. общо, в т.число 337 бр. частни гр. д.;

Съдия  Галя Митева - висящи в началото на год. - 10 бр. общо, в т.число
0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  0 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр.
д.; общо за разглеждане - 10 бр., в т.число 0 бр. частни гр. д.;  свършени - 9 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.;

Съдия  Кристиана Кръстева - висящи в началото на год. - 0 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  0 бр. общо, в т.число 0 бр.
частни гр. д.; общо за разглеждане - 0 бр., в т.число 0 бр. частни гр. д.;
свършени - 0 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.;

2018г.
Брой граждански дела -
В Районен съд - Добрич са постъпили общо 1362 бр. дела, разглеждани в

открито съдебно заседание, останали несвършени от минали години – 551 бр.
дела или общо за разглеждане – 1913 бр.  дела. От тях  свършени през 2018г.
са 1211 бр. дела.

Постъпили са общо 3943 бр. ч.гр.дела, останали несвършени от минали
години – 23 бр. ч.гр.дела или общо за разглеждане – 3966 бр. ч.гр.дела. От
тях  свършени през 2018 г. са 3931 бр. ч.гр.дела.

През 2018г. в Районен съд - Добрич са постъпили общо 5305 бр. дела,
останали несвършени от минали години – 574 бр. дела или общо за
разглеждане – 5879 бр.  дела. От тях  свършени през 2018 г. са 5142 бр. дела.
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Информация по съдии -
 Административен ръководител – председател  Анна Великова -

висящи в началото на год. - 32 бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.;
постъпили през год.  - 362 бр. общо, в т.число 268 бр. частни гр. д.; общо за
разглеждане - 394 бр., в т.число 269 бр. частни гр. д.;  свършени - 348 бр.
общо, в т.число 266 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Станимир Ангелов - висящи в началото на год. - 53 бр. общо, в
т.число 1 бр. частно гр. д.; постъпили през год.  - 488 бр. общо, в т.число 361
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 541 бр., в т.число 362 бр. частни гр. д.;
свършени - 475 бр. общо, в т.число 360 бр. частни гр. д.;

Съдия  Соня Дженкова - висящи в началото на год. - 55 бр. общо, в
т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 498 бр. общо, в т.число 372
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 553 бр., в т.число 375 бр. частни гр. д.;
свършени - 483 бр. общо, в т.число 370 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Любомир Генов - висящи в началото на год. - 36 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 498 бр. общо, в т.число 369
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 534 бр., в т.число  369 бр. частни гр. д.;
свършени - 476 бр. общо, в т.число 369  бр. частни гр. д.;

 Съдия  Албена Колева - висящи в началото на год. - 55 бр. общо, в
т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  492 бр. общо, в т.число 360
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 547 бр., в т.число 363 бр. частни гр. д.;
свършени - 477 бр. общо, в т.число 360 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Павлина Паскалева - висящи в началото на год. - 53 бр. общо, в
т.число 2  бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  494 бр. общо, в т.число 365
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 547 бр., в т.число 367 бр. частни гр. д.;
свършени - 484 бр. общо, в т.число 366 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Стела Тонева - висящи в началото на год. - 60 бр. общо, в
т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  488 бр. общо, в т.число 363
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 548 бр., в т.число 365 бр. частни гр. д.;
свършени - 478 бр. общо, в т.число 363 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Мирослава Неделчева - висящи в началото на год. - 50 бр. общо,
в т.число 1 бр. частно гр. д.; постъпили през год.  -  505 бр. общо, в т.число 380
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 555 бр., в т.число 381 бр. частни гр. д.;
свършени - 484 бр. общо, в т.число 375 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Николай Николов - висящи в началото на год. - 66 бр. общо, в
т.число 7 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 495 бр. общо, в т.число 374
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 561 бр., в т.число 381 бр. частни гр. д.;
свършени - 498 бр. общо, в т.число 375 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Татяна Лефтерова - висящи в началото на год. - 61 бр. общо, в
т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  495 бр. общо, в т.число 366
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 556 бр., в т.число 368 бр. частни гр. д.;
свършени - 464 бр. общо, в т.число 363 бр. частни гр. д.;
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 Съдия  Деница Петкова - висящи в началото на год. - 52 бр. общо, в
т.число 1 бр. частно гр. д.; постъпили през год.  -  490 бр. общо, в т.число 365
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 542 бр., в т.число 366 бр. частни гр. д.;
свършени - 475 бр. общо, в т.число 364 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Галя Митева - висящи в началото на год. - 1 бр. общо, в т.число
0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  0 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр.
д.; общо за разглеждане - 1 бр., в т.число 0 бр. частни гр. д.;  свършени - 0 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.;

 Съдия  Кристиана Кръстева - висящи в началото на год. - 0 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -  0 бр. общо, в т.число 0 бр.
частни гр. д.; общо за разглеждане - 0 бр., в т.число 0 бр. частни гр. д.;
свършени - 0 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.

Обичайно най – много са образуваните граждански дела по предявени
облигационни искове. През 2018г. те наброяват 619 дела и са значително
повече (със 109 броя) в сравнение с постъпилите през 2017г. дела 510 броя.
Наблюдава се тенденция към значително нарастване (с 214 броя в сравнение с
2017г.) на постъпилите установителни искове. През 2018г. те са 419 броя и
съставляват 7,9% от общия брой на образуваните граждански дела; през 2017г.
те са 205 броя, съответно 4,21% от общия брой на образуваните граждански
дела. Тази промяна е обективна последица от предприетата законодателна
промяна през 2017г. с измененията на чл. 415 от ГПК (Обн., ДВ, бр.
86/27.10.2017г.). В голямата си част новообразуваните дела по предявени
установителни искове по чл. 422 от ГПК са по подадени искови молби след
указание на съда по чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК – когато заповедта за
изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК. През
2018г., за поредна година, се наблюдава нарастване на образуваните дела по
трудови спорове. През 2018г. са постъпили 62 такива дела, за 2017г. те са 57
броя. Постъпилите през 2017г. дела, образувани по искови молби за съдебна
делба и искове по ЗН (53 броя), са с еднакви стойности с отчетените през
2018г. Наблюдава се чувствително увеличение през 2018г. по отношение на
подадените през периода молби, по които се образуват „други дела“ - искове
по СК (с изключение  на издръжка и изменение на издръжка), ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР,
ЗЗДет, спрямо предходните два периода. Тук се отчитат различни по вид дела
– спорна съдебна администрация, охранителни производства. Постъпилите
през 2018г. дела са 545 броя, при 460 броя дела за 2017г. Исковете за развод и
недействителност на брака, предявени през 2018г. са 136 броя. Констатира се
значителен ръст спрямо образуваните през  предходната 2017г. (117 броя) – с
19 дела. Лека тенденция на намаляване се регистрира при постъпилите молби
за развод по взаимно съгласие – 104 броя, при 113 броя през 2017г. Намаление
е регистрирано при броя на делата по ЗЗДН, образувани през 2018г. (31 броя),
които са с 5 броя по - малко, съпоставени с отчетените през 2017г. (36 броя).
При делата по предявени вещни искове се наблюдава тенденция към спад,
като същият се изразява с 8 броя дела при сравнението на данните за 2018г.
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(40 броя) с тези за 2017г. (52 броя). Сравнителният анализ на образуваните
дела по СК за присъждане, изменение и прекратяване на издръжка показва лек
спад, като постъпилите 41 броя за 2018г. са с 8 броя по – малко от отчетените
49 броя през 2017г. През 2018г., както и през 2017г., не са образувани дела по
Закона за защита от дискриминацията. За 2018г. са постъпили 636 броя частни
граждански дела (обезпечения, производства по регламенти, съдебни поръчки
по чл. 25 от ГПК и Хагска конвенция от 1965г. и др.). През 2017г. те са 670
броя – с 34 броя повече от образуваните през 2018г.  Значителен ръст е
констатиран през 2018г. при образуваните частни граждански дела по чл. 410
и чл. 417 от ГПК - 3307 броя заявления за издаване на заповед за изпълнение
по чл. 410 и по чл. 417 от ГПК, които са с 298 броя повече от образуваните
през 2017г. дела (3009 броя).

Действия на съда по разглеждане и приключване на гражданските
дела в установените срокове

                  Образуване и движение. Искови производства.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2017г. и неприключили
към датата на изготвената справка

Данните за броя на делата - общо 15 бр., образувани преди 01.01.2017г. и
неприключени към датата на изготвената справка по съдии са, както следва:

Съдия Станимир Ангелов - 1 бр.;
Съдия Анна Великова  - 0 бр.;
Съдия Соня Дженкова - 3 бр.;
Съдия Любомир Генов - 0 бр.;
Съдия Албена Колева - 2 бр.;
Съдия Павлина Паскалева  - 1 бр.;
Съдия Стела Тонева  - 3 бр.;
Съдия Мирослава Неделчева - 2 бр.;
Съдия Николай Николов – 0 бр.;
Съдия Татяна Лефтерова - 1 бр.;
Съдия Деница Петкова - 1 бр.;
Съдия Галя Митева - 1 бр.;
Съдия Кристиана Кръстева – 0 бр.
В посочения брой дела не са включени спрени производства.

Административният ръководител Анна Великова и съдия Николай
Николов нямат неприключили дела, образувани преди 01.01.2017г.

Проверени бяха всички дела, образувани преди 01.01.2017г. и
неприключени към датата на проверката по съдии както следва:
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Гр.д. № 445/2016г. е образувано на 19.02.2016г. по иск с правна
квалификация чл. 108 ЗС, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Ангелов.
С разпореждане от 22.02.2016г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите, отстранени с молба от 02.03.2016г. С
разпореждане от 07.03.2016г., на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от
исковата молба на ответника за отговор. Същият е депозиран на 07.04.2016г. С
разпореждане от 26.04.2016г. е извършена служебна проверка относно
предмета и страните, с разпореждане от 05.05.2016г. исковете са оставени без
движение с указания, а с разпореждане от 19.05.2016г. е удължен срока за
изпълнение на указанията. С разпореждане от 17.06.2016г. искът е приет за
разглеждане и препис е изпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК.
Отговор е депозиран на 05.08.2016г. С определение от 10.08.2016г. на
основание чл. 140 ГПК е насрочено о.с.з. за 26.09.2016г. Проведени са открити
съдебни заседания по доказателствата на 26.09.2016г., 02.11.2016г.,
19.12.2016г., 30.01.2017г. 06.03.2017г., 10.04.2017г., отлагани заради
необходимост от допълнително време за изготвяне на съдебната експертиза и
назначаването на нови вещи лица. В съдебното заседание на 05.06.2017г.
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. С определение
от 14.12.2017г. производството по делото е възобновено и е насрочено о.с.з. за
22.01.2018г. Проведени са съдебни заседания по доказателствата на
22.01.2018г., 12.03.2018г., 30.04.2018г., 16.05.2018г., 27.06.2018г., 19.09.2018г.,
29.10.2018г., 05.12.2018г., 14.01.2019г., 25.02.2019г., 01.04.2019г., 24.04.2019г.,
отлагани заради необходимост от допълнително време за изготвяне на
експертизата, назначаване на нови вещи лица, конституиране на страни и
събиране на допълнителни доказателства. В съдебното заседание на
20.05.2019г. делото е обявено за решаване.

Гр.д. № 445/2016г. е образувано на 30.11.2016г. по иск за делба,
депозиран в същия ден, на доклад на съдия Петкова. С разпореждане от
29.12.2016г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите като срокът за отстраняването им е удължен с определение от
27.01.2017г. и разпореждане от 13.02.2017г. С определение от 07.04.2017г.,
след отстраняване на нередовностите, са конституирани съделители,  с
разпореждане от 30.06.2017г. е извършена справка за постоянен и настоящ
адрес на наследник, а с определение от 20.07.2017г. е насрочено о.с.з. за
18.09.2016г. и на страните са дадени указания. В о.с.з. на 18.09.2017г. и
20.11.2017г. не е даден ход поради нередовно призоваване на страна. С
разпореждане от 07.12.2017г. на ответника е предоставена правна помощ, а с
определение от 14.12.2017г. му е назначен адвокат. Проведени са съдебни
заседания по доказателствата на 17.01.2018г., 19.02.2018г. и 21.03.2018г., в
което делото е обявено за решаване по допускане на делбата. Решението е
постановено на 23.04.2018г. Въззивната жалба е депозирана на 11.05.2018г.,
администрирана с разпореждане за без движение на 15.05.2018г. Делото е
изпратено в ОС-Добрич за произнасяне по въззивната жалба. С определение
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от 05.10.2018г., постановено по гр.д. № 439/2018г. по описа на ОС-Добрич,
делото е върнато за поправка на ОФГ. С решение от 16.11.2018г. е отстранена
ОФГ. Срещу решението е депозирана въззивна жалба на 03.12.2018г., която е
оставена без движение с разпореждане от 07.12.2018г. На 18.04.2019г. делото е
изпратено на ОС-Добрич за произнасяне по въззивната жалба.

Гр.д. № 62/2016г. е образувано и разпределено на 13.01.2016г. по иск с
правна квалификация чл. 108 ЗС, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Колева. По делото е приложен протокол за избор на докладчик. Върху
исковата молба е поставен печат за образуване, подписан от председателя на
съда. С разпореждане от 01.02.2016г. исковата молба е оставена без движение
до отстраняване на нередовностите, съобщението е връчено на 15.02.2016г.,
нередовностите са отстранени с молба от 04.03.2016г. С определение от
17.03.2016г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.
4 ГПК. Извършвани са ежемесечни справки за движението на
преюдициалното дело от съдебен деловодител, а след отпадане на
предпоставките за спиране делото е възобновено с определение от 20.03.2019г.
С разпореждане от 28.03.2019г. на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис
от исковата молба на ответниците за отговор, а  съобщения са връчени на
03.04.2019г. и на 13.04.2019г. Отговор е депозиран на 04.05.2019г. С
определение от 11.06.2019г. е насрочено о.с.з. за 09.07.2019г., делото е
докладвано и са допуснати доказателства.

Гр.д. № 4047/2015г. е образувано и разпределено на 23.11.2015г. по
искове с правна квалификация чл. 33, ал. 2 ЗС и чл. 108 ЗС, депозиран в същия
ден, на доклад на съдия Дженкова. По делото е приложен протокол за избор на
докладчик. Върху исковата молба е поставен печат за образуване, подписан от
зам.- председателя на съда. С определение от 28.12.2015г. производството по
делото е прекратено по отношение на иска по чл. 108 ЗС. С разпореждане в
същия ден искът по чл. 33, ал. 2 ЗС е оставен без движение до отстраняване на
нередовностите. Съобщения за прекратяването и отстраняването на
нередовностите са връчени съответно на 02.01.2016г. и 18.01.2016г.,
нередовностите са отстранени с молба от 29.01.2016г. С определение от
17.02.2016г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.
4 ГПК. Извършвани са ежемесечни справки за движението на
преюдициалното дело от съдебен деловодител, а след отпадане на
предпоставките за спиране делото е възобновено с определение от
05.04.2019г., с което е прекратено производството по отношение на
предявените ревандикационни искове и исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите. Срокът за отстраняване е
удължен с определение от 23.04.2019г., нередовностите са отстранени с молби
от 21.05.2019г., 03.06.2019г. и 05.06.2019г. С разпореждане от 10.06.2019г. на
основание чл. 131 ГПК препис от исковата молба е изпратен на ответниците за
отговор.
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Гр.д. № 1306/2016г. е образувано и разпределено на 12.05.2016г. по иск
за делба, изпратен от ОС-Добрич на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, депозиран на
11.05.2016г., на доклад на съдия Лефтерова. По делото е приложен протокол
за избор на докладчик. Върху съобщението от ОС-Добрич е поставен печат за
образуване, подписан от председателя на съда. С разпореждане от 10.06.2016г.
исковата молба е оставена без движение до отстраняване на нередовностите,
съобщение е връчено на 21.06.2016г. Уточнителна молба е депозирана на
07.07.2016г. С разпореждане от 05.08.2016г. исковата молба отново е оставена
без движение до отстраняване на нередовности, съобщение е връчено на
17.08.2016г., нередовностите са отстранени с молба от 02.09.2016г. С
разпореждане от 30.09.2016г. е извършена справка в НБД население. С
определение от 06.10.2016г. е оставено без уважение искане на ищеца за
местна неподсъдност. На 18.10.2016г. е депозирана въззивна частна жалба
срещу определението. Същото е потвърдено с определение от 31.01.2017г.
постановено по гр.д. № 31/2017г. по описа на ОС-Добрич. Делото е върнато на
01.02.2017г., а с определение от 14.03.2017г. е насрочено о.с.з. за 18.04.2017г.,
делото е докладвано и са допуснати доказателствата. В това съдебно заседание
не е даден ход, исковата молба е оставена без движение с указания, изпълнени
с молба от 28.04.2017г. С ръкописно разпореждане от 05.05.2017г.
уточнителната молба е изпратена на ответната страна за отговор, становище е
депозирано на 16.05.2017г. С разпореждане от 11.07.2017г. съдът е дал
последна възможност на ищеца да отстрани нередовностите. Постъпили са
уточнителни и допълнително уточняващи молби по делото на 20.07.2017г.,
15.08.2017г. и 08.09.2017г. Срокът за отстраняване на нередовностите е
удължаван, нередовностите са отстранени с молба от 08.12.2017г. С
определение от 23.08.2018г. съдът е конституирал лица като съделители.
Последвала е процедура по връчване на книжата на конституираните
съделители и връчването на преписи от исковата молба на основание чл. 131
ГПК. Поради връщане на писмата в цялост на един от ответниците, с
определение от 22.04.2019г. е постановил назначаване на особен представител
с определен депозит, с определение от 30.05.2019г. е назначен адвокат от АК-
Добрич и на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба за
отговор. Съобщение е връчено на 03.06.2019г. Към момента на проверката
тече срок за отговор.

Гр.д. № 3749/2015г. е образувано и разпределено на 22.10.2015г.,
изпратено от ОС-Добрич по компетентност, на доклад на съдия Неделчева. С
ръкописно разпореждане от 26.10.2015г. е насрочено о.с.з. за 03.12.2015г. С
ръкописно разпореждане от 30.10.2015г. е изискано гражданско дело от РС-
Генерал Тошево. С определение от 30.11.2015г. производството по делото е
спряно на основание чл. 229, ал. 1 т. 4 ГПК. Извършвани са ежемесечни
справки за движението на преюдициалното дело от съдебен деловодител, а
след отпадане на предпоставките за спиране, с определение от 02.01.2019г.
делото е възобновено и е насрочено о.с.з. за 21.02.2019г. В това съдебно
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заседание не е даден ход поради нередовно призоваване, разпоредено е да се
извърши справка НБД „Население“ и производството е отложено за
22.04.2019г. В това съдебно заседание и в следващото на 06.06.2019г. отново
не е даден ход, изискани са справки и делото е отложено за 13.09.2019г., а с
разпореждане от 11.06.2019г. е предоставена правна помощ за ответник.

Гр.д. № 746/2016г. е образувано и разпределено на 15.03.2016г. по иск
за делба, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Тонева. По делото е
приложен протокол за избор на докладчик. Върху исковата молба е поставен
печат за образуване, подписан от председателя на съда. С определение от
28.03.2016г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите. Съобщението е връчено на 05.04.2016г., а нередовностите са
отстранени с молба от 11.04.2016г. С разпореждане от 25.04.2016г. на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба за отговор.
Съобщение на един от ответниците не е връчено, с разпореждане от
22.06.2016г. е указано назначаването на особен представител, а с определение
от 08.07.2016г. е назначен адвокат и е изпратен препис от исковата молба за
отговор. Отговори са депозирани в срока по чл. 131 ГПК, а с определение от
21.09.2016г. е докладвано делото, допуснати са доказателствата и е насрочено
о.с.з. за 09.11.2016г., отложено по доказателствата за 09.12.2016г. и
01.02.2017г., в което е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще
постанови решение на 01.03.2017г. Решение по допускане на делбата е
постановено на 01.03.2017г., обжалвано е с въззивна жалба, депозирана на
20.03.2017г. и решението е отменено с решение от 19.06.2018г., постановено
по гр.д. № 178/2017г. по описа на ОС-Добрич. С решение от 15.10.2018г.,
постановено по гр.д. № 4431/2017г. по описа на ВКС е отменено въззивното
решение и е допусната съдебна делба. С определение от 26.10.2018г. е
допусната СТЕ, СОцЕ и е насрочено о.с.з. за 23.01.2019г. Проведени са
съдебни заседания по доказателствата на 23.01.2019г., 08.03.2019г. и на
10.05.2019г., в което е допусната ССчЕ и делото е отложено за 26.06.2019г.

Гр.д. № 1301/2016г. е образувано и разпределено на 11.05.2016г. по иск
за делба, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Митева. По делото е
приложен протокол за избор на докладчик. Върху исковата молба е поставен
печат за образуване, подписан от председателя на съда. С разпореждане от
16.05.2016г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите, отстранени с молба от 27.05.2016г. С разпореждане от
09.06.2016г. на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба за
отговор. Съобщението е връчено на 15.06.2016г., отговор е депозиран на
14.07.2016г., а с определение от 26.07.2016г. на ответника са дадени указания,
изпълнени след удължаване на срока с  молба от 16.08.2016г. С разпореждане
от 10.09.2016г. на ответника са дадени указания, изпълнени с молба от
03.10.2016г. С разпореждане от 12.10.2016г. са дадени допълнително указания
на ответника. С разпореждане от 27.10.2016г. искания на ответната страна са
оставени без разглеждане и производството в тази част е прекратено. С
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определение по чл. 140 ГПК от 25.11.2016г. е докладвано делото, допуснати са
доказателства и СТЕ и е насрочено о.с.з. за 16.01.2017г., отложено по
доказателствата за 20.02.2017г. С определение от 07.02.2017г. заседанието е
пренасрочено за 06.03.2017г. поради служебна ангажираност на съдията-
докладчик. В това съдебно заседание е даден ход на устните състезания и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 06.04.2017г. Решение по
допустимостта е постановено на обявената дата, обжалвано е с въззивна
жалба, депозирана на 24.04.2017г. Решението е оставено в сила с решение от
31.10.2017г. по гр. .д № 354/2017г. по описа на ОС-Добрич, а с определение от
07.06.2018г. постановено по гр.д. № 468/2018г. по описа на ВКС, не е
допуснато касационно обжалване. С определение от 05.07.2018г. е насрочено
първо о.с.з. след допускане на делбата за 27.08.2018г. Проведени са съдебни
заседания по доказателствата на 27.08.2018г., 08.10.2018г., 25.10.2018г., в
което е назначена СТЕ и вещо лице, 10.12.2018г., 28.01.2019г., 11.03.2019г. С
определение от 08.04.2019г. е назначена комбинирана СТЕ, а в проведеното
същия ден съдебно заседание, делото е отложено за 27.05.2019г., отложено по
доказателствата за 15.07.2019г.

КОНСТАТАЦИИ:
Данните показват, че с най-голям дял от гражданските дела, образувани

преди 01.01.2017г. и неприключили към датата на изготвената справка, са
съдебните делби. По този вид дела са постановени решения по І-ва фаза –
допускане на делбата и производството е продължило във ІІ-ра фаза. Всички
дела са образувани и разпределяни в деня на подаване на исковата молба или
на следващия ден и фактически са предавани на съдията-докладчик веднага. В
папките на делата са приложени протоколи за случайно разпределение, върху
които са положени печати с дата на образуване на делото и подпис на
председателя на съда. Съдът е администрирал исковата молба с разпореждане
- 3, 4 дни след образуване на делото до месец и 5 дни (грд.д. № 4047/2015г.)
след образуване на делото. Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановявани
в деня на назначаване на особения представител или от 5 до 14 дни след
отстраняване на нередовностите по исковата молба. Определението по чл. 140
ГПК е постановявано около 4, 5 дни  до един месец след депозиране на
отговор от ответника. Първите открити заседания са насрочвани за след
месец, месец и половина. Съдебните заседания са отлагани след един до два
месеца.

Обжалване на решенията по допускане на делбата и определенията на
съда пред по - горни инстанции, обемният доказателствен материал за
събиране, голям брой участници в процеса, необходимост от назначаване на
особени представители, трудности при връчване на съдебни книжа, спиране на
производството и отсрочването на заседания поради служебна ангажираност
са повечето причини, довели до продължителността на съдопроизводството.
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Граждански дела, образувани през 2017г. и през 2018г.
и неприключили  към датата на изготвената справка.

Данните за броя на делата - общо 18 бр., образувани през 2017г. и
неприключени към датата на изготвената справка по съдии са, както следва:

Съдия Станимир Ангелов -  1 бр.;
Съдия Анна Великова  - 0  бр.;
Съдия Соня Дженкова - 3  бр.;
Съдия Любомир Генов -  0 бр.;
Съдия Албена Колева -  2 бр.;
Съдия Павлина Паскалева  -  1 бр.;
Съдия Стела Тонева  - 1  бр.;
Съдия Мирослава Неделчева - 2  бр.;
Съдия Николай Николов – 3 бр.;
Съдия Татяна Лефтерова -  4 бр.;
Съдия Деница Петкова - 1  бр.;
Съдия Галя Митева -  0 бр.;
Съдия Кристиана Кръстева – 0 бр.

Данните за броя на делата - общо 190 бр., образувани през 2018г. и
неприключени към датата на изготвената справка по съдии са, както следва:

Съдия Станимир Ангелов -  16 бр.;
Съдия Анна Великова  - 15  бр.;
Съдия Соня Дженкова -  10 бр.;
Съдия Любомир Генов - 12  бр.;
Съдия Албена Колева -  18 бр.;
Съдия Павлина Паскалева  -  18 бр.;
Съдия Стела Тонева  - 20  бр.;
Съдия Мирослава Неделчева - 17 бр.;
Съдия Николай Николов – 19 бр.;
Съдия Татяна Лефтерова - 30 бр.;
Съдия Деница Петкова - 15  бр.;
Съдия Галя Митева -  0 бр.;
Съдия Кристиана Кръстева – 0 бр.

На случаен принцип бяха проверени следните дела:

Гр.д. № 1880/2017г. е образувано и разпределено на 07.06.2017г. по иск
за делба, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за избор,
делото е докладвано от съдия Петкова. Върху исковата молба е поставен печат
за образуване, подписан от председателя на съда. С разпореждане от
12.06.2017г. производството е оставено без движение до отстраняване на
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нередовностите, отстранени с молба от 19.06.2017г. С разпореждане от
19.06.2017г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е изпратен на ответника
за отговор. Съобщенията са се върнали в цялост. С разпореждане от
03.10.2017г. производството е оставено без движение с указания за заплащане
на депозит за особен представител. С разпореждане от 13.10.2017г. по чл. 131
ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника на адрес.
Съобщението му е връчено по месторабота на 03.02.2019г., а с разпореждане
от 29.03.2018г. е отменено разпореждането, с което е определен депозит за
особен представител. Отговорът е депозиран на 06.03.2018г. С определение от
28.03.2018г. по чл. 140 ГПК делото е докладвано, допуснати са
доказателствата и е насрочено о.с.з. за 02.05.2018г., в което е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 04.06.2018г.
Решението по допускане на делбата е постановено на 01.06.2018г., не е
обжалвано и с определение от 10.08.2018г. е насрочено първо заседание след
допускане на делбата за 08.10.2018г. Проведени са съдебни заседания по
доказателствата на 08.10.2018г., 12.12.2018г., 27.02.2019г. и 22.05.2019г.,
поради необходимостта от изготвяне на експертизи и смяна на вещи лица. В
съдебното заседание на 22.05.2019г. е прието заключението по ССчЕ и за
изслушване на вещото лице делото е отложено за 11.09.2019г.

Гр.д. № 4507/2017г. е образувано и разпределено на 12.12.2017г. по иск
с правна квалификация чл. 32, ал. 2 ЗС, депозиран в същия ден. Видно от
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Паскалева.
Върху исковата молба е поставен печат за образуване, подписан от
председателя на съда. С разпореждане от 14.12.2017г. по чл. 131 ГПК препис
от исковата молба е изпратен на ответниците за отговор. Съобщенията до
някои ответници са се върнали в цялост. С разпореждане от 29.12.2017г.
исковата молба е оставена без движение с указания, изпълнени с молба от
08.01.2018г.  Съобщението е връчено на единия ответник на 19.02.2018г. С
разпореждане от 28.06.2018г. е постановено предоставянето на сума за особен
представител на двама от ответниците, а с разпореждане от 27.07.2018г. е
назначен адвокат. С разпореждане от 28.08.2018г. исковата молба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Съобщението е връчено на
04.09.2018г., нередовностите са отстранени с молба от 05.09.2018г. С
разпореждане от 13.09.2018г. по чл. 131 ГПК са изпратени преписи от
исковата молба за отговор. Съобщения на някои ответници са връчени на
18.09.2018г., 19.09.2018г., а до един от ответниците -  се е върнало в цялост. С
разпореждане от 11.02.2019г. е назначен особен представител и са му връчени
преписи, а отговорът е депозиран на 19.03.2019г. С определение от
01.04.2019г. са допуснати доказателствата и изготвянето на СТЕ и делото е
насрочено в о.с.з. за 21.05.2019г., в което са приети доказателствата и за
изготвяне на експертизата делото е отложено за 25.06.2019г.

Гр.д. № 4125/2017г. е образувано и разпределено на 07.11.2017г. по иск
с правно основание чл. 124 ГПК, депозиран в същия ден. Видно от
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приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Лефтерова.
Върху исковата молба е поставен печат за образуване, подписан от
председателя на съда. С разпореждане от 08.11.2017г. производството е
оставено без движение до отстраняване на нередовностите, отстранени с
молба в същия ден. С разпореждане от 09.11.2017г. по чл. 131 ГПК препис от
исковата молба е изпратен на ответниците за отговор. Съобщенията са
връчени на 21.11.2017г., отговорът е депозиран на 18.12.2017г. С определение
от 14.03.2018г. (след близо 3 месеца), делото е докладвано, допуснати са
доказателствата и е насрочено о.с.з. за 30.03.2018г., в което са приети
доказателствата, исковата молба е оставена без движение с указания и делото
е отложено за 18.05.2018г., пренасрочено за 05.06.2018г. поради временна
нетрудоспособност на докладчика. В това съдебно заседание производството
по делото е прекратено поради липса на правен интерес. Определението е
отменено с определение от 10.07.2018г., постановено по ч.гр.д. № 309/2018г.
по описа на ОС-Добрич. Делото е върнато в съда на 11.07.2018г., а с
разпореждане от 26.10.2018г. (след повече от три месеца) исковата молба е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Съобщение е
връчено на 07.11.2018г., нередовностите са отстранени с молба от 12.11.2018г.
С определение от 06.12.2018г. е насрочено о.с.з. за 11.01.2019г., в което е
прекратено производството по делото поради недопустимост на иска.
Протоколното определение е отменено от ОС-Добрич, делото е върнато в РС-
Добрич на 13.03.2019г. С определение от 24.04.2019г. е насрочено о.с.з. за
17.05.2019г., в което съдът се е отвел от разглеждане на делото по молба от
ищците, депозирана на 14.05.2019г. Видно от протокола за избор на съдия,
делото е преразпределено на доклад на съдия Ангелов на 20.05.2019г. С
разпореждане от 03.06.2019г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите.

Гр.д. № 3798/2017г. е образувано и разпределено на 17.10.2017г. по иск
за делба, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за избор,
делото е докладвано от съдия Дженкова. Върху исковата молба е поставен
печат за образуване, подписан от председателя на съда. С разпореждане от
18.10.2017г. производството е оставено без движение до отстраняване на
нередовностите, отстранени с молба от 01.11.2017г. С определение от
03.11.2017г. е конституиран необходим другар в производството. С
разпореждане в същия ден по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е
изпратен на ответниците и необходимия другар за отговор. Съобщенията са
връчени на част от ответниците. С разпореждане от 07.02.2018г. е постановено
назначаването на особен представител и е определен депозит. С определение
от 16.03.2018г. е даден последен срок на ищците да конкретизират доходите
си, а с определение от 30.03.2018г. същите са освободени от разноските за
особен представител. С определение от 09.05.2018г. на ответника е назначен
адвокат и е изпратен препис на основание чл. 131 ГПК. Отговор е депозиран
на 18.05.2018г. С определение от 06.06.2018г. по чл. 140 ГПК делото е
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докладвано, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 27.09.2018г.,
в което не е даден ход поради нередовно призоваване и производството е
отложено за 29.10.2018г. С разпореждане от 26.10.2018г. делото е отсрочено за
03.12.2018г., на ответник е назначен особен представител и му е изпратен
препис по чл. 131 ГПК. В това съдебно заседание е даден ход на устните
състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 18.12.2018г.
Решението по допускане на делбата е постановено на 02.01.2019г., не е
обжалвано и с разпореждане  от 28.02.2019г. е насрочено първо заседание след
допускане на делбата за 28.03.2019г. и е допусната СОцЕ. Проведени са
съдебни заседания по доказателствата на 28.03.2019г. и 02.05.2019г.,
27.05.2019г., в което е приета изготвената експертиза, допусната е
допълнителна СОцЕ и за изготвянето й делото е отложено за 19.09.2019г.

Гр.д. № 4435/2017г. е образувано и разпределено на 05.12.2017г. по иск
за делба, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за избор,
делото е докладвано от съдия Колева. Върху исковата молба е поставен печат
за образуване, подписан от председателя на съда. На 06.12.2017г. е депозирана
молба с приложена вписана в АВ искова молба. С разпореждане от
19.12.2017г. производството е оставено без движение до представяне на
доказателства за вписване на молбата. Съобщение е връчено на 28.12.2017г.  и
с уточнителна молба от същия ден, ищецът сочи, че е подал вписана искова
молба на 06.12.2017г. С разпореждане от 02.01.2018г. по чл. 131 ГПК е
изпратен препис от исковата молба на ответниците за отговор. С разпореждане
от 30.01.2018г. е определен депозит за назначаването на особен представител.
Съдът е констатирал, че един от ответниците е починал, извършвани са
справки, изпратени са преписи на другите ответници и в срока по чл. 131 ГПК
са депозирани отговори. С определение от 08.05.2018г. производството е
прекратено по отношение на починалия ответник. С определение от
16.07.2018г. на основание чл. 140 ГПК са допуснати доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 05.10.2018г., в което са приети доказателствата и е
отложено за нови такива за 26.10.2018г. и 23.11.2018г. В това съдебно
заседание е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 27.12.2018г. Решението по допускане на делбата е
постановено на 21.12.2018г., отменено с решение от 10.04.2019г., постановено
по в.гр.д. № 81/2019г. по описа на ОС-Добрич. С определение от 11.06.2019г. е
насрочено първо о.с.з. за извършване на делбата за 09.07.2019г.

Гр.д. № 4662/2017г. е образувано и разпределено на 19.12.2017г. по иск
с правно основание чл. 415 ГПК, във вр. с чл. 422 ГПК, депозиран в същия
ден. Видно от приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия
Тонева. С разпореждане от 19.12.2017г. производството е оставено без
движение до отстраняване на нередовностите, отстранени с молба от
17.01.2018г. С разпореждане от 18.01.2018г. по чл. 131 ГПК препис от
исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщение е връчено на
29.01.2018г., отговор не е депозиран. С определение от 01.03.2018г. на
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основание чл. 140 ГПК са допуснати доказателствата и е насрочено о.с.з. за
16.05.2018г., в което частично е прекратено производството, делото е
докладвано, приети са доказателствата и за събиране на нови такива, делото е
отложено за 27.06.2019г. В това съдебно заседание производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършвани са ежемесечни справки за
движението на преюдициалното дело. С определение от 03.06.2019г.
производството е възобновено и е насрочено о.с.з. за 19.07.2019г.

Гр.д. № 921/2017г. е образувано и разпределено на 16.03.2017г. по
облигационен иск, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за
избор, делото е докладвано от съдия Лефтерова. Върху исковата молба е
поставен печат за образуване, подписан от председателя на съда. С
разпореждане от 05.04.2017г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е
изпратен на ответниците за отговор. Съобщенията са връчени на 07.04.2017г. и
19.04.2017г. Отговори са депозирани на 03.05.2017г. С определение от
14.06.2017г. на основание чл. 140 ГПК делото е докладвано, допуснати са
доказателствата и е насрочено о.с.з. за 04.07.2017г. Проведени са съдебни
заседания по доказателствата на 04.07.2017г., 29.09.2017г., 03.11.2017г.,
05.12.2017г., заседанието на 26.01.2018г. е отсрочено за 09.02.2018г. поради
обективна невъзможност на вещото лице да присъства, в о.с.з. на 30.03.2018г.
е оставено без уважение искане на ответниците за ангажиране на гласни
доказателства и за нови задачи по съдебната експертиза производството е
отложено за 15.05.2018г., отсрочено за 01.06.2018г. поради отсъствие на
докладчика по болест. Проведени са още осем съдебни заседания по
доказателствата през един месец и три месеца през съдебната ваканция, като в
това на 14.06.2019г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2
ГПК до конституирането на наследници.

Гр.д. № 3811/2017г. е образувано и разпределено на 18.10.2017г. по две
молби по ЗЗДН, депозирани в същия ден. Видно от приложения протокол за
избор, делото е докладвано от съдия Райчева. Върху исковата молба е
поставен печат за образуване, подписан от председателя на съда. С
определение от 18.10.2017г. е насрочено о.с.з. за 09.11.2017г. С разпореждане
от 19.10.2017г. една от молбите е оставена без разглеждане. Проведени са
четиринадесет съдебни заседания по доказателствата през две седмици –
месец и половина, с изключение на периода през съдебната ваканция.
Разпитани са свидетели, допусната е СТЕ и допълнителни задачи. В
проведеното о.с.з. на 30.05.2019г. съдът е приел заключението по експертизата
и по молба от страните в производството по делото е спряно на основание чл.
229, ал. 1, т. 1 ГПК.

Гр.д. № 3754/2017г. е образувано и разпределено на 12.10.2017г. по
установителен иск, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за
избор, делото е докладвано от съдия Николов. Върху исковата молба е
поставен печат за образуване, подписан от председателя на съда. С
разпореждане от 29.11.2017г. исковата молба е оставена без движение до
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отстраняване на нередовностите, отстранени с молба от 21.12.2017г. С
разпореждане в следващия ден по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е
изпратен на ответниците за отговор. Съобщенията са връчени, отговори са
депозирани в срока по чл. 131 ГПК. С определение от 14.03.2018г. на
основание чл. 140 ГПК делото е докладвано, допуснати са доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 16.04.2018г., отложено по доказателствата за 17.05.2018г. С
разпореждане от 08.05.2018г. съдът е оставил исковата молба без движение с
указания. В о.с.з. на 08.05.2018г. не е даден ход и на ищеца са дадени
указания. Уточнителна молба е депозирана на 22.05.2018г., изпратена на
ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Молба от ответника е
депозирана на 05.07.2018г. с ангажиране на нови доказателства. Изпратено е
съобщение до ищеца и ответниците с указания, изпълнени на 21.09.2018г. и
08.10.2018г. С определение от 10.10.2018г. е отхвърлено искане на ищеца,
допуснати са доказателства и е насрочено о.с.з. за 15.11.2018г., отложено за
изясняване на фактическата обстановка за 26.11.2018г. В о.с.з. на 07.02.2019г.
е дадена възможност на ищеца да изрази становище по петитума в исковата
молба, указанията са изпълнени с молба от 14.02.2019г. С ръкописно
разпореждане от 07.03.2019г. е насрочено о.с.з. за 07.03.2019г. отложено по
доказателствата за 01.04.2019г., 20.05.2019г. и 04.07.2019г.

Гр.д. № 3752/2018г. е образувано и разпределено на 21.09.2018г. по
облигационен иск, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за
избор, делото е докладвано от съдия Александрова. Върху исковата молба е
поставен печат за образуване, подписан от председателя на съда. С
разпореждане от 04.10.2018г. по чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата
молба на ответниците за отговор. Съобщенията са се върнали в цялост. С
определение от 26.11.2018г. е определен депозит за особен представител, а с
определение от 09.01.2019г. е назначен адвокат и са му изпратени препис от
определението и исковата молба. Отговор е депозиран на 04.02.2019г. С
определение от 21.02.2019г. са допуснати доказателствата и СИЕ и е
насрочено о.с.з. за 26.03.2019г. Проведени са три съдебни заседания през един
месец, като в последното на 14.06.2019г. за допълнително време за изготвяне
на експертизата, производството е отложено за 10.09.2019г.

Гр.д. № 4597/2018г. е образувано и разпределено на 13.11.2018г. по
искове с правна квалификация чл. 49 СК и чл. 323, ал. 1 ГПК, депозиран в
същия ден. Видно от приложения протокол за избор, делото е докладвано от
съдия Петкова. С определение от 15.11.2018г. е насрочено о.с.з. за
03.12.2018г., дадени са указания на ответника и Д „СП“. В това съдебно
заседание са допуснати свидетели до разпит и постановени са привременни
мерки. С определение от 15.01.2019г. е насрочено о.с.з. за 11.02.2019г.,
допуснати са доказателства и на страните са дадени указания. В това съдебно
заседание производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по
искане на страните. С определение от 07.05.2019г. производството е
възобновено и е насрочено о.с.з. за 27.05.2019г., в което не е даден ход поради
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обективна невъзможност на ищеца да се яви, отложено е за 10.06.2019г. и
отново отложено по доказателствата за 08.07.2019г.

Гр.д. № 4843/2018г. е образувано и разпределено на 27.11.2018г. по иск
с правно основание чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗЗП, във вр. с чл. 113, ал. 3 ЗЗП,
депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за избор, делото е
докладвано от съдия Паскалева. Върху исковата молба е поставен печат за
образуване, подписан от председателя на съда. С разпореждане от 30.11.2018г.
исковата молба е оставена без движение до отстраняване на нередовностите.
Съобщение е връчено на 04.12.2018г., нередовностите са отстранени с молба
от 10.12.2018г. С разпореждане от 11.12.2018г. по чл. 131 ГПК е изпратен
препис от исковата молба на ответника за отговор. Съобщение е връчено на
21.12.2018г., а отговор е депозиран на 21.01.2019г. С определение от
30.01.2019г. е докладвано делото допуснати са доказателствата и е насрочено
о.с.з. за 26.02.2019г. Проведени са три съдебни заседания през два месеца,
като в последното на 04.06.2019г. е прието заключението по експертизата,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок.

Гр.д. № 4683/2018г. е образувано и разпределено на 20.11.2018г. по иск
за делба, депозиран предния ден. Видно от приложения протокол за избор,
делото е докладвано от съдия Ангелов. Върху исковата молба е поставен печат
за образуване, подписан от председателя на съда. С разпореждане от
23.11.2018г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите. Срокът е удължен с определение от 07.12.2018г.,
нередовностите са отстранени с молба от 19.12.2018г. С разпореждане от
20.12.2018г. по чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника
за отговор. Съобщение е връчено на 04.01.2019г., отговор е депозиран на
04.02.2019г. С определение от 06.02.2019г. са допуснати доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 25.02.2019г., в което  делото е разяснено от фактичеста
страна, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 25.03.2019г. Решението по допускане на делбата е
постановено на 22.03.2019г., а с определение от 15.04.2019г. е насрочено о.с.з.
за 27.05.2019г. и са допуснати доказателства и съдебни експертизи. В това
о.с.з. е даден ход и производството е отложено по доказателствата за
08.07.2019г.

Гр.д. № 4685/2018г. е образувано и разпределено на 20.11.2018г. по
искове с правна квалификация чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК, чл. 183, във вр. с
чл. 200 ЗЗД и чл. 86, във вр. с чл. 84 ЗЗД, депозиран в същия ден. Видно от
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Дженкова.
Върху исковата молба е поставен печат за образуване, подписан от
председателя на съда. С разпореждане от 23.11.2018г. исковата молба е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Нередовностите са
отстранени с молба от 11.12.2018г. С разпореждане от 13.12.2018г. по чл. 131
ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. Съобщение
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е връчено на 06.03.2019г., отговор е депозиран на 06.03.2019г. С определение
от 14.03.2019г. е изготвен доклада, допуснати са доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 22.04.2019г. Проведени са две съдебни заседания по
доказателствата през един месец, като в това на 30.05.2019г. е прието
изготвеното експертно заключение и за допълнителни доказателства е
отложено за 24.06.2019г.

Гр.д. № 4662/2018г. е образувано и разпределено на 19.11.2018г. по
искове с правна квалификация чл. 422, във вр. с чл. 79 и сл. ЗЗД, чл. 86, ал. 1
във вр. с чл. 99 ЗЗД, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за
избор, делото е докладвано от съдия Генов. С разпореждане от 29.11.2018г. по
чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. С
Съобщенията са се върнали в цялост, а с разпореждане от 11.02.2019г.
исковата молба е оставена без движение с указания, изпълнени с молба от
11.03.2019г. С определение от 22.03.2019г. е изпратено искане за особен
представител, а с определение от 27.03.2019г. е назначен адвокат. Съобщение
е връчено на 01.04.2019г., отговор е депозиран на 08.04.2019г. С определение
от 07.05.2019г. са допуснати доказателствата и е насрочено о.с.з. за
06.06.2019.2019г., в което  не е даден ход поради нередовно призоваване и
делото е отложено за 08.07.2019г.

Гр.д. № 3208/2018г. е образувано и разпределено на 31.07.2018г. по иск
за делба, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за избор,
делото е докладвано от съдия Тонева. Върху исковата молба е поставен печат
за образуване, подписан от председателя на съда. С определение от
06.08.2018г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите. Съобщение е връчено на 13.08.2018г., нередовностите са
отстранени с молба от 17.08.2018г. С разпореждане от 12.11.2018г. (след близо
3 месеца) на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на
ответника за отговор. Съобщение е връчено на 14.11.2018г., отговор е
депозиран на 14.12.2018г. С определение от 20.02.2019г. са допуснати
доказателствата и е насрочено о.с.з. за 12.04.2019г., в което  са приети
доказателствата, назначена е съдебна експертиза и производството е отложено
за 12.06.2019г., отложено за 28.06.2019г.

Гр.д. № 951/2018г. е образувано и разпределено на 07.03.2018г. по
установителен иск, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за
избор, делото е докладвано от съдия Лефтерова. Върху исковата молба е
поставен печат за образуване, подписан от председателя на съда. С
разпореждане от 12.03.2018г. исковата молба е оставена без двжение до
отстраняване на нередовностите, отстранени с молба от 10.04.2018г. С
разпореждане от 10.04.2018г. по чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата
молба на ответника за отговор. Съобщение е връчено на 23.04.2018г., отговор
е депозиран на 25.05.2018г. С определение от 18.06.2018г. е докладвано
делото, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 03.07.2018г.
Проведени са пет съдебни заседания през 1 месец, а в съдебната ваканция през
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два. В о.с.з. на 23.10.2018г. производството е спряно по взаимно съгласие на
страните, възобновено с определение от 10.04.2019г., а в о.с.з. на 14.05.2019г.
са допуснати допълнителни въпроси по съдебната експертиза и делото е
отложено за 25.06.2019г.

Гр.д. № 4033/2018г. е образувано и разпределено на 05.10.2018г. по
искове с правна квалификация чл. 34 ЗС и чл. 69 и сл. от ЗН, депозиран в
същия ден. Видно от приложения протокол за избор, делото е докладвано от
съдия Райчева. Върху исковата молба е поставен печат за образуване,
подписан от председателя на съда. С разпореждане от 05.10.2018г. исковата
молба е оставена без двжение до отстраняване на нередовностите, отстранени
с молба от 31.10.2018г. С разпореждане от 05.11.2018г. по чл. 131 ГПК е
изпратен препис от исковата молба на ответниците за отговор. Съобщенията
са се връщали в цялост и последното е връчено на 03.04.2019г. Отговор е
депозиран на 12.04.2019г. С определение от 27.05.2019г. са допуснати
доказателствата и е насрочено о.с.з. за 20.06.2019г.

Гр.д. № 3612/2018г. е образувано и разпределено на 05.09.2018г. по
искове с правна квалификация чл. 422 ГПК, чл. 86, във вр. с чл. 79 ЗЗД и чл. 92
ЗЗД, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за избор, делото
е докладвано от съдия Николов. Върху исковата молба е поставен печат за
образуване, подписан от председателя на съда. С разпореждане от 26.09.2018г.
исковата молба е оставена без двжение до отстраняване на нередовностите,
отстранени с молба от 26.10.2018г. С разпореждане от 26.10.2018г. по чл. 131
ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. Съобщение
е връчено на 18.01.2019г. по реда на чл. 47 ГПК. С определение от 06.02.2019г.
е предоставена правна помощ на ответника, а с определение от 06.03.2019г. е
назначен адвокат и му е изпратен препис от исковата молба на основание чл.
131 ГПК. Съобщение е връчено на 08.03.2019г., отговор е депозиран на
25.03.2019г. С определение от 09.04.2019г. са допуснати доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 30.05.2019г., в което  е конституирано трето лице помагач и
делото е отложено за 09.09.2019г.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на исковите производства, образувани през 2017 г. и

2018 г. и неприключили към момента на проверката се установи, че всички
дела са образувани и разпределяни в деня на подаване на исковата молба и
физически са предавани на съдията-докладчик в същия ден. Делата са
администрирани незабавно, на следващия ден или най-късно до четири, пет
дни след образуването, а когато делото е администрирано с разпореждане по
чл. 131 ГПК – актът е постановяван в рамките на 17 – 19 дни. Изключение
прави гр.д. № 3754/2017г., по което разпореждането по чл. 129 ГПК е
постановено 1 месец и 17 дни след образуване на делото. При по-голяма част
от проверените дела разпорежданията  по чл. 131 ГПК са постановявани в
същия ден или 1 – 2 дни след отстраняване на нередовностите в исковата
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молба, 17 – 19 дни след образуване на делото, а по изключение близо 3 месеца
след отстраняване на нередовностите (гр.д. № 3208/2018г.). Определенията по
чл. 140 ГПК са постановявани в рамките от 4 дни до месец след депозиране на
отговор по исковата молба или след изтичане на срока за отговор, а по някои
дела – в рамките на 2-3 месеца след получаване на отговора в съда - гр.д. №
3208/2018г. и гр.д. № 4125/2017г. С определенията са изготвяни проекти на
доклад, допускано е събирането на доказателства и са насрочвани открити
съдебни заседания в рамките на един - два месеца. Съдебните заседания във
втора фаза по делата за делба са насрочвани след 2 до над 3 месеца. В същия
интервал от време са насрочвани и останалите дела в периода на съдебна
ваканция. Когато делото е отлагано по доказателствата, следващите съдебни
заседания са насрочвани за след 2 седмици до над един месец.

По всички дела са приложени протоколи за избор на докладчик.
При проверката бе констатирано, че по гр.д. № 4125/2017г. е

постановено разпореждане, с което исковата молба е оставена без движение
над 3 месеца след връщането на делото от ОС-Добрич, изпратено по частна
жалба срещу прекратително определние.

Граждански дела с кратки процесуални срокове,
образувани през 2017г. и през 2018г.

Граждански дела по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство.
2017г.
Данните за броя на делата - общо 72 бр. по съдии са, както следва:
Съдия  Анна Великова  -  6 броя;
Съдия  Станимир Ангелов  -  7 броя;
Съдия  Соня Дженкова  -  8 броя;
Съдия  Любомир Генов  -  5 броя;
Съдия  Албена Колева  -   7 броя;
Съдия  Павлина Паскалева  -  4 броя;
Съдия  Стела Тонева  -  5 броя;
Съдия  Мирослава Неделчева  -  9 броя;
Съдия  Николай Николов   -  9 броя;
Съдия  Татяна Лефтерова   -  7 броя;
Съдия  Деница Петкова   -  5 броя;
Съдия  Галя Митева   -  0 броя;
Съдия  Кристиана Кръстева   -  0 броя.

2018г.
Данните за броя на делата - общо 65 броя по съдии са, както следва:
Съдия  Анна Великова  - 4   броя;
Съдия  Станимир Ангелов  - 5 броя;
Съдия  Соня Дженкова  -  5  броя;
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Съдия  Любомир Генов  - 6 броя;
Съдия  Албена Колева  -  8 броя;
Съдия  Павлина Паскалева  - 7 броя;
Съдия  Стела Тонева  - 7 броя;
Съдия  Мирослава Неделчева  - 5 броя;
Съдия  Николай Николов   - 5 броя;
Съдия  Татяна Лефтерова   -  6 броя;
Съдия  Деница Петкова   - 7 броя;
Съдия  Галя Митева   -  0 броя;
Съдия  Кристиана Кръстева   -  0 броя.

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда
на бързото производство – искове по СК за издръжки и по КТ:

Гр. дело № 536/2017г. – Исковата молба по чл. 150,вр.чл. 143 СК е
подадена в съда на 17.02.2017г., делото е образувано и разпределено в същия
ден, на доклад на съдия Анна Великова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
17.02.2017г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника
за отговор, уведомен на 23.02.2017г. Писмен отговор е депозиран по делото на
20.03.2017г. и с определение от 22.03.2017г. съдът е изготвил доклад по
делото, допуснал е представените с исковата молба доказателства и е
насрочил о.с.з. на 11.04.2017г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1,
т.1 ГПК. С определението съдът е указал да се уведоми ДСП гр. Добрич за
образуваното гражданското дело, с оглед  изпращане на представител или при
невъзможност за изготвяне на социален доклад в срок от една седмица преди
съдебното заседание. Социалнен доклад е представен по делото на
05.04.2017г. В насроченото съдебно заседание е даден ход  на делото, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
25.04.2017г. Датата, вписана в съдебния акт е обявената - 25.04.2017г.
Решението е влязло в сила и върху него е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист. По делото е издадено и разпореждане от 30.05.2017г. за
издаване на изпълнителен лист.  Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл.
315,ал.2 и чл. 406,ал.3 ГПК.

Гр.дело № 3751/2018 г. – Исковата молба по чл. 150, вр.чл. 146, ал.2 СК
е подадена в съда на 21.09.2018г., делото е образувано и разпределено в същия
ден, на доклад на съдия Деница Петкова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
21.09.2018г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника
за отговор, уведомен на 28.09.2018г. Писмен отговор е депозиран по делото на
26.10.2018г. и с определение от 26.10.2018г. съдът е изготвил доклад по
делото, допуснал е представените с исковата молба доказателства и е
насрочил о.с.з. на 12.11.2018г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1,
т.1 ГПК. С определението съдът е указал да се уведоми ДСП гр. Добрич за
образуваното гражданското дело, с оглед  изпращане на представител или при
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невъзможност за изготвяне на социален доклад в срок от една седмица преди
съдебното заседание. Социалнен доклад е представен по делото на
05.11.2018г.  В насроченото съдебно заседание е даден ход  на делото, съдът е
приел допуснатите доказателства, обявил е съдебното дирене за приключило и
е дал ход на устните състезания. Страните са уведомени, че съдът ще се
произнесе с решение на 26.11.2018г. Датата, вписана в съдебния акт е
обявената – 26.11.2018г. Решението е влязло в сила и върху него е направено
отбелязване за издаден изпълнителен лист. По делото е издадено
разпореждане от 02.01.2019г. за издаване на изпълнителен лист.  Спазени са
изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406,ал.3 ГПК.

 Гр.дело № 1310/2018 г.– Исковата молба по чл. 150, вр.чл. 143 СК е
подадена в съда на 29.03.2018г., делото е образувано и разпределено в същия
ден, на доклад на съдия Павлина Паскалева. С разпореждане по чл. 131 ГПК
от 30.03.2018г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 03.04.2018г. Писмен отговор е депозиран
по делото на 10.04.2018г. и с определение от 11.04.2018г. съдът е изготвил
доклад по делото, указал е да се връчат исковата молба с отговора и
приложенията на ДСП гр. Добрич за представяне на социален доклад и е
насрочил о.с.з. на 26.04.2018г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1,
т.1 ГПК. Социалният доклад е депозиран по делото на 19.04.2018г. В
насроченото съдебно заседание е даден ход на делото, приети са
представените доказателства, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 09.05.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената - 09.05.2018г. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл.
315,ал.2 и чл. 406,ал.3 ГПК. Срещу определението, с което съдът се е
произнесъл по молба за изменение на решението в частта за съдебни разноски
е подадена частна жалба, по която състав на ОС-Добрич се е произнесъл с
определение, потвърждаващо оределението на първоинстанционния съд.

Гр.дело № 4263/2017 г. – Исковата молба по чл. 344,ал.1,т.1 КТ е
подадена в съда на 22.11.2017г., делото е образувано и разпределено на
23.11.2017г., на доклад на съдия Станимир Ангелов. С разпореждане от
23.11.2017г.  на основание чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата молба
да се изпрати на ответника за отговор, уведомен на 11.12.2017г. Писмен
отговор е депозиран по делото на 09.01.2018г. и с разпореждане от
10.01.2018г. съдът е изготвил доклад по делото, дал е указания, допуснал е
доказателства по делото и е насрочил о.с.з. за 29.01.2018г. – спазен е
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Проведени са четири съдебни
заседания през около две седмици, като в о.с.з. на 07.03.2018г. е приключено
съдебното дирене, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 21.03.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената – 21.03.2018г. Решението е обжалвано пред ОС-Добрич, състав на
който с решение от 13.06.2018г. по в.гр.д. № 212/2018г. е потвърдил
решението на първоинстанционния съд. Решението е влязло в сила и върху
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него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист. Спазени са
изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр.дело № 1096/2017  г. - Исковата молба по чл. 143, вр.чл.149 СК е
подадена в съда на 31.03.2017г., делото е образувано и разпределено в същия
ден, на доклад на съдия Стела Тонева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
31.03.2017г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника
за отговор, уведомен на 01.07.2017г. чрез залепване на уведомлението, по реда
на чл. 47,ал.6 ГПК. С разпореждане от 24.07.2017г. е определено
възнаграждание за особен представител на ответника и е указано да се
уведоми АК-Добрич и ищеца. С определение от 07.08.2017г. е назначен
адвокат от АК-Добрич за особен представител на ответника и на основание
чл. 131 ГПК е изискан писмен отговор, постъпил по делото на 07.09.2017г. С
разпореждане от 11.09.2017г. съдът е изготвил доклад по делото, допуснал е е
представените доказателства, указал е да се призоват страните и
компетентната ДСП по местоживеенето на детето, която да изпрати
представител, който да изрази устно становище или при невъзможност – да
изпрати социален доклад по предявените искове за издръжка на децата и е
насрочил о.с.з. на 29.09.2017г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1,
т.1 ГПК. На 18.09.2017г. по делото е депозиран социален доклад от
компетентната ДСП. Проведени са 5 съдебни заседания през около 2 седмици,
като в о.с.з. на 12.01.2018г. е приключено съдебното дирене,  даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 26.01.2018г.
Датата, вписана в съдебния акт, е обявената – 26.01.2018г. Решението е влязло
в сила и върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист. По
делото е издадено и разпореждане от 22.02.2018г. за издаване на изпълнителен
лист. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406, ал.3
ГПК.

Гр.дело № 2371/2018 г. – Исковата молба по чл. 143 , вр. чл. 146, ал.2
СК е подадена в съда на 05.06.2018г., делото е образувано и разпределено в
същия ден, на доклад на съдия Татяна Лефтерова. С разпореждане по чл. 131
ГПК от 05.06.2018г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 10.06.2018г. Писмен отговор е депозиран
по делото на 04.07.2018г. и с определение от 05.07.2018г. съдът е изготвил
доклад по делото, указал е да се уведоми ДСП гр. Добрич, която да изпрати
представител, а при невъзможност да се изготви социален доклад и е насрочил
о.с.з. на 17.07.2018г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК.
Съобщения до страните са изпращани на 06.07.2018г. – за насроченото на
17.07.2018г. с.з., отложено поради нередовна процедура по призоваване, като
Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Добрич не е уведомена, съобразно
указанията на съда от 05.07.2018г. Следващото о.с.з. е било насрочено за
04.09.2018г., за което отново не е била уведомена компетентната ДСП. Това
съдебно заседание е било отложено по доказателствата за 19.10.2018г., като
съдът отново е указал да се изиска социален доклад. Съобщение до
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дирекцията за насрочено о.с.з. е било изпратено на 10.09.2018г. и връчено на
11.09.2018г.  С определение от 01.10.2018г. съдът е отменил определението за
насрочване на с.з. на 19.10.2018г. и го е насрочил за 23.10.2018г., поради
служебна ангажираност на съдията – докладчик, свързана с командироването
му за периода 18.10.2018г. – 19.10.2018г. Социален доклад е постъпил по
делото на 03.10.2018г. Съдебното заседание на 23.10.2018г. е отложено по
доказателствата за 30.10.2018г., когато е приключило съдебното дирене и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 13.11.2018г. Датата, вписана
в съдебния акт, е 12.11.2018г.  По подадената срещу решението въззивна
жалба, състав на ОС-Добрич се е произнесъл с решение от 15.02.2019г. по
гр.д. № 10/2019г., с което е потвърдил решението на първоинстанционния съд.
Върху съдебния акт е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист.
Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406,ал.3 ГПК.

Гр. дело № 891/2017г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 14.03.2017г.,  делото е образувано и разпределено на 14.03.2017г., на
доклад на съдия Мирослава Неделчева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
14.03.2017г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника
за отговор, уведомен на 20.03.2017г. Писмен отговор е депозиран по делото на
13.04.2017г. и с определение в същия ден съдът е изготвил доклад по делото,
допуснал е доказателствата по делото, указал е да се изготви социален доклад
от ДСП гр. Добрич, дал е указания и е насрочил о.с.з. на 04.05.2017г. –
съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклад от
компетентната ДСП е депозиран по делото на 02.05.2017г. Насроченото
съдебно заседание е отложено по доказателствата за 01.06.2017г., когато е
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
на 15.06.2017г. Датата, вписана в съдебния акт, е обявената - 15.06.2017г.
Върху съдебния акт е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист.
Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406,ал.3 ГПК.

Гр. дело № 3359/2018г. – Исковата молба по чл. 344, ал.1 КТ е подадена
в съда на 17.08.2018г., делото е образувано и разпределено в същия ден, на
доклад на съдия Павлина Паскалева, а впоследствие Николай Николов. В
протокола за избор на нов докладчик от 25.09.2018г. е отбелязана причина „т.4
от Правилата за заместване на съдия-докладчик по граждански дела“. С
разпореждане от 17.08.2018г. на основание чл. 131 ГПК е наредено препис от
исковата молба да се изпрати на ответника за отговор, уведомен на
24.08.2018г. Писмен отговор е депозиран по делото на 25.09.2018г. и с
разпореждане от 25.09.2018г. съдът е изготвил доклад по делото, дал е
указания, допуснал е доказателства по делото и е насрочил о.с.з. за
09.10.2018г. – спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В
насроченото съдебно заседание не е даден ход на делото и същото е насрочено
за 25.10.2018г. В това с.з. е даден ход на делото, приети са представените
доказателства, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 08.11.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е обявената -
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08.11.2018г. Решението е влязло в сила и върху него е направено отбелязване
за издаден изпълнителен лист. На 30.11.2018г. е постановено разпореждане за
издаване на изпълнителен лист. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл.
315,ал.2 и чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр.дело № 708/2018 г. – Исковата молба по чл. 344,ал.1,т.1 КТ е
подадена в съда на 13.02.2018г., делото е образувано и разпределено в същия
ден, на доклад на съдия Соня Дженкова. С разпореждане от 13.02.2018г.  на
основание чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 08.03.2018г. Писмен отговор е депозиран
по делото на 13.04.2018г. и с определение от 13.04.2018г. съдът е изготвил
доклад по делото, дал е указания, допуснал е доказателства по делото и е
насрочил о.с.з. за 03.05.2018г. – спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1,
т.1 ГПК. Проведени са три съдебни заседания по доказателствата, като в о.с.з.
на 25.06.2018г. е приключено съдебното дирене, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 09.07.2018г. Датата, вписана
в съдебния акт, е обявената – 09.07.2018г. Решението е обжалвано пред ОС-
Добрич, състав на който с решение от 05.12.2018г. по в.гр.д. № 480/2018г. е
потвърдил решението на първоинстанционния съд. Решението е влязло в сила
и върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист. Спазени
са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр.дело № 791/2017 г. – Исковата молба по чл. 344,ал.1,т.1 КТ е
подадена в съда на 06.03.2017г., делото е образувано и разпределено в същия
ден, доклад на съдия Албена Колева. С разпореждане от 07.03.2017г.  на
основание чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 09.03.2017г. Писмен отговор е депозиран
по делото на 27.03.2017г. и с разпореждане в з.з. от 28.03.2017г. съдът, след
като е преценил, че по отношение на претенцията за обещетение исковата
молба е нередовна, я е оставил без движение с указания, изпълнени с молба от
13.04.2017г. С разпореждане в з.з. от 13.04.2017г. е указано препис от молбата
да се връчи на ответника с възможност за становище в тридневен срок.
Становището е депозирано на 26.04.2017г. и с определение от 28.04.2017г.
съдът е изготвил доклад по делото, дал е указания, допуснал е доказателства
по делото и е насрочил о.с.з. за 16.05.2017г. – спазен е триседмичния срок по
чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Проведени са две съдебни заседания по
доказателствата, като в о.с.з. на 30.05.2017г. е приключено съдебното дирене,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
13.06.2017г. Датата, вписана в съдебния акт, е обявената – 13.06.2017г. Срещу
определението, с което съдът се е произнесъл по молба за изменение на
решението в частта за съдебни разноски е подадена частна жалба, по която
ОС-Добрич се е произнесъл с определение, потвърждаващо определението на
първоинстанционния съд. Върху писмото от 08.09.2017г., с което делото е
върнато от ОС-Добрич е вписано, че решението е влязло в сила на 28.06.2017г.
С решението предявените искове са отхвърлени, а ищецът е осъден да заплати
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на община Добрич съдебни разноски в размер на 1000 лв./обжалвани и
потвърдени от въззивната инстанция/. Върху решението няма отбелязване за
издаден изпълнителен лист, а по делото не е депозирана молба от община
Добрич, представлявана от адвокат Р.С. за издаване на изпълнителен лист
близо две години.

Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК.
Гр.дело № 1806/2018  г. - Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в

съда на 04.05.2018г., делото е образувано и разпределено в същия ден, на
доклад на съдия Любомир Генов. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
04.05.2017г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника
за отговор, /уведомен на 11.05.2018г./, както и на заинтересованата страна-
ДСП-гр. Добрич. /още с разпореждането по чл. 131 ГПК/. Писмен отговор е
постъпил по делото на 05.06.2018г. С разпореждане от 05.06.2018г. съдът е
изготвил доклад по делото, допуснал е представените доказателства, насрочил
е с.з. за 25.06.2018г. и е указал да се призоват страните и заинтересованата
страна ДСП гр. Добрич – спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1
ГПК. На 11.06.2018г. по делото е депозиран социален доклад. Проведени са 2
съдебни заседания по доказателствата, като в о.с.з. на 12.07.2018г. е
приключено съдебното дирене,  даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 17.07.2018г. Датата, вписана в съдебния акт, е
обявената – 17.07.2018г. Решението е влязло в сила и върху него е направено
отбелязване за издаден изпълнителен лист. С ръкописно разпореждане от
19.07.2018г. е указано да се издаде изпълнителен лист по подадената молба.
Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406, ал.3 ГПК.

Съобразно информацията от председателя на съда и от предоставените
заповеди, в края на всяка от проверяваните години, административният
ръководител, на основание чл. 80, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт във
връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по
протокол № 47, т. 4 от 21.11.2017г. и решение на Пленума на Висшия съдебен
съвет по протокол № 44, т. 6 от 21.12.2017г., съответно във връзка с решение
на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 29, т. 1 от 22.11.2018г., е
извършвал проверка на гражданските дела по Глава двадесет и пета от ГПК –
„Бързи производства“. Констатирано е, че в случаите, когато делото е било
разпределено в края на работния ден или когато отговорът на исковата молба
е постъпвал в края на деня, съдът се е произнасял най-късно на следващия
работен ден. Изводите от извършения контрол са обективирани в констативни
протоколи от 28.12.2017г. и 11.12.2018г., препис от които са връчени на
съдиите от Гражданско отделение за продължаване дейността по спазване на
регламентираните процесуални срокове, както и при необходимост за
използване на дисциплиниращите средства на ГПК спрямо страните, вещите
лица, свидетелите и връчителите на съдебни книжа, с оглед приключване на
делата в разумни срокове. В протоколите се съдържат указания и за
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служителите от деловодство към Гражданско отделение. Указано е
деловодителите да следят за изтичане на сроковете по заповедните и бързите
производства, като при отсъствие на съдия-докладчика и изтичане на срок или
постъпване на молба, делото да се докладва незабавно на председателя (ако се
налага преразпределение) или на дежурния съдия.

КОНСТАТАЦИИ:
Разглежданите по реда на бързото производство дела са образувани,

администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 и чл.
315 ГПК и чл. 316 ГПК. Всички бързи производства са образувани и
разпределяни в деня на подаване на исковата молба в съда, или на следващия
ден. Делата веднага след разпределението им са предавани на съдията-
докладчик. Първоначалното администриране и постановяване на
разпореждане по чл. 131 ГПК е най-често в деня на образуване и
разпределение на делата или на следващия ден, или след остраняване на
нередовностите. Върху исковите молби е полаган печат за образуване на
делата. Различия съществуват в акта, с който съдът обявява доклада по делото
и  насрочва о.с.з. – част от съдиите са постановили определение, а други -
разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК. Констатирано бе, че по всички проверени
дела е изготвян доклад, според изискването по чл. 312 ГПК, а не проект на
доклад, а съдът се произнася по допустимостта на представените с исковата
молба доказателства, а не ги приема още с акта за насрочване, каквато
практика бе констатирана в хода на други проверки по граждански дела.
Спазван е триседмичният срок, в който съдът насрочва о.с.з., според
разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. По едно дело, описано по-горе,
исковата молба е оставена без движение след разпореждането по чл. 131 ГПК
и след депозиране на отговор от ответника. Съдебното дирене е приключвало
в едно до две съдебни заседания, проведени през кратки интервали от време,
рядко до 3, 4 съдебни заседания, обикновено по трудови спорове. Съдът е
прилагал чл. 315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви решението си.
Обявената дата винаги е спазвана, като по едно от делата съдебният акт е
постановен ден по-рано. Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК е спазван.

Част от постановените съдебни актове по този вид дела, проверени на
случаен принцип, са обжалвани, а решенията или определенията по молби за
съдебни разноски са потвърждавани от въззивната инстанция. По бързите
производства са издадени и изпълнителни листове, за което е направено
отбелязване върху постановените решения, според чл. 406, ал.3 ГПК. Само по
едно от делата адвокатът Р.С., упълномощен от кмета на гр. Добрич да го
представлява, близо две години не е подал молба за издаване на изпълнителен
лист в полза на община Добрич и съответно – ИЛ не е издаден. Установи се,
че по делата, по които са засегнати права и интереси на малолетни и
непълнолетни деца, компетентната Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/
по настоящия адрес на детето е била уведомена и по делата са представени



77

социални доклади, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето. Един
от съдиите е указал да се уведоми ДСП, като заинтересована страна още с
разпореждането по чл. 131 ГПК, а останалите съдии - с определението или
разпореждането по чл. 312 ГПК, с което обявяват доклада по делото и
насрочват първото съдебно заседание. По едно от делата се констатира, че
указанията на съда за уведомяване на компетентната ДСП не са изпълнени
своевременно, а едва при повторно указание на съда, съдебният служител е
изпратил съобщението до дрекцията.

По едно от проверените дела съдът е отрочлил съдебно заседание
поради служебна командировка, което следва да не се допуска като повод за
отлагане на задседания по дела - бързи производства.

Общото събрание би могло да обсъди практиката на съда по този вид
дела, с оглед избягване на пропуски и уеднаквяване на съдебната практика във
връзка с констатираните различия, в това число и различните съдебни актове,
издавани от съда при насрочването им в първо съдебно заседание.

 Граждански дела по Закона за закрила на детето -
2017г.
Данните за броя на делата - общо 57 бр. по съдии са, както следва:
Съдия  Анна Великова  -  3 броя;
Съдия  Станимир Ангелов  - 7 броя;
Съдия  Соня Дженкова  - 7 броя;
Съдия  Любомир Генов  - 5 броя;
Съдия  Албена Колева  -  7 броя;
Съдия  Павлина Паскалева  -  5 броя;
Съдия  Стела Тонева  - 5 броя;
Съдия  Мирослава Неделчева  - 4 броя;
Съдия  Николай Николов   - 4 броя;
Съдия  Татяна Лефтерова   - 5 броя;
Съдия  Деница Петкова   - 5  броя;
Съдия  Галя Митева   -  0 броя;
Съдия  Кристиана Кръстева   -  0 броя.

2018г.
Данните за броя на делата - общо 53 бр. по съдии са, както следва:
Съдия  Анна Великова  -  4  броя;
Съдия  Станимир Ангелов  - 4 броя;
Съдия  Соня Дженкова  - 5  броя;
Съдия  Любомир Генов  - 6 броя;
Съдия  Албена Колева  - 5  броя;
Съдия  Павлина Паскалева  -  2 броя;
Съдия  Стела Тонева  - 3 броя;
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Съдия  Мирослава Неделчева  -  6 броя;
Съдия  Николай Николов  -  7 броя;
Съдия  Татяна Лефтерова   -  6 броя;
Съдия  Деница Петкова   -   5 броя;
Съдия  Галя Митева   -  0 броя;
Съдия  Кристиана Кръстева   -  0 броя.

Проверката на образувани по реда на ЗЗДт, избрани на случаен принцип
дела, установи следното:

Гр.дело № 731/2018 г.- на доклад на съдия Анна Великова.
Делото е образувано на 16.02.2018г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Великова в
същия ден. С разпореждане в з.з. от 16.02.2018г. делото е насрочено за
16.03.2018г. Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. В
насроченото с.з. делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 16.04.2018г. С решение от
20.03.2018г. съдът е продължил предприетата мярка за закрила на детето за
срок от три години. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 4162/2017 г.- на доклад на съдия Деница Петкова.
Делото е образувано на 09.11.2017г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Петкова в
същия ден. С определение в з.з. от 10.11.2017г. съдът е докладвал молбата и е
насрочил о.с.з. на 06.12.2017г. Представени са изискуемите от закона
документи. Проведени са три с.з. по доказателствата, насрочвани след месец и
половина /второто о.с.з./ и след месец /третото о.с.з./. В насроченото с.з. на
28.02.2018г. делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 28.03.2018г. С решение от
27.03.2018г. съдът е наложил мярка за закрила на детето настаняване за
отглеждане в приемно семейство. Решението не е обжалвано пред окръжен
съд.

Гр.дело № 42/2017г. - на доклад на съдия Павлина Паскалева.
Делото е образувано на 09.01.2017г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Паскалева в
същия ден. С разпореждане в з.з. от 10.01.2017г. делото е насрочено за
24.01.2017г. Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. В
насроченото с.з. делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще обяви решението си в регистъра на съдебните актове при ДРС в
законоустановения срок. С решение от 30.01.2017г. /след 1 седмица/ съдът е
наложил мярка за закрила на детето за срок до навършване на пълнолетие, а
ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна
възраст. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 3632/2017г. - на доклад на съдия Станимир Ангелов.
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Делото е образувано на 03.10.2017г. по молба с правно основание чл. 26
от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Ангелов в
същия ден. С разпореждане в з.з. от 03.10.2017г. делото е насрочено за
30.10.2017г. Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. В
насроченото с.з. не е даден ход на делото поради нередовна процедура на
призоваване и съдът го е отложил и насрочил за 27.11.2017г. В това с.з. делото
е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 27.12.2017г. С решение от 18.12.2017г. съдът е
наложил мярка за закрила на детето, за срок от три години. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 3656/2018г. - на доклад на съдия Стела Тонева.
Делото е образувано на 11.09.2018г. по молба с правно основание чл. 30

и чл. 26  от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Тонева в същия ден. С разпореждане в з.з. от 11.09.2018г. делото е насрочено
за 05.10.2018г. Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи.
В насроченото с.з. делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 02.11.2018г. С решение от
01.11.2018г. съдът е наложил мярка за закрила на детето, за срок от три
години. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 5209/2018г. - на доклад на съдия Татяна Лефтерова.
Делото е образувано на 21.12.2018г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Лефтерова
в същия ден. С разпореждане в з.з. от 21.12.2018г. делото е насрочено за
15.01.2019г. Представени са изискуемите от закона документи. В насроченото
с.з. делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 15.02.2019г. С решение от 12.02.2019г. съдът е
настанил децата в приемно семейство за срок от три години. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 197/2018г. - на доклад на съдия Мирослава Неделчева.
Делото е образувано на 10.01.2018г. по молба с правно основание чл. 30

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Неделчева в
същия ден. С разпореждане в з.з. от 10.01.2018г. делото е насрочено за
08.02.2018г. Представени са изискуемите от закона документи. В насроченото
с.з. делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 08.03.2018г. С решение от 06.03.2018г.  съдът е
прекратил настаняването на детето в приемно семейство като в бъдеще ще се
отглежда и възпитава в биологичното му семейство. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 314/2017г. - на доклад на съдия Николай Николов.
Делото е образувано на 30.01.2017г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Николов в
същия ден. С разпореждане в з.з. от 06.02.2017г. /след 7 дни/ делото е
насрочено за 06.03.2017г. Представени са изискуемите от закона документи.
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Проведени са три с.з. по доказателствата, като второто с.з. е насрочено след 2
месеца – на 11.05.2017г., отложено по доказателствата за 26.05.2017г., когато
делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 30.05.2017г. С решение от 30.05.2017г.  /след 4 дни/ /
съдът е отхвърлил искането от ДСП гр. Добрич за настаняване на дете в
приемно семейство. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 4013/2017г. - на доклад на съдия Соня Дженкова.
Делото е образувано на 30.10.2017г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Дженкова в
същия ден. С разпореждане в з.з. от 31.10.2017г. делото е насрочено за
20.11.2017г. Представени са изискуемите от закона документи. В насроченото
с.з. делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 22.11.2017г. С решение на обявената дата /в
двудневен срок/ съдът е настанил детето в семейството на неговия вуйчо за
срок от 5 години. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 47/2018г. - на доклад на съдия Албена Колева.
Делото е образувано на 04.01.2018г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Колева в
същия ден. Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. С
определение в з.з. от 11.01.2018г. съдът е предоставил правна помощ на
децата и е указал да се уведоми АК-Добрич, като сочи, че бащата е починал, а
майката на децата е установена в Чехия. С определение от 16.01.2018г.  е
назначен процесуален представител на децата и с определение в з.з. от
16.01.2018г.  делото е насрочено за 02.03.2018г. /след месец и половина/. Това
о.с.з. е отложено по доказателствата за 17.04.2018г., когато делото е изяснено
от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
на 17.05.2017г. С решение от 17.05.2017г. съдът е настанил детето в приемно
семейство за срок от три години. Решението не е обжалвано пред окръжен
съд.

Гр.дело № 1143/2018г. - на доклад на съдия Любомир Генов.
Делото е образувано на 20.03.2018г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Генов в
същия ден. С определение в з.з. от 21.03.2018г. съдът е докладвал делото и го
е насрочил в о.с.з. на 16.04.2018г. Представени са предвидените по чл. 26, ал.3
ЗЗДт документи. В насроченото с.з. делото е изяснено от фактическа и правна
страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 17.04.2018г. С
решение от 17.04.2018г. съдът е настанил детето в приемно семейство за срок
от три години. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт, се установи, че

всички те са образувани и разпределяни в деня на подаване на молбите в съда,
разпределението е извършвано от председателя на съда, видно от приложените
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по делата протоколи за случаен избор. Спазват се разпоредбите на чл.28 от
ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда искането за настаняване на дете в
семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана
институция и се произнася в едномесечен срок с решение, което се обявява на
страните и се изпълнява незабавно. Делата са администрирани незабавно и в
повечетно случаи съдът с разпореждане е насрочвал съдебните заседания
обикновено до 20 дни или 1 месец, с посочените по-горе изключения – до
месец и половина. Част от съдиите са докладвали подадената молба по реда на
ЗЗДт и са насрочвали първото о.с.з. с определение, а други – с разпореждане.
Повечето производства са приключвани с едно съдебно заседание. Следващи
съдебни заседания са провеждани по изключение, след месец, до два месеца
/по едно от проверените дела/. Почти всички съдебните актове са
постановявани преди изтичане на едномесечния срок, като в някои случаи –
дори  в еднодневен срок.

Граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие
2017г.
Данните за броя на делата - общо 36 броя по съдии са, както следва:
Съдия  Анна Великова  -  2 броя;
Съдия  Станимир Ангелов  - 4 броя;
Съдия  Соня Дженкова  - 4 броя;
Съдия  Любомир Генов  - 4 броя;
Съдия  Албена Колева  - 4  броя;
Съдия  Павлина Паскалева  - 3 броя;
Съдия  Стела Тонева  - 3 броя;
Съдия  Мирослава Неделчева  -  3 броя;
Съдия  Николай Николов  -  3 броя;
Съдия  Татяна Лефтерова   -  2 броя;
Съдия  Деница Петкова   -  4  броя;
Съдия  Галя Митева   -  0 броя;
Съдия  Кристиана Кръстева   -  0 броя.

2018г.
Данните за броя на делата - общо 31 броя по съдии са, както следва:
Съдия  Анна Великова  -  3 броя;
Съдия  Станимир Ангелов  -  3 броя;
Съдия  Соня Дженкова  - 3  броя;
Съдия  Любомир Генов  - 3 броя;
Съдия  Албена Колева  -  3 броя;
Съдия  Павлина Паскалева  -  4 броя;
Съдия  Стела Тонева  - 3 броя;
Съдия  Мирослава Неделчева  -  1 брой;
Съдия  Николай Николов  - 3  броя;
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Съдия  Татяна Лефтерова   - 2 броя;
Съдия  Деница Петкова   -  3  броя;
Съдия  Галя Митева   -  0 броя;
Съдия  Кристиана Кръстева   -  0 броя.

Проверката на случайно избраните дела, образувани по реда на ЗЗДН,
установи следното:

Гр.дело № 1695/2018г. - на доклад на съдия Великова. Делото е
образувано и разпределено на 30.04.2018г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 30.04.2018г. е
издадена заповед за незабавна защита. С определение в з.з. от 30.04.2018г.
съдът е докладвал молбата, конституирал е страна по делото – пострадалото
лице, което да се представлява в производството от неговата майка и законен
представител, насрочил е о.с.з. за 18.05.208г., произнесъл се е по
допустимостта на представените доказателства и е указал да се изиска от ДСП
гр. Добрич социален доклад относно състоянието на детето по изложените в
молбата твърдения. Съдебното заседание на 05.06.2018г. е отложено по
доказателствата за 05.06.2018г., когато делото е изяснено от фактическа
страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в открито с.з. на
03.07.2018г., за която дата страните са уведомени. Решението е обявено в о.с.з.
на 03.07.2018г., не е обжалвано и е влязло в сила. На 03.07.2017г. е издадена и
заповед за защита от домашно насилие. Компетентната ДСП е била уведомена
и на 14.05.2018г. е депозиран социален доклад по делото, съобразно
изискването по чл. 15,ал.6 ЗЗДт.

Гр. дело № 2525/2017г. – на доклад на съдия Петкова. Делото е
образувано и разпределено на 20.07.2017г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в съда в същия ден. С определение в
з.з. от 20.07.2018г. съдът е докладвал молбата, дал е указания за издаване на
заповед за незабавна защита, допуснал е доказателствата, указал е да се
призове ДСП – гр. Добрич като контролираща страна и да се връчи молбата и
приложенията към нея, и е насрочил делото в о.с.з. на 21.08.2017г. На
20.07.2017г. е издадена  заповед за незабавна защита. В с.з. на 21.08.2017г. е
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в о.с.з. на 20.09.2017г. Решението е постановено в о.с.з. на обявената дата –
20.09.2017г. Издадена е и заповед за защита от домашно насилие на същата
дата. С разпореждане в з.з. е указано да се издаде изпълнителен лист за
присъдени разноски и да се извърши надлежно  отбелязване върху съдебното
решение, на основание  чл. 406, ал.3 ГПК. Указанията са изпълнени и върху
решението е положен печат за издаден изпълнителен лист.

Гр.дело № 346/2018г. - на доклад на съдия Паскалева. Делото е
образувано и разпределено на 26.01.2018г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото веднага
е докладвано на съдията-докладчик и с разпореждане от 26.01.2018г. съдът е
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допуснал до разпит свидетел, дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. на
20.02.2018г., когато  е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение в о.с.з. на 27.02.2018г. Решението е постановено на
обявената дата в открито заседание. Издадена е и заповед за защита от
домашно насилие. В подадената молба по реда на ЗЗДН  се съдържат данни за
засегнати права на дете, а компетентната ДСП не е била уведомена за
становище или социален доклад по случая, съобразно чл. 15,ал.6 ЗЗДт.
Решението е обжалвано с въззивна жалба пред ОС-Добрич, състав на който е
потвърдил решението на първоинстанционния съд.

Гр.дело № 4459/2017г. - на доклад на съдия Ангелов. Делото е
образувано и разпределено на 08.12.2017г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С  определение в з.з. от
08.12.2017г. делото е докладвано, наредено е да се издаде заповед за незабавна
защита и е насрочено о.с.з. за 28.12.2018г.  На 08.12.2017г. е издадена заповед
за незабавна защита. С разпореждане в з.з. от 14.12.2017г. съдът е отсрочил
о.с.з. от 28.12.2017г. за 08.01.2018г. по молба на процесуалния представител
на молителя. Това с.з. е отложено по доказателствата за 22.01.2018г.,
отложено по доказателствата за 31.01.2018г., когато делото е изяснено от
фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в о.с.з. на
26.02.2018г. Решението е обявено в о.с.з. на 26.02.2018г. и в същия ден е
издадена заповед за защита от домашно насилие. Решението не е обжалвано,
влязло е в сила. Няма данни по делото за заплащане на присъдени на
молителката съдебни разноски в размер на 480 лв.- липсва молба от адвоката
на молителката. Приложена е вносна бележка за платена държавна такса.

Гр.дело № 774/2018г. - на доклад на съдия Тонева. Делото е образувано
и разпределено на 23.02.2018г. по молба по реда на Закона за защита от
домашното насилие, подадена в същия ден. Делото веднага е докладвано на
съдията-докладчик, издадена е заповед за незабавна защита на 23.02.2018г. С
разпореждане в з.з. от същата дата съдът е насрочил делото в о.с.з. за
21.03.2018г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 13.04.2017г. Решението е постановено в о.с.з. на
обявената дата – 13.04.2018г. Издадена е и заповед за защита от домашно
насилие на 13.04.2018г.

Гр.дело № 570/2017г. - на доклад на съдия Неделчева. Делото е
образувано и разпределено на 21.12.2017г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане в з.з. от
21.02.2017г. съдът е насрочил о.с.з. за 09.03.2017г. /18 дни/ и е дал указания.
Поради нередовна процедура на призоваване първото по делото с.з. е
отложено за 23.03.2017г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в о.с.з. на 06.04.2017г. Решението е
обявено в присъствието на страните  на 06.04.2017г. Издадена е и заповед за
защита от домашно насилие в същия ден.
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Гр.дело № 727/2017г. - на доклад на съдия Николов. Делото е
образувано и разпределено на 02.03.207г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С определение в з.з. от
02.03.2017г. съдът е указал да се издаде заповед за незабавна защита, която е
издадена в същия ден. С разпореждане в з.з. от 02.03.2017г. делото е
насрочено в о.с.з. на 04.04.2017г., отложено по доказателствата за
10.05.2017г., когато делото е изяснено от фактичаска и правна страна, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесес решение в о.с.з. на
05.06.2017г. Решението е обявено на посочената дата в о.с.з. и е издадена
заповед за защита от домашно насилие от 05.06.2017г.

Гр.дело № 2498/2018г. - на доклад на съдия Дженкова. Делото е
образувано и разпределено на 11.06.2018г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. Делото веднага е
докладвано на съдията-докладчик и с две ръкописни разпореждания от
11.06.2018г. съдът е указал да се изпрати препис от молбата и доказателствата
на ДСП гр. Добрич за предприемане на незабавни мерки по ЗЗДт , както и на
РП-Добрич за предприемане на съответните мерки. На 11.06.2018г. е издадена
и заповед за незабавна защита. С определение в з.з. от 16.03.2018г. е назначен
особен представител на непълнолетно дете. С разпореждане в з.з. на
13.06.2018г. делото е насрочено в о.с.з. на 25.06.2018г., когато производството
е спряно по взаимно съгласие на страните и по молба на молителя с
определение в з.з. от 02.07.2018г. съдът е възобновил производството по
делото и го е насрочил в о.с.з. на 12.07.2018г., отложено по доказателствата за
09.08.2018г. В това с.з. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на в о.с.з. на 22.08.2018г. Решението е постановено
в о.с.з. на  обявената дата. Съобщение до дирекция „Социално подпомагане“
гр. Добрич за незабавни мерки по ЗЗДт е изпратено и връчено на 12.06.2018г.,
но по делото няма данни какви мерки са предприети, според разпореждането
на съда, няма социален доклад или становище, съобразно чл. 15,ал.6 ЗЗДт.

Гр.дело № 2675/2017г. - на доклад на съдия Колева. Делото е
образувано и разпределено на 01.08.2017г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. Делото веднага е
докладвано на съдията-докладчик и с определение от 01.08.2017г. съдът е
наложил мерки за незабавна защита и в същия ден е издадена заповед за
незабавна защита. С определение в з.з. от 03.08.2017г. съдът е насрочи делото
в о.с.з. на 22.08.2017г. /след около 20 дни/, когато е приключило съдебното
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в о.с.з. на 26.09.2017г.
Решението е постановено в о.с.з. на обявената дата, издадена е заповед за
защита от домашно насилие.

Гр.дело № 4201/2018г. - на доклад на съдия Генов. Делото е образувано
и разпределено на 22.10.2018г. по молба по реда на Закона за защита от
домашното насилие, подадена в същия ден. Делото веднага е докладвано на
съдията-докладчик и с разпореждане от 22.10.2018г. съдът е оставил молбата
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без движение, с указания. На 23.10.2018г. е подадена молба  по указанията на
съда и с разпореждане в з.з. от 23.10.2018г. съдът е оставил за втори път
молбата без движение с указания за молителката. На 25.10.2018г. по делото е
постъпила молба във връзка с дадените указания и с определение в з.з. от
25.10.2018г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на 22.11.2018г. /в 1-месечен срок/.
На 26.10.2018г. е издадена заповед за незабавна защита.  Част от
постановените по делото съдебни актове са ръкописни, положени върху
книжата по делото. Проведени са 4 о.с.з. по доказателствата, като в о.с.з. на
10.01.2019г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в о.с.з. на 17.01.2019г. Решението,с което молбата е
отхвърлена, е обявено на посочената дата в о.с.з. По делото на 07.12.2018г. е
представен социален доклад, в който се сочи, че компетентна е  ДСП гр.
Радомир, тъй като детето и майката са с настоящ адрес в гр. Радомир.

Гр. дело № 1556/2017г. - на доклад на съдия Лефтерова. Делото е
образувано и разпределено на 10.05.2017г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С ръкописно
разпореждане от 10.05.2017г. съдът е наредил да се изготви служебна справка
по  ЕГН на ответника в НБДН. С  разпореждане в з.з. от 10.05.2017г. съдът е
оставил молбата без движение с указание за отстраняване на нередностите в 7-
дневен срок. Съобщението е връчено на 15.05.2017г. и с разпореждане в з.з. от
26.05.2017г. съдът е върнал молбата и е прекратил производството по делото
на основание чл. 129,ал.3 ГПК.

При проверката на останалите три дела на доклад на съдия Лефтерова,
образувани през 2017г. и 2018г. / гр.д. № 17/2017г. , гр.д. № 3220/2018г.    и
гр.д. № 516/2018г./ се установи, че производства са прекратени.

КОНСТАТАЦИИ:
По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бе констатирано

забавяне на съдебното производство. Делата са образувани в деня на
постъпване на молбата в съда и веднага са администрирани. Спазван е
едномесечния срок за насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл.
18, ал.4 от ЗЗДН, като по някои от описаните по-горе проверени дела, о.с.з. е
насрочвано и в по-кратък срок – 20 дни.

Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена
последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице /по почти
всички от проверените дела/, 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. 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. Проверените дела са приключили с решение, обявено в публично
заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. Провеждани са едно, най-много до 4
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о.с.з., насрочвани до един месец. В повечето случаи компетентната ДСП е
била уведомявана за представяне на становище или социален доклад, според
чл. 15,ал.6 ГПК. По едно от проверените дела в подадената молба по реда на
ЗЗДН  се съдържат данни за засегнати права на дете, а компетентната ДСП не
е била уведомена. В друг случай, е изпратено съобщение до дирекция
„Социално подпомагане“ гр. Добрич „за незабавни мерки по ЗЗДт“ и същото е
връчено, но по делото липсват данни какви мерки са предприети, според
разпореждането на съда, няма социален доклад или становище, съобразно чл.
15,ал.6 ЗЗДт., няма указания на съда в този смисъл.

Проверката установи, че част от съдиите с определение са се произнесли
по представените доказателства и са указвали да се издаде заповед за
незабавна защита, а в други случаи съдът направо е издавал заповед за
незабавна защита; по едно от делата съдът е указал да се призове ДСП като
контролираща страна, а в други случаи, при наличие на данни за засегнати
права и законни интереси на дете, ДСП не е била уведомявана; по някои дела
указанията са давани с разпореждане, а по други - с определение.

Установено бе, че част от актовете на съда са постановени ръкописно.

Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове
/бързи производства/, са обозначени с жълт етикет, според изискването на 78,
ал.5 ПАС.

                                      Спрени производства

2017г.
Граждански  дела, по които производството е спирано през 2017г. са

общо 59 бр., по съдии както следва:
Станимир Ангелов - 9 броя
Анна Великова - 7 броя
Татяна Лефтерова  - 2 броя
Соня Дженкова - 6 броя
Любомир Генов - 6 броя
Албена Колева - 5 броя
Павлина Паскалева - 4 броя
Стела Тонева – 5 броя
Деница Петкова – 7 броя
Николай Николов - 8 броя
Мирослава Неделчева – 0 броя
Галя Митева  - 0 броя
Кристиана Кръстева – 0 броя
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 2018г.
Гражданските дела, по които производството е спирано през 2018г. са

общо 58 бр., по съдии както следва:

Станимир Ангелов – 4 броя
Анна Великова - 5 броя
Татяна Лефтерова – 8 броя
Соня Дженкова – 7 броя
Любомир Генов - 4 броя
Албена Колева – 2 броя
Павлина Паскалева – 8 броя
Стела Тонева – 3 броя
Деница Петкова - 7 броя
Николай Николов – 6 броя
Мирослава Неделчева - 4 броя
Галя Митева – 0 броя
Кристиана Кръстева – 0 броя

 Гражданските дела, образувани преди 01.01.2019г., по които
производствата са спрени към датата на настоящата справка, са общо 29 бр.
Информацията за тях по съдии е, както следва:

Станимир Ангелов – 1 брой
Анна Великова - 1 брой
Татяна Лефтерова – 4 броя
Соня Дженкова - 3 броя
Любомир Генов - 7 броя
Албена Колева - 3 броя
Павлина Паскалева – 1 брой
Стела Тонева – 1 брой
Деница Петкова - 2 броя
Николай Николов – 4 броя
Мирослава Неделчева - 2 броя
Галя Митева – 0 броя
Кристиана Кръстева – 0 броя

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, за които
информацията за образуването им, правното основание на делото, датата на
постановяване на определението за спиране на производството, правното
основание за спиране, както и статуса на съответното дело е следната:



88

Съдия №
на делото

Дата на
образуване и
правно
основание

Дата
на  спиране

Правно
основание за
спиране

статус

Станимир
Ангелов

2090/2018 16.05.2018
Чл.232 ЗЗД

14.03.2019 чл.229, ал.1, т.2
ГПК

спряно

Анна
Великова

3661/2016 02.12.2016
Чл.34 ЗС

12.02.2019 чл.229, ал.1, т.4
ГПК

спряно

Татяна
Лефтерова

4079/2017 03.11.2017
чл. 45 и чл. 52
от ЗЗД, чл. 86,

ал. 1 от ЗЗД
вр. чл. 84, ал.

3 от ЗЗД

13.04.2018 чл.229, ал.1, т.4
ГПК

спряно

Соня
Дженкова

335/2018 25.01.2018
чл.34 ЗС

03.05.2018 чл.229, ал.1, т.4
ГПК спряно

Албена
Колева

544/2016 25.02.2016
Чл.34 ЗС

20.07.2016 чл.229, ал.1, т.4
ГПК

спряно

Павлина
Паскалева

3352/2018 17.08.2018
чл.135 от ЗЗД

05.02.2019 чл.229, ал.1, т.1
ГПК

спряно

Деница
Петкова

1455/2017 05.05.2017
Чл.59 ЗЗД

21.07.2017 чл.229, ал.1, т.4
от ГПК

спряно

Николай
Николов

2003/2017 19.06.2017
чл.34 ЗС

16.04.2018 чл.229, ал.1, т.4
ГПК

спряно

Мирослава
Неделчева

4134/2017 09.11.2017
Чл.221, ал.2
КТ и чл.86

ЗЗД

12.01.2018 чл.229, ал.1, т.4
ГПК

спряно

Стела
Тонева

4662/2017 19.12.2017
Чл.109 ЗС

27.06.2018 чл.229, ал.1, т.4
ГПК

спряно

Любомир
Генов

4596/2018 13.11.2018
чл.49 СК

17.01.2019 чл.229, ал.1, т.1
ГПК

спряно

По описаните по-горе проверени дела се съдържат справките за
проверка по движението на преюдициалния спор, изготвени по образеца,
утвърден от председателя на съда и подписани от деловодител, като в
повечето случаи от справката се вижда на коя дата справката по чл. 38,т.10
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ПАС е докладвана на съдията-докладчик, както и неговото разпореждане. По
гр. дело № 4079/2017г., спряно с определение от 13.04.2018г. на основание
чл.229, ал.1, т.4 ГПК се съдържат осем справки по образец, изготвени от
деловодител П.С., шест от които са грешни - за дата на проверката се сочи
дата от предходна година, няма данни дали справката е докладвана на съдията.
По тази причина не е ясно кога е извършвана проверката и дали е спазена
нормата на чл. 38,т.10 ПАС. Последните две справки са направени на
13.05.2019г. и на 13.06.2019г., от които е видно, че производството по НОХД
№ 1633/2014г. по описа на РС-Добрич не е приключило, насрочено е о.с.з. на
17.07.2019г.

По гр. дело № 4662/2017г.  - след получено писмо от СРС вх. №
28.05.2019г., че преюдициалното дело е прекратено с влязло в сила
определение,  делото по описа на РС-Добрич е възобновено с определение от
03.06.2019г. и е насрочено за 19.07.2019г.

По гр. дело № 1455/2017г., спряно с определение  от 21.07.2017г. на
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, се съдържат 4 справки по образец, в които
грешно е посочено, че 6-месечния срок, определен от съда не е изтекъл.
Същите са подписани от деловодител М.К. и няма данни да са докладвани на
съда. Едва на 10.01.2018г. в справката има данни, че преюдициалният спор не
е приключил с влязъл в сила съдебен акт. Данни се съдържат и в справките от
12.02.2018г. и 23.04.2018г. Следващите шест справки, подписани от
деловодител П.С. и недокладвани на съда отново са грешни - за дата на
проверката се сочи дата от предходна година, няма данни за движението на
преюдициалния спор. От последните пет справки/без допуснати грешки/ е
видно, че пречките за движение на съдопроизводството не са отпаднали.
Справките са докладвани на съдията-докладчик, но част от тях не са
прикрепени към делото.

КОНСТАТАЦИИ:
Установено бе при проверката на спрените производства, че делата са

администрирани периодично, според изискванията на ПАС. По повечето
проверени дела деловодителят е следвал писмените разпореждания на съда и
са извършвани проверки когато производството е било спряно на основание
чл. 229,ал.1,т.4 ГПК, а информацията е вписвана точно и своевременно в
утвърдения от председателя на съда образец, с описаните по-горе случаи, при
които са допускани грешки от деловодител. Впоследствие, след като в
бланките вече се съдържа дата и подпис освен на деловодител и на съдия-
докладчик, по делата няма констатирани пропуски и грешки на деловодителя
при вписване на събраната информацията от проверката относно висящността
на спора.

Не бе установено забавяне на съдопроизводството и нарушаване на
разпоредбата на чл. 38, т. 10 ПАС, според която деловодителят следва да
проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и да ги докладва
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на съдията – докладчик, с констатираните по-горе грешки. Похвално е
старанието на ръководството да се утвърди специален обазец на справка по чл.
38,т.10 ПАС, но недоброто изпълнение на създадените вътрешни правила от
страна на деловодител следва да не се допуска в бъдеще.

                   Отводи на съда за периода на проверката

Обобщената информация за периода на проверката по граждански дела е
следната:

През 2017г. са направени общо 10 броя отводи, а през 2018г. те са общо
31 броя.

Информацията за регистрираните отводи по съдии е, както следва:
Съдия Николай Николов - отводи по 0 бр. дела за 2017 г.; по 2 бр. дела

за 2018 г.;
Съдия Станимир Ангелов - отводи по 2 бр. дела за 2017 г.; по 2 бр. дела

за 2018 г.;
Съдия Анна Великова - отводи по 0 бр. дела за 2017 г.; по 3 бр. дела за

2018 г.;
Съдия Татяна Лефтерова - отводи по 0 бр. дела за 2017 г.; по 3 бр. дела

за 2018 г.;
Съдия Соня Дженкова - отводи по 1 бр. дела за 2017 г.; по 3 бр. дела за

2018 г.;
Съдия Любомир Генов - отводи по 1 бр. дела за 2017 г.; по 2 бр. дела за

2018 г.;
Съдия Албена Колева - отводи по 0 бр. дела за 2017 г.; по 3 бр. дела за

2018 г.;
Съдия Павлина Паскалева - отводи по 1 бр. дела за 2017 г.; по 2 бр. дела

за 2018 г.;
Съдия Стела Тонева - отводи по 3 бр. дела за 2017 г.; по 4 бр. дела за

2018 г.;
Съдия Мирослава Неделчева - отводи по 1 бр. дела за 2017 г.; по 4 бр.

дела за 2018 г.
Съдия Деница Петкова- отводи по 1 бр. дела за 2017 г.; по 3 бр. дела за

2018 г.

В съда се води регистър на отводите, считано от 06.2014 г., за който
отговаря съдебният служител Ирена Иванова. Към регистъра за отводите се
прилага и съответния акт на съда.

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
Гр.д. № 390/2017г. е образувано и разпределено на 14.06.2017г. по иск с

правна квалификация чл. 108 ЗС, депозиран на 13.06.2017г., на доклад на
съдия Ангелов. С разпореждане от 16.06.2017г. съдия Ангелов се е отвел от
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разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
дългогодишни приятелски отношения с втория ответник. Видно от протокол
за избор на докладчик от 16.06.2017г. делото е преразпределено на съдия
Колева, която с разпореждане от 19.06.2017г. е оставила исковата молба без
движение.

Ч.гр.д. № 258/2018г. е образувано и разпределено на 15.01.2018г. по
иск с правна квалификация чл. 530 ГПК и сл., депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Великова. С определение от 31.01.2018г. съдия Великова се е
отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК, с мотиви
за родствена връзка с наследодателя. Видно от протокол за избор на докладчик
от 01.02.2018г. делото е преразпределено на съдия Николов, който с
разпореждане в същия ден е постановил определение по чл. 140 ГПК.

Ч.гр.д. № 340/2017г. е образувано и разпределено на 31.01.2017г. по
заявление по чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия
Петкова. С разпореждане от 31.01.2017г. съдия Петкова се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК, с мотиви за
родствена връзка с длъжника. Видно от протокол за избор на докладчик от
същия ден делото е преразпределено на съдия Александрова, която с
определение от 01.02.2017г. е прекратила производството по делото.

 Гр.д. № 1218/2018г. е образувано и разпределено на 23.03.2018г. по иск
за обезщетение, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Тонева. С
определения и разпореждания от от 22.05.2018г. до 02.07.2018г. всички съдии
са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК,
поради колегиални отношения със страна. С определение от 03.07.2018г.
производството е прекратено и делото е изпратено на ОС-Добрич за
определяне на друг компетентен съд за разглеждането му.

Гр.д. № 2673/2017г. е образувано и разпределено на 01.08.2017г. по иск
с правна квалификация чл. 124, ал. 4 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад
на съдия Тонева. С определение от 01.08.2017г. съдия Ангелов се е отвел от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за близки
приятелски отношения с първия ответник. Видно от протокол за избор на
докладчик от 01.08.2017г. делото е преразпределено на съдия Колева, която с
разпореждане в същия ден е оставила исковата молба без движение.

 Гр.д. № 793/2018г. е образувано и разпределено на 27.02.2018г. по иск
по СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Лефтерова. С протоколно
определение от 05.06.2018г. съдия Лефтерова се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, след като не е открила
предпоставки за отвод, но се е съобразила с молба на ответника. Видно от
протокол за избор на докладчик от 06.06.2018г. делото е преразпределено на
съдия Александрова, която с разпореждане в следващия ден е насрочила о.с.з.
за 03.07.2018г.

 Гр.д. № 1025/2018г. е образувано и разпределено на 14.03.2018г. по иск
с правна квалификация чл. 58 ЗК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
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Неделчева. С разпореждане от 15.03.2018г. съдия Неделчева се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
служебни отношения на ищеца с нейното семейство. Видно от протокол за
избор на докладчик от 16.03.2018г. делото е преразпределено на съдия
Лефтерова, която с разпореждане в същия ден е оставила исковата молба без
движение.

 Гр.д. № 2121/2018г. е образувано и разпределено на 18.05.2018г. по иск
за обезщетение, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Паскалева. С
определения и разпореждания от от 17.08.2018г. до 24.10.2018г. всички съдии
са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК,
поради колегиални отношения с подсъдимия. С определение от 25.10.2018г.
производството е прекратено и делото е изпратено на ОС-Добрич за
определяне на друг компетентен съд за разглеждането му.

 Гр.д. № 3198/2018г. е образувано и разпределено на 31.07.2018г. по
искове с правна квалификация чл. 415, ал. 1 във вр. с 422 ГПК и чл. 86, ал. 1
ЗЗД, депозиран на 30.07.2018г., на доклад на съдия Колева. С протоколно
определение от 23.11.2018г. съдия Колева се е отвела от разглеждане на
делото, с мотиви, че е постановила присъда на ответника по НОХД. Видно от
протокол за избор на докладчик от 23.11.2018г. делото е преразпределено на
съдия Райчева, която с ръкописно разпореждане от 28.11.2018г. е насрочила
о.с.з. за 28.11.2018г.

Гр.д. № 2880/2017г. е образувано и разпределено на 08.08.2017г. по иск
за обезщетение, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Тонева. С
определение от 13.09.2017г. съдия Тонева се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за близки колегиални
контакти с ответника, делото е преразпределено на съдия Дженкова. С
определение от 15.09.2017г. съдия Дженкова се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за близки лични
контакти с ответника и делото е преразпределено на съдия Колева, която с
разпореждане от 21.09.2017г. ден е оставила исковата молба без движение.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката констатира, че за проверявания период постановените

отводи по гражданските дела на съдиите от РС-Добрич не са много, като по-
голяма част от тях са на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК. При всички
проверени дела се установи, че съдът се е отстранявал от разглеждане на
делото поради наличието на обстоятелства за това и с обосновани
определения, в които са изложени мотиви за колегиални или приятелски
отношения със страна по делото, както и когато страна по делото е участник в
друго производство със същия докладчик. В случаите, в които страна по
делото е служител в същия съд или съдебен изпълнител в този съд, всички
съдии са се отвеждали от разглеждане с определение или с разпореждане, в
които конкретно се сочи фактическото и правно основание за отстраняването
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от делото в рамките на 1-2 месеца и същото е изпращано в ОС-Добрич за
определяне на компетентен съд за разглеждането му. Съдът се е водил от
обективността и безпристрасността при отвеждането си от разглеждане на
спора. По всички дела има приложени протоколи за избор на докладчик след
преразпределяне на делото. Не бяха констатирани злоупотреби с този правен
институт или забавяне на съдопроизводството.

Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката

Общо отсрочените цели съдебни заседания (с едно или повече
насрочени дела в заседателния ден) за периода на проверката са както следва:

За 2017г.  са отсрочени общо 27 бр. цели съдебни заседания, а за 2018г.
са отсрочени общо 26 бр. цели съдебни заседания, по съдии както следва:

Съдия Албена Колева              – 4 бр. за 2017г.;  1 бр. за 2018 г.;
Съдия Николай Николов         – 4 бр. за 2017г.;  3 бр. за 2018 г.;
Съдия Павлина Паскалева       – 2 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018 г.;
Съдия Мирослава Неделчева   – 2 бр. за 2017г.;  2 бр. за 2018 г.;
Съдия Стела Тонева                 – 1 бр. за 2017г.;  2 бр. за 2018 г.;
Съдия Анна Великова              – 1 бр. за 2017г.;  1 бр. за 2018 г.;
Съдия Деница Петкова             – 5 бр. за 2017г.;  5 бр. за 2018 г.;
Съдия Татяна Лефтерова         – 6 бр. за 2017г.; 10 бр. за 2018 г.;
Съдия Соня Дженкова              – 0 бр. за 2017г.;  2 бр. за 2018 г.;
Съдия Любомир Генов             – 0 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018 г.;
Съдия Станимир Ангелов        – 0 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018 г.;
Съдия Галя Митева                  – 2 бр. за 2017г.;   0 бр. за 2018 г.

Информацията за отсрочените цели съдебни заседания, по съдии и дела,
за проверяваните години, е следната:

2017г.

съдия № на
делото

Дата на
образуване и

правно
основание

Дата на
акта за

отсрочване

Дата на
отсрочено

то С.З.

Причини за
отсрочване

Дата на
следващот

о С.З.

Албена
Колева

2888/2014 06.10.2014
чл.79 ЗЗД
във вр. с
чл.6,ал.1, т.8
и 10 от
ЗУЕС.

14.11.2016 20.01.2017 Молба по
чл. 142, ал.
2 от ГПК

28.03.2017
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Албена
Колева

3158/2016 04.11.2016
чл.26,ал.2
ЗЗД и

16.12.2016 23.01.2017 Техническа
грешка при
насрочванет
о

24.01.2017

Албена
Колева

382/2017 03.02.2017
чл.55 ЗЗД,
чл.86 ЗЗД,
чл.143 от
ЗЗП.

13.04.2017 19.05.2017 Участие в
семинар

23.05.2017

Албена
Колева

3463/2017 19.09.2017
Чл. 51 от
Закона за
наследство
то

11.12.2017 11.12.2017 Молба по
чл. 142, ал.
2 от ГПК

19.12.2017

Николай
Николов

997/2016 08.04.2016 г.
чл.124, ал.1
от ГПК, вр.
чл.108 от ЗС

20.03.2017 30.03.2017 Чл. 155, ал.
1 от КТ

10.04.2017

Николай
Николов

1821/2016 23.06.2016 г.
чл.23, ал.1
СК

01.03.2017 30.03.2017 Чл. 155, ал.
1 от КТ

06.04.2017

Николай
Николов

3330/2015 16.09.2015 г.
чл.34 ЗС

29.05.2017 08.06.2017 участие в
семинар

12.06.2017

Николай
Николов

997/2016 08.04.2016 г.
чл.124, ал.1
от ГПК, вр.
чл.108 от ЗС

15.06.2017 29.06.2017 участие в
семинар

10.07.2017

Николай
Николов

112/2017 12.01.2017 г.
чл.124, ал.1
ГПК.

15.06.2017 29.06.2017 участие в
семинар

13.07.2017

Николай
Николов

1821/2016 23.06.2016 г.
чл.23, ал.1
СК

27.09.2017 23.10.2017 Чл. 155, ал.
1 от КТ

26.10.2017

Николай
Николов

1626/2017 19.05.2017 г.
чл.439 вр.
чл. 124, ал.1
ГПК

27.09.2017 23.10.2017 Чл. 155, ал.
1 от КТ

26.10.2017

Николай
Николов

1635/2017 19.5.2017 г.
чл.127, ал.2
СК

27.09.2017 23.10.2017 Чл. 155, ал.
1 от КТ

26.10.2017

Николай
Николов

1706/2017 29.05.2017 г.
чл. 422 във
вр. с чл. 415
от ГПК

26.09.2017 23.10.2017 Чл. 155, ал.
1 от КТ

26.10.2017

Павлина
Паскале

1584/2017 12.05.2017
чл.108 ЗС

07.11.2017 14.11.2017 чл.162 от
КТ -

05.12.2017
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ва временна
нетрудоспос
обност на
съдия-
докладчика

Павлина
Паскале
ва

2977/2017 21.08.2017
чл.422, ал.1
ГПК чл.86,
ал.1 ЗЗД

07.11.2017 21.11.2017 чл.162 от
КТ

05.12.2017

Павлина
Паскале
ва

3062/2017 28.08.2017
чл. 56 вр. чл.
108 от ЗС

07.11.2017 21.11.2017 чл.162 от
КТ

05.12.2017

Павлина
Паскале
ва

3442/2017 18.09.2017
чл.26 от
ЗЗДетето

08.11.2017 14.11.2017 чл.162 от
КТ

05.12.2017

Миросла
ва
Неделче
ва

3882/2015 05.11.2015
чл.542, ал.1
ГПК

24.10.2017 30.11.2017 участие в
семинар

07.12.2017

Миросла
ва
Неделче
ва

951/2017 21.03.2017
чл.344, ал.1,
т.1, 2 и 3 от
КТ

17.7.2017 24.7.2017 Чл. 155, ал.
1 от КТ

27.7.2017

Миросла
ва
Неделче
ва

1158/2017 05.04.2017
чл.59, ал.9
СК

24.10.2017 30.11.2017 участие в
семинар

07.12.2017

Миросла
ва
Неделче
ва

2162/2017 23.06.2017
чл.30а, чл.30
ЗЗДт

24.10.2017 30.11.2017 участие в
семинар

07.12.2017

Стела
Тонева

814/2016 22.3.2016 чл.
124, ал.1
ГПК

25.4.2017 21.4.2017 чл.162 от
КТ

26.5.2017

Стела
Тонева

2278/2016 12.8.2016
чл. 328 ТЗ

25.4.2017 21.4.2017 чл.162 от
КТ

26.5.2017

Стела
Тонева

2915/2016 17.10.2016
чл. 143 СК

25.4.2017 21.4.2017 чл.162 от
КТ

26.5.2017

Стела 3222/2016 11.11.2016  25.4.2017 21.4.2017 чл.162 от 26.5.2017
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Тонева чл. 124, ал. 1
ГПГ

КТ

Стела
Тонева

3411/2016 25.11.2016
делба

25.4.2017 21.4.2017 чл.162 от
КТ

26.5.2017

Анна
Велико
ва

4158/2016 07.06.2017
чл. 79, ал. 1,
ЗЗД

21.03.2017 28.03.2017 Участие в
семинар

11.04.2017

Деница
Петкова

381/2017  02.02.2017
чл. 30 от
ЗЗДт

23.03.2017 13.03.17 чл.162 от
КТ

12.04.2017

Деница
Петкова

2974/2016 21.10.2016
чл.127,ал.2
от СК, 143,
ал.2 от СК,
чл. 149 от
СК

23.03.2017 20.3.2017 чл.162 от
КТ

12.04.2017

Деница
Петкова

219/2017  20.1.2017
чл. 51 от ЗН

23.03.2017 20.3.2017 чл.162 от
КТ

19.04.2017

Деница
Петкова

2163/2016 29.7.2016
чл. 34 от ЗС,

23.03.2017 22.3.2017 чл.162 от
КТ

19.04.2017

Деница
Петкова

12/2017  03.1.2017
на чл. 79, ал.
1, пр. 1 от
ЗЗД

23.03.2017 22.3.2017 чл.162 от
КТ

24.04.2017

Деница
Петкова

2790/2016 10.10.2016
чл. 124, ал. 1
от ГПК, чл.
49, ал. 1 във
вр. с ал. 3 от
СК, чл. 127,
ал.2 от СК,
чл.143 от СК

18.04.2017 08.5.2017 Техническа
грешка при
насрочване

10.05.2017

Деница
Петкова

1913/2017 07.6.2017
чл. 124, ал. 1
от ГПК

20.11.2017 22.11.2017 чл.162 от
КТ

11.12.2017

Деница
Петкова

2967/2017 18.8.2017
чл.26, ал.1,
предл.1 от
ЗЗД;

20.11.2017 22.11.2017 чл.162 от
КТ

21.02.2018
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Деница
Петкова

3312/2017 08.9.2017
чл.26, ал.1,
предл.1 от
ЗЗД;

20.11.2017 22.11.2017 чл.162 от
КТ

13.12.2017

Деница
Петкова

3639/2017 03.10.2017
чл. 6, ал. 2
от СК

20.11.2017 22.11.2017 чл.162 от
КТ

06.12.2017

Татяна
Лефтеро
ва

1738/2016 16.6.2016
чл. 79, ал. 1,
пр. 1 от ЗЗД

17.01.2017 24.1.2017 Участие в
семинар

07.02.2017

Татяна
Лефтеро
ва

2310/2016 16.8.2016
чл. 124, ал.
1, пр. 3 от
ГПК

17.01.2017 24.1.2017 Участие в
семинар

07.02.2017

Татяна
Лефтеро
ва

1425/2016 20.5.2016
чл. 128, ал. 1
от СК и чл.
128, ал. 3 от
СК

17.01.2017 27.1.2017 Участие в
семинар

14.02.2017

Татяна
Лефтеро
ва

2983/2016 24.10.2016
чл. 344, ал.
1, т. 1 от КТ

17.01.2017 27.1.2017 Участие в
семинар

07.02.2017

Татяна
Лефтеро
ва

2545/2016 13.9.2016
чл. 542 и
следващите
от ГПК

08.02.2017 21.2.2017 Участие в
семинар

28.02.2017

Татяна
Лефтеро
ва

2735/2016 04.10.2016
чл.79 и сл. и
чл.86 ЗЗД.

08.02.2017 21.2.2017 Участие в
семинар

28.02.2017

Татяна
Лефтеро
ва

1100/2016 20.4.2016
чл. 49 СК,
чл. 59 СК

05.05.2017 19.5.2017 Участие в
семинар

23.05.2017

Татяна
Лефтеро
ва

1358/2017 26.4.2017
чл. 127, ал. 2
вр. чл. 149
вр. чл. 143
СК и чл.
127а, ал. 2
СК.

18.09.2017 06.10.2017 Участие в
семинар

03.10.2017

Татяна
Лефтеро
ва

2390/2017 10.7.2017
чл. 51от ЗН.

18.09.2017 06.10.2017 Участие в
семинар

03.10.2017

Татяна
Лефтеро
ва

2653/2017 28.7.2017
чл. 50 от СК

18.09.2017 06.10.2017 Участие в
семинар

03.10.2017

Татяна 3900/2017 24.10.2017 31.10.2017 21.11.2017 Чл. 155, ал. 12.12.2017
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Лефтеро
ва

чл. 26 ЗЗДт 1 от КТ

Галя
Митева

1071/2016 18.04.2016
чл. 422 ГПК

07.02.2017  20.02.2017 Участие в
семинар

06.03.2017

Галя
Митева

1301/2016 11.05.2016
Чл. 34 ЗС

07.02.2017  20.02.2017 Участие в
семинар

06.03.2017

Галя
Митева

1684/2016 10.06.2016
чл. 135 ЗЗД

07.02.2017  20.02.2017 Участие в
семинар

06.03.2017

Галя
Митева

1684/2016 10.06.2016
чл. 135 ЗЗД

16.02.2017  06.03.2017 Молба по
чл. 142, ал.
2 от ГПК

27.03.2017

2018г.

съдия № на
делото

Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на
акта за
отсрочване

Дата на
отсрочено
то С.З.

Причини за
отсрочване

Дата на
следващото
С.З.

Албена
Колева

1860/2018 09.05.2018
Чл. 127 и чл.
127а СК

09.08.2018 18.09.2018 Молба по
чл. 142, ал. 2
от ГПК

12.10.2018

Николай
Николов

1851/2017 05.06.2017
чл.79, ал.1
вр. чл.86,
ЗЗД

15.01.2018  12.02.2018 Чл. 155, ал. 1
от КТ

19.02.2018

Николай
Николов

2310/2017 03.07.2017 г.
чл.34 ЗС

15.01.2018  12.02.2018 Чл. 155, ал. 1
от КТ

22.02.2018

Николай
Николов

3471/2017 21.09.2017 г.
чл.124, ал.1
ГПК

15.01.2018  12.02.2018 Чл. 155, ал. 1
от КТ

19.02.2018

Николай
Николов

4204/2017 20.11.2017 г.
чл.49, ал.1
СК

15.01.2018 12.02.2018 Чл. 155, ал. 1
от КТ

15.02.2018

Николай
Николов

44/2018 04.01.2018
Чл. 50 СК

15.01.2018 12.02.2018 Чл. 155, ал. 1
от КТ

15.02.2018

Николай
Николов

2310/2017 03.07.2017 г.
чл.34 ЗС

14.02.2018  22.02.2018 Участие в
семинар

12.03.2018

Николай
Николов

4084/2017 06.11.2017
г.чл.288,
ал.1, т.2,
б.”а” и ал.12
КЗ /отм./

14.02.2018 22.02.2018 Участие в
семинар

12.03.2018
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Николай
Николов

4086/2017 06.11.2017
чл.49, ал.1
СК

14.02.2018 22.02.2018 Участие в
семинар

01.03.2018

Николай
Николов

4680/2017 21.12.2017 г.
Чл.208 ГПК

16.02.2018  22.02.2018 Участие в
семинар

19.03.2018

Николай
Николов

4131/2017 08.11.2017
Чл.49, ал.1
от СК

9.8.2018 04.10.2018 докладчи
кът е
призован за
04.10.2018 г.
като страна
по адм. дело
№185/2018г.
на АдС-
Сливен

11.10.2018

Николай
Николов

1022/2018 14.3.2018г
Чл.208 от
ГПК

10.8.2018г 04.10.2018 съдия-
докладчи
кът е
призован за
04.10.2018
г.- адм. дело
№185/2018г.
на АдС-
Сливен

11.10.2018

Николай
Николов

1526/2018 13.4.2018 г.
чл.79, ал.1
вр. чл.86,
ЗЗД

09.8.2018 04.10.2018 съдия-
докладчи
кът е
призован за
04.10.2018
г.- адм. дело
№185/2018г.
на АдС-
Сливен

11.10.2018

Николай
Николов

2248/2018 30.5.2018г
чл.318 и сл.
ТЗ вр. чл.79,
ал.1

9.8.2018 04.10.2018 съдия-
докладчи
кът е
призован за
04.10.2018
г.-адм. дело
№185/2018г.
на АдС-
Сливен

11.10.2018

 Миросла
ва
Неделче
ва

3882/2015 05.11.2015/ч
л.542, ал.1
ГПК

16.01.2018 22.02.2018 Участие в
семинар

27.2.2018
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Миросла
ва
Неделче
ва

2540/2017 21.07.2017чл
.26, ал.1,
ЗЗД, чл.195
КЗ

16.1.2018 22.2.2018 Участие в
семинар

27.2.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

253/2018 12.01.2018
чл.207 ГПК

16.1.2018 22.02.2018 Участие в
семинар

27.2.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

1073/2018 16.03.2018/ч
л.441 от
ГПК във вр.
с чл.45 от
ЗЗД и чл.74
от ЗЧСИ

10.12.2018 06.12.2018 чл.162 от КТ 28.12.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

1078/2018 16.03.2018/ч
л.422, ал.1
от ГПК

10.12.2018 06.12.2018 чл.162 от КТ 28.12.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

2565/2018 20.06.2018
чл. 45 и
чл.19, ал.1
от ЗГР.

10.12.2018 06.12.2018 чл.162 от КТ 28.12.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

2725/2018 03.07.2018
чл.266, ал.1
от ЗЗД и
чл.86 от ЗЗД

10.12.2018 06.12.2018 чл.162 от КТ 28.12.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

2850/2018 06.07.2018
чл.11, ал.2
ЗЛС

10.12.2018 06.12.2018 чл.162 от КТ 28.12.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

3425/2018 22.08.2018
чл.286 и
чл.86 от ЗЗД

10.12.2018 06.12.2018 чл.162 от КТ 28.12.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

3426/2018 22.08.2018/с
чл.286 и
чл.86 ЗЗД

10.12.2018 06.12.2018 чл.162 от КТ 28.12.2018

Миросла
ва
Неделче
ва

3525/2018 30.08.2018/ч
л. 422 вр.
415 от ГПК

10.12.2018 06.12.2018 чл.162 от КТ 28.12.2018

Стела
Тонева

4110/2015 30.11.2015
делба

12.6.2018 15.6.2018 чл.162 от КТ 11.7.2018

Стела
Тонева

1604/2017 16.5.2017
делба

16.10.2018 24.10.2018 чл.162 от КТ 23.11.2018

Стела 4100/2017 7.11.2017 12.6.2018 15.6.2018 чл.162 от КТ 11.7.2018
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Тонева чл. 213, ал.1
от КЗ /отм./

Стела
Тонева

4127/2017 7.11.2017
чл. 327, ал. 1
ЗЗД

12.6.2018 15.6.2018 чл.162 от КТ 11.7.2018

Стела
Тонева

518/2018 6.2.2018
чл. 405, ал. 1
от КЗ

12.6.2018 15.6.2018 чл.162 от КТ 11.7.2018

Стела
Тонева

978/2018 9.3.2018  чл.
72-74 от ЗС

16.10.2018 24.10.2018 чл.162 от КТ 23.11.2018

Стела
Тонева

1692/2018 30.4.2018
чл. 55, ал. 1
ЗЗД

16.10.2018 24.10.2018 чл.162 от КТ 9.11.2018

Соня
Дженко
ва

3798/2017 17.10.2017
Чл. 34 ЗС

26.10.2018 29.10.2018 чл.162 от КТ 03.12.2018

Соня
Дженко
ва

2432/2018 07.06.2018
чл. 144 от
СК

26.10.2018 29.10.2018 чл.162 от КТ 03.12.2018

Соня
Дженко
ва

2728/2018 03.07.2018
чл.344 ал.1
т. 1 и т. 2 от
КТ

26.10.2018 29.10.2018 чл.162 от КТ 03.12.2018

Соня
Дженко
ва

3905/2018 02.10.2018
Чл. 19 ЗГР

26.10.2018 29.10.2018 чл.162 от КТ 03.12.2018

Соня
Дженко
ва

4072/2018 10.10.2018
чл. 49 от СК

26.10.2018 29.10.2018 чл.162 от КТ 03.12.2018

Соня
Дженко
ва

336/2018 25.01.2018
чл. 499, ал. 2
от КЗ

26.10.2018 05.11.2018 Чл. 155, ал. 1
от КТ

03.12.2018

Соня
Дженко
ва

2018/2018 03.07.2018
по чл. 58 от
ЗК

26.10.2018 05.11.2018 Чл. 155, ал. 1
от КТ

03.12.2018

Деница
Петкова

1/2017 03.1.2017
Чл. 34 от ЗС,
както и чл.
341 и сл. от
ГПК

06.02.2018 05.3.2018 Техническа
грешка при
насрочване

14.03.2018

Деница
Петкова

4088/2017 06.11.2017
чл. 405, ал.1
от КЗ.

06.02.2018 05.3.2018 Техническа
грешка при
насрочване

14.03.2018

Деница
Петкова

1/2017. 03.1.2017
чл 34 от ЗС,
както и чл.
341 и сл. от
ГПК

14.03.2018 14.3.2018 чл.162 от КТ 18.04.2018
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Деница
Петкова

2593/2017 25.7.2017
чл. 200 от
КТ

14.03.2018 14.3.2018 чл.162 от КТ 14.05.2018

Деница
Петкова

3312/2017 08.9.2017
чл.26, ал.1,
предл.1 от
ЗЗД;

14.03.2018 14.3.2018 чл.162 от КТ 16.05.2018

Деница
Петкова

4088/2017 06.11.2017
чл. 405, ал.1
от КЗ.

14.03.2018 14.3.2018 чл.162 от КТ 16.04.2018

Деница
Петкова

200/2018  10.1.2018
чл. 79, ал. 1,
ЗЗД

05.06.2018 06.6.2018 чл.162 от КТ 02.07.2018

Деница
Петкова

1/2017 03.1.2017
чл. 34 от ЗС,
както и чл.
341 и сл. от
ГПК

17.07.2018 24.9.2018 Техническа
грешка при
насрочване

26.09.2018

Деница
Петкова

667/2018  13.2.2018
чл. 79, ал. 1,
предл. 1 от
ЗЗД във
връзка с чл.
203 от ЗВ и
чл. 86 от
ЗЗД.

17.07.2018 24.9.2018 Техническа
грешка при
насрочване

26.09.2018

Деница
Петкова

2711/2018 02.7.2018
чл. 50 от СК

03.10.2018 15.10.2018 Молба по
чл. 142, ал. 2
от ГПК

10.10.2018

Татяна
Лефтеро
ва

1969/2016 11.7.2016
чл.124, ал.1
ГПК вр.
чл.23, ал.1
вр. чл.21,
ал.1 СК

23.01.2018 26.1.2018 чл.162 от КТ 20.02.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3210/2016 10.11.2016
чл.26, ал.2
от ЗЗД и
чл.17 ЗЗД

23.01.2018 26.1.2018 чл.162 от КТ 20.02.2018

Татяна
Лефтеро
ва

921/2017  16.3.2017
чл. 61, ал.2
ЗЗД и чл.86,
ал.1 ЗЗД

15.12.2017 26.1.2018 чл.162 от КТ 09.02.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3900/2017 24.10.2017
чл. 26 и
следващите
от ЗЗДт

23.01.2018 26.1.2018 чл.162 от КТ 20.02.2018

Татяна
Лефтеро

1177/2017 07.4.2017
чл.73, ал.1,

12.02.2018 13.2.2018 чл.162 от КТ 02.03.2018
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ва пр.2 ЗС
Татяна
Лефтеро
ва

3597/2017 02.10.2017
чл. 415 ГПК

12.02.2018 13.2.2018 чл.162 от КТ 02.03.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3883/2017 23.10.2017
чл. 63 и
следващите,
чл. 79, ал. 1,
пр. 1 от ЗЗД.

12.02.2018 13.2.2018 чл.162 от КТ 02.03.2018

Татяна
Лефтеро
ва

2595/2017 26.7.2017
чл. 108 ЗС

15.02.2018 16.2.2018 чл.162 от КТ 02.03.2018

Татяна
Лефтеро
ва

2674/2017 01.8.2017
чл. 59, ал.1
ЗЗД.

15.02.2018 16.2.2018 чл.162 от КТ 02.03.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3828/2017 19.10.2017
чл.127, ал.2
СК

15.02.2018 16.2.2018 чл.162 от КТ 06.03.2018

Татяна
Лефтеро
ва

4129/2017 08.11.2017
чл.49, ал.1
СК

15.02.2018 16.2.2018 чл.162 от КТ 06.03.2018

Татяна
Лефтеро
ва

1969/2016 11.7.2016
чл.124, ал.1
ГПК

20.03.2018 20.4.2018 Участие в
семинар

04.05.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3210/2016 10.11.2016
чл.26, ал.2
от ЗЗД

20.03.2018 20.4.2018 Участие в
семинар

17.04.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3597/2017 02.10.2017
чл. 415 ГПК

04.04.2018 20.4.2018 Участие в
семинар

Татяна
Лефтеро
ва

516/2018  05.2.2018
чл. 4, ал. 1
ЗЗДН

10.04.2018 20.4.2018 Участие в
семинар

24.04.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3795/2017 17.10.2017
чл. 124, ал.
1, пр. 3 ГПК

18.04.2018 11.5.2018 Участие в
семинар

15.05.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3900/2017 24.10.2017
чл. 26 ЗЗДт

18.04.2018 11.5.2018 Участие в
семинар

08.05.2018

Татяна
Лефтеро
ва

921/2017.  16.3.2017
чл. 61, ал.2
ЗЗД и чл.86,
ал.1 ЗЗД

14.05.2018 15.5.2018 чл.162 от КТ 01.06.2018

Татяна
Лефтеро
ва

2595/2017 26.7.2017
чл. 108 ЗС

14.05.2018 15.5.2018 чл.162 от КТ 01.06.2018

Татяна
Лефтеро
ва

3795/2017 17.10.2017
чл. 124, ал.
1, пр. 3 ГПК

14.05.2018 15.5.2018 чл.162 от КТ 01.06.2018

Татяна 3766/2017 13.10.2017 14.05.2018 18.5.2018 чл.162 от КТ 15.06.2018
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Лефтеро
ва

чл.415, ал.1
ГПК

Татяна
Лефтеро
ва

4125/2017 07.11.2017
чл. 108 от
ЗС.

14.05.2018 18.5.2018 чл.162 от КТ 05.06.2018

Татяна
Лефтеро
ва

4497/2017 11.12.2017
чл.344, ал.1,
т.1 и т.3 от
КТ

14.05.2018 18.5.2018 чл.162 от КТ 06.07.2018

Татяна
Лефтеро
ва

1698/2018 30.4.2018
чл.6, ал.2 СК

14.05.2018 18.5.2018 чл.162 от КТ 29.05.2018

Татяна
Лефтеро
ва

2371/2018 05.6.2018
чл. 143, ал. 2
вр. чл. 149
СК

01.10.2018 19.10.2018 Участие в
семинар

23.10.2018

Татяна
Лефтеро
ва

348/2018  26.1.2018
чл.45 и чл.52
ЗЗД, чл.86,
ал.1 ЗЗД

19.11.2018 13.11.2018 чл.162 от КТ 18.12.2018

Татяна
Лефтеро
ва

713/2018  14.2.2018
чл.30 ЗН

12.11.2018 13.11.2018 чл.162 от КТ 26.11.2018

Татяна
Лефтеро
ва

1554/2018 16.4.2018
чл.124, ал.1
ГПК

12.11.2018 13.11.2018 чл.162 от КТ 26.11.2018

Татяна
Лефтеро
ва

2400/2017 11.7.2017
чл. 108 ЗС.

12.11.2018 16.11.2018 чл.162 от КТ 26.11.2018

Татяна
Лефтеро
ва

1319/2018 30.3.2018
чл. 59, ал.1
ЗЗД

12.11.2018 16.11.2018 чл.162 от КТ 18.01.2019

В Районен съд Добрич, считано от 13.07.2017г., са утвърдени от
административния ръководител Правила за заместване на съдия – докладчик
по граждански дела за времето на неговото отсъствие. В посочения вътрешен
акт е регламентиран редът за администриране на делата на отсъстващи съдии;
за отсрочване на делата при планиран отпуск; за отсрочване на делата при
непланиран отпуск на съдия – докладчика; за преразпределение на делата, по
които се изисква произнасяне в кратки срокове. В изпълнение на Правилата за
заместване на съдия – докладчик по граждански дела за времето на неговото
отсъствие са издадени следните заповеди: Заповед № 53 от 12.02.2018г.;
Заповед № 58 от 15.02.2018г.; Заповед № 104 от 14.03.2018г.; Заповед №  260
от 11.06.2018г.; Заповед № 558 от 13.11.2018г.
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КОНСТАТАЦИИ:
Видно и от предоставената информация от ръководството на съда, част

от причините за отсрочване на цели съдебни заседания са обективни, главно
поради ползване на отпуск за временна нетрудоспособност на съдия-
докладчика. Проверката констатира, че по сравнително голям брой дела
съдебните заседания са отсрочвани поради допусната техническа грешка  при
насрочването (общо за 2017г. и 2018г.  - 6 отсрочени дела) или поради участие
в обучителен семинар (20 отсрочени дела за 2017г. и 14 отсрочени дела за
2018г.), или поради платен отпуск извън съдебната ваканция  (8 отсрочени
дела за 2017г. и 7 отсрочени дела за 2018г.), в това число бързи производства и
дела с кратки процесуални срокове. Тези причини в бъдеще следва да са
изключение, а отсъстващият съдия по възможност да се замества, каквато
практика съществува в страната, включително и при свъхнатоварените
софийски съдилища от всички инстанции. В тази връзка ще бъде направена
съответната препоръка.

             Граждански дела с отменен ход по същество /ОХС/

Дела, по които е постановено определение за отмяна хода по същество
през 2017г. и 2018г.

Отчетени са общо дела 9 броя за 2017г. и 10 броя за  2018г.
Информацията за броя на постановените определения от всеки съдия е,

както следва:

Съдия Станимир Ангелов -  0 бр. за 2017г.; 4 бр. за 2018 г.;
Съдия Анна Великова – 0 бр. за 2017г.; 2бр. за 2018г.;
Съдия Татяна Лефтерова  - 1 бр. за 2017г.;  1 бр. за 2018.г.
Съдия Соня Дженкова  - 0 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018.г.
Съдия Любомир Генов  - 0 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018.г.
Съдия Албена Колева  - 0 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018.г.
Съдия Павлина Паскалева  - 3 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018.г.
Съдия Стела Тонева  - 1 бр. за 2017г.;  1 бр. за 2018.г.
Съдия Деница Петкова  - 0 бр. за 2017г.;  1 бр. за 2018.г.
Съдия Николай Николов  - 3 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018.г.
Съдия Мирослава Неделчева  - 1 бр. за 2017г.;  1 бр. за 2018.г.
Съдия Галя Митева  - 0 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018.г.
Съдия Кристиана Кръстева  - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018.г.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:

Гр.д.№ 968/2018г. е образувано и разпределено на 08.03.2018г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, докладвано от съдия Великова. В
о. с. з. на 05.06.2018г. са приети доказателствата, даден е ход по същество и
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съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 05.07.2018г. С определение
от 11.06.2018г. съдът е констатирал, че определението с което е оставил без
уважение искането за гласни доказателства на ищеца не е съобразено с
практиката на ВКС, отменил е протоколното определение, с което е даден ход
по същество и е насрочил о.с.з. за 03.07.2018г., в което делото е обявено за
решаване. Решение е постановено на 12.07.2018г.

Гр.д.№ 2304/2017г. е образувано и разпределено на 30.06.2017г. по иск
за неоснователно обогатяване, депозиран в същия ден, докладвано от съдия
Петкова. В о. с. з. на 06.12.2017г. са приети доказателствата, даден е ход на
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
08.01.2018г. С определение от 05.01.2018г. съдът е констатирал, че
атакуваният акт е административен по смисъла на чл. 21 АПК, отменил е
протоколното определение, с което е даден ход по същество, прекратил е
производството и е изпратил делото на Административен съд – Добрич по
компетентност.

Гр.д.№ 686/2017г. е образувано и разпределено на 28.02.2017г. по
облигационен иск, депозиран в същия ден, докладвано от съдия Паскалева. В
о. с. з. на 26.09.2017г. са приети доказателствата, разпитани са свидетели,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
законния срок. С определение от 13.10.2017г. съдът е констатирал, че исковата
молба е подадена извън срока по чл. 58, ал. 3 ЗК и като недопустима я е
оставил без разглеждане и е прекратил производството по делото.

Гр.д.№ 2699/2018г. е образувано и разпределено на 29.06.2018г. по иск с
правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 422, ал. 1 ГПК, депозиран
в същия ден, докладвано от съдия Ангелов. В о. с. з. на 05.11.2018г. са приети
доказателствата, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение на 05.12.2018г. С определение от 14.11.2018г. съдът е констатирал,
че съдът е дал ход по същество без присъствие на ищеца по негова молба,
определил е, че няма предпоставки за постановяване на неприсъствено
решение като следва да гарантира правата и законните интереси на ищеца,
отменил е протоколното определение, с което е даден ход по същество и е
насрочил о.с.з. за 10.12.2018г., в което делото е обявено за решаване. Решение
е постановено на 08.01.2019г.

Гр.д.№ 2278/2016г. е образувано и разпределено на 12.08.2016г. по
искове с правна квалификация чл. 415 ГПК и чл. 79 и чл. 82 ЗЗД, депозирани
предния ден, докладвано от съдия Тонева. В о. с. з. на 28.06.2017г. е даден ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.07.2017г. С
определение от 12.07.2017г. съдът е констатирал, че в срока по чл. 235 ГПК е
депозирана молба за отказ от исковете, отменил е протоколното определение,
с което е даден ход по същество прекратил е производството по делото и е
обезсилил издадената заповед за изпълнение.

Гр.д.№ 663/2017г. е образувано и разпределено на 27.02.2017г. по иск с
правна квалификация чл. 415, ал. 1 във вр. с чл. 422, ал. 1 ГПК, депозиран в
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същия ден, докладвано от съдия Лефтерова. В о. с. з. на 27.06.2017г. са приети
доказателствата, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 27.07.2017г. С определение от 27.07.2017г. съдът е
констатирал, че представените от ищеца писмени доказателства в съдебно
заседание не са приети, отменил е протоколното определение, с което е даден
ход по същество и е насрочил о.с.з. за 12.09.2017г. В това съдебно заседание са
приети доказателствата, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение на 12.10.2017г. Решение е постановено на
12.10.2017г.

Гр.д.№ 965/2016г. е образувано и разпределено на 05.04.2016г. по
искове с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 54, ал. 2 ЗКИР,
депозиран в същия ден, докладвано от съдия Неделчева. В о. с. з. на
23.03.2017г. са приети доказателствата, изслушани са свидетели, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 24.04.2017г. С
разпореждане от 24.04.2017г. съдът е констатирал, че исковата молба е
нередовна, отменил е определението, с което е дал ход по същество и е
оставил исковата молба без движение до отстраняване на нередовностите.
Допълнителна искова молба е депозирана на 04.05.2017г. С определение от
09.05.2017г. е конституиран ищец. С разпореждане от 02.06.2017г. е насрочено
о.с.з. за 06.07.2017г., в което делото е обявено за решаване. Решение е
постановено на 30.10.2017г.

Гр.д.№ 431/2017г. е образувано и разпределено на 08.02.2017г. по иск с
правна квалификация чл. 26, ал. 2 ЗЗД, депозиран в същия ден, докладвано от
съдия Николов. В о. с. з. на 09.11.2017г. са приети доказателствата, даден е
ход на делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
09.12.2017г. С определение от 04.12.2017г. съдът е констатирал необходимост
от конституиране на съпруга на ответника в производството, отменил е
протоколното определение, с което е даден ход по същество, конституирал е
ответник по делото и е дал указания. С разпореждане от 15.01.2018г. е
насрочено о.с.з. за 26.02.2018г. В това съдебно заседание са приети
доказателствата, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 26.03.2018г. Решение е постановено на 22.03.2018г.

КОНСТАТАЦИИ:
Делата с отменен ход по същество за двете проверявани години в РС-

Добрич са незначителен брой. Причините за отмяна на определенията, с които
е даван ход по същество са: установяване на липсващи доказателства от
съществено значение за разрешаване на спора, конституиране на страни,
поради оттегляне на иска или недопустимост на исковата молба. По гр.д. №
965/2016г. след отмяната на протоколното определение, с което е даден ход по
същество исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
констатирани нередовности. По гр.д. № 2304/2017г. съдът е отменил
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протоколното определение, с което е даден ход по същество, след като е
констатирал некомпетентност да разгледа иска и е изпратил делото на АдС-
Добрич..

От направените по-горе констатации е видно, че следва по - внимателно
проучване на исковата молба и доказателствата по делото преди даване ход по
същество, с цел избягване на допълнително изясняване на съдебния спор от
фактическа и правна страна, което води до забава на съдопроизводството.

Частни производства

Частни граждански дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК

Общият брой на делата за обезпечения по реда на  чл. 390 ГПК за 2017г.
и 2018г. са, както следва:

За 2017 г. общ брой дела - 24, от които уважени молби 17 броя;
За 2018 г. общ брой дела  - 43, от които уважени молби 30 бр.

        Данните за броя на делата за обезпечения по реда на  чл. 390 ГПК
по съдии са следните:

Съдия  Анна Великова  -   1 бр. за 2017г.; 3 бр. за 2018г.;
Съдия  Станимир Ангелов  -   2 бр. за 2017г.; 2 бр. за 2018г.;
Съдия  Соня Дженкова  -  3 бр. за 2017г.; 5 бр. за 2018г.;
Съдия  Любомир Генов  -  2 бр. за 2017г.; 4 бр. за 2018г.;
Съдия  Албена Колева  - 3 бр. за 2017г.; 3 бр. за 2018г.;
Съдия  Павлина Паскалева  -   2 бр. за 2017г.; 3 бр. за 2018г.;
Съдия  Стела Тонева  -  4 бр. за 2017г.; 4 бр. за 2018г.;
Съдия  Мирослава Неделчева  -   2 бр. за 2017г.; 5 бр. за 2018г.;
Съдия  Николай Николов  -  2 бр. за 2017г.; 5 бр. за 2018г.;
Съдия  Татяна Лефтерова   - 1 бр. за 2017г.; 5 бр. за 2018г.;
Съдия  Деница Петкова   -  2  бр. за 2017г.; 4 бр. за 2018г.;
Съдия  Галя Митева   -  0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
Съдия  Кристиана Кръстева   - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.

Проверени бяха частни производства с правно основание чл. 390 и сл.
ГПК, избрани на случаен избор, по които информацията относно дата на
подаване на молбата, дата на постановяване на съдебния акт, дата на
постановяване на следващ съдебен акт, както и  за резултатите от съдебния
контрол са следните:
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съдия № на делото Дата на
подаване
на молбата

Дата на р.
без
движение
/ако има
такова/

Дата на
постановяв
ане на акта

Дата на
постановява
не на
следващ съд.
акт

Резултат
от
въззивна
инстанция

Ст. Ангелов 2504/2017 19.7.2017 - 19.7.2017 Определени
е от 4.8.2017
г. –
отменено
обезпечение

-

Л. Генов 1170/2017 6.4.2017 - 6.4.2017 Определение
от 13.04.2017 г.
– отменено
обезпечение

-

П. Паскалева 385/2017 3.2.2017 - 3.2.2017 Определение
от 21.3.2017г. –
отменено
обезпечение

-

Ст. Тонева 3700/2017 6.10.2017 - 6.10.2017 Определение
от31.1.2019г. –
отменено
обезпечение

-

М.
Неделчева

609/2017 23.2.2017 - 23.2.2017 -

А. Великова 5049/2018 11.12.2018 - 11.12.2018 - -

С. Дженкова 4049/2018 8.10.2018 - 8.10.2018 - -

А. Колева 3016/2018 18.7.2018 - 18.7.2018 Разпореждане
от 24.7.2018г.-

издадена
обезпечителна

заповед

-

Н. Николов 5239/2018 27.12.2018 27.12.2018 4.1.2019 - Определе
ние № 198

от
13.03.2019

г. –
потвържд

ава

Т. Лефтерова 4039/2018 5.10.2018 - 5.10.2018 - -
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Д. Петкова 3131/2018 27.7.2018 27.7.2018 1.8.2018 Определение
от 2.8.2018г. –

издадена
обезпечителна

заповед

-

Проверката установи:
Частно гр. дело № 3131/2018г. на доклад на съдия Петкова е

образувано на 27.07.2018г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК.
Разпределено е на същата дата и е докладвано на съдията-докладчик. С
разпореждане в з.з. на 27.07.2018г. съдът, след като е констатирал, че
изложеното в молбата не отговаря на изискванията, установени в чл.
127,ал.1,т.3, т.5 и чл. 127,ал.4 ГПК е оставил молбата без движение и е указал
в 7-дневен срок молителят да формулира ясен петитум на бъдещия иск, който
да е в съответствие с изложените факти, на които се основава претенцията му,
да посочи цената на бъдещ иск, да посочи банковата сметка или друг начин на
плащане, в случай, че бъдещият иск е осъдителен, да обоснове
обезпечителната си нужда, като при неизпълнение на указанията в срок
молбата ще бъде оставена без уважение. След депозиране на молба, съобразно
дадените указания, с определение в з.з. от 01.08.2018г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск и е определил двуседмичен срок за предядядане на
иска. Не е посечено от кой момент тече този срок. Обезпечителната заповед е
получена на 03.08.2018г., а доказателство за предявен иск е представено по
делото на 15.08.2018г.

По ч.гр.д. № 5239/2018г., образувано по молба с правно основание чл.
390 ГПК, подадена в съда на 27.12.2018г. и разпределена в същия ден на съдия
Николов, с ръкописно разпореждане от 27.12.2018г. молбата е оставена без
движение с указание до канцеларията на съда да издаде исканото
удостоверение и след представяне на данните, съдът ще се произнесе по
искането. Удостоверението е подписано и изготвено на 27.12.2018г. С молба
от 03.01.2019г. молителят уведомява съдът, че по силата на издаденото
удостоверение се е снабдил със справка за притежаваните от ответника пътни
превозни средства и се иска да бъде наложен запор върху част от движимите
вещи, описани в молбата, за обезпечаване на бъдещ иск на стойност 300 000,
ведно със законната лихва. Определението, с което се допуска обезпечение на
бъдещ иск е от 04.01.2018г. Съдът е дал срок от две седмици за предявяване на
бъдещ иск, счинато от датата на получаване на обезпечителната заповед.
Доказателство за предявен бъдещ иск е депозирано по делото на 09.01.2019г.
Определението е обжалвано с частна жалба пред ОС-Добрич, състав на който
е потвърдил определението на първоинстанционния съд.

По останалите проверени частни производства, описани по-горе, съдът
се е произнесъл в деня на подаване на молбата по чл. 390 ГПК, съгласно
разпоредбата на чл. 395,ал.2 ГПК.
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По ч.гр.дело № 609/2017г. съдът е определил едномесечен срок за
предявяване на бъдещите искове, считано от внасяне на гаранцията в размер
на 1900 лв. Няма данни по делото да е внесена гаранцията и да е издадена
обезпечителна заповед. Молителят е уведомен на 17.03.2017г. По делото е
приложен препис от изпълнителен лист от 14.09.2017г. по ч.гр.д. №
1945/2017г., от който е видно, че длъжникът е осъден да заплати на молителя
дължими суми и разноски по заповедното производство.

По ч.гр.д. № 5049/2018г. съдът е допуснал исканото обезпечение с
определение, постановено в деня на подаване на молбата – 11.12.2018г. и е
определил двуседмичен срок за предявяване на бедещ иск. Няма изричен
текст, считано от кой момент тече определения срок. Обезпечителната заповед
е получена в същия ден, а доказателство за предявен бъдещ иск е представено
в посочения от съда срок.

По ч.гр.д. № 4039/2018г. съдът е допуснал исканото обезпечение с
определение, постановено в деня на подаване на молбата – 05.10.2018г. и е
определил едномесечен срок за предявяване на бедещ иск, считано от датата
на получаване на съобщението. Обезпечителната заповед е получена в същия
ден, а доказателство за предявен бъдещ иск е представено на 29.10.2018г.

 По ч.гр.д. № 2504/2017г. съдът е допуснал исканото обезпечение на
бъдещ иск в деня на подаване на молбата -19.07.2017г. и е определил
двуседмичен срок за предявяване на исковете, считано от връчване на
обезпечитечителната заповед – видно от направеното отлебязване, връчена на
21.07.2017г.

По ч.гр.д. № 2504/2017г. – определението, с което е допуснато исканото
обезпечение е постановено в деня на подаване на молбата. Съдът е определил
едномесечен срок за предявяване на иска, считано от датата на
обезпечитечителната заповед. Представено е доказателство за предявен бъдещ
иск в срок.

По ч.гр.д. № 1170/2017г., ч.гр.д. № 2504/2017г., ч.гр.д. № 3700/2017г.
допуснатото обезпечение е отменено на основание чл. 402 ГПК.

В определението не е посочен от кой момент тече едномесечен срок за
предявяване на бъдещ иск / ч.гр.д. № 4049/2018г./, но доказателството е
представено по делото преди изтичане на едномедсечения срок от
постановяване на определението.

По ч.гр.д. № 385/2017г. допуснатото обезпечение е отменено служебно,
на основание чл. 390,ал.2, изр. 2ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на частните производства, образувани по реда на чл. 390

и сл. ГПК бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по чл.
395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата, с две изключения, при които
съдът първоначално е оставил молбите без движение. По делата са приложени
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протоколи за случаен избор, подписани от разпределящия съдия. Изследвани
са кумулативно дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от
ГПК. Определян е двуседмичен или едномесечен срок за предявяване на
бъдещия иск.

По делата са представени доказателства за предявен бъдещ иск в срок, а
при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било отменяно служебно, на
основание чл. 390, ал.3 ГПК.

По някои от делата съдът не е посочил от кой момент тече определения
от него срок /обикновено двуседмичен или месечен срок/, по други дела
съдът е определил, че срокът тече от деня на внасяне на гаранцията или
считано от датата на получаване на съобщението, или от датата на получаване
на обезпечителната заповед, или от датата на обезпечителната заповед. Би
следвало практиката на съда да се уеднакви и съобрази с Тълкувателно
решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК.

С оглед установеното при проверката на този вид частни производства,
ще бъдат направени съответните изводи и препоръки.

Частни граждански дела, образувани по реда
на чл. 410 и чл. 417 ГПК

Общият брой на заповедните производства за 2017г. и 2018г. са, както
следва:

За 2017г. общ брой постъпили дела - 3009, от които 2367 бр. по чл. 410
ГПК и 642 бр. по чл. 417 ГПК;

За 2017 г. общ брой разгледани дела 3031, от които 2384 бр. по чл. 410
ГПК и 647 бр. по чл. 417 ГПК.

За 2018г. общ брой постъпили дела - 3307, от които 2698 бр. по чл. 410
ГПК и 609 бр. по чл. 417 ГПК.

За 2018 г. общ брой разгледани дела 3319, от които 2710 бр. по чл. 410
ГПК и 609 бр. по чл. 417 ГПК.

        Данните за броя на заповедните производства по съдии са следните:
Съдия Анна Великова - 194 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410

ГПК- 163 бр. и по чл. 417 ГПК- 31 бр.); 194 бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК- 163 бр. и по чл. 417 ГПК- 31 бр.);   219 бр. постъпили за 2018 г.
(по чл. 410 ГПК- 180 бр. и по чл. 417 ГПК- 39 бр.);  220 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 181 бр. и по чл. 417 ГПК- 39 бр.)

Съдия Станимир Ангелов - 283 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 225 бр. и по чл. 417 ГПК- 58 бр.); 283 бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК- 225 бр. и по чл. 417 ГПК- 58 бр.);   315 бр. постъпили за 2018 г.
(по чл. 410 ГПК- 248 бр. и по чл. 417 ГПК- 67 бр.);  315 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 248 бр. и по чл. 417 ГПК- 67 бр.)
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Съдия Соня Дженкова - 287 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 226 бр. и по чл. 417 ГПК- 61 бр.); 292 бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК 231 бр. и по чл. 417 ГПК- 61 бр.);   324 бр. постъпили за 2018 г.
(по чл. 410 ГПК- 257 бр. и по чл. 417 ГПК- 67 бр.);  326 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 259 бр. и по чл. 417 ГПК- 67 бр.)

Съдия Любомир Генов - 277 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 218 бр. и по чл. 417 ГПК- 59 бр.); 277 бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК- 218 бр. и по чл. 417 ГПК- 59 бр.);   295 бр. постъпили за 2018 г.
(по чл. 410 ГПК- 254 бр. и по чл. 417 ГПК- 41 бр.);  295 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 254 бр. и по чл. 417 ГПК- 41 бр.)

Съдия Албена Колева - 267 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 203 бр. и по чл. 417 ГПК- 64 бр.); 274  бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК- 208 бр. и по чл. 417 ГПК- 66 бр.);   294 бр. постъпили за 2018 г.
(по чл. 410 ГПК- 247 бр. и по чл. 417 ГПК- 47 бр.);  296 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 249 бр. и по чл. 417 ГПК- 47 бр.)

Съдия Павлина Паскалева - 298 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 233 бр. и по чл. 417 ГПК- 65 бр.); 300 бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК- 234 бр. и по чл. 417 ГПК- 66 бр.);   319 бр. постъпили за 2018 г.
(по чл. 410 ГПК- 254 бр. и по чл. 417 ГПК- 65 бр.);  319 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 254 бр. и по чл. 417 ГПК- 65 бр.)

Съдия Стела Тонева - 271 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410 ГПК-
214 бр. и по чл. 417 ГПК- 57 бр.); 271 бр. разгледани дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 214 бр. и по чл. 417 ГПК- 57 бр.);   303 бр. постъпили за 2018 г. (по чл.
410 ГПК- 246 бр. и по чл. 417 ГПК- 57 бр.);  304 бр. разгледани за 2018 г. (по
чл. 410 ГПК- 247 бр. и по чл. 417 ГПК- 57 бр.)

Съдия Мирослава Неделчева - 272 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл.
410 ГПК- 213 бр. и по чл. 417 ГПК- 59 бр.); 273 бр. разгледани дела за 2017 г.
(по чл. 410 ГПК- 213 бр. и по чл. 417 ГПК- 60 бр.);   317 бр. постъпили за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 257 бр. и по чл. 417 ГПК- 60 бр.);  317 бр. разгледани за
2018 г. (по чл. 410 ГПК- 247 бр. и по чл. 417 ГПК- 60 бр.)

Съдия Николай  Николов - 300 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 235 бр. и по чл. 417 ГПК- 65 бр.); 300 бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК- 235 бр. и по чл. 417 ГПК- 65 бр.);   310 бр. постъпили за 2018 г.
(по чл. 410 ГПК- 256 бр. и по чл. 417 ГПК- 54 бр.);  314 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 260 бр. и по чл. 417 ГПК- 54 бр.)

Съдия Татяна Лефтерова - 296 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 226 бр. и по чл. 417 ГПК- 70 бр.); 300 бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК- 230 бр. и по чл. 417 ГПК- 70 бр.);   310 бр. постъпили за 2018 г.
(по чл. 410 ГПК- 251 бр. и по чл. 417 ГПК- 59 бр.);  312 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 253 бр. и по чл. 417 ГПК- 59 бр.)

Съдия Деница Петкова – 264 бр. постъпили дела за 2017 г. (по чл. 410
ГПК- 211 бр. и по чл. 417 ГПК- 53 бр.); 267 бр. разгледани дела за 2017 г. (по
чл. 410 ГПК- 213 бр. и по чл. 417 ГПК- 54 бр.);   301 бр. постъпили за 2018 г.
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(по чл. 410 ГПК- 248 бр. и по чл. 417 ГПК- 53 бр.);  301 бр. разгледани за 2018
г. (по чл. 410 ГПК- 248 бр. и по чл. 417 ГПК- 53 бр.)

Съдия Галя Митева - 0 бр. постъпили дела за 2017 г.; 0 бр. разгледани
дела за 2017 г.;   0 бр. постъпили за 2018 г.;  0 бр. разгледани за 2018 г.

Съдия Кристиана Кръстева - 0 бр. постъпили дела за 2017 г.; 0 бр.
разгледани дела за 2017 г.;   0 бр. постъпили за 2018 г.;  0 бр. разгледани за
2018 г.

Общият брой на частните граждански дела по чл. 130, ал. 3 от СК за
2017г. и 2018г. са, както следва:

За 2017 г. общ брой постъпили дела - 127, общ брой разгледани дела –
129;

За 2018г. общ брой постъпили дела -127, общ брой разгледани дела –127.

Данните за броя на частните граждански дела по чл. 130, ал. 3 от СК по
съдии са следните:

Съдия Анна Великова – 13  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2017г.;
12 бр. постъпили и 12 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Станимир Ангелов - 10 бр. постъпили и 10 бр. разгледани за
2017г.; 7 бр. постъпили и 7 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Соня Дженкова – 14  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2017г.;
5 бр. постъпили и 5 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Любомир Генов – 14  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2017г.;
14 бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Албена Колева – 13  бр. постъпили и 13 бр. разгледани за 2017г.;
17 бр. постъпили и 17 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Павлина Паскалева – 9  бр. постъпили и 9 бр. разгледани за
2017г.; 6 бр. постъпили и 6 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Стела Тонева – 17  бр. постъпили и 18 бр. разгледани за 2017г.; 13
бр. постъпили и 13 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Мирослава Неделчева – 14  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за
2017г.; 9 бр. постъпили и 9 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Николай Николов – 8  бр. постъпили и 8 бр. разгледани за 2017г.;
16 бр. постъпили и 16 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Татяна Лефтерова – 7  бр. постъпили и 7 бр. разгледани за 2017г.;
14  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Деница Петкова – 8  бр. постъпили и 8 бр. разгледани за 2017г.;
14 бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Галя Митева – 0  бр. постъпили и 0 бр. разгледани за 2017г.; 0 бр.
постъпили и 0 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Кристиана Кръстева   – 0  бр. постъпили и 0 бр. разгледани за
2017г.; 0 бр. постъпили и 0 бр. разгледани за 2018г.
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Проверени бяха на случаен принцип следните дела, по съдии:
Ч.гр.д. № 4320/2017г. е образувано и разпределено на 28.11.2017г.по

заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано предния ден, на доклад на
съдия Великова. На 29.11.2017 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. С разпореждане от 17.01.2018г. е изискана справка за
трудов договор на длъжника. С разпореждане от 31.01.2018г. на заявителя са
дадени указания за предявяване на иск в едномесечен срок. С определение от
14.03.2018г. съдът е констатирал, че указанията не са изпълнени, обезсилил е
заповедта за изпълнение и е прекратил производството по делото.

Ч.гр.д. №65/2018г. е образувано и разпределено на 19.03.2018 г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, докладвано от
съдия Петкова. С разпореждане от 21.03.2018г. е издадена заповед за
изпълнение, постановено е незабавно изпълнение и е издаден изпълнителен
лист. За издаването му има надлежно отбелязване върху заповедта и
документа, съгласно чл.418, ал.2 ГПК. На 02.08.2018г. е депозирано
възражение от длъжника. С определение от 08.08.2018г. искането на длъжника
е оставено без движение. Определението е потвърдено от ОС-Добрич.

Ч.гр.д. № 4059/2017г. е образувано и разпределено на 02.11.2017г.по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано предния ден, на доклад на
съдия Паскалева. На 03.11.2017 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщение е връчено на длъжника на 09.11.2017г.,
възражение е депозирано на 23.11.2017г. С разпореждане от 30.11.2017г. на
заявителя са дадени указания. С определение от 03.01.2018г. съдът частично е
обезсилил заповедта за изпълнение, за част от сумата на заявителя са дадени
указания за предявяване на иск, а за останалата част е издаден изпълнителен
лист, а с определение от 27.02.2018г. съдът е констатирал, че заявителя не е
представил доказателства за предявен иск и е обезсилил заповедта в нея част.

Ч.гр.д. №65/2018г. е образувано и разпределено на 17.05.2018 г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано на 16.05.2018г., докладвано
от съдия Ангелов. С разпореждане от 21.05.2018г. е издадена заповед за
изпълнение, постановено е незабавно изпълнение. В същият ден е издаден
изпълнителен лист. За издаването му има надлежно отбелязване върху
заповедта и документа, съгласно чл.418,ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 1215/2018г. е образувано и разпределено на 23.03.2018г.по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Лефтерова. С разпореждане от 26.03.2018г. заявлението частично е
отхвърлено, а за останалата част е издадена заповед за изпълнение,
постановено е незабавно изпълнение и е издаден изпълнителен лист. За
издаването му има надлежно отбелязване върху заповедта и документа,
съгласно чл.418,ал.2 ГПК. На 04.07.2018г. е депозирана молба от заявителя с
оглед разпоредбата на чл. 415, ал. 1 ГПК с искане от съда за даването на
указания за предявяване на иск по отхваърлената част в заявлението. На
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09.07.2018г. е депозирана молба за поправка на разпореждането. С
разпореждане от 10.07.2018г. е допусната поправка на ОФГ. С друго
разпореждане от 10.07.2018г. на заявителя са дадени указания относно
предявяването на осъдителен иск.

Ч.гр.д. №4539/2018г. е образувано и разпределено на 08.11.2018 г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден., докладвано от
съдия Тонева. С разпореждане от 09.11.2018г. е издадена заповед за
изпълнение. На 09.11.2018г. е издаден изпълнителен лист. За издаването му
има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, съгласно чл.418,ал.2
ГПК.

Ч.гр.д. № 77/2017г. е образувано и разпределено на 11.01.2017г.по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано предния ден, на доклад на
съдия Райчева. На 11.01.2017 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщение е връчено на длъжника на 07.02.2017г.,
възражение е депозирано на 14.02.2017г.. С разпореждане от 15.02.2017г. на
заявителя са дадени указания. С молба от 29.03.2017г. заявителя е представил
доказателства за предявен иск, а след влизане в сила на съдебното решение, с
разпореждане от 12.06.2019г. е издаден изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 4378/2017г. е образувано и разпределено на 01.12.2017г.по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано предния ден, на доклад на
съдия Николов. На 01.12.2017 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщение е връчено на длъжника на 12.01.2018г.,
възражение не е депозирано. С разпореждане от 05.02.2017г. е издаден
изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 5001/2018г. е образувано и разпределено на 10.12.2018г.по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Дженкова. На 11.12.2018 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщение не е връчено. С разпореждане от
31.01.2019г. на заявителя са дадени указания да предяви иск за установяване
на вземането си. Съобщение е връчено на 22.02.2019г., а доказателство за
предявения иск е депозирано с молба от 20.03.2019г.

Ч.гр.д. № 1317/2018г. е образувано и разпределено на 30.03.2018г.по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Колева. С разпореждане от 02.04.2018г. заявлението е отхвърлено,
разпореждането е потвърдено от ОС-Добрич. Депозирани са молби от
заявителя на 12.04.2018г., 24.04.2018г. и 27.10.2018г. С разпореждане от
29.10.2018г. искането на заявителя за намаляване на дължимата държавна
такса е отхвърлено. Разпореждането е потвърдено от ОС-Добрич.

Ч.гр.д. № 4378/2017г. е образувано и разпределено на 06.03.2017г.по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Генов. На 07.03.2017 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед
за изпълнение. Съобщение е връчено на длъжника на 13.03.2017г., възражение
не е депозирано. С разпореждане от 03.04.2017г. е издаден изпълнителен лист.
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КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на частни граждански дела по чл. 410 от ГПК констатира

бързина по всички производства. Спазена е местната подсъдност  по чл. 411,
ал.1 от ГПК, както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение
е издадена в същия ден или в деня след подаване на заявлението. Спазват се и
разпоредбите на чл. 415, ал. 2 ГПК  и чл. 416 ГПК като след влизане на
заповедта в сила, съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху
заповедта. По постъпили възражения срещу заявлението или в случаите, в
които разпореждането на съда не е връчено на длъжника, съдът е давал
указания за предявяване на иска. При неизпълнение на указанията съдът е
обезсилвал издадената заповед. От проверените частни граждански дела по чл.
417 от ГПК се установи, че съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2,
изр. 2-ро ГПК – налице е надлежно отбелязване върху документите,
послужили като основание за издаване на изпълнителен лист. Съдът е
постановявал разпореждането, с което е отхвърлено заявлението или е
издавана заповедта за изпълнение в рамките на един, два дни след подаване на
заявлението. Постановявано е незабавно изпълнение съгласно разпоредбата на
чл. 418, ал. 1 ГПК и е издаван изпълнителен лист.

Частни граждански дела, образувани по чл. 130, ал. 3 от СК

Общият брой на частните граждански дела по чл. 130, ал. 3 от СК за
2017г. и 2018г. са, както следва:

За 2017 г. общ брой постъпили дела - 127, общ брой разгледани дела –
129;

За 2018г. общ брой постъпили дела -127, общ брой разгледани дела –127.

Данните за броя на частните граждански дела по чл. 130, ал. 3 от СК по
съдии са следните:

Съдия Анна Великова – 13  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2017г.;
12 бр. постъпили и 12 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Станимир Ангелов - 10 бр. постъпили и 10 бр. разгледани за
2017г.; 7 бр. постъпили и 7 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Соня Дженкова – 14  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2017г.;
5 бр. постъпили и 5 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Любомир Генов – 14  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2017г.;
14 бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Албена Колева – 13  бр. постъпили и 13 бр. разгледани за 2017г.;
17 бр. постъпили и 17 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Павлина Паскалева – 9  бр. постъпили и 9 бр. разгледани за
2017г.; 6 бр. постъпили и 6 бр. разгледани за 2018г.;
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Съдия Стела Тонева – 17  бр. постъпили и 18 бр. разгледани за 2017г.; 13
бр. постъпили и 13 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Мирослава Неделчева – 14  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за
2017г.; 9 бр. постъпили и 9 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Николай Николов – 8  бр. постъпили и 8 бр. разгледани за 2017г.;
16 бр. постъпили и 16 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Татяна Лефтерова – 7  бр. постъпили и 7 бр. разгледани за 2017г.;
14  бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Деница Петкова – 8  бр. постъпили и 8 бр. разгледани за 2017г.;
14 бр. постъпили и 14 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Галя Митева – 0  бр. постъпили и 0 бр. разгледани за 2017г.; 0 бр.
постъпили и 0 бр. разгледани за 2018г.;

Съдия Кристиана Кръстева   – 0  бр. постъпили и 0 бр. разгледани за
2017г.; 0 бр. постъпили и 0 бр. разгледани за 2018г.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:

Ч.гр.д. № 4092/2018г. е образувано и разпределено на 11.10.2018г. по
молба от непълнолетен, чрез законния си представител, за сключване на
договор за делба, продажба на дружествени дялове и за назначаване на особен
представител, депозирана в същия ден, на доклад на съдия Великова. Д „СП“ е
уведомена на 15.10.2018г., социален доклад е депозиран на 23.10.2018г. С
определение от 24.10.2018г. съдът е върнал молбата и е прекратил делото.

Ч.гр.д. № 3045/2017г. е образувано и разпределено на 25.08.2017г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за продажба на недвижим
имот, на доклад на съдия Петкова. Д „СП“ е уведомена на 04.09.2017г.,
становище е депозирано на 11.09.2017г.  С решение от 11.09.2017г. съдът е
разрешил  продажбата.

Ч.гр.д. № 4946/2018г. е образувано и разпределено на 05.12.2018г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за теглене на сума от детски
влог, на доклад на съдия Паскалева. Д „СП“ е уведомена на 06.12.2018г.,
социален доклад е депозиран на 11.12.2018г. С решение от 12.12.2018г. съдът
е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 3676/2018г. е образувано и разпределено на 13.09.2018г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за получаване на суми от
помощи и добавки, на доклад на съдия Ангелов. С решение от 14.09.2018г.
съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 3816/2018г. е образувано и разпределено на 27.09.2018г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за теглене на сума от детски
влог, на доклад на съдия Тонева. С решение от 27.09.2018г. съдът е разрешил
тегленето.

Ч.гр.д. № 2960/2017г. е образувано и разпределено на 17.08.2017г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за теглене на сума от детски
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влог, на доклад на съдия Лефтерова. С решение от 22.08.2017г. съдът е
разрешил  тегленето.

Ч.гр.д. № 166/2017г. е образувано и разпределено на 18.01.2017г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за теглене на сума от детски
влог, на доклад на съдия Райчева. С решение от 19.01.2017г. съдът е разрешил
тегленето.

Ч.гр.д. № 1639/2017г. е образувано и разпределено на 19.05.2017г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за теглене на сума от
дарителска сметка, на доклад на съдия Николов. Д „СП“ е уведомена на
22.05.2017г., социален доклад е депозиран на 29.05.2017г.  С решение от
30.05.2017г. съдът е разрешил  тегленето.

Ч.гр.д. № 1020/2017г. е образувано и разпределено на 24.03.2017г. по
молба от непълнолетен, чрез законните си представители, за теглене на сума
от детски влог, на доклад на съдия Дженкова. Д „СП“ е уведомена на
29.03.2017г., социален доклад е депозиран на 05.04.2017г.  С решение от
06.04.2017г. съдът е разрешил  тегленето.

Ч.гр.д. № 1218/2017г. е образувано и разпределено на 12.04.2017г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за теглене на сума от
депозит, на доклад на съдия Лефтерова. Д „СП“ е уведомена на 18.04.2017г.,
социален доклад е депозиран на 20.04.2017г. Видно от протокол за избор на
докладчик, на 24.04.2017г. делото е преразпределено на доклад на съдия
Колева по дежурство. С решение от 25.04.2017г., постановено от съдия
Колева, съдът е разрешил  тегленето.

Ч.гр.д. № 2020/2018г. е образувано и разпределено на 14.05.2018г. по
молба от законен представител на непълнолетен, за теглене на сума от детски
влог, на доклад на съдия Великова. Д „СП“ е уведомена на 16.05.2018г.,
социален доклад е депозиран на 22.05.2018г. Видно от протокол за избор на
докладчик, на 23.05.2018г. делото е преразпределено на доклад на съдия Генов
по дежурство. С решениеот 23.05.2018г., постановено от съдия Генов,  съдът е
разрешил тегленето.

КОНСТАТАЦИИ:
При всички проверени дела, образувани по реда на чл. 130 СК се

установи, че съдът е преценявал интереса на ненавършилото пълнолетие дете
в максимално кратки срокове. Изисквани са становища от Дирекция
„Социално подпомагане“ с цел защита интереса на малолетното или на
непълнолетното дете. Съдебният акт е постановяван в деня на образуване и
разпределение на делото, респективно - депозиране на становището от ДСП
или на следващия ден, а в периода на съдебната ваканция пет дни след
подаване на молбата. Когато докладчикът е отсъствал, делото е
преразпределяно на друг докладчик с цел бързина на производството. При
проверката на този вид дела не бяха констатирани нарушения или забава на
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съдопроизводството. В повечето случаи съдът е постановявал решение, а в
други – определение.

Приключване на делата в установените срокове

Продължителност на производството.
Постановени съдебни решения.

Обща продължителност на производството за 2017г. и 2018г. Брой дела,
приключени в 3-месечен срок  (от образуване на делото до о.с.з., в което е
обявено за решаване).

За 2017г. общ брой дела -  4190;
За 2018г. общ брой дела  - 4428.

Данни за брой дела, приключени в 3-месечен срок  (от образуване на
делото до о.с.з., в което е обявено за решаване) от всеки съдия.

Съдия  Анна Великова  -    288  бр. за 2017г.;   303 бр. за 2018г.;
Съдия  Станимир Ангелов  -  396  бр. за 2017г.; 408  бр. за 2018г.;
Съдия  Соня Дженкова  -  403  бр. за 2017г.; 422  бр. за 2018г.;
Съдия  Любомир Генов  - 407 бр. за 2017г.;  422  бр. за 2018г.;
Съдия  Албена Колева  -  380  бр. за 2017г.;  402  бр. за 2018г.;
Съдия  Павлина Паскалева  -  410  бр. за 2017г.;  422  бр. за 2018г.;
Съдия  Стела Тонева  -   380  бр. за 201 г.; 408 бр. за 2018г.;
Съдия  Мирослава Неделчева  -  377 бр. за 2017г.; 418  бр. за 2018г.;
Съдия  Николай Николов  -  389  бр. за 2017г.; 421 бр. за 2018г.;
Съдия  Татяна Лефтерова   -  388 бр. за 2017г.; 395  бр. за 2018г.;
Съдия  Деница Петкова   -    377 бр. за 2017г.; 407  бр. за 2018г.;
Съдия  Галя Митева   -  0 бр. за 2017г.;  0 бр. за 2018г.;
Съдия  Кристиана Кръстева   - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.

Данни за брой дела, приключени в срок над 3 месеца (от образуване на
делото до о.с.з., в което е обявено за решаване).

За 2017 г. общ брой дела -  574;
За 2018 г. общ брой дела  -  726.

Данни за брой дела, приключени над 3-месечен срок  (от образуване на
делото до о.с.з., в което е обявено за решаване) от всеки съдия.

Съдия  Анна Великова  -  36  бр. за 2017 г.; 45  бр. за 2018 г.;
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Съдия  Станимир Ангелов  -  56  бр. за 2017 г.;  65 бр. за 2018 г.;
Съдия  Соня Дженкова  -  48 бр. за 2017 г.; 62 бр. за 2018 г.;
Съдия  Любомир Генов  -  50   бр. за 2017 г.;  50  бр. за 2018 г.;
Съдия  Албена Колева  -  55  бр. за 2017 г.;  78 бр. за 2018 г.;
Съдия  Павлина Паскалева  -  48   бр. за 2017 г.; 66  бр. за 2018 г.;
Съдия  Стела Тонева  - 47  бр. за 2017 г.;  71  бр. за 2018 г.;
Съдия  Мирослава Неделчева  -  60   бр. за 2017 г.; 74  бр. за 2018 г.;
Съдия  Николай Николов  -  63   бр. за 2017 г.; 77   бр. за 2018 г.;
Съдия  Татяна Лефтерова   -  64 бр. за 2017 г.; 66  бр. за 2018 г.;
Съдия  Деница Петкова   -  41  бр. за 2017 г.;  72  бр. за 2018 г.;
Съдия  Галя Митева   -  6  бр. за 2017 г.; 0 бр. за 2018 г.;
Съдия  Кристиана Кръстева   - 0 бр. за 2017 г.; 0 бр. за 2018 г.

Общ брой постановени решения за 2017г. и 2018г. - общо и по съдии.

Общ брой дела с постановени решения.

 За 2017 г. общ брой постановени решения - 1216, от които 1215 бр. в
законоустановения срок.

 За 2018г. общ брой постановени решения - 1262, от които 1255 бр. в
законоустановения срок.

 Данни за брой дела с постановени решения от всеки съдия за 2017г. и
2018г.:

Съдия Анна Великова - 82 бр. постановени решения за 2017г., всички в
законоустановения срок; 93 бр. постановени решения за 2018г., всички в
законоустановения срок;

Съдия Станимир Ангелов - 111 бр. постановени решения за 2017г.,
всички в законоустановения срок; 100 бр. постановени решения за 2018г.,
всички в законоустановения срок;

Съдия Соня Дженкова - 123 бр. постановени решения за 2017г., от които
122 бр. в законоустановения срок; 112 бр. постановени решения за 2018г., от
които 108 бр. в законоустановения срок;

Съдия Любомир Генов - 106 бр. постановени решения за 2017г.,
всичките в законоустановения срок; 124 бр. постановени решения за 2018г.,
всички в законоустановения срок;

Съдия Албена Колева - 132 бр. постановени решения за 2017г., всички в
законоустановения срок; 136 бр. постановени решения за 2018г., от които 133
бр. в законоустановения срок;

Съдия Павлина Паскалева - 107 бр. постановени решения за 2017г.,
всички в законоустановения срок; 119 бр. постановени решения за 2018г.,
всички в законоустановения срок;
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Съдия Стела Тонева - 122 бр. постановени решения за 2017г., от които
всички в законоустановения срок; 118 бр. постановени решения за 2018г.,
всички в законоустановения срок;

Съдия Мирослава Неделчева - 119 бр. постановени решения за 2017 г.,
всички в законоустановения срок; 116 бр. постановени решения за 2018 г.,
всички в законоустановения срок;

Съдия Николай Николов - 98 бр. постановени решения за 2017г., всички
в законоустановения срок; 127 бр. постановени решения за 2018г., всички в
законоустановения срок;

Съдия Татяна Лефтерова - 106 бр. постановени решения за 2017г.,
всички в законоустановения срок; 105 бр. постановени решения за 2018 г.,
всички в законоустановения срок;

Съдия Деница Петкова - 99 бр. постановени решения за 2017г., всички в
законоустановения срок; 112 бр. постановени решения за 2018 г., всички в
законоустановения срок;

Съдия Галя Митева - 11 бр. постановени решения за 2017г., всички в
законоустановения срок; 0 бр. постановени решения за 2018г.

Съдия Кристиана Кръстева - 0 бр. постановени решения за 2017г., 0 бр.
постановени решения за 2018 г.

Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок:

За 2017 г. общият брой постановени актове извън едномесечния срок са
2 бр. на съдия Соня Дженкова, както следва: гр. д. № 357/2017г. и гр.д. №
2291/2017г. и по двете решението е постановено един ден след срока по чл.
235, ал. 5 ГПК.

За 2018 г. общият брой постановени актове извън едномесечния срок е 9
бр. От тях 5 бр. са постановени от съдия Соня Дженкова,  3бр. от съдия
Албена Колева и 1 бр. от съдия Николов. По гр.д. № 3274/2016г. и по гр.д. №
3508/2017г. съдия Дженкова е постановила решението един ден след срока по
чл. 235, ал. 5 ГПК, по гр.д. № 3393/2017г. 3дни, по гр.д. № 284/2018г. 2 дни, а
по гр.д. № 3168/2017г. 4 дни след срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. Съдия Албена
Колева е постановила 2 решения два дни след срока по чл. 235, ал. 5 ГПК и
едно решение 4 дни след този срок, както следва: гр.д. № 2717/2017г.,
3459/2017г. и 4683/2017г.

Съдия Николай Николов е постановил едно решение един ден след
срока по чл. 235, ал. 5 ГПК – гр.д. № 4273/2017г.

 Данни за броя съдебни решения, постановени от всеки съдия в срок до 3
месеца от о.с.з., в което делото е обявено за решаване.

Съдия Анна Великова - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
Съдия Станимир Ангелов - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
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Съдия Соня Дженкова - 2 бр. за 2017г.; 5 бр. за 2018г.;
Съдия Любомир Генов - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2017г.;
Съдия Албена Колева - 0 бр. за 2017 г.; 3 бр. за 2018г.;
Съдия Павлина Паскалева - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
Съдия Стела Тонева - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
Съдия Мирослава Неделчева - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
Съдия Николай Николов - 0 бр. за 2017г.; 1 бр. за 2018г.;
Съдия Татяна Лефтерова - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
Съдия Деница Петкова - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
Съдия Галя Митева - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.;
Съдия Кристиана Кръстева - 0 бр. за 2017г.; 0 бр. за 2018г.

Няма съдебни решения, постановени в срок над 2 месеца от о.с.з., в
което делото е обявено за решаване за 2017г. и за 2018г.

Качеството на съдебните актове

Инстанционен контрол.
Резултат от обжалваните съдебни актове.

Общ брой постановени съдебни актове
2017г.
Общ брой постановени решения – 1 216 бр., от които 159 бр. обжалвани,

110 бр. потвърдени;
Общ брой постановени определения – 18 713 бр., от които 77 бр.

обжалвани, 51 бр. потвърдени;
2018г.
Общ брой постановени решения – 1 262 бр., от които 154 бр. обжалвани,

86 бр. потвърдени;
Общ брой постановени определения – 21 933 бр., от които 63 бр.

обжалвани, 36 бр. потвърдени;

По съдии:
2017г.
Съдия Станимир Ангелов -  111 бр. постановени решения, от които 16

бр. обжалвани, 9 бр. потвърдени;
                                             - 1819 бр. постановени определения, от които

10 бр. обжалвани,  8 бр. потвърдени;

Съдия Анна Великова  - 82 бр. постановени решения, от които 9 бр.
обжалвани, 8 бр. потвърдени;

                                           -  1261 бр. постановени определения, от които 7
бр. обжалвани, 5 бр. потвърдени;
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Съдия Татяна Лефтерова - 106 бр. постановени решения, 15 бр.
обжалвани, 10 бр. потвърдени;

                                             - 1560 бр. постановени определения, 8 бр.
обжалвани, 3 бр. потвърдени;

Съдия Соня Дженкова - 123 бр. постановени решения, 15 бр. обжалвани,
12 бр. потвърдени;

                                             - 1756 бр. постановени определения, 8 бр.
обжалвани,  7 бр. потвърдени;

Съдия Любомир Генов - 106 бр. постановени решения, 13 бр. обжалвани,
9 бр. потвърдени;

                                             - 1955 бр. постановени определения, 0 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени;

Съдия Албена Колева - 132 бр. постановени решения, 26 бр. обжалвани,
15 бр. потвърдени;

                                             - 1832 бр. постановени определения, 10 бр.
обжалвани, 5 бр. потвърдени

Съдия Павлина Паскалева - 107 бр. постановени решения, 17 бр.
обжалвани, 13 бр. потвърдени;

                                             - 1560 бр. постановени определения, 8 бр.
обжалвани, 3 бр. потвърдени;

Съдия Стела Тонева - 122 бр. постановени решения, 12 бр. обжалвани,  8
бр. потвърдени;

                                             - 1945 бр. постановени определения, 8 бр.
обжалвани, 7 бр. потвърдени;

Съдия Деница Петкова - 99 бр. постановени решения, 8 бр. обжалвани,
7 бр. потвърдени;

                                             - 1541 бр. постановени определения, 3 бр.
обжалвани, 2 бр. потвърдени;

Съдия Николай Николов - 98 бр. постановени решения, 9 бр. обжалвани,
6 бр. потвърдени;

                                             - 1626  бр. постановени определения, 6 бр.
обжалвани, 5 бр. потвърдени

Съдия Мирослава Неделчева - 119 бр. постановени решения, 13 бр.
обжалвани, 9 бр. потвърдени;
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                                             - 1812 бр. постановени определения, 8 бр.
обжалвани,  5 бр. потвърдени

Съдия Галя Митева  -  11 бр. постановени решения,  6 бр. обжалвани, 4
бр. потвърдени;

                                             -  46 бр. постановени определения, 1 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени;

 2018г.

Съдия Станимир Ангелов -  100 бр. постановени решения, от които 14
бр. обжалвани, 11 бр. потвърдени;

                                             - 2271 бр. постановени определения, от които
7 бр. обжалвани,  4 бр. потвърдени;

Съдия Анна Великова  - 93 бр. постановени решения, от които 5 бр.
обжалвани, 2 бр. потвърдени;

                                           -  1402 бр. постановени определения, от които 3
бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени;

Съдия Татяна Лефтерова - 105 бр. постановени решения, 16 бр.
обжалвани, 9 бр. потвърдени;

                                             - 1854 бр. постановени определения, 7 бр.
обжалвани, 3 бр. потвърдени;

Съдия Соня Дженкова - 112 бр. постановени решения, 14 бр. обжалвани,
13 бр. потвърдени;

                                             - 2089 бр. постановени определения, 6 бр.
обжалвани,  5 бр. потвърдени;

Съдия Любомир Генов - 124 бр. постановени решения, 5 бр. обжалвани,
2 бр. потвърдени;

                                             - 2338 бр. постановени определения, 2 бр.
обжалвани, 2 бр. потвърдени;

Съдия Албена Колева - 136 бр. постановени решения, 28 бр. обжалвани,
5 бр. потвърдени;

                                             - 2102 бр. постановени определения, 11 бр.
обжалвани, 5 бр. потвърдени

Съдия Павлина Паскалева - 119 бр. постановени решения, 15 бр.
обжалвани, 11 бр. потвърдени;
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                                             - 1808 бр. постановени определения, 14 бр.
обжалвани, 7 бр. потвърдени;

Съдия Стела Тонева - 118 бр. постановени решения, 13 бр. обжалвани,  9
бр. потвърдени;

                                             - 2065 бр. постановени определения, 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени;

Съдия Деница Петкова - 112 бр. постановени решения, 15 бр.
обжалвани,  8 бр. потвърдени;

                                             - 1945 бр. постановени определения, 5 бр.
обжалвани, 4 бр. потвърдени;

Съдия Николай Николов - 127 бр. постановени решения, 17 бр.
обжалвани, 10 бр. потвърдени;

                                             - 1944  бр. постановени определения, 6 бр.
обжалвани, 3 бр. потвърдени

Съдия Мирослава Неделчева - 116 бр. постановени решения, 12 бр.
обжалвани, 6 бр. потвърдени;

                                             - 2101 бр. постановени определения, 5 бр.
обжалвани,  3 бр. потвърдени

Съдия Галя Митева  -  0 бр. постановени решения,  0 бр. обжалвани, 0
бр. потвърдени;

                                             -  14 бр. постановени определения, 0 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени.

Общ брой отменени актове за съда – 40 бр. ; прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове -   3 бр.,  отменени актове с постановяване на нови
-  16 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 21 бр.;
отменени актове с прекратяване на производството по делото - 0 бр.

По съдии:
Съдия Станимир Ангелов - общо 2 бр. отменени актове; 1 бр.

прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 1 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Анна Великова - общо 2 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 2 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;
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Съдия Татяна Лефтерова - общо 6 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 4 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Соня Дженкова - общо 3 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 1 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Любомир Генов  - общо 3 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Албена Колева  -  общо 9 бр. отменени актове; 1 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 5 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Павлина Паскалева - общо 8 бр. отменени актове; 0 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 5 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Стела Тонева - общо 3 бр. отменени актове; 1 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 1 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Деница Петкова - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Николай Николов - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Мирослава Неделчева - общо 3 бр. отменени актове; 0 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 2 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Галя Митева - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване
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на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Кристиана Кръствева - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

2018г.

Общ брой отменени актове за съда – 50 бр. ; прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове -   9 бр.,  отменени актове с постановяване на нови
-  23 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 18 бр.;
отменени актове с прекратяване на производството по делото - 0 бр.;

По съдии:
Съдия Станимир Ангелов - общо 2 бр. отменени актове; 0 бр.

прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Анна Великова - общо 2 бр. отменени актове; 1 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Татяна Лефтерова - общо 7 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 4 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Соня Дженкова - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 1 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Любомир Генов  - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Албена Колева  -  общо 17 бр. отменени актове; 6 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 7 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 4 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;
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Съдия Павлина Паскалева - общо 5 бр. отменени актове; 0 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 4 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Стела Тонева - общо 3 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 1 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Деница Петкова - общо 3 бр. отменени актове; 1 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Николай Николов - общо 5 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с
постановяване на нови,  2 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Мирослава Неделчева - общо 4 бр. отменени актове; 0 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с
постановяване на нови,  2 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Галя Митева - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване
на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Кристиана Кръствева - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото.

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените справки и извършената на място проверка по

приключване на гражданските дела и постановяване на съдебните актове за
проверявания период, се установи, че почти всички решения са постановени в
законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, а останалите - в
рамките на от един до четири дни след едномесечния срок.

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния контрол
се констатира, че през 2018 г. се е увеличил броя на постановените решения
спрямо тези, постановени през 2017г., намалял е броя на постановените
определения, както и на броя на обжалваните актове, постановени  по
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граждански дела в РС-Добрич. От обжалваните през 2017г. съдебни актове
/159 бр. решения/, по-голямата част - 110 бр. са потвърдени от горните
инстанции. Тенденцията се е запазила и през 2018г., когато от обжалвани 154
бр. решения, 86 бр. са потвърдени от горни инстанции. Констатирано е
известно увеличение на броя на прогласените за нищожни и обезсилени
съдебни актове, както и на броя на отменени актове с постановяване на нови
през 2018г. спрямо 2017г. И през двете проверени години няма отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Обобщаване и анализ на дела, приключени с влезли в сила съдебни
актове – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ.

Влезли в сила съдебни решения по облигационни искове, вещни искове
или по СК, КТ и др., постановени в периода на проверката:

Дела на доклад на съдия Анна Великова
Гр.д. № 3302/2016 г. е образувано на 17.11.2016 г. по иск с правна

квалификация чл. 250 от КТ във вр. с чл. 52 от ЗЗД, по което на 12.06.2017 г. е
постановено решение в 1-месечен срок, потвърдено от Добричкия окръжен
съд с решение от 30.11.2017 г. по в.гр.д. № 369/2017 г., а ВКС не е допуснал
касационно обжалване на определение от 05.05.2018 г. по гр.д. № 846/2018 г.
по описа на Трето ГО.

 Гр.д. № 4749/2017 г. е образувано на 22.12.2017 г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 430 и сл. от ТЗ, чл. 86 от ЗЗД,
като решение е постановено на 11.10.2018 г. /в 1-месечен срок/, което е
потвърдено от Добричкия окръжен съд с решение от 22.02.2019 г. по в.гр.д. №
377/2018 г.

Дела на доклад на съдия Станимир Ангелов
Гр.д. № 2015/2017 г. е образувано на 20.06.2017 г. по иск с правна

квалификация чл. 108 ЗС. Решение е постановено на 22.12.2017 г. /в 1-месечен
срок/, което е потвърдено с решение от 30.04.2018 г. по в.гр.д. № 90/2018 г. по
описа на Добричкия окръжен съд.

Гр.д. № 1620/2018 г. е образувано на 23.04.2018 г. по иск с правна
квалификация чл. 124, ал. 1 от ГПК, като решение е постановено 31.10.2018 г.,
което е потвърдено с решение от 08.02.2019 г. по в.гр.д. № 547/2018 г. по
описа на Добричкия окръжен съд.

Дела на доклад на съдия Татяна Лефтерова
Гр.д. № 2221/2016 г. е образувано на 04.08.2016 г. по обективно

съединени искове с правна квалификация чл. 200, ал. 1 от КТ, чл. 86, ал. 1 във
вр. с чл. 84, ал. 3 от ЗЗД, като решение е постановено на 21.04.2017 г. /в 1-
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седмичен срок/, което е потвърдено с решение от 12.03.2018 г. по в.гр.д. №
247/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Гр.д. № 2371/2018 г. е образувано на 05.06.2018 г. по иска с правна
квалификация чл. 142, ал. 1 от СК, като решение е постановено на 12.11.2018
г., което е потвърдено с решение от 15.02.2019 г. по в.гр.д. № 10/2019 г. по
описа на Добричкия окръжен съд.

Дела на доклад на съдия Соня Дженкова
Гр.д. № 574/2017 г. е образувано на 22.12.2017 г. по иск с правно

основание чл. 576 във вр. с  чл. 579, ал. 2 от ЗЗД, като решение е постановено
на 16.05.2017 г. /в 1-месечен срок/, което е потвърдено с решение от
27.10.2017 г. по в.гр.д. № 304/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд и
преквалифициран иска по чл. 27 във вр. с чл. 30 от ЗЗД.

Гр.д. № 1950/2017 г. е образувано на 13.06.2017 г. по иск с правно
основание чл. 211 във вр. с чл. 203, ал. 2 от КТ във вр. с чл. 45 и 86 от ЗЗД,
като решени е постановено на 08.01.2018 г. /в 1-месечен срок/, потвърдено с
решение от 18.05.2018 г. по в.гр.д. № 131/2018 г. по описа на Добричкия
окръжен съд, който е преквалифицирал главния иск по чл. 207 от КТ

Дела на доклад на съдия Любомир Генов
Гр.д. № 1808/2016 г. е образувано на 23.06.2016 г. по иск с правна

квалификация чл. 108 от ЗС, като решение е постановено на 05.04.2017 г. /в 1-
месечен срок/, потвърдено с решение от 12.10.2017 г. по в.гр.д. № 228/2017 г.
по описа на Добричкия окръжен съд, на което не е допуснато касационно
обжалване от ВКС с определение от 02.08.2018 г. по гр.д. № 202/2018 г. на II
ГО.

Гр.д. № 2064/2018 г. е образувано на 15.05.2018 г. по иск с правна
квалификация чл. 31, ал. 2 от ЗС, като решение е постановено на 07.12.2018 г.
/в 1-месечен срок/, което е потвърдено с решение от 23.04.2019 г. по в.гр.д. №
100/2019 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Дела на доклад на съдия Албена Колева
Гр.д. № 2973/2016 г. е образувано на 21.10.2016 г. в производство по чл.

59, ал. 9 от СК, като решение е постановено на 13.02.2017 г. /в 1-месечен
срок/, което е потвърдено с решение от 07.08.2017 г. по в.гр.д. № 181/2017 г.
по описа на Добричкия окръжен съд.

Гр.д. № 4842/2017 г. е образувано на 29.12.2017 г. по иска с правна
квалификация чл. 410, ал. 2 от КЗ, като решение е постановено на 12.11.2018 г.
/в 1-месечен срок/, което е потвърдено с решение от 08.03.2019 г. по в.гр.д. №
33/2019 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Дела на доклад на съдия Павлина Паскалева
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Гр.д. № 1295/2017 г. е образувано на 20.04.2017 г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ, като
решение е постановено на 11.07.2017 г. /в 2-седмичен срок/, отменено с
решение от 16.10.2017 г. по в.гр.д. № 405/2017 г. на Добричкия окръжен съд,
на което е допуснато касационно обжалване от ВКС по гр.д. № 211/2018 г. –
отменено е въззивното решение и спорът е решен по същество.

Гр.д. № 346/2018 г. е образувано на 26.01.2018 г. с молба на основание
чл. 17 от ЗЗДН, като решение е постановено на 27.02.2018 г. /в 1-дневен срок/,
което е потвърдено с решение от 23.04.2018 г. по в.гр.д. № 156/2018 г. по
описа на Добричкия окръжен съд.

Дела на доклад на съдия Стела Тонева
Гр.д. № 1637/2016 г. е образувано на 07.06.2016 г. по обективно

съединени искове с правна квалификация чл. 240, ал. 1 от ЗДД, като решение е
постановено на 09.01.2017 г. /в 1-месечен срок/, което е потвърдено с решение
от 06.06.2017 г. по в.гр.д. № 134/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Гр.д. № 4668/2017 г. е образувано на 20.12.2017 г. по иск с правна
квалификация чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, като решение е постановено на 27.07.2018 г.
/в 1-месечен срок/, което е потвърдено с решение от 08.11.2018 г. по в.гр.д. №
262/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Дела на доклад на съдия Деница Петкова
Гр.д. № 328/2017 г. е образувано на 30.01.2017 г. по иск с правна

квалификация чл. 422, ал. 1 във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, като решение е
постановено на 19.06.2017 г. /в 1-месечен срок/, което е потвърдено с решение
от 18.12.2017 г. по в.гр.д. № 307/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Гр.д. № 2593/2017 г. е образувано на 25.07.2017 г. по иска с правна
квалификация чл. 200 от КТ, като решение е постановено на 13.07.2018 г. /в 1-
месечен срок/, което е потвърдено с решение от 15.02.2019 г. по в.гр.д. №
519/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Дела на доклад на съдия Николай Николов
Гр.д. № 1768/2017 г. е образувано на 31.05.2017 г. по обективно

съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ, като
решение е постановено на 28.08.2017 г. /в 10-дневен срок/, потвърдено с
решение от 20.11.2017 г. по в.гр.д. № 464/2017 г.  на Добричкия окръжен съд,
на което не е допуснато касационно обжалване с определение от 30.05.2018 г.
по гр.д. № 441/2018 г. по описа на IV ГО на ВКС.

Гр.д. №4838/2017 г. е образувано на 28.12.2017 г. е образувано на
28.12.2017 г. по обективно съединени искове с правна квалификация чл. 344,
ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ, като решение е постановено на 17.04.2018 г.,
потвърдено с решение от 09.07.2018 г. по в.гр.д. № 252/2018 г. на Добричкия
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окръжен съд, на което не е допуснато касационно обжалване с определение от
18.12.2018 г. по гр.д. № 3702/2018 г. по описа на III ГО на ВКС.

Дела на доклад на съдия Мирослава Неделчева
Гр.д. № 2573/2015 г. е образувано на 29.07.2015 г. по иск с правна

квалификация чл. 26, ал. 2 от ЗЗД във вр. с чл. 478 от ГПК /отм./, като решение
е постановено на 27.02.2017 г. /в 1-дневен срок/, отменено с решение по в.гр.д.
№ 285/2017 г. на Добричкия окръжен съд, на което е допуснато касационно
обжалване от ВКС, като с решение от 14.12.2018 г. по гр.д. № 5100/2017 г. е
отменено въззивното решение и спорът е решен по същество.

Гр.д. № 1158/2017 г. е образувано на 05.04.2017 г. по иск с правна
квалификация чл. 59, ал. 9 от СК, като решение е постановено на 08.01.2018 г.
/в 1-месечен срок/, което е потвърдено с решение от 23.04.2018 г. по в.гр.д. №
73/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

КОНСТАТАЦИИ:
При извършения анализ и обобщение на делата, които са приключени с

влязъл в сила съдебен акт в РС-Добрич не се установи противоречива съдебна
практика. По проверените дела няма и констатирана забава на
съдопроизводството. Решенията са постановявани предсрочно или до един
месец.

                           Обобщени изводи. Препоръки.

Въз основа на констататираното при извършената комплексна планова
проверка по граждански дела в Районен съд – Добрич може да се направят
следните изводи:

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на
настоящия акт е видно, че същите са образувани според нормативните
изисквания на Правилника за администрацията на съдилищата и са
приключили в повечето от случаите в срок, дори предсрочно. Регистратурата и
съдебното деловодство се стремят да изпълняват задълженията си точно и
отговорно. Делата са предавани физически на съдията – докладчик
обикновено веднага след образуването и разпределението им или на
следващия ден. Постъпващите по делата съдебни книжа веднага се обработват
и се докладват на съдията - докладчик. Призовките и съобщенията се изготвят
и се изпращат в деня или на следващия ден след  указанията на съда.
Изключение прави едно от проверените дела с кратки процесуални срокове,
при което съобщението до компетентната ДСП е изпратено едва след второто
указание на съда. Протоколите от съдебните заседания са съставяни прегледно
и ясно, а съдебните книжа, постъпващи или създадени по делата са
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номерирани и са прикрепвани последователно от съдебните служители, с
изключение на едно от спрените производства, при което извършените от
деловодител справки не бяха прикрепени.

При проверката на деловодните книги и регистри се установи, че същите
съдържат изискуемата според ПАС информация, водят се съобразно нормите
на цитирания правилник. Съдебните служители полагат усилия, а
ръководството на съда упражнява периодичен контрол. Изключение прави
Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК, който не се води
съобразно нормата на чл. 52 ПАС. Според цитираната разпоредба, регистърът
на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК, който следва да осигурява
публичност и право на достъп на всеки до съдебните решения при спазване
изискванията на чл. 64 ЗСВ, се образува от последователното подреждане на
съдебните решения, като съдебният служител удостоверява с подписа си
датата на обявяване на решението. В РС-Добрич в регистъра се подреждат
извадки от съдебни решения – диспозитив, без мотиви  и подпис. По едно от
делата датите на съдебния акт и датата на връщане на делото в деловодството
на съда, посочена в срочната книга, не съвпадат.

Препоръчително е в бъдеще да се спазват всички разпоредби на ПАС
при водене на деловодните книги и регистри.

Образуване на делата. Оставяне на и.м. без движение.

Създадена е много добра организация на работата по образуване и
разпределение на делата, постъпващи в Районен съд - Добрич. Спазва се
изискването по чл. 35, ал.4 ПАС за образуване и разпределение на делата в
деня на постъпването или най-късно на следващия ден след постъпване на
книжата в съда, от разпределящия съдия.

За образуване на делата се полага печат върху исковата молба.
Утвърдени са и се спазват вътрешни Правила за случайно разпределение на
делата в РС-Добрич, които са актуализирани със заповеди на председателя на
съда. Не бяха констатирани нарушения, пропуски или видими белези за
манипулиране на електронната система, будещи съмнение за неприлагане или
заобикаляне на случайнния избор на докладчик. Протоколите за избор на
докладчик, с дата и подпис на разпределящия съдия са прилагани по делата.

Установи се относително равномерна натовареност между гражданските
съдии по отношение на общия брой дела за разглеждане и броя на
заседателните дни. Видно от предоставените данни за годишната
индивидуална натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела по
Правилата за оценка на натовареността на съдиите, за 2017г. най-натоварени
са били съдиите Соня Дженкова /105,47/, Станимир Ангелов /103,13/ и Анна
Великова /101,73/, а за 2018г. - съдиите Павлина Паскалева / 119,45/, Анна
Великова /115,64/ и  Албена Колева /115,45/. По показатеил брой заседателни
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дни, най-натоварени и през двете години са били съдиите Николай Николов  и
Деница Петкова.

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата,
образувани по реда на бързото производство и дела с кратки процесуални
срокове са администрирани своевременно при постъпването на исковите
молби/молби в съда.

По изключение някои от исковите молби са оставяни без движение
поради констатирани нередовности по тях, свързани най-вече с уточняване на
иска и заплащане на държавни такси.

Движение на делата. Спрени производства

Анализът на данните показва, че с най-голям дял от гражданските дела,
образувани преди 01.01.2017г. и неприключили към датата на изготвената
справка са производствата за съдебни делби, по които е постановено решение
по І-ва фаза – допускане на делбата и производството е продължило във ІІ-ра
фаза. Всички проверени дела са образувани и разпределяни в деня на подаване
на исковата молба или на следващия ден и фактически са предавани без забава
на съдията-докладчик. Изискванията по чл. 9 ЗСВ за  разпределение на делата
на случаен принцип са спазвани и по делата са приложени протоколи за
случайно разпределение. Съдът е администрирал исковите молби в кратки
срокове - 3, 4 дни след образуване на делото, с редки изключения - до месец и
5 дни (гр.д. № 4047/2015г.). Преписи от исковете са изпращани по
разпореждане по чл. 131 ГПК в деня на назначаване на особения представител
или от 5 до 14 дни след отстраняване на нередовностите в исковата молба.
Определението по чл. 140 ГПК е постановявано около 4, 5 дни  до един месец
след депозиране на отговор от ответника. Първите открити заседания са
насрочвани за след месец, месец и половина. Съдебните заседания са отлагани
за след един до два месеца.

По-дългата продължителност на производството по този вид дела е
обоснована от обжалването на решенията по допускане на делбата и
определенията на съда пред по - горни инстанции, големият доказателствен
материал за събиране, трудности при връчване на съдебни книжа,
назначаването на особени представители, спиране на производството и
отсрочването на заседания поради служебна ангажираност.

При проверката на исковите производства, образувани през 2017 г. и 2018
г. и неприключили към момента на проверката се установи, че всички дела са
образувани и разпределяни в деня на подаване на исковата молба и физически
са предавани на съдията-докладчик веднага. По всички дела са приложени
протоколи за избор на докладчик. Делата са администрирани незабавно в
същия ден, на следващия ден или най-късно до четири, пет дни след
образуването, а когато делото е администрирано с разпореждане по чл. 131
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ГПК, същите са постановявани в рамките на 17 – 19 дни. Изключение от това
са гр.д. № 3754/2017г. и гр.д. № 3798/2017г., по които първите разпореждания
са постановени респективно след 1 месец и 17 дни след образуване на делото.
При по-голяма част от проверените дела разпорежданията  по чл. 131 ГПК са
постановявани в същия ден или 1 – 2 дни след отстраняване на нередовностите
в исковата молба, 17 – 19 дни след образуване на делото, а по гр.д. №
3208/2018г. – близо 3 месеца след отстраняване на нередовностите.
Определения по чл. 140 ГПК са постановявани в рамките от 4 дни до месец
след депозиране на отговор по исковата молба или след изтичане на срока за
отговор, а по изключение и в рамките на 2-3 месеца след получаване на
отговора на исковата молба - гр.д. № 3208/2018г. и гр.д. № 4125/2017г. С
определенията са изготвяни проекти на доклад, допускано е събирането на
доказателства и са насрочвани открити съдебни заседания в рамките на един -
два месеца. Съдебните заседания по делата във втора фаза на делбата са
насрочвани след 2 до над 3 месеца, когато делото е отлагано по
доказателствата, а следващите съдебни заседания са насрочвани за след 2
седмици до над един месец.

Отстраняване на нередовности по исковите молби, трудности при
връчване на съдебни книжа, предоставяне на правна помощ и назначаване на
особен представител, преразпределяне на дела поради отсъствие на докладчик,
конституиране на страни, спиране на производството, делбени производства в
две фази, с фактическа и правна сложност са част от основните предпоставки
за констатираната продължителност на съдопроизводството.

Проверените по реда на бързото производство дела са администрирани,
движени и приключвани според разпоредбите на чл. 311, чл. 312 и чл. 315
ГПК и чл. 316 ГПК. В РС-Добрич образуването и разпределението на всички
бързи производства  се е извършвало в деня на подаване на исковите молби в
съда или по изключение на следващия ден. Върху исковите молби е полаган
печат за образуване на делата. Веднага след разпределението им делата са
предавани на съдията-докладчик. Констатирани са различия при
постановяване на съдебните актове по този вид производства – част от
съдиите са постановили определение за насрочване на делото, а други -
разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК. С акта за насрочване по чл. 312 ГПК
съдиите са изготвяли доклад по делото и са се произнасяли по допустимостта
на доказателствата, според изискването по чл. 312, ал.1,т.4 ГПК.

Триседмичният срок, в който съдът насрочва първото съдебно
заседание, съгласно чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, е спазван. Съдебното дирене е
приключвало в едно до две съдебни заседания, проведени през кратки
интервали от време, рядко до 3, 4 съдебни заседания - при трудови спорове.
Спазвано е и изискването по чл. 315, ал.2 ГПК – съдът е посочвал деня, в
който ще обяви решението си и обявената дата е спазвана, като в някои случаи
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съдебният акт е постановен и по-рано, преди изтичане на двуседмичния срок
по чл. 316 ГПК.

Част от проверените от този вид дела са обжалвани, а постановените по
тях решения или определения по молби за съдебни разноски са
потвърждавани от въззивната инстанция. По делата се установи, че са издвани
и изпълнителни листове, за което е направено отбелязване върху
постановените решения, според чл. 406, ал.3 ГПК.

По делата, по които са засегнати права и интереси на малолетни и
непълнолетни деца, компетентната ДСП по настоящия адрес на детето е била
уведомена и по делата са представени социални доклади, според нормата на
чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето. Един от съдиите е указал да се
уведоми ДСП, като заинтересована страна още с разпореждането по чл. 131
ГПК, а останалите съдии - с определението или разпореждането по чл. 312
ГПК, с което обявяват доклада по делото и насрочват първото съдебно
заседание. Констатирано бе, че указание на съда за уведомяване на
компетентната ДСП не винаги се изпълнява своевременно от съдебен
служител. По едно от проверените дела съдът е отсрочил съдебно заседание
поради служебна командировка, което следва да не се допуска като повод за
отлагане на задседания по дела - бързи производства и дела с кратки
процесуални срокове.

Общото събрание на съдиите би могло да обсъди практиката на съда по
този вид дела, с оглед избягване на пропуски и уеднаквяване на съдебната
практика във връзка с констатираните различия, в това число и различните
съдебни актове, издавани от съда при насрочването им в първо съдебно
заседание.

По дела, разглеждани по реда на Закона за закрила на детето не бяха
констатирани забава или нарушения на производството. Образувани са и
разпределяни в деня на подаване на молбата в съда от разпределящ съдия,
видно от приложените протоколи за случаен избор. Администрирани са без
забава и делото е насрочвано в рамките на един месец, като по част от делата –
и по рано - до 20 дни. Някои от съдиите са докладвали подадената молба по
реда на ЗЗДт и са насрочвали първото о.с.з. с определение, а други – с
разпореждане. Повечето производства са приключвани с едно съдебно
заседание. Следващи съдебни заседания са провеждани по изключение, след
месец, до два месеца /по едно от проверените дела/.

По всички дела е спазвана разпоредбата на  чл.28 от ЗЗДт, съгласно
която 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. Почти всички съдебни актове са постановявани преди
изтичане на едномесечния срок, като в някои случаи дори в еднодневен срок,
което следва да се подчертае като отлична практика. Постановените решения
по всички проверени дела не са били обжалвани пред въззивен съд.
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Установените различия в съдебната практика по отношение на постановените
актове и по този вид дела следва да се обсъдят на общо събрание на съдиите в
РС-Добрич.

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, бе констатирано, че
съобразно разпоредбата на  чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, се спазва едномесечния срок
за насрочване на открито съдебно заседание, като по някои от проверените
дела, о.с.з. е насрочвано и в по-кратък срок – до 20 дни. При наличие на данни
за пряка и непосредствена последваща опасност за живота или здравето на
пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в з.з. без
призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна защита в срок до 24
часа от получаването на молбата или от отстраняване на нередовностите по
нея. Производството е провеждано без забава - в едно или най-много до 3, 4
о.с.з., насрочвани до един месец.

Дела са приключили с решение, обявени в публично заседание,
съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН, в кратък срок – до един месец от о.с.з., в което е
приключило съдебното дирене.

В повечето случаи е спазвана нормата на чл. 15,ал.6 ЗЗДт. и съдът е
уведомявал компетентната ДСП по настоящия адрес на детето за представяне
на становище или социален доклад. Констатирано бе по едно от делата, че
компетентната ДСП не е била уведомена, въпреки че има данни за засегнати
интереси на дете.

Проверката установи, че част от съдиите с определение са се произнесли
по представените доказателства и са указвали да се издаде заповед за
незабавна защита, а в други случаи съдът направо е издавал заповед за
незабавна защита; по едно от делата съдът е указал да се призове ДСП като
контролираща страна, а в други случаи, при наличие на данни за засегнати
права и законни интереси на дете ДСП не е била уведомявана; по някои дела
указанията са давани с разпореждане, а по други - с определение, с оглед на
което и за уеднаквяване на съдебната практика ще бъде направена съответната
препоръка.

Спазва се и разпоредбата на 78, ал.5 ПАС - делата, чието разглеждане е
свързано с кратки процесуални срокове, са обозначени с жълт етикет, което
допринася за срочното им администриране.

Анализът на проверените спрени производства, образувани през 2017г. и
2018г. в РС-Добрич показва, че същите се администрират ритмично. Забава на
съдопроизводството не е констатирана. По някои от проверените дела се
установи, че при отрязяване на информацията от деловодител в  утвърдения от
председателя на съда образец, са допускани грешки. Похвално е старанието на
ръководството да се утвърди специален образец на справка по чл. 38,т.10
ПАС, но недоброто изпълнение на създадените вътрешни правила от страна на
съдебни служители води до неефективност и не следва да се допуска в
бъдеще.
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Проверката установи, че за проверявания период постановените отводи
по гражданските дела на съдиите от РС-Добрич са се увеличили 3 пъти през
2018г. спрямо тези през 2017г. Това се дължи на отвеждането на всички съдии
от разглеждането на няколко дела по описа на РС-Добрич поради колегиални
отношения със страна по делото. По-голямата част от отводите са на
основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК. При всички проверени дела се установи, че
съдът се е отстранявал от разглеждане на делото поради наличието на
обстоятелства за това и с мотивирани определения, в които са изложени
мотиви за колегиални или приятелски отношения със страна по делото, както
и случаи, в които страна по делото е участник в друго производство със същия
докладчик. В случаите, в които страна по делото е служител в същия съд или
съдебен изпълнител в този съд, всички съдии са се отвеждали от разглеждане с
определение или с разпореждане, в които конкретно са сочили фактическото
основание за отстраняването от делото, в рамките на 1-2 месеца и същото е
изпращано в ОС-Добрич за определяне на компетентен съд за разглеждането
му. Съдът се е водил от обективността и безпристрасността при отвеждането
си от разглеждане на делото. По всички дела има приложени протоколи за
избор на докладчик след преразпределяне на делото. Не бе констатирана
злоупотреба с института на отвода, което би могло да се разглежда и като
нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
Отстраняване от разглеждане на делото е лична преценка на всеки съдия, но
институтът на отвода трябва да се прилага само за осигуряване на
гарантирания от Конституцията на Република България справедлив процес и
да не нарушава правото на страната на решаване на делото в разумен срок.

За проверявания период бе установено, че са отсрочени дела и цели
съдебни заседания в РС-Добрич по обективни причини - ползване на отпуск за
временна нетрудоспособност на съдия-докладчика,  както и по субективни
причини - допусната техническа грешка  при насрочването (общо за 2017г. и
2018г. 6 отсрочени дела); участие в обучителен семинар (20 отсрочени дела за
2017г. и 14 отсрочени дела за 2018г.); платен отпуск (8 отсрочени дела за
2017г. и  7 отсрочени дела за 2018г.), в това число дела - бързи производства и
дела с кратки процесуални срокове. Доколкото отсрочването на дела и цели
съдебни заседания води до забава на съдебното производство, е
препоръчително административното ръководство на съда да предприема
мерки в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват, особенно при бързите
производства и дела с кратки процесуални срокове, като при възможност
делата да се разглеждат от друг състав, в интерес на страните в процеса,
каквато е практиката в редица съдилища в страната, включително и в
свръхнатоварените съдилища в гр. София, а отсрочването им да се извършва
по изключение, по обективни причини.

По отношение на делата с отменен ход по същество бе констатирано, че
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определенията, с които е даван ход по същество са отменяни поради
установяване на липсващи доказателства от съществено значение за
разрешаване на спора, поради необходимост от конституиране на страни или
оттегляне на иска, както и поради недопустимост на исковата молба. По гр.д.
№ 965/2016г. след отмяната на протоколното определение, с което е даден ход
по същество исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
констатирани нередовности. По гр.д. № 2304/2017г. съдът е отменил
протоколното определение, с което е даден ход по същество, след като е
констатирал некомпетентност да разгледа иска. Препоръчително е по -
внимателно проучване на исковата молба и доказателствата по делото преди
даване ход по същество, с цел избягване на допълнително изясняване на
съдебния спор от фактическа и правна страна, което води до забава на
съдопроизводството.

При проверката на ч.гр.дела, образувани по молби с правно
основание чл. 390 и сл. от ГПК – обезпечение на бъдещ иск, бе констатирано,
че съдебните актове са постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на
подаването на молбата. В кориците на делата са приложени протоколи за
случаен избор, подписани от разпределящия съдия. По някои от частните
производства съдът първоначално е оставил молбите без движение, с указание
за отстраняване на нередовности в 7-дневен срок.

Спазена е родовата и местна подсъдност по чл. 390, ал.1 от ГПК.
Изследвани са кумулативно-дадените предпоставки за уважаване на молбите
по чл. 390 от ГПК. Съдът е извършвал проверка дали искът е допустим и
вероятно основателен и е преценявал доколко поисканата обезпечителна
мярка е адекватна на обезпечителната нужда. Видно от постановените
определения по проверените ч.гр.дела, бъдещите искове са
индивидуализирани, с оглед преценка на тяхната вероятна основателност и
защита правата на ответника.

С определение в з.з. съдът, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, е отменял
допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен
иск в определения срок. По всички проверени ч.гр.дела е определян срок
между двуседмичен срок и едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск.

При извършената проверка бе констатирана различна съдебна практика
в РС-Добрич при определяне на момента, от който започва да тече срока за
предявяване на бъдещ иск: съдът е определил, че срокът тече от деня на
внасяне на определената гаранция или считано от датата на получаване на
съобщението, или от датата на получаване на обезпечителната заповед, или от
датата на обезпечителната заповед. В някои случаи, видно от констатациите
по-горе, в определението не е посочен начален момент, от който тече срок за
предявяване на бъдещ иск. В случаите, когато не е определен начален момент,
а определението и обезпечителната заповед не са издадени и връчени в деня
подаване на молбата, се създават условия за удължаване на срока за
предявяване на обезпечения иск извън предписания по чл. 390,ал.3 ГПК
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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.

Инспекторатът към ВСС е констатирал различна практика и в други
съдилища от различни апелативни райони при извършените комплексни
планови и тематични проверки по обезпечителните производства,
включително е възприета и практика в някои съдилища, когато определението
за допускане на обезпечение е постановено в деня на подаване на молбата,
началният момент да се определя като датата на постановяване на
определението, а когато определението е постановено по-късно (не е спазена
разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК), срокът започва да тече считано от датата,
на която молителят е уведомен за изготвеното определение, с което се допуска
обезпечението.

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да
препоръча на съдиите в РС-Добрич на общо събрание да обсъдят наред с
другите констатации, изводи и препоръки на настоящия акт и обезпечителното
производство, в това число оставяне на молбите без движение (по описаните в
констативната част на акта случаи), с оглед изискването на законодателя по
чл. 395,ал.2 ГПК съдът да разгледа молбата в з.з. в деня на подаването й, както
и различната си съдебна практика по отношение определянето на началния
момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. След
разискване, да приемат решение за уеднаквяването й, като се съобразят и с
Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г.,
ОСГТК.

Всички производства по частни граждански дела по чл. 410 от ГПК са
приключвали с бързина. Спазвана е местната подсъдност  по чл. 411, ал.1 от
ГПК, както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение е
издавана в същия ден или на следващия ден. Спазвани са и разпоредбите на
чл. 415, ал. 2 ГПК  и чл. 416 ГПК, като след влизане на заповедта в сила, съдът
е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта. По
постъпили възражения срещу заявлението или в случаите, в които
разпореждането на съда не е връчено на длъжника, съдът е давал указания за
предявяване на иск. При неизпълнение на указанията съдът е обезсилвал
издадената заповед. От проверените частни граждански дела по чл. 417 от
ГПК е видно, че съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК
– налице е надлежно отбелязване върху документите, послужили като
основание за издаването на изпълнителен лист. Съдът е постановявал
разпореждането, с което е отхвърлено заявлението или е издавал заповед за
изпълнение в рамките на един ден, постановявал е незабавно изпълнение
съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1 ГПК и е издавал изпълнителен лист.
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Проверката на делата, образувани по реда на чл. 130 СК установи, че
съдът ги е разглеждал с необходимата бързина. Преценявал е интереса на
ненавършилото пълнолетие дете в максимално кратки срокове. Изисквани са
становища от Дирекция „Социално подпомагане“ с цел защита интереса на
детето. Съдебният акт е постановяван в деня на образуване и разпределяне на
делото, респективно - на депозиране на становището от ДСП или на
следващия ден, а в периода на съдебна ваканция след пет дни. Когато
докладчикът е отсъствал, делото е преразпределяно на друг докладчик с цел
своевременното приключване  на производството. По този вид дела не бяха
констатирани нарушения или забава на съдопроизводството. В повечето
случаи съдът е постановявал решение, а в други – определение, която
практика следва да се обсъди от Общо събрание на съдиите от РС-Добрич, с
цел уеднаквяването й.

Приключване на делата

Проверката констатира, че съдебните актове на съдиите в РС-Добрич са
постановявани в законоустановените срокове по чл. 235,ал.5 ГПК и чл. 316
ГПК, която отлична практика е препоръчително да продължи и в бъдеще.

Изключение правят единадесет съдебни решения, постановени в
рамките от един до четири дни след изтичане на едномесечния срок по чл.
235,ал.5 ГПК.

Анализът на предоставената информация относно проверка на актовете
по реда на инстанционния контрол сочи, че през 2018 г. се е увеличил броя на
постановените съдебни решения спрямо тези, постановени през 2017г.,
намалял е броя на постановените определения и е намалял броя на
обжалваните актове, постановени  по граждански дела в РС-Добрич. От
обжалваните през 2017г. съдебни актове / 159  бр. решения/, по-голямата част
- 110 бр. са потвърдени от горните инстанции. Тенденцията се е запазила и
през 2018г., когато от обжалвани 154 бр. решения, 86 бр. са потвърдени от
горни инстанции. Констатирано е известно увеличаване на броя на
прогласените за нищожни и обезсилени съдебни актове, както и на броя на
отменени актове с постановяване на нови през 2018г. спрямо 2017г. И през
двете проверени години няма отменени актове с прекратяване на
производството по делото.

Високият процент на постановените в едномесечен срок решения по
гражданските дела, както и на потвърдените след инстанционен контрол
съдебни актове, е показателен за много добрата организация на работата и
квалификация на съдебните състави.

По някои от проверените гр. дела се констатираха ръкописни резолюции
и съдебни актове на съдията - докладчик, без изискуемата форма и
съдържание на акта. Тази практика следва да бъде променена.
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Препоръчително е председателят на РС-Добрич, съобразно нормата на чл.
360а ЗСВ, според която органите на съдебната власт извършват
удостоверителни изявления, издават актове и извършват всички други
предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, да издаде
заповед с точен регламент, чието изпълнение впоследствие да контролира.

По проверените дела, включително и делата, разглеждани по реда на
бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си,
с минимални изключения, а в някои случаи обявената дата не е спазена,
независимо от дисциплиниращия ефект на нормата и процесуалната
икономия, която разпоредбата предполага. Препоръчително е по всички дела
да се спазват изискванията по чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и съдът да
посочва деня, в който ще обяви решението си, а обявената дата да се спазва.

С оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени и
конкретни препоръки, с цел подобряване организация на дейността по
движение и приключване на гражданските дела, отстраняване на допуснати
пропуски и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в РС –
Добрич.

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 :

1. Председателят на РС – Добрич да упражнява постоянен
контрол върху дейността на съдебните служители и да предприема
необходимите административни мерки за подобряване работата им,
с цел спазване изискванията на ПАС при водене на Регистърът на
съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК и отстраняване на
допуснатите пропуски при движението и администрирането на
делата, съобразно ПАС и вътрешните правила;

2. Съдиите от РС – Добрич по всички дела /искови
производства, частни производства и пр./, по които са засегнати
права и законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да
уведомяват компетентната Дирекция “Социално подпомагане” по
настоящия им адрес за изпращане на представител в съдебно
заседание, който да изрази становище или при невъзможност, да се
предостави социален доклад по делото, в изпълнение разпоредбата
на чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето;




