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На основание чл. 58 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 заповед № ПП-01-46/01.07.2019 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши
годишна планова проверка в Районен съд - Бургас.

Проверката се извърши в периода от 08.07.2019 г. до 19.07.2019 г. от
инспектор Любомир Крумов и експертите: Мария Тодорова и Нина
Николова.

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд - Бургас,
проверяваният период е 2017 г. и 2018 г.

Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Районен съд - Бургас;
проверка на организацията по образуване и движение на гражданските дела,
както и приключването им в установените срокове.

Предмет: проверка на гражданските дела, образувани и разгледани от
съдиите в Районен съд-Бургас.

Задачата на проверката е определена съгласно приетата Методика за
провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на
Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено
проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от
електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2017 г. и 2018
г. и произволно посочени дела.

              Районен съд /РС/ – Бургас осъществява правораздавателната си
дейност на територията на четири общини – Бургас, Камено, Созопол и
Приморско, наброяващи  население около 250000 души. Той е най-големият от
осемте районни първостепенни съдилища в съдебния район на Окръжен съд –
Бургас.
Районен съд – Бургас е и един от най-натоварените първостепенни съдилища в
страната, на четвърто място, след Софийския районен съд, Районен съд -
Пловдив и Районен съд – Варна. През 2017 г. в съда са разгледани общо 17571
дела,  от които граждански - 10630, а през 2018 г. – 16966, от които граждански
– 10600. По щат съдиите през двете години са били 33, от които заети – 31
места, като реално правораздаващите са били по-малко.
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

       1. Административно ръководство на съда и кадрова
осигуреност

През проверявания период – 2017 и 2018 година в Районен съд – Бургас
административни ръководители - председатели на Районен съд – Бургас са
били следните магистрати:
Съдия Яна Димитрова Колева – от 11.12.2014 г. до 17.09.2018 г.
Съдия Георги Христов Иванов – от 18.09.2018 г. до 27.12.2018 г. – и.ф.
административен ръководител-председател на Районен съд – Бургас.
Съдия Асен Тотев Радев – от 28.12.2018 г. и понастоящем.

Съдия Яна Колева е освободена  на основание чл. 175, ал. 1 ЗСВ, вр. чл.
129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България от длъжността
„административен ръководител - председател“ на Районен съд – Бургас, с
решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по протокол № 27
от 18.09.2018 г., поради депозирано от нея заявление за освобождаване. Със
същото решение е преназначена на основание чл.  169,  ал.  5  от ЗСВ на
длъжност „съдия” в Районен съд – Бургас, считано от датата на вземане на
решението.

Със същото решение и в изпълнение на решение на Съдийската колегия
по протокол № 45/07.11.2017 г. съдия Георги Иванов – заместник  на
административния ръководител - заместник председател на Районен съд –
Бургас е определен за изпълняващ функцията „административен ръководител
- председател“, считано от датата на вземане на решението до встъпване в
длъжност на нов административен ръководител.

За вакантната бройка на административен ръководител е проведен
конкурс от Висшия съдебен съвет, обявен  ДВ бр. 81/02.10.2018 г. С решение
на Съдийската Колегия на Висшия съдебен съвет, протокол № 41 от
14.12.2018 г. за административен ръководител - председател на Районен съд –
Бургас единодушно е избран Асен Радев – съдия в Районен съд – Бургас,
встъпил в длъжност като административен ръководител-председател на
Районен съд – Бургас на 28.12.2018 г., което е удостоверено в Акт за
встъпване, съставен от Окръжен съд – Бургас.
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Ръководството на Районен съд – Бургас включва и двама заместник-
председатели, като през проверявания период, длъжностите са заемани от
магистратите, както следва:

1. Съдия Анна Иванова Щерева - заместник административен
ръководител – заместник председател, ръководител на гражданско отделение,
заемала длъжността в периода от 03.05.2010 г. до 17.03.2019 г. включително.

2. Съдия Светлин Иванов Иванов - заместник административен
ръководител-заместник председател, ръководител на наказателно отделение,
заемал длъжността в периода от 23.06.2011 г. до 02.07.2017 г. включително.

3. Съдия Георги Христов Иванов - заместник административен
ръководител-заместник председател, ръководител на наказателно отделение,
заемал длъжността в периода от 20.09.2017г. до 17.09.2018г. и от 28.12.2018 г.
до 18.03.2019 г.

Към настоящия момент заместник административни ръководители-
заместник председатели на Районен съд – Бургас са:

1. Петя Кръстева Георгиева – ръководител на наказателно отделение,
встъпила в длъжност на 18.03.2019 г.

2. Силвия Владимирова Петрова – ръководител на гражданско
отделение, встъпила в длъжност на 18.03.2019 г.
          В съда са организирани гражданско и наказателно отделение, със
съответните граждански и наказателни съдебни състави.

 Съдебен администратор и административен секретар
 Длъжността съдебен администратор се изпълнява  от С.  И. С.–М,

считано от 13.02.2012 г. и понастоящем. Притежава висше образование,
степен магистър по специалността „Право“ и магистър по „Публична
администрация“.

 Длъжността административен секретар се изпълнява от Щ. Г. Н.,
считано от 01.11.2004 г. и понастоящем. Притежава висше образование,
специалност „Инженер-химик“.

    2. Вътрешна структура; щатна и кадрова осигуреност на
съдийския състав

Период Съди
и

Съдии по
вписвания

та

Държавн
и съдебни
изпълнит

ели

Обща
админист

рация

Специализ
ирана

администр
ация
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Утвърдена щатна
численост към
01.01.2017г.

33 5 4 13 60

Действително
заета щатна
численост към
01.01.2017г.

31 5 4 12 60

Утвърдена щатна
численост към
31.12.2017г.

33 5 4 13 60

Действително
заета щатна
численост към
31.12.2017г.

31 5 4 13 60

Утвърдена щатна
численост към
01.01.2018г.

33 5 4 13 60

Действително
заета щатна
численост към
01.01.2018г.

30 5 4 13 60

Утвърдена щатна
численост към
31.12.2018г.

33 6 4 13 60

Действително
заета щатна
численост към
31.12.2018г.

32 6 4 13 60

Утвърдена щатна
численост към
20.05.2019

31 6 4 13 60

Действително
заета щатна
численост към
20.05.2019 г.

30 5 4 13 59
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3. Поименен списък на съдиите и съставите, разглеждащи
граждански дела през 2017г. и 2018г., титуляри, командировани съдии
(от и в PC - Бургас).

МАГИСТРАТИ, РАЗГЛЕЖДАЩИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 2017г и 2018г

Гр.състав
Име на магистрат                   Ранг /към
наст.момент/

Период, в който е
правораздавал

I Анна Щерева  Съдия във ВКС
и ВАС

Целия период.
Командирована в
Окръжен съд – Бургас,
считано от 02.01.2019 г.
до 02.07.2019 г.

XXXVII Асен Радев Съдия в ОС В периода от
01.01.2017г. до
24.01.2017г и от
05.05.2017г. до
31.12.2018г.
В периода от  25.01.2017
г.  до  04.05.2017 г. е
изпълнявал длъжността
и.ф. Административен
ръководител -
Председател на Районен
съд – Средец.

XLIII Веселин Белев Съдия във ВКС
и ВАС

В периода от
01.01.2017г. до
17.09.2018г.
От 18.09.2018 г. е
командирован в
Административен съд
Бургас, считано от
18.09.2018 г. до
завръщането на съдия
Любомир Луканов, но
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не повече от 12 месеца/

XXXVI Дарина Йорданова Съдия в ОС В периода от 01.01.017 г
до 09.09.2018г.
От 10.09.2018 г. в
отпуск поради
бременност и раждане.

X Димана Кирязова-
Вълкова

Съдия във ВКС
и ВАС

В периода от
01.01.2017г до
17.02.2018г.
Командирована в
Окръжен съд Бургас, за
периода от 19.02.2018г.
до 19.02.2019 г.

IV Елеонора Кралева Съдия във ВКС
и ВАС

Командирована в ОС
Бургас, считано от
27.06.2016г. до
настоящия момент

XX Иван Дечев Съдия в ОС целия период
III Ивелина Мавродиева Съдия във ВКС

и ВАС
целия период

XL Калин Кунчев Съдия в ОС целия период
V Магдалена Маринова Съдия в ОС целия период

XXI Моника Яханаджиян Съдия във ВКС
и ВАС

целия период

XXXVIII Невена Ковачева Съдия в ОС В периода от
01.01.2017г до
13.04.2017г. и от
27.08.2018г до
03.10.2018г. вкл.
Ползва отпуск за
временна
нетрудоспособност,
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поради бременност и
раждане, считано от
12.04.2017 г. до
26.08.2018г.
От 04.10.2018г до
31.12.2018г   ползва
платен годишен отпуск.

VII Панайот Атанасов Съдия във ВКС
и ВАС

целия период

VI Радостина Петкова Съдия в АС В периодите от
01.01.2017г до
15.03.2017г., и от
04.06.2018г. до
17.06.2018г. и от
25.09.2018 г. до
31.12.2018 г.
Ползва отпуск за
временна
нетрудоспособност,
поради бременност и
раждане, считано  от
16.03.2017 г. до
03.06.2018г. Ползва
платен годишен отпуск
в периода от 18.06.2018
г. до 24.09.2018 г.

XIII Райна Кирякова Съдия в АС целия период
XV Светлана Рачева-

Янева
Съдия в АС целия период

Считано от 01.02.2019 г.
е встъпила като съдия в
Софийски районен съд.

XVI Силвия Петрова Съдия в ОС целия период

XXXII Стоян Мутафчиев Съдия в АС целия период
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XLI Яна Атанасова Няма Младши съдия,
командирован от
07.03.2016 г. до
25.06.2016 г.
Разглеждала е
наказателни дела. Със
Заповед № РД № 13-41
от 07.03.2016 г. й е
възложено да разгледа и
реши насрочените
граждански дела на
съдия Диляна
Йорданова за 9, 16, 23,
30 март и 6 април 2016
г.
Със Заповед № РД 13-53
от 22.03.2016 г. й е
възложено да разгледа и
реши, насрочените
граждански дела на
съдия Валентина
Кърпичева за датите –
24 март, 6, 20, 27 април
и 11 май 2016.
Съдия Атанасова е
администрирала
разгледаните на
посочените дати дела.
В отпуск за временна
нетрудоспособност от
29.10.2018г до
02.11.2018г и от
08.11.2018г до
31.12.2018г.
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XLVII Тодор Митев Няма Младши съдия в
Окръжен съд - Бургас,
командирован в РС
Бургас, считано от
01.01.2018г до
06.07.2018г. Встъпил в
длъжност в РС Бургас
на 07.07.2018г.
Разглеждал е само
частно-граждански дела
в периода от 19.01.2018
до 02.04.2018 г. и със
заповед му е възложено
да разгледа,
насрочените дела на
съдия Димана Кирязова
за 19.02.2019 г. Съдията
разглежда наказателни
дела.

XLIV Сияна Димитрова  Няма Младши съдия в БОС,
командирована в РС
Бургас, считано от
09.07.2018г до
настоящия момент. Със
Заповед № РД 13-
187/3.09.2018 г. й е
възложено да разгледа,
реши и администрира
всички дела (висящи и
насрочени) на съдия
Дарина Йорданова,
която ползва отпуск
поради бременност и
раждане.
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XLVIII Красимир Сотиров  Няма Младши съдия в БОС,
командирован в РС
Бургас, считано от
08.10.2018г. до
настоящия момент. Със
Заповед № РД 13-
07/04.01.2019 г. му
възложено да разгледа,
реши и администрира
всички дела на съдия
Анна Щерева,
командирована в
Окръжен съд-Бургас,
считано от 02.01.2019 г.

Забележка: Ранговете на магистратите са актуални към 28 май 2019 г.
При постъпване в съда на всеки магистрат се определят: състав

(граждански или наказателен), заседателни дни и съдебен деловодител, който
обслужва съдебния състав.

 През периода 2017-2018 година са извършвани промени на съдиите-
докладчици, поради продължително отсъствие по обективни причини:
временна нетрудоспособност, поради бременност и раждане; командироване
в друг орган на съдебната власт. В случаите, когато на мястото на отсъстващ
магистрат е командирован магистрат от друг орган на съдебната власт или
младши съдия, или пък периодът съвпада с връщането на работа на съдия от
състава на съда, е възлагано поемане на всички дела на състава на магистрата,
който предстои да отсъства.

През периода, със заповеди на административния ръководител, са
преразпределени съдебни дела, както следва:

·  със  заповед № РД 13-13/26.01.2017 г. гражданските, частно-
гражданските, административните и наказателните дела на съдия Асен Радев
са възложени за разглеждане от съдия Веселин Белев, предвид приключил
период на командироване в Районен съд – Средец от 12.10.2016 г. до
31.12.2016 г.

·  със заповед № РД 13-53/14.03.2017 г. всички ненасрочени,
включително спрени, както и насрочени дела, с докладчик Радостина Петкова
са преразпределени чрез ЦСРД между останалите магистрати, поради
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временна нетрудоспособност, поради бременност и раждане;
·  със заповед № РД 13-77/11.04.2017 г. всички ненасрочени,

включително спрени и насрочените дела с докладчик Невена Ковачева са
преразпределени чрез ЦСРД, поради временна нетрудоспособност на съдия-
докладчик, поради бременност и раждане;

· със заповед № РД 12-26/15.02.2018 г. на съдия Тодор Митев  е
възложено да разгледа и реши насрочените за 19.02.2018 г. дела, на доклад на
съдия Димана Кирязова-Вълкова, командирована в Окръжен съд – Бургас.

· със заповед № РД 13-28/16.02.2018 г. ненасрочените и висящи дела
на съдия Димана Кирязова,  както и насрочените дела за датите за 07.03.2018
г. и 26.03.2018 г. са преразпределени чрез ЦСРД между магистратите,
разглеждащи граждански дела. Насрочените дела за датите 21.02., 12.03.,
19.03. и 21.03.2018 г. са разгледани и решени от съдия Димана Кирязова.
Спрените  дела са преразпределяни чрез ЦСРД след отпадане на причината за
спирането им. Причината за преразпределение на делата на съдия Димана
Кирязова е командироването й в Окръжен съд – Бургас, считано от 19.02.2018
г.

· със заповед № РД 13-34/26.02.2018 г. е преразпределено гр.д. №
756/2018 г., насрочено за 26.02.2018 г., с докладчик съдия Силвия Петрова,
поради отсъствието й на тази дата, поради отпуск за временна
нетрудоспособност.

· със  заповед № РД 13-187/03.09.2018  г.  е възложено на  младши
съдия Сияна Димитрова, командирована от Окръжен съд – Бургас, считано от
09.07.2018 г., да разгледа и реши всички граждански, частно-граждански и
административни дела с докладчик  съдия Дарина Йорданова, предвид
временната й нетрудоспособност, поради бременност и раждане, считано от
10.09.2018 г.

· със заповед № РД 13-195/17.09.2018 г., поради командироване на
съдия Веселин Белев в Административен съд – Бургас, считано от 18.09.2019
г., е разпоредено,  постъпилите на 17.09.2018 г. и разпределени чрез ЦСРД на
съдия Веселин Белев  дела  да се преразпределят  чрез ЦСРД. Считано от
25.09.2018 г. всички ненасрочени, спрени и насрочени  граждански, частни
граждански и административни дела с докладчик  съдия Веселин Белев, е
възложено да се разгледат и решат от съдия Радостина Петкова, която се е
върнала на работа след ползване на отпуск за временна неработоспособност,
поради бременност и раждане.

· със заповед № РД 13-07/04.01.2019 г. е възложено на съдия
Красимир Сотиров да  разгледа, реши и администрира всички дела на съдия
Анна Щерева, командирована в Окръжен съд-Бургас, считано от 02.01.2019 г.
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·  със заповед № РД 13-43/11.02.2019 г., поради встъпване на съдия
Светлана Янева като съдия в СРС, делата на неин доклад са преразпределени
между съдия Димана Кирязова, върнала се в съда след изтичане на
едногодишен срок на командироване и съдия Невена Ковачева,  върнала се на
работа след ползване на продължителен платен годишен отпуск.

                 4. Кадрови справки за съдиите, разглеждали граждански дела
през проверявания двегодишен период:

Гр.състав Име на съдия
Документ /дата на

встъпване
I Анна Иванова Щерева акт за встъпване № 26

от 20.10.2003г.,
XXXVII Асен Тотев Радев акт за заемане на

длъжност на 06.06.2012
г.
акт за заемане на
длъжност  на 05.05.2017
г.

   XLIII Веселин Георгиев Белев акт за заемане на
длъжност на 01.07.2016
г.

XXXVI Дарина Кирчева Йорданова акт за заемане на
длъжност на 06.06.2012
г.

X Димана Георгиева  Кирязова-
Вълкова

акт за встъпване от
04.07.2005 г.

IV Елеонора Симеонова Кралева акт за заемане на
длъжност от 15.12.2008
г.

XX Иван Георгиев Дечев акт за заемане на
длъжност на 28.09.2010
г.

III Ивелина Ленкова Мавродиева акт за заемане на
длъжност на 30.01.2009
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г.
XL Калин Стефанов Кунчев акт за заемане на

длъжност на 17.07.2012
г.

V Магдалена Стоянова Маринова акт за заемане на
длъжност на 23.01.2006
г.

XXI Моника Гарабед Яханаджиян акт за встъпване на
14.02.2005 г.

XXXVIII Невена Иванова Ковачева акт за заемане на
длъжност от 06.06.2012
г.

VII Панайот Стоянов Атанасов акт за встъпване № 22
от 02.09.2002 г.

VI Радостина Петкова Иванова акт за заемане на
длъжност на 15.12.2008
г.

XIII Райна Кирова Кирякова Акт за встъпване № 45
от 01.09.2001 г.

XV Светлана Николаева  Рачева-Янева акт за заемане на
длъжност на 04.06.2008
г.

XVI Силвия Владимирова Петрова акт за заемане на
длъжност на 28.09.2010
г.

XXXII Стоян Пеев Мутафчиев акт за заемане на
длъжност на 30.01.2009
г.

XLI Яна Дичева Атанасова-
Митева

акт за заемане на
длъжност от 24.06.2016
г., встъпила на
25.06.2016 г.

XLIV Сияна Стойчева Димитрова Мл.съдия,
командирована в РС -
Бургас от 09.07.2018 г.
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XLVIII Красимир Викторов  Сотиров Мл.съдия,
командирован в РС –
Бургас от 08.10.2018 г.

              5. Поощрения и наложени дисциплиниращи мерки или
дисциплинарни наказания на съдии и на съдебни служители от PC -
Бургас през 2017 г. и 2018 г.

 За проверявания период  няма наложени дисциплинарни наказания за
извършени дисциплинарни нарушения  на магистратите от Районен съд -
Бургас. Няма и поощрения.

По отношение на съдебните служители е наложено едно дисциплинарно
наказание  „забележка“ на съдебен деловодител в „Наказателно деловодство“

           6. Общи заповеди и разпореждания на административния
ръководител относно организацията на дейността през 2017 г. и 2018 г., в
това число и за контрол по срочността на постановените актове

Като част от политиката по управление на съда от административния
ръководител са въведени редица мерки за контрол, с оглед недопускане
забавянето на правосъдието. Със заповед № 866/26.11.2014 г., действаща и
понастоящем са предприети мерки относно срочността на администриране и
разглеждане на делата, както и постановяване на актовете, като е
разпоредено:

·  магистратите и съдебните служители от РС – Бургас да спазват
стриктно процесуалните срокове за обработване на съдебните книжа и
произнасяне по съдебните дела;

·  съдебните деловодители на съответните състави да докладват на
председателя на РС – Бургас случаите на невърнат доклад от магистрат
повече от три работни дни;

·  системните администратори ежемесечно, в първия работен ден на
месеца, да изготвят и представят на председателя на РС – Бургас справка за
непостановените, респ. необявените, в срок съдебни актове;

·  на всеки два месеца да се извършват справки на ненасрочените
наказателни дела, с посочване на причините, а на всеки три месеца – на
ненасрочените граждански дела, които  справки да се предоставят на
председателя на съда.
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·  да се извършват проверки и се докладват на съдията-докладчик
спрените дела и делата без движение. По отношение на спрените дела, с оглед
уеднаквяване на практиката на съда са утвърдени образци на справки със
заповед № РД 13-164 от 19.07.2018 г.
          Периодично, с ежегодни заповеди /последната № РД 13-244/10.12.2018
г./ на административния ръководител се напомня на магистратите и
съдебните служители, че следва да спазват разпоредбите на процесуалните
закони и ПАС по отношение администриране на съдебните дела. С оглед
разглеждане и решаване на делата в разумни срокове на магистратите се
напомня да използват предвидените в процесуалните закони
дисциплиниращите средства по отношение на участниците в процеса.

Периодично се извършват проверки от завеждащите служби и от
съдебния администратор, във връзка с начина на водене на деловодните
книги, както и по отношение на срочността на обработване на съдебните
дела, включително и издаването на изпълнителни листове.

В изпълнение на заповед № 13-13/19.01.2018 г.,  допълнена със  заповед
№ 13-23/09.02.2018 г. на административния ръководител на съда, е
сформирана комисия от магистрати, която да извърши проверка на
неприключилите граждански дела, образувани през 2014 година и назад.
Резултатите от проверката са оформени в протокол, предоставен на
административния ръководител.

 Периодично се изпращат справки до Окръжен съд– Бургас, касаещи:
· образуваните наказателни производства по чл. 279-281 от НПК;
· заведените дела срещу районните съдилища по ЗОДОВ и глава

„трета а“ ЗСВ;
· ненаписаните актове над законоустановения срок;
· направените отводи и самоотводи;
· неприключилите дела образувани през 2014 г. и назад.

             7. Ангажираност на съдиите в изпълнението на други служебни
задачи,  извън основната им дейност
          Съгласно решения на общото събрание на съдиите и заповеди на
председателя на съда, съдиите разглеждащи граждански дела, са включвани в
разглеждането на наказателни дела от различен характер и за различни
периоди от време, например:

· НЧД за разпити, съгласно заповед № 845/26.10.2015 г. и  утвърден
от председателя на съда месечен график за времето от 23.10.2015 г. до
месец ноември 2017 г., във връзка с решение на общото събрание на
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магистратите, проведено на 23.10.2015 г., по повод високия брой на
НЧД за разпити, в резултат на мигрантския поток.

· НАХД (по жалби срещу наказателни постановления), във връзка с
решение на общото събрание на магистратите, проведено на 28.10.2016
г., и издадена въз основа на него заповед № РД-13-202/02.11.2016 г. на
председателя на съда, до 20.02.2017 г., когато са изключени в резултат
на взето решение на общото събрание, проведено на 17.02.2017 г.

          Съдия Анна Щерева - заместник на административния ръководител, е
разглеждала през 2017 г. и през 2018 г. НЧД,  образувани по чл. 251г  ЗЕС,
възложено й със заповед № РД 13-92/09.05.2017 г. на председателя на съда.
През същия период на съдия Анна Щерева, в качеството й на заместник-
председател, е възложено да образува граждански дела и да извършва
разпределение на делата чрез системата за случайно разпределение на делата.

Допълнителните дейности, възложени на отделни  магистрати през
2017 г.:

· на съдиите Иван Дечев, Дарина Йорданова, Димана Кирязова и
Силвия Петрова е възложено разпределението и образуването на граждански
дела, разглеждани от дежурен граждански съдия - заповед № РД 13-
01/05.01.2016 г. на председателя на съда. Изготвян е ежемесечен график,
утвърждаван със заповед на председателя на съда, с който са определяни
дните, в които магистратите имат ангажимент по разпределението на делата.

· съдия Асен Радев е участвал в комисия по провеждане на първи
етап за провеждане на конкурс за длъжността съдебен секретар (заповед №
РД 19-02/10.08.2017 г.);

· съдия Веселин Белев е участвал в комисия по провеждане на втори и
трети етап на комисията за провеждане на конкурс за длъжността съдебен
секретар (заповед №  РД 19-02/10.08.2017 г.), както и в комисия за
извършване на междинна експертиза, относно ценността и преглед на
гражданските делата, за които срока на съхранение е изтекъл (заповед № РД
13-51/07.03.2017 г.). Участвал е и в комисията по професионална етика,
избрана с решение на общо събрание, проведено на 08.02.2017 г.;

·  съдия Дарина Йорданова е участвала в комисията по професионална
етика,  избрана с решение на общо събрание, проведено на 08.02.2017 г., в
първия етап на комисията за провеждане на конкурс за длъжността съдебен
секретар (заповед №  РД 19-02/10.08.2017 г.),  в комисиите за атестиране на
съдебните служители (заповед № РД 13-207/17.11.2017 г.). Определена е за
координатор на Център по медиация към Районен и Окръжен съд – Бургас.
Участва в изпълнението на образователната програма, като изнася лекции в
училищата;
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·  съдия Иван Дечев е участвал  в комисия по реда на ЗОП с предмет:
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите
на БРС за 2017 г.“ (заповед № 13-56/11.04.2017 г.), в комисия за извършване
на инвентаризация на материалните дълготрайни активи, краткотрайни
материални активи и запаси (заповед № 13-240/13.12.2016 г.);

·  на съдия Моника Яханаджиян със заповед № 13-82/21.04.2017 г. е
възложено осъществяване на предварителен контрол при провеждане на
процедури за подбор и назначаване на съдебни служители;

·  съдия Панайот Атанасов е участвал в първия етап на комисията за
провеждане на конкурс за длъжността съдебен секретар (заповед №  РД 19-
02/10.08.2017 г.), в комисии за извършване на инвентаризация на депозитите
по сметка 4831 – партида на РС – Бургас и на остатъците по набирателната
сметка (заповеди № 13-240/13.12.2016 г. и № РД 13-128/07.07.2017 г.);

· съдия Светлана Янева е участвала в комисията по професионална
етика,  избрана с решение на общо събрание, проведено на 08.02.2017 г.

· съдия Силвия Петрова е участвала в комисия за провеждане на
втори и трети етап на комисията за провеждане на конкурс за длъжността
съдебен секретар (заповед №  РД 19-02/10.08.2017 г.);

· съдия Яна Атанасова е участвала в изпълнението на
образователната програма.

През 2018 година на магистратите са възлагани следните допълнителни
дейности:

· съдия Анна Щерева е участвала в комисия за атестиране на съдебни
служители (заповед № РД 13-230/13.11.2018 г.), в комисия за извършване на
преглед на неприключилите граждански дела, образувани през 2014 г. и назад
(заповед № РД 13-13/19.01.2018 г.);

· съдия Асен Радев е участвал в образователната програма, в  комисия
за извършване на преглед на неприключилите граждански дела, образувани
през 2014 г. и назад (заповед № РД 13-13/19.01.2018 г.). Избран е за член на
КУТ;

· съдия Веселин Белев е участвал в комисията по професионална етика,
избрана с решение на общо събрание, проведено на 03.02.2017 г., в комисия
за извършване на преглед на неприключилите граждански дела, образувани
през 2014 г. и назад (заповед № РД 13-13/19.01.2018 г.);

· съдия Дарина Йорданова е участвала в образователната програма и
като координатор на Центъра по медиация към Районен и Окръжен съд –
Бургас;
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· съдия Иван Дечев  е участвал в комисия по реда на ЗОП с предмет:
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите
на БРС за 2018 г.“ (заповед № 13-55/23.03.2018 г.), както и в КУТ;

· на съдия Моника Яханаджиян е възложено осъществяване на
предварителен контрол при провеждане на процедури за подбор и
назначаване на съдебни служители (заповед № 13-82/21.04.2017 г.),
участвала е в комисията за проверка на сигнали за корупция (заповед РД 13-
221/ 23.11.2016 г.), в комисия за извършване на междинна експертиза на
гражданските дела с изтекъл срок на съхранение (заповед № РД 13-
83/08.05.2018 г.);

· съдия Панайот Атанасов е участвал в комисии за извършване на
инвентаризация на депозитите по сметка 4831 – партида на РС – Бургас и на
остатъците по набирателната сметка (заповеди № 13-146/02.07.2018 г. и № РД
13-249/13.12.2018 г.);

· съдия Светлана Янева е участвала в комисията по професионална
етика,  избрана с решение на общо събрание, проведено на 08.02.2017 г, както
и в комисия за атестиране на съдебни служители (заповед № РД 13-
230/13.11.2018 г.);

· съдия Силвия Петрова е участвала в комисия по професионална
етика;

             8.  Обща и специализирана администрация, административни
служби ръководство, структура и функции, съобразно ПАС
            В Районен съд – Бургас към 28 май 2019 г. заетите щатни бройки за
съдебни служители са 72 от общо 73.
            По щат те са разпределени както следва: ръководни длъжности,
специализирана администрация  и обща администрация, която е разделена на
"Експертни длъжности-обща администрация" и  "Технически длъжности-
обща администрация".
            В Районен съд – Бургас,  съдебните служители са разпределени
съобразно чл. 14 ПАС в обща и специализирана администрация.

            В специализираната администрация на РС – Бургас влизат следните
служби, а работещите в тях съдебни служители са разпределени както следва:

Информация за административни служби – обща и специализирана
администрация

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ Утвърдена
щатна

Заета
щатна
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численост численост
Ръководни длъжностни 3 3

Съдебен администратор 1 1
Административен секретар 1 1

Главен счетоводител 1 1
Обща администрация 4 4

Счетоводител 1 1
„Човешки ресурси, изп. ф и на

статистик” 1 1

Системни администратори 2 2
Технически длъжности 5 5

Касиер, изп ф. и на домакин 1 1
Чистачи 3 3
Шофьор 1 1

Специализирана администрация, в
т.ч. 61 61

Служител по сигурността на
информацията 1 1

Съдебни деловодители: 28 28
служба „Регистратура“ 2 2

служба „Гражданско деловодство“,
от които 1 завеждащ служба 10 10

служба„Наказателно деловодство“ ,
от които 1 завеждащ служба 7 7

служба „Архив“ 2 2
Бюро съдимост 3 3

съдебно-изпълнителна служба 4 4
Съдебни секретари, в т. число и

завеждащ служба: 25 25

Граждански секретари 13 13
Наказателни секретари 12 12

Призовкари, от които 1 завеждащ
служба

7 7
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В РС– Бургас е обособена и регистратура „Класифицирана информация“,
която се обслужва от завеждащ регистратура“ Класифицирана информация“.
Тази функция е вменена с длъжностната характеристика на съдебен
деловодител от служба „Наказателно деловодство“. Трима съдебни секретари,
притежаващи ниво на достъп „строго секретно“, обслужват преписки,
съдържащи класифицирана информация.

               9. Вътрешни правила и заповеди.  Организация на работата в
съдебното деловодство, на съдебните секретари и на другите служби в
съда

Политиките, правилата и процедурите, регламентиращи дейността на
Районен съд – Бургас са систематизирани в Система за финансово управление
и контрол, която е въведена за първи път в съда през 2008 г., в изпълнение на
изискванията на Регламент 1083 на ЕС, на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор, Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
както и подзаконовите нормативни документи. Като част от тази система са и
правилата, свързани с организацията на работа на съда, досежно
обслужването на съдебните дела.

Със заповеди № 1055/23.12.2015 г., РД № 13-01/05.01.2016 г., РД 13-
22/01.02.2016 г. на административния ръководител на РС – Бургас е
регламентиран редът за движение на съдебните книжа и начина на образуване
на делата. В съда са приети Правила за случайно разпределение на делата,
Правила за заместване на отсъстващ магистрат, приети на общо събрание
на магистратите, проведено на 08.01.2015 г. и утвърдени със заповед №
11/12.01.2015 г., Правила за работата на общото събрание на
магистратите в Районен съд -  Бургас, утвърдени с решение на общото
събрание от 10.10.2016 г. Правила за изчисляване на натовареността на
съдиите, приети с решение на общото събрание на магистратите от
10.10.2016 г.

Разработени и въведени са също така Вътрешни правила за
организацията и публикуването на съдебните актове на Интернет
страницата на съда, Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели,
Вътрешни правила за проверката на делата, образувани в БРС преди
подаването им в служба „Архив“, Правила и процедури за съхранение и
архивиране на документи и информация. Въведени са Правила за
обработване на лични данни,  работа с информация по ЗЗКИ и ЗЕС,
предоставяне на информация от НБД „Население“.

Разработена и въведена е процедура за принудително събиране на
вземанията, присъдени в полза на Районен съд – Бургас, чрез възлагането им
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на частни съдебни изпълнители и на държавни съдебни изпълнители, като
последната актуализация е със заповед № РД 13-144/29.06.2018 г.

Въведени са процедури за осъществяване на контрол по отношение на
срочността при образуването, движението на съдебните дела и
постановяването на съдебните актове – заповед № 866/26.11.2014 г.,
допълнена със заповед № РД 13-89/10.5.2018 г. на председателя на съда.
Унифициран е редът и са утвърдени образци за извършване на справки по
спрените дела със заповед № РД 13-164/19.07.2018 г.

Със заповед № РД 13-131 от 19.07.2016 г. на председателя на РС –
Бургас във връзка с прилагане на Правилата за оценка на натовареността на
съдиите, приети от ВСС, е въведена процедура за попълване на Системата за
изчисляване на натовареността на съдиите, актуализирана със заповед № РД
13-52/08.03.2017 г. Последната заповед, с която е възложено на съдебните
деловодители да въвеждат информация в Системата за изчисляване на
натовареността е заповед № РД 13-170/25.7.2018 г.
            Създадена е възможност за достъп и са осигурени квалифицирани
електронни подписи на всички съдебни деловодители от служба „Гражданско
деловодство“, с оглед необходимостта от осъществяване на достъп до
Националната база данни „Население“ и до базата данни на НАП, с оглед
прилагане на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от ГПК.

Със заповед № РД 13-21/01.02.2017 г. на председателя на съда са
приети Правила за институционална идентичност на документите в съда.

Със заповед № РД 13-63/02.04.2018 г. са утвърдени актуализирани
образци-бланки, които да се използват в Районен съд – Бургас при подаване
на заявления и искания до съда, с което се улесняват гражданите.

Въведени са процедури за ежедневен контрол на постъпващите в
съда такси по делата, създадена е възможност за плащане на такси и разноски
чрез ПОС терминално устройство.

Създадена е организация за обслужването на съдебните състави,
както и съответно са регламентирани възложените допълнителни задължения
на съдебните служители (последна актуализация заповед № РД 13-
37/27.02.2018 г.)

Всеки съдебен служител при постъпването си в съда получава
индивидуална длъжностна характеристика, в която са регламентирани
правата и задълженията му.

В съда е установена практика за извършване на инвентаризация на
наличните граждански дела, която се извършва ежегодно от комисия,
назначена със заповед на административния ръководител.
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Въведена е също така процедура за извършване на междинна
експертиза на делата, за които е изтекъл срока за съхранение, като ежегодно
се сформира комисия със заповед на административния ръководител, в която
участват магистрати и съдебни служители.

Въведени са Правила за въвеждане на лица, имена на фирми,
институции и юридически лица, с оглед улесняване на процеса на извършване
на справки по делата.

През проверявания период са издавани периодично заповеди на
административния ръководител и разпореждания на съдебния администратор,
свързана с дейността на съдебните служители.

10. Деловодна програма. Деловодни книги и регистри за
гражданските дела
             Със заповед № 191/17.03.2015 г. на административния ръководител-
председател на Районен съд – Бургас са определени видовете книги, които се
водят съгласно Правилника за администрацията на съдилищата.

В  „Регистратура“  се водят следните деловодни книги и регистри:
· входящ дневник и входящ регистър, изходящ дневник – на

електронен носител;
· разносна книга, регистър на заявленията за достъп до обществена

информация – на хартиен носител:
В служба „Архив“ се водят следните деловодни книги:
· архивна книга, която съдържа информация за предадените в архива

дела;
· регистър на изпратените по разпореждане на съда архивирани дела на

други органи на хартиен носител;
·  книга за приемане и отказ от наследство на основание чл. 49 от

Закона за наследството на хартиен носител.
В регистратура „Класифицирана информация“ се водят съгласно ЗЗКИ

и ППЗЗКИ 24 броя регистри и книги.
В „Гражданско деловодство“  се водят следните деловодни книги:
· Азбучен указател за образуваните граждански дела на електронен

носител и на хартиен носител, по 2 тома през 2017 г. и 2018 г.;
· Описна книга на електронен носител, по образец, приложение № 1 от

ПАС – на електронен и хартиен носител, представляващ разпечатка, 1 том
през 2017 г. и 2 тома през 2018 г.;

· Книга за открити заседания на хартиен носител по образец,
приложение № 1 от ПАС, 6 тома през 2017 г. и 7 – през 2018 г.;
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· Книга за закрити и разпоредителни заседания на електронен носител
и на хартиен носител, представляващ разпечатки, по 4 тома през 2017 г. и
през 2018 г.;

· Книга за движението на всички получени и върнати призовки и
съдебни книжа на електронен носител, от която не се правят разпечатки;

· Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК на хартиен
носител, по 9 тома през 2017 г. и 2018 г.;

· Календар на насрочените съдебни заседания  на хартиен носител;
· Регистър на решенията по Закона за защита от домашно насилие на

електронен и хартиен носител, 1 класьор за всички години до сега;
· Регистър на изпълнителните листове по граждански дела, издадени за

държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт на електронен
и хартиен носител, по 1 том за двете години;

· Регистър на отводите и самоотводите – на електронен и хартиен
носител, по 1 том за двете години;

· Регистър на съобщенията за прекратен граждански брак – на
електронен и хартиен носител, по 1 том за двете години.

   Всички деловодни книги се приключват с изтичане на календарната
година. Деловодните книги, които се водят на хартиен носител се номерират,
прошнуроват и се подписват от завеждащ служба/съдебен деловодител и от
административния ръководител - председателя на Районен съд – Бургас.
Деловодните книги, водени на електронен носител се архивират ежегодно,
както се архивира и цялата база данни.

От 2009 г. в съда е въведена деловодната програма „САС Съдебно
деловодство“, която се използва за управление и администриране на делата.
В съда все още се ползва и програмния продукт на „EMSG Кодинов“, който е
въведен в Районен съд – Бургас от юни 1999 г. Този програмен продукт се
ползва за въвеждане на данни за движението на делата, постъпили и
образувани до 31.12.2008 г. Създадена е необходимата организация за
сканиране и присъединяване на документи и поддържане на електронна
папка по гражданските дела. От изисканите и проверени разпечатки по
конкретни дела, предмет на проверка и описани по категории, по-долу в акта,
се констатира  точно, пълно и прецизно внасяне на данните, документи и
процесуални действия, по делата

Проверени бяха:
            Азбучниците от 2017 г. и 2018 г., които се водят на електронен
носител. Извършват се разпечатки на хартиен носител на всеки три месеца и
книгата се подвързва окончателно в началото на следващата календарна
година. Извършени са проверки от съдебния администратор, за които е
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съставен протокол, в който са отразени: датата на започване и завършване на
азбучника, заведените през година граждански дела от номер до номер и
съобразно резултата. Азбучниците съдържат изискуемата информация и са
водени съобразно изискванията на ПАС.

 Описните книги също се водят на електронен носител. Правят се
периодично разпечатки на хартиен носител, които са подвързани в томове.
Книгата от 2017 г. съдържа 412 листа. Първото описано дело е ч.гр.д. № 1,
образувано на 03.01.2017 г. Последното е гр.д. № 9642, образувано на
29.12.2017 г. по общия исков ред. Описната книга 2018 г.  е в два тома.
Първото вписано дело е ч.гр.д. № 1, образувано на 02.01.2018 г. по заявление
по чл.410 ГПК. Последното дело е гр.д. № 9536, образувано на 31.12.2018 г.
по общия исков ред. Том 1 съдържа 226 листа , а том 2 – 211 листа. Книгите
съдържат изискуемата информация и са водени съгласно изискванията на
ПАС. Всяка книга е проверена и за извършената проверка е изготвен
протокол, подписан от съдебния администратор.

Книгите за открити съдебни заседания /срочни книги/ се водят на
хартиен носител и се попълват на ръка. Срочните книги са общи за всички
граждански състави. Съдържат изискуемата информация, като бързите
производства са записани с червен химикал. Съдебните решения са с посочен
номер и дата. Нанесеният резултат представлява разпечатка на диспозитива
на съдебния акт и е залепен в графа 11. Датата на решението съвпада с датата
на предаване на делото в канцеларията. Записват се причините при отлагане
на делото. Посочени са основанията за прекратяване или спиране на
производството. Срочната книга от 2017 г. е от 6 тома, а от 2018 год. – 7 тома.
Книгите са проверявани периодично от завеждащите служби „Граждански
секретари” и „Гражданско деловодство”, както и от съдебния администратор
на съда. Съставени са протоколи за извършените проверки, в които са
отразени констатирани технически пропуски и протоколът е подписан от
съдебния администратор.

От 2011 г. в съда се води регистър по чл.  18  ЗЗДН. През 2017 г. са
образувани и разгледани общо 128 дела, а през 2018 г. – 147 дела. Съдържа
изискуемата информация и се води съгласно изискванията на ПАС.

Книгите за закрити заседания се водят на електронен носител.
Правят се периодично разпечатки на хартиен носите, които са подвързани в
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томове. Съдържат необходимата и изискуема информация и се водят
съгласно изискванията на ПАС.

Първият запис в книгата за 2017 г. е определение № 24 от 04.01.2017 г.
по гр.д. № 6374 / 2016 г. Записите се водят хронологично и последният е от
29.12.2017 г. на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 9571/2017 г. Книгата е от
4 тома и записите са както следва : първи том – 1987 записа, втори том – 2035
записа, трети том – 2047 записа и четвърти том – 1978 записа или общо 8047
записа.

Първият запис в книгата за 2018 год. е определение № 8559 от
29.12.2017 г., обявено на 02.01.2018 г. по гр.д. № 3810/2017 г. Записите се
водят хронологично и последният е на разпореждане № 24544 от 31.12.2018
г., обявено на 02.01.2019 г., по ч.гр.д. № 9471/2018 г. – заповедно
производство. Книгата е от 4 тома и записите са както следва : първи том –
1641 записа, втори том – 2090 записа, трети том – 1476 записа и четвърти том
– 2244 записа или общо 7451 записа.

Всички томове от книгата за закрити заседания за 2017 г. и 2018 г. са
проверени. Съставен е протокол за резултатите от проверката, който е
подписан от съдебния администратор.

Проверен беше и регистъра за съдебните решения по чл. 235 ГПК,
който се води на хартиен носител и за двете години, като за всяка година –
2107 г. и 2018 г. съдържа по 9 тома. Всеки том съдържа 100 решения, като
последния дeвети том е непълен. Решенията са със заличени лични данни и са
подредени по възходящ ред на номерата. По данни на завеждащия служба
„Гражданско деловодство” нито страните, нито пълномощниците им
проявяват интерес към регистъра и не правят справки по него. Върху всяко
решение е поставен печат с датата на обявяване на съдебния акт и подпис на
деловодител. Регистрите също са  проверявани периодично от съдебния
администратор.

11. Материална база и техническа обезпеченост
11.1. Сграден фонд и работни места

Съдът се помещава в съдебната палата в гр. Бургас на ул.
„Александровска“ № 101, като ползва третия етаж от сградата, част от
съдебните зали на първия етаж, както и няколко помещения на партерния
етаж. В съдебната палата са разположени също така Апелативен съд – Бургас,
Административен съд – Бургас, Окръжен съд – Бургас, Апелативна
прокуратура – Бургас, Окръжна и Районна прокуратури – Бургас. Съдебно
изпълнителната служба към Районен съд – Бургас и съдиите по вписванията
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се намират в административна сграда на ул. „Жени Патева“ № 1 (бивша
съдебна палата).

Районен съд – Бургас ползва 9 съдебни зали, които се намират на
първия етаж на сградата. Част от съдебните зали се ползват съвместно с
Окръжен съд – Бургас. Съдебните зали са изцяло оборудвани, като разполагат
включително и с оповестителни и звукозаписни системи.

Материално-техническата база в Районен съд – Бургас е в сравнително
добро състояние, като съдът е снабден с необходимото офис обзавеждане и
оборудване, както и с офис техника.

Магистратите са по двама в работно помещение. Основният проблем,
пред който е изправен съдът е недостиг, както на работни помещения за
магистрати и за служители, така и на съдебни зали. При запълване на щатния
състав на магистратите, ще бъде невъзможно осигуряването на работно
място. Капацитетът на съдебните зали е запълнен в максимална степен.

Именно, предвид капацитета на съдебните зали, със заповед на
административния ръководител са определени заседателните дни на
магистратите. Магистратите, разглеждащи граждански дела заседават по два
пъти в седмицата по половин ден, а магистратите, разглеждащи наказателни
дела заседават два пъти в седмицата, от които един цял и един половин ден.

11.2.Информационно обслужване и информационни
технологии, внедрени програмни продукти

Районен съд – Бургас има въведени писмени правила за управление на
информацията и ІТ технологиите, като последната им актуализация е
съгласно заповед  № РД 13-21 от 10.01.2019 г. на административния
ръководител на  съда. Сигурността на информацията в локалната мрежа се
гарантира от използването на антивирусен лицензиран програмен продукт
„ESET NOD32“, предоставен от Висшия съдебен съвет.

Всички съдии и съдебни служители са обучени за работа с MS Office,
MS Word, Internet Explorer, Outlook Express, както и с Adobe Acrobat Reader.
Всяко  работно място е оборудвано с компютърна техника и е свързано с
локална компютърна мрежа с 3 сървъра.

Актуално състояние на информационните технологии в съда:
Оборудване Брой

Компютърни конфигурации 90
Компютри, ако са закупени отделно 57
Монитори, ако са закупени отделно 60
Лаптопи 4
Принтери персонални 108
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Принтери високоскоростни
мрежови 0
Мултифункционални устройства 16
Скенери персонални 20
Скенери високоскоростни
документни 1
Сървъри 3
UPS за персонални компютри 26
UPS за сървъри 2
Копирни машини 8

Голяма част от компютрите се поддържат в много добро хардуерно и
софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. Въпреки
положените от ръководството на съда усилия, поради финансови
ограничения, част от техниката, която ползват съдебните служители не е
подменена. Все още се ползват компютърни конфигурации, които са
въведени в експлоатация през 2006 г. и 2007 г. Амортизираната офис техника
създава трудности при обработването на информацията по съдебните дела, в
процеса на създаване и поддържане на електронни папки на делата, както и
влияе негативно на ефективността на извършването на справки от
деловодната програма САС „Съдебно деловодство“. Ежегодно до Висшия
съдебен съвет се изготвят и отправят искания за подмяната на техниката.

От 2009  г.   в съда е въведена деловодната програма „САС Съдебно
деловодство“, която се използва от специализираната администрация на съда
и съдиите за управление на делата. В съда все още се ползва за въвеждане на
данни за движението на делата, постъпили и образувани до 31.12.2008 г. и
програмния продукт на „EMSG Кодинов“, въведен от юни 1999 г.

В РС – Бургас с цел обезпечаване на правораздавателната дейност на
съда, както и на дейностите свързани с управлението на финансовите и
човешките ресурси, освен гореизброените продукти, се ползват и следните
програмни и софтуерни продукти:

· Централизираната система за разпределение на делата (ЦСРД),
предоставена от Висшия съдебен съвет;

·Система за изчисляване на натовареността, предоставена от  Висшия
съдебен съвет на Смарт Системс 2010;

· Единна информационна система за противодействие на
престъпността, чиято цел е да осигури връзката между всички участници в
наказателния процес и да улесни обмена на данни между тях;
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· Програма JES на фирма „Темида 2000“ и компютърна система
„NForce“,  внедрени в „Съдебно-изпълнителна служба“, с които се обработват
изпълнителните дела;

·Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост”,
разработена по програма ФАР и поддържана от консорциум „Лирекс БГ ООД
– „Индекс България” ООД, която се ползва в служба „Бюро съдимост“.

· Софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab  2.0,  която е
инсталирана в информационния център и в деловодствата и се ползва за
трансформиране на текст в синтезирана реч, ;

· Програмен продукт „КОНТО” – счетоводна програма;
· Програмен продукт „ОМЕКС кадри и хонорари”, с който се

подпомага процеса на управление на човешките ресурси.
Съдът използва правно - информационните продукти „Апис 7“, с

достъп до продуктите  АПИС Право, Апис практика, Евро право, АПИС
финанси и Регистър + ), както и достъп до търговския регистър. Правно -
информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички
работни места. В съда е осигурен достъп до Национална база данни
население, съгласно заповед на административния ръководител, като
определени длъжностни лица са оторизирани да извършват справките.
Осигурен е също така и електронен достъп до информация на  Националната
агенция по приходите, с цел извършване на справки по чл. 47, ал. 3 от ГПК.

Издадени са квалифицирани електронни подписи на магистратите,
разглеждащи наказателни дела, административното ръководство и на
съдебните служители, на които със заповед им е възложена техническата
дейност по случайното разпределение на делата или извършването на справки
в НБД „Население“ или в НАП.

    Съдът е въвел възможността за електронно призоваване на страните,
която все още не се използва активно.

    Поддържа се Интернет страница на съда - http://bourgasrc.court-bg.org/.
Създадена е организация за публикуване на съдебните решения, както на
страницата на съда, така и на ЦУБИПСА, за което има издадени и Вътрешни
правила, утвърдени от административния ръководител. Осигурен е достъп до
уеб портал за отдалечен достъп до информация за съдебните дела в Районен
съд – Бургас чрез Портала за достъп до съдебни дела http://sas.is-burgas.net/,
поддържан от „Информационно обслужване” АД. Осъществява се електронен
обмен на информация и на делата от Районен съд – Бургас към Окръжен съд –
Бургас.

Web - сайтът на Районен съд – Бургас се поддържа ежедневно в
актуално състояние, като се публикуват постановените съдебни актове,
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справки за съдебни заседания, актуална информация, свързана с дейността на
съда, прес съобщения за постановени актове по наказателни дела и други. От
Интернет страницата на съда е осигурен директен достъп до ЦУБИПСА.

 Съдът предоставя на гражданите следните информационни услуги:
· Информация за графика на съдебните заседания за деня, чрез

монтиран видеоекран, разположен непосредствено срещу входа на съдебната
палата.

· Информация за графика на съдебните заседания, както и справки за
вече приключени дела чрез Интернет страницата на съда, достъпна на адрес:
http://www.bourgasrc.court-bg.org/. На страницата е публикувана също така
информация свързана с работното време на съда, разположението и
функциите на отделните служби, както и примерни образци на документи.

· Районен съд – Бургас е създал условия и осигурява  възможност за
отдалечен достъп до делата чрез Портала за достъп до съдебни дела, достъпен
на следния линк:  http://sas.is-burgas.net/, който се поддържа от
Информационно обслужване АД.

· На партерния етаж на сградата, както и на третия етаж, където са
разположени деловодствата на съда са поставени указателни табели, както и
информационни табла, на които се поставя актуална информация.

· На партерния етаж на сградата съвместно с Окръжен съд – Бургас е
изграден и се поддържа Информационен център, в който се предоставя
информация свързана с дейността на съда – справки по делата, справки за
разположението и функциите на отделни служби, съдебни зали, графици за
съдебните заседания и други. На партерния етаж е изнесена и служба
„Регистратура“ на Районен съд – Бургас. Регистратурата е разположена в
непосредствена близост до регистратурите на Окръжен и Административен
съд – Бургас, с което се улеснява достъпа на гражданите до информация.

· На първия етаж, в пресофиса е разположен Център по медиация към
Районен и Окръжен съд – Бургас, инициатива на двата съда от 2017 г. в
рамките на проект „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на
справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни
програми за медиация“, в който проект двата съда участват като пилотни
съдилища. В центъра се предоставя информация за възможностите за
извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация, както и се изпълнява
разработената в рамките на проекта Съдебна програма за медиация на
Окръжен и Районен съд – Бургас.

·На третия етаж на съда е обособен „Фронт офис“ за работа на едно
гише по граждански дела, с което се осигурява по-добро и ефективно
обслужване на страните в процес.
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    12.Становища по проекти за тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС

Следва да се подчертае активната позиция на съдиите и служителите
от РС - Бургас по отношение на проектите за нормативни актове, както и в
случаите, когато се изисквало мнението на съда по вече действаща нормативна
уредба или по проблеми, касаещи съдебната система. Освен становища по
проекти за тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВАС, РС – Бургас
е изразявал становища по проекти на нормативни актове, правилници и
процедури, изготвени от Висшия съдебен съвет.

През 2017 г.  са изпратени следните становища и предложения:
1. Становище на Окръжен съд и Районен съд – Бургас по

предоставения проект на Наредба № 7 за съдебните заседатели.
През 2018 година са изпратени становища и предложения, както

следва:
1. Становище на Районен съд – Бургас относно предложения за

промени в Правилника за администрацията в съдилищата, Класификатора на
длъжностите в администрацията и Правилата за прилагането му, изпратено на
ВСС на 22.02.2018 г.

2. Становище на Районен съд – Бургас относно предложенията за
промени в Гражданско-процесуалния кодекс и други нормативни актове,
целящи рационализиране и бързина на съдебните процедури, изпратено до
ВСС на 07.02.2018 г.

3. Предложение за изменения и допълнения на ПАС, изпратено до
ВСС  на 13.06.2018 г.

4. Становище на магистратите, разглеждащи наказателни дела в
Районен съд – Бургас по поставени въпроси за предварителни консултации за
изменение и допълнение на ЗАНН, изпратено до ВКС на 12.07.2018 г.

5. Становище и предложения по проект на Наредба за организацията и
реда за извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и за установяване на конфликт на интереси в органите на съдебната
власт, ВСС, ИВСС и НИП, което е изпратено до Апелативен съд – Бургас, а от
съда депозирано пред ВСС на 24 юли 2018 г.

6. Становище от съдия Георги Иванов, и.ф. административен
ръководител – председател на  РС – Бургас по повод  процедура за
преназначаване на  16 (шестнадесет) съдии по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в
Софийския районен съд, Гражданско отделение, изпратено до ВСС на
29.10.2018 г., Комисия Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика.
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7. Становище от съдия Георги Иванов, и.ф. административен
ръководител - председател на РС – Бургас относно предложение за изменение
на Наредба № 1 от 09 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите на съдебната власт. Изпратено
на Съдийската колегия на ВСС на  07.12.2018 г.

8. Становище относно необходимостта от законодателни изменения и
въвеждане на задължителна медиация при определени спорове и производства,
изготвено съвместно от Районен и Окръжен съд – Бургас, въз основа на
практиката на Центъра по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове,
изпратено на ВСС на 21.12.2018г.

               13. Извършени проверки в PC - Бургас през 2017г. и 2018г.
            През 2017 и 2018 година в Районен съд – Бургас са извършeни
следните проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет:
                13.1. Тематична проверка от Инспектората към Висшия съдебен
съвет.

Въз основа на заповед № ТП-01-11/14.12.2016г. на главния инспектор
на ИВСС е извършена тематична проверка относно практиката на съда в
производството 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. Проверени са съдебни
актове по производствата по чл. 59, ал. 9 СК, по дела, образувани през 2015 и
2016 година. Не е констатирана противоречива практика в съда.
                   13.2. Становища на ИВСС по граждански дела по описа на РС
– Бургас, във връзка със сигнали  на граждани

· По образувана в ИВСС преписка № Ж-17-629/2017г. по сигнал на
Петър Константинов Низамов относно разпределението на гр.д. 1620/2017 г.
и гр.д.1621/2017 г., с писмо изх. № РД 09-226/14.07.2017 г.  е изпратен
отговор до ИВСС ведно с изисканите документи. Преписката е приключена
със становище на ИВСС, че според констатациите от извършеното
предварително проучване по сигнала, принципът на случайното
разпределение на делата, регламентиран в чл. 9, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ, е спазен.

· По образувана преписка № Ж-17-760/2017 г. в ИВСС по жалба от
Павлин Ганчев Паскалев по отношение на постановените съдебни актове по
гр.д. № 1655/2010 г. на РС – Бургас, с писмо изх.№ КД 03-04/16.08.2017 г. е
изпратен  отговор до ИВСС, ведно с изисканите документи. Според
становището, с което преписката е приключена, сигналът е неоснователен.
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· По образувана преписка № Ж-17-920/09.10.2017г в ИВСС по жалба
от Георги Танев Попкармезов  срещу действията на съдия Радостина Петкова
по гр.д. 8774/2015 г. и срещу действията на съдия  Димана Кирязова по гр.д.
5051/2016 г., с писмо  изх. № КД 03-06/19.10.2017 г. е изпратен  отговор до
ИВСС, ведно с изисканите документи. Според становището, с което
преписката е приключена, сигналът е неоснователен.

· По образувана преписка № Ж-18-61/2018 г. по описа на ИВСС, по
жалба от Журналистическата колегия – гр. Бургас срещу администрирането
на гр.д. 1621/2017 г. и гр.д. 1620/2017 г. по описа на РС – Бургас, с писмо  изх.
№ КД 03-02/07.02.2018 г. е изпратен отговор до ИВСС ведно с изисканите
документи. Според становището, с което преписката е приключена, сигналът
е неоснователен.

      13.3.Проверки, извършени от Окръжен съд – Бургас.
Годишна контролна проверка от Окръжен съд – Бургас за 2017 г.
Със заповед № 1003 от 08.11.2017 г. на съдия Росица Темелкова – и.ф.

административен ръководител на Окръжен съд – Бургас, е възложено
извършването на контролна проверка по наказателните и гражданските дела.
Проверката обхващаше периода 01.01.2017 г. – 30.11.2017 г. с предмет:
срочност и законосъобразност при образуване на делата; разпределението на
делата на случаен принцип; проверка на срочността при обработване на
делата в деловодствата – образуване на делото, призоваване на лицата,
изготвяне на съобщения и обявления, изпълнение на указанията на съда по
разпореждания и определения на докладчиците по делата, редовност на
съдебните книги; спрени дела към 01.11.2017 г. и периодичната им проверка,
с оглед своевременно възобновяване или прекратяване; проверка на
публикуването на съдебните актове в интернет. Резултатите от извършената
проверка през 2017 година са отразени в доклада, връчен на председателя и
съдиите от РС – Бургас. Констатациите са преобладаващо положителни.
Дадени са препоръки по администриране на спрените производства,
своевременно прикрепяне на работна бланка-образец по раздел трети от
Глава пета на Правилата за оценка на натовареността на съдиите и за
коректното им и своевременно попълване,  приобщаване на книжата по
делата в поредността на тяхното постъпване. По последните две препоръки
административният ръководител на РС – Бургас е възразил. Предприети са
действия по изпълнение на препоръките.

Годишна контролна проверка от Окръжен съд – Бургас за 2018 г.
Със заповед № 1022/05.11.2018 г. на съдия Росица Темелкова,

административен ръководител на Окръжен съд – Бургас е възложено
извършването на контролна проверка по наказателните и гражданските дела.
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Проверката обхваща периода  01.01.2018 г. – 30.11.2018 г. и има за предмет:
срочност и законосъобразност при образуване на делата; разпределението на
делата на случаен принцип; проверка на срочността при обработване на
делата в деловодствата – образуване на делото, призоваване на лицата,
изготвяне на съобщения и обявления, изпълнение на указанията на съда по
разпореждания и определения на докладчиците по делата, редовност на
съдебните книги; спрени дела към 01.11.2018 г. и периодичната им проверка,
с оглед своевременно възобновяване или прекратяване; проверка на
публикуването на съдебните актове в интернет; проверка на изпълнението на
препоръките от предходната проверка. Според констатациите от проверката,
изложени в доклада, констатираните при предходната проверка пропуски са
преодолени.

14. Взаимодействие между административния ръководител и
общото събрание на съдиите в PC

В съда е установена трайна практика за провеждане на регулярни общи
събрания на магистратите. Още през 2016 г. са приети Правила за организацията
на дейността на общото събрание на Районен съд – Бургас.

През 2017 година са проведени седем общи събрания на съдиите:
            03.02.2017 г. - приети актуализираните правила за определяне на
натовареността на магистратите в съда; избрани са членове на Комисията за
професионална етика при РС – Бургас в състав: съдия Дарина Йорданова,
съдия Светлана Рачева-Янева, съдия Веселин Белев и резервен член съдия
Анатоли Бобоков; одобрено е предложеното щатно разписание като е
одобрено предложението на административния ръководител за
трансформиране на длъжности, съгласно приетия нов Класификатор на
длъжностите в администрацията на съдилищата; прието е предложението на
и.ф. административния  ръководител на РС – Средец  за  натовареността на
съдиите от РС – Средец.
            17.02.2017г. -  обсъден е доклада на председателя за дейността на
Районен съд – Бургас, в съответствие с разпоредбите на  чл. 79, ал. 2, т. 9 от
ЗСВ. Обсъдени са докладите от извършена съгласно заповед №
925/10.11.2016 г. на председателя на ОС – Бургас контролна проверка в РС –
Бургас, по граждански и наказателни дела за периода от 01.01.2016 г. -
31.10.2016 г. Взето е решение по предложението на председателя на РС –
Бургас  за определяне на по-ниска натовареност на съдиите Радостина
Петкова, Невена Ковачева и Станимира Иванова, във връзка с предстоящ
отпуск за временна неработоспособност. Взето е решение да се  преустанови
разпределението на НАХД - 2000 на магистратите, разглеждащи граждански
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дела, поради отпадане на необходимостта, като е решено магистратите да
приключат разпределените им до момента дела.
           31.03.2017 г. - положили са клетва възстановените  на общото
събрание на ОС -  Бургас на 17.03.2017 г.  съдебни заседатели.
          19.05.2017 г. -  Взети са решения: за начина за получаване на случаен
принцип на затворените пликове с талоните за електронно дистанционно
гласуване чрез интернет за избор на членове на ВСС  и  попълване на
декларации  с  номера на получения плик с талон.

10.07.2017 г.  - прието е  предложението на административния
ръководител за зам.административен ръководител, отговарящ за наказателно
отделение,  да бъде предложен съдия Георги Иванов, да се определи
натовареността на съдия Георги Иванов,  съгласно т.  III,  подточка 4  от
Правилата за определяне на натовареността в РС -  Бургас   в процентно
съотношение  към разполагаемото годишно време за един съдия - 71%.
           11.10.2017 г. Обсъдени са постановените отводи и самоотводи на съдии
от РС – Бургас, във връзка с получено писмо от ОС – Бургас с изх.№
1137/05.10.2017 г. и от Апелативен съд – Бургас с изх. № АД 13867/05.10.2017
г.
          28.11.2017 г. Обсъдени постановените отводи и самоотводи в РС –
Бургас, във връзка с получено писмо от ОС – Бургас с изх.№
1252/07.11.2017г. и  от АС – Бургас с изх. № АД -13-936/03.11.2017 г.
Избрани са професионални говорители на РС – Бургас: съдия Яна Колева –
административен ръководител и съдия  Георги Иванов –
зам.административен ръководител, които взаимно да се заместват при
отсъствие. Приети са предложените от двете отделения времеви стандарти за
разглеждане на граждански и наказателни дела. Взето е решение, НЧД -
разпити да се разглеждат от гражданските съдии до 23.12.2017 г. и след тази
дата – само от магистратите, разглеждащи наказателни дела.
          Освен общите събрания на магистратите през 2017 г. са проведени и
събрания на  отделенията, гражданско и наказателно, както следва:
        Събрания на съдиите, разглеждащи граждански дела:
 31.10.2017 г. - обсъден е Закона за изменение и допълнение на ГПК,
публикуван в ДВ брой  86 от 27.10.2017 г.
28.11.2017 г.  -  проведено е обсъждане за установяване на времеви стандарти за
движението и администрирането на гражданските  дела.
          Събрания на наказателните  съдии:
13.06.2017 г. - обсъдени са графиците за дежурствата на наказателните съдии
през съдебната ваканция на 2017 г., както и ползването на платен годишен
отпуск през нея. Прието е също така съдия Георги Грънчев да бъде изключен
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от ЦССРД,  като  мотивите  за изключването са: прекомерна натовареност на
съдия Георги Грънчев и фактическа и правна сложност на разглежданите от
него наказателни  дела.
02.10.2017 г.  - взето е решение в групата за разпределение на наказателни
дела от общ характер с фактическа и правна сложност, считано от 03.10.2017
г. да се разпределят наказателни дела от общ характер със следния предмет:
„трафик", „измама" „принуда и изнудване", „длъжностно присвояване",
„палеж", „пътно-транспортни произшествия" и „разврат“. Съдиите са
информирани, че е получено писмо от Окръжен съд - Бургас изх. № 1101 от
28.09.2017 г., с което отправят покана до районните съдии за участие в
работна среща на 05.10.2017  г по промените на НПК със съдиите от
наказателно отделение от Окръжен съд – Бургас.
 30.10.2017 г., на което е проведено обсъждане  на   заплащането на съдебните
заседатели във връзка с  изменението в Наредбата № 7  от 28.09.2017  г.,
обнародвана в  ДВ бр. 81 от 2017г.
09.11.2017 г.,   на което  е обсъден и предложен графика за дежурствата на
магистратите, разглеждащи наказателни дела през  м. декември 2017 г.
28.11.2017 г.,  на което е обсъдено предложението за приемане на времеви
стандарти за движението и администрирането на наказателни дела

През 2017 година в Районен съд – Бургас са проведени и събрания на
всички работещи на основание чл. 6 от Кодекса на труда:

27.01.2017 г. Взето е решение да се подкрепи създаването на
централизиран фонд СБКО към ВСС за подпомагане на магистрати и
служители за 2017 г. с източник за набиране на средствата, отчисленията в
размер на 0,1% от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за
основна заплата в съда през 2017 г. В случай на наличие на средства, фонд
СБКО на Районен съд - Бургас, да бъде разходван в натура под формата на
ваучери за храна, като  сумата от фонда СБКО в Районен съд - Бургас да се
разпределя по равно на всички, без изключение, като ваучери за храна да
получават и отсъстващите от работа, поради майчинство или ползване на
продължителен неплатен отпуск.
23.11.2017 г.  Обсъден  и  одобрен  предложения проект на Правила за
формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за
подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната
власт.

   През 2018 година са проведени пет общи събрания на съдиите:
01.03.2018 г., на което е представен и обсъден доклада на

председателя за дейността на Районен съд – Бургас, в съответствие с
разпоредбите на чл. 79, ал. 2, т. 6 ЗСВ.
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07.06.2018 г., на което е прието  решение  съдия  Мариета
Бушандрова да се включи в Централизираната система за случайно
разпределение на делата /ЦССРД/, като се въведе обща натовареност по
всички видове наказателни дела, с изравняване към най-ниския брой дела на
съответния съдия за съответната група.

 04.07. 2018 г.,  когато е приета  декларация в подкрепа на съдия
Анатоли  Бобоков, свързана с подаден сигнал от Апелативния прокурор на
Бургас  до етичната комисия

09.10.2018 г., когато е взето решение за промяна в състава на
Комисията по професионална етика при  Районен съд – Бургас, като за
постоянни членове са избрани: съдия Светлана Рачева-Янева, съдия Веселин
Белев и съдия Анатоли Бобоков, с резервен член - съдия Силвия Петрова.
Промяната в състава е наложена, поради ползването на отпуск за временна
нетрудоспособност от съдия Дарина Йорданова.

28.11.2018 г., когато са изслушани  кандидатите за административен
ръководител на Районен съд - Бургас, подали заявление за участие в конкурс,
обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС, по протокол №
27/18.09.2018 г. за административен ръководител - председател на Районен
съд – Бургас.

Магистратите, разглеждащи граждански дела са провели 3 събрания, на
които са обсъдени следните теми:
19 февруари 2018 г. - проблемите в производствата, образувани по искания
на инспектори от ИВСС за разкриване на банкови тайни по реда на чл. 175д
ЗСВ във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 6  ЗКИ.
 11 април 2018 г., на което е обсъден доклада  от извършената  със заповед
№ 1003/08.11.2017г. на административния ръководител на Окръжен съд -
Бургас  контролна проверка на дейността на Районен съд - Бургас за периода
от 01.01.2017 г. до 01.11.2017 г.
15  юни 2018  г., на което е обсъден графика на съдебните заседания през
съдебната ваканция, администрирането на делата при изпълнение на
процедурите по чл. 47 ал. 1 - 3 ГПК. Обсъдени са видовете дела, които на
основание чл. 329 ал. 3 ЗСВ следва да се разглеждат през съдебната ваканция.
  Магистратите, разглеждащи наказателни дела са провели 4 събрания:
09 януари  2018 г. Обсъдени са констатациите в акта с резултати от
извършената на основание заповед № ПП - 01-26/30.05.2017 г. на главния
инспектор, комплексна планова проверка по образуването, движението и
приключването на наказателните дела за 2015  и 2016  г.  в РС -  Бургас и на
решение на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет с
№ ПП-01-26-Р2/17 от 12.12.2017 г. по подадено възражение от РС - Бургас с
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вх. № 9899/08.08.2017 г. Обсъдено е изпълнението на препоръките в акта с
резултатите от извършената проверка.
21 март 2018 г., на което са обсъдени графиците за дежурствата  на
наказателните  съдии  за  месеците април и май 2018 г.
08.05.2018 г., на което е обсъден  доклада  от извършената  със заповед  №
1003/08.11.2017г. на административния ръководител на ОС - Бургас
контролна  проверка на дейността на РС - Бургас за периода от 01.01.2017 г. -
01.11.2017  г.  Обсъдено е също така приложението на  чл.  50  НПК и
необходимостта от произнасяне с акт по чл. 199  НПК. Приети са
препоръките и изводите от доклада от извършената контролна проверка от
ОС - Бургас, както и предложението на съдия Георги Иванов по отношение на
видовете дела, които да се отбелязват с жълт етикет.
11.07.2018 г., на което е обсъден проектозакона  за ЗАНН, изпратен до
съдилищата от ВКС.

През 2018 година в Районен съд – Бургас са проведени събрания на
всички работещи на основание чл. 6 КТ:

29.01.2018 г., на което е взето решение  да се подкрепи създаването на
централизиран фонд СБКО към Висшия Съдебен Съвет за подпомагане на
магистрати и служители за 2018 г. с източник за набиране на средствата,
отчисленията в размер на 0,1% от средствата за СБКО, начислявани върху
средствата за основна заплата в Районен съд Бургас през 2018 г. Решено е
също така средствата от фонд СБКО на Районен съд - Бургас, да бъдат
разходвани под формата на ваучери за храна,  сумата от фонда СБКО в
Районен съд - Бургас да се разпределя по равно на всички, без изключение,
като ваучери за храна да получават и отсъстващите от работа,  поради
майчинство или ползване на продължителен неплатен отпуск. В случай на
изчерпване на квотата за отпечатване на ваучери за храна и невъзможност на
оператора, с когото ще бъде сключен договор да достави ваучери за храна за
целия периода на договора (който обикновено е в рамките на календарната
година), останалите средства от СБКО на Районен съд Бургас да бъдат
изразходвани под формата на възнаграждение, като сумата се разпределя
съобразно отработените дни през съответния месец (намалят се дните в
болнични, майчинство, неплатен отпуск).

                15. Правна подготовка и квалификация на съдиите.
Повишаване на квалификацията на съдебните служители
                15.1. Повишаване на правната подготовка и квалификацията на
съдиите и съдебните служители през 2017 г.
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 Магистратите от Районен съд – Бургас, ежегодно подобряват своята
квалификация и повишават знанията и уменията си. През 2017 година
магистрати от Районен съд – Бургас са участвали в 36 обучения, от които 10
са международни. Обучени са общо 104 магистрата. Освен обученията,
организирани от Националния институт на правосъдието, магистрати от
Районен съд – Бургас са участвали в обучения, организирани от
Националната съдебна мрежа за сътрудничество, Министерство на
правосъдието, Център за разрешаване на спорове, Европейската мрежа за
съдебно обучение, Регионална служба за сигурност от името на
Международната академия по правоприлагане, Международна социална
служба – Чехия, Global rights for women” чрез Асоциация „Деметра“, ЕРА,
Общински съвет по наркотични вещества – Бургас, Европейски институт по
публична администрация – Люксембург и други.
            Районен съд – Бургас е един от съдилищата, които се включи като
партньор на Националния институт на правосъдието, в изпълнението на
проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността
на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
"Добро управление", Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални
обучения на съдилищата и прокуратурите”. Организирани са две обучения за
магистратите по темите:

·„Гражданско право. Особени процедури с участието на деца” с лектори
Весела Банова - управител, Психоаналитичен институт „ТОЛК“ и д-р
Любомир Жупунов – детски психиатър,  Психоаналитичен институт „ТОЛК“;

·„Актуални въпроси  на застрахователното право след промените в
Кодекса за застраховането“ с лектор Емилия Василева – съдия от ВКС.

 Добри възможности за повишаване на квалификацията на магистратите
от Районен съд – Бургас са и инициативите за провеждане на обучения и
форуми на регионално ниво, организирани от Апелативен съд – Бургас,
Окръжен съд – Бургас,  както и сътрудничеството с други институции,
неправителствени организации, както и участието на съда в различни
проекти.

Темите, по които са се обучавали магистратите, държавните съдебни
изпълнители и съдиите по вписванията през 2017 г. са: „Актуални проблеми
на изпълнителния процес“, „Мотивиране на съдебните актове с практиката на
ЕСПЧ – как да се избягват нарушенията на Конвенцията“, „Отнемане на
незаконно придобито имущество“, "Прилагането на принципа “ne bis in idem”
при конкуренция между наказателната отговорност и
административнонаказателната отговорност спрямо едно лице за едно и също
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деяние", „Съдебномедицински и съдебно психиатрични експертизи“,
„Незаконен трафик на мигранти и международно сътрудничество по
наказателни дела. Европейска заповед за арест и международна помощ“,
“Тематично езиково обучение в областта на съдебното сътрудничество по
наказателни дела“, „Антикорупционни серии: Съдии и прокурори“,
"Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела –
Регламент 1215“, „Електронни ресурси за търсене на практика на Съда на
ЕС”, „Учредяване на право на строеж, договори за строителство,
предварителни договори – облигационни и вещноправни аспекти“,
"Практически въпроси на изпълнителното производство. Новости в
автоматизацията на дейностите в съдебно-изпълнителната служба",
„Актуални проблеми по прилагането на ЗОДОВ. Тълкувателна практика на
ВАС. Изменения в ЗИНЗС и превантивни компенсаторни средства за защита
от нарушения на правата по чл.3  от ЕКПЧ“,  „Връчване на документи и
събиране на доказателства в чужбина“, „Ролята на конкурентното право в
европейската конкуренция“, „Защита на потребителите. Практика на съда на
ЕС. Колективните искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите“,
„Обучение свързано с измененията на НПК,  в сила от 05.11.2017  г.“,
„Актуална съдебна практика на Съда на ЕС”, „Подобряване на процедурите
по атестация и дисциплинарна практика в съдебната система“.

Магистратите от Районен съд – Бургас са се обучавали по темата,
свързана с процедурите по препращане към медиация, организирани в
рамките на проект “Медиация в подкрепа на бизнеса: насърчаване на
справедливо и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми
за медиация“, в който участва Районен съд – Бургас, като през годината 8
магистрата са преминали през първоначално обучение и трима са участвали в
надграждащо обучение.

Представяне на Районен съд – Бургас в национални и
международни форуми.

През 2017 г. съдия Светлана Рачева-Янева и съдия Стоян Мутафчиев са
участвали в международна конференция на тема „Global rigths for women”,
проведена в Букурещ, Румъния, на която са обсъдени въпросите на
домашното насилие и проблемите, свързани с прилагането на
законодателството. Обсъдена е и ролята на националния съдия. Участието в
конференцията е част от проект, изпълняван от Асоциация „Деметра“.
          През 2017 година съдът е представен от съдия Дарина Йорданова в
международна конференция по въпросите за участието на деца в граждански
и съдебни производства, проведена в гр. Бърно, Чехия. В рамките на
конференцията, съдия Йорданова е споделила резултатите от реализацията на
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проект „Правосъдие – приятел на детето“, в който Районен съд – Бургас
участва като пилотен съд, както и практиката на съда в прилагането на
стандарти и процедури за т.н. „детско“ или „щадящо“ правосъдие.
              Дейността на Центъра по медиация и спогодби към Окръжен и
Районен съд – Бургас е представен на образователен форум на директорите на
училища и детски градини, проведен през месец май 2017 г. в гр.Несебър.
Форумът е организиран от Регионалното управление по образование – Бургас.
Освен с дейността на центъра, директорите са били запознати с медиацията
като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, обсъдена е темата за
“Решаване на проблеми и конфликти чрез училищна медиация“.
              Представители на Районен съд – Бургас са участвали в Национална
конференция на тема: “Ролята на съдията, адвоката и медиатора в
процедурата по медиация“, проведена в гр.Бургас. Събитието е организира от
Апелативен съд – Бургас, Национална асоциация на медиаторите, Съюз на
юристите в България и Адвокатска колегия Бургас.
              Съдия Анатоли Бобоков, съгласно  решение по протокол № 35 на
съдийската колегия, е участвал в годишната конференция "Съдилища и
комуникации", проведена в Будапеща, Унгария, през месец септември 2017 г.
              Съдия Яна Колева – председател на Районен съд – Бургас и съдия
Дарина Йорданова – координатор на центъра по медиация, са участвали в
Национална конференция „Медиация в подкрепа на съда, институциите и
обществото“, организирана от Центърът за спогодби и медиация към
Софийския районен съд и Софийския градски съд (ЦСМ), в която специални
гости са били  Виктор Шахтер,  Дженифър Бранд и професор Дейвид Вайс -
адвокати и медиатори от САЩ, с богат международен опит. На
Конференцията е представен опита на Центъра по медиация и спогодби към
Окръжен и Районен съд – Бургас.

Участие на магистратите в обществени съвети, дискусионни
форуми, работни групи, публични обсъждания и други.
           Съдия Георги Иванов е участвал в годишна среща на Националната
съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в
Република България  и подпомага дейността на мрежата при необходимост.
           Съдия Мая Стефанова представлява Районен съд – Бургас в
Обществения  съвет по наркотични вещества към Община Бургас. През 2017
година е участвала в обучение с цел подобряване квалификацията и
подобряване информираността относно употребата и злоупотребата с ПАВ и
тяхната превенция.
           Съдиите Дарина Йорданова и Панайот Атанасов са участвали в
публично обсъждане по проект „Подобряване на процедурите по атестация и
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дисциплинарна практика в съдебната система“, организирано в рамките на
дейност 2 „Въвеждане на ефективни методи за оценка на мотивацията на
магистратите“ и дейност 3 „Разработвате на модел за формиране на
възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“, по
проект, договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/08.09.2016 г., финансиран
по оперативна програма „Добро управление“.
           Съдия Петя Георгиева е участвала в дискусия, организирана от
Бургаския свободен университет и Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ на тема „Проблеми на изпълнение на наказанията, произтичащи
от законодателната рамка“, проведена през месец април в Бургас
           Съдия Дарина Йорданова е включена в работна група на комисия
"Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет.
          Административният ръководител на Районен съд – Бургас участва в
работната група към комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна
статистика" на Съдийската колегия на ВСС, действащи в рамките на
постоянен механизъм за наблюдение на прилагането на Правилата за оценка
на натовареността на съдиите и номенклатурата със статистическите кодове
по наказателни дела.

 Международен обмен.
Съдия Дарина Йорданова и съдия Георги Иванов от Районен съд –

Бургас, са провели работна среща с четирима съдии от Полша, Португалия,
Унгария и Испания, на посещение в Бургас в рамките на Програма на
европейската мрежа за съдебно обучение. В рамките на срещата са обсъдени:
производства по наказателни и граждански дела; законодателната практика в
България и какви мерки могат да бъдат взети за ускоряване на съдебните
процеси. Европейските магистрати са запознати с реализираните добри
практики, създадени в съда, а именно - изградените детска стая и Центъра за
медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас.

Магистратите от Районен съд – Бургас са участвали в програмата за
обмен на магистрати в рамките на Европейската мрежа, като един магистрат е
участвал в обмен на опит и направил посещение в Загреб, Хърватия.

Работни срещи с други органи на съдебната власт.
Регулярни работни срещи се провеждат с прокурорите от Районна

прокуратура, на които се обсъждат възникнали проблеми. Ръководството на
Районен съд – Бургас участва и в периодични работни срещи между
председателите на съдилищата, организирани от Окръжен съд – Бургас и
Апелативен съд - Бургас, Административен съд – Бургас, Националния
институт на правосъдието, Висшия съдебен съвет, на които се обсъждат общи
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за съдилищата проблеми, свързани с натовареност на магистратите,
въвеждане на новости при разпределение и обработване на съдебните дела,
проблеми със събираемостта на държавните такси, обсъждане на правилата за
организация на работата и правомощията на Единния пресофис в БАС и
взаимодействие между отделните съдилища при наличие на комуникационна
криза, промени в нормативната уредба и други, прилагане на съдебна
практика и други. Председателят на Районен съд – Бургас е участвал в
работна среща с министъра на правосъдието Цецка Цачева, проведено в
Бургас, в рамките на което е открита  съдебна зала в Затвора в гр. Бургас.

     Повишаване капацитета на съдебните служители
 През 2017 година, съдебните служители при Районен съд – Бургас също

са участвали в обучение за повишаване на квалификацията им, присъствени -
18 и дистанционни - 12, осигурявани като възможност от Националния
Институт на правосъдието. Обучени са общо 40 съдебни служители.

 В рамките на регионалната програма за обучения на НИП,
финансирана по   проект BG05SFOP001-3.002-001 „Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“,
финансиран по оперативна програма „Добро управление“,  през 2017 година
за съдебните служители е организирано обучение на тема „Управление и
администриране на делата (Качество на обслужване и ефективност на
комуникацията“,  като са обучени 45 съдебни служители.

В рамките на Дните на медиацията е проведено обучение за съдебните
служители, обслужващи граждански дела по темата свързана с медиацията и
с дейността на създадения Център към Районен и Окръжен съд – Бургас.

Темите,  по които са се обучавали служителите са в областта на
„Промени в социалното и здравното осигуряване 2017 и реализацията им в
програмните продукти ОМЕКС“, „Трета квалификационна група, Правила за
безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V“,
„Данъчни и правни новости в бизнес календара за 2017“, „Европейско
сътрудничество по граждански и търговски дела“, „Обучение за препращане
към медиация“, „Провеждане на задължително първоначално обучение по
защитата на класифицираната информация на служители по сигурността на
информацията“, „ПП Омекс 2000 Кадри и изготвяне на уведомления, във
връзка с промените по чл. 62, ал. 5 КТ“, „Работа по наказателни дела“,
„Обучение за придобиване на умения за попълване на единния атестационен
формуляр за служители, обработващи статистическата информация за работа
с актуализирания единен атестационен формуляр (ЕАФ)“,  „Ежегоден
обучителен семинар за работа с новостите в програмен продукт „JES” и
свързаните модули“, „Етично поведение на съдебния служител“, „Работа по
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граждански дела“, „Правосъдие, медийни послания, регулация“, Работа в
служба „Архив“, „Съдебни секретари“, „Първоначално обучение по защитата
на класифицираната информация“ и други теми, по които са организирани
дистанционни обучения.

Добра практика за повишаване капацитета на съдебните служители е
провеждането на регулярни работни срещи, както между служители от
отделни съдилища, така и между службите в Районен съд – Бургас. Тази
форма се използва, както за обмен на информация и опит между служителите,
така и като възможност за разрешаване на възникнали проблеми и
иницииране на предложения за оптимизиране на работния процес. Промените
в ГПК са наложили провеждане на периодични работни срещи с
призовкарите.
                   15.2. Повишаване на правната подготовка и квалификацията
на съдиите и съдебните служители през 2018 г.

През 2018 година магистрати от Районен съд – Бургас са участвали в
34 обучения, от които 12 са международни. Обучени са общо 107 магистрати.

Магистратите са участвали в обучения, организирани от Националния
институт на правосъдието, Европейската мрежа за съдебно обучение,
Комисия за защита на личните данни, Министерство на правосъдието,
Европейски институт за публична администрация, Асоциация за разрешаване
на спорове, Център за обучение на магистрати, Съюз на юристите в България,
Академия по европейско право, Център за превенция на насилието и
престъпността, CEELI Институт - Прага и др.

Темите, по които са се обучавали магистратите през 2018 година са:
„Прилагане на принципа за защита на интересите на детето“,
„Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела –
Регламент 1215/2012, Европейска заповед за плащане“, „Актуални въпроси по
прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър и правилника за
вписванията“, „Актуални проблеми, свързани с назначаването на експертизи
с участието на експерти от БНТЛ“, „Европейско законодателство в областта
на убежището и миграцията“, „Ефективно разследване на наказателни дела в
съответствие със стандартите на ЕСПЧ. Доказателства и доказателствени
средства“, „Свобода на изразяването на мнение, съгласно чл. 10 от
Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи“,
„Комуникационни умения в изпълнение на Комуникационната стратегия на
съдебната власт 2014-2020“, "Принципа “ne bis in idem” в европейското
право. Преглед на практиката на съда на ЕС“, „Процесуални и материално-
правни въпроси по делата за контрабанда“, „Актуални изменения на ГПК“,
„Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека в областта на
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наказателното право“.
Продължило е партньорството на съда с Националния институт на

правосъдието в изпълнението на проект „Качествено професионално
обучение за повишаване ефективността на правосъдието” по договор №
BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", Дейност 2
„Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и
прокуратурите”. През 2018 година са организирани три обучения за
магистратите от Районен и Окръжен съд – Бургас по темите:

•  „Учредяване на право на строеж. Вещноправни аспекти“, с лектори
Камелия Маринова и Емилия Василева – съдии от Върховния касационен съд;

•  „Договори за строителство, предварителни договори –
облигационноправни аспекти“, с лектори Камелия Маринова и Емилия
Василева – съдии от Върховния касационен съд;

•  „Международно-правно сътрудничество по наказателни дела“ с
лектор Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна,
Национално лице за контакт за НСММС-НД, Лице за контакт на
Европейската съдебна мрежа

Повишаване на квалификацията на магистратите от Районен съд –
Бургас е осъществявано и чрез инициативите за провеждане на обучения и
форуми на регионално ниво, организирани от Апелативен съд – Бургас,
Окръжен съд – Бургас,  както и сътрудничеството с други институции,
неправителствени организации и участието на съда в различни проекти.

 През 2018 година 14 магистрати са участвали в чуждоезиковите
обучителни курсове, организирани от Националния институт на
правосъдието, като са повишили знанията си по английски език, френски
език, а някои от тях са придобили знания по юридически английски език.

 През 2018 година съдебните служители при Районен съд – Бургас също
участвали в обучения за повишаване на квалификацията им, осигурявани от
Националния институт на правосъдието. Съдебни служители от Районен съд
– Бургас са участвали в 10 присъствени, 12 дистанционни и 3 чуждоезикови
обучения. Обучени са общо 34 съдебни служители.

 В рамките на регионалната програма за обучения на НИП,
финансирана по   проект BG05SFOP001-3.002-001 „Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“,
финансиран по оперативна програма „Добро управление“ през 2018 година за
съдебните служители е организирано обучение на тема „Ефективност на
съдебната администрация. Планиране и организиране на времето“, на което
са обучени 29 съдебни служители от Районен съд – Бургас.
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Темите,  по които са се обучавали служителите са в областта на
„Промени в социалното и здравното осигуряване 2018 и реализацията им в
програмните продукти ОМЕКС“, „Обучение на служителите по сигурността
на АИС или мрежи“, „Управление на човешките ресурси. Организационни
аспекти на съдебната администрация. Статут на съдебните служители“,
„Начално обучение на съдебни служители“, Работа в служба „Архив“,
„Съдебни секретари“, „Реформа в ЕС в областта на личните данни и новата
правна рамка, която създава Общият регламент за защита на данните –
General Data Protection Regulation (GDRP) – разяснителна кампания в Бургас“,
„Принудителни административни мерки по ЗДДС“, „Европейски стандарти за
защита на личните данни“, „Работа с текстове съгласно актуалните
граматически правила“, „Наказателноправни аспекти на домашното насилие“
и др.

Четирима съдебни служители са повишили езиковата си подготовка по
английски език в рамките на проект, организиран от Националния институт
на правосъдието.

Повишаването на квалификацията, както на магистратите, така и на
съдебните служители е от изключителна важност за подобряване качеството
на работата, за подобряване имиджа на съда и за повишаване на
ефективността на правораздаването, което разбиране стои и в управленската
политика на административното ръководство на съда, планирало различни
форми на обучения и квалификации и през следващата година.

16. Организация за разглеждане на делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ,
през съдебната ваканция

През периода на съдебна ваканция, дежурствата на разглеждащите
граждански дела магистрати остават същите, както и през останалия период
от годината. През 2017 година, в периода от 15 юли до 15 септември,
магистратите, разглеждащи граждански дела не са включвани при
разглеждане на НЧД за разпити.

Със заповед на административния ръководител се определя график за
съдебните заседания, по две дати седмично, като се включват всички
магистрати. През периода на съдебната ваканция се разглеждат следните
граждански дела:

· за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за
незаконно уволнение;

· искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за
даване на разрешения по Семейния кодекс, за назначаване на особен
представител;
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·  по Закона за защита срещу домашното насилие;
· всички дела, които се разглеждат незабавно от дежурните наказателни и

граждански съдии;
· други дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък

от един месец, в това число  делата по чл.  410  и чл.  417   ГПК,  бързите
производства по чл. 310 ГПК и делата  по  ЗЗДетето.

    При отлагане делата се насрочват в същия график или в графика на
докладчика, при спазване на процесуалните срокове.
        През периода на съдебна ваканция администрирането на делата се
извършва по следния начин: жалби по делата и искания за издаване на
съдебни удостоверения и изпълнителни листове по всички видове дела,
докладчиците на които са в отпуск, се докладват пропорционално на
присъстващите граждански съдии и на дежурните наказателни съдии.  При
необходимост магистратите се произнасят и по други спешни искания, в това
число,  всички процесуални действия по чл. 410 и чл. 417  ГПК и по бързите
производства.

   Издадените заповеди за съдебната ваканция са както следва: заповед №
РД № 13-116 от 22.06.2017 г. за съдебната ваканция през 2017 година и
заповеди № РД 13-145/29.06.2018 г. и РД 13-145а/29.06.2018 г. за съдебната
ваканция през 2018 година.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
И ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА

1. Образуване и разпределение на делата на принципа на
случайния подбор.

Постъпващите в Рс –  Бургас книжа се регистрират от съдебните
деловодители в служба „Регистратура“ в деловодната програма „САС
съдебно деловодство“. На първата страница на всеки приет в съда документ
се поставя печат, в който се отбелязва регистрационния номер, генериран от
деловодната програма, датата и часа на постъпването му, подпис на приелия
го служител. При поискване от вносителя на документа, същите данни се
отбелязват и върху представеното за него копие. По постъпилите по пощата
или чрез куриерска услуга книжа, пликът се запазва по съответното дело, като
върху първата страница се записва номера на обратната разписка или датата
на пощенското клеймо. На книжата, по които се образуват дела, се поставя
печат по утвърден образец, съдържащ разпореждането „образувам“, в който
се вписват: вид на делото, генериран от ЦСРД пореден номер на делото, дата
на образуване и подпис на образуващия. Исканията, по които се образуват
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НЧД по ЗЕС се вписват във водения специален регистър по чл. 251г, ал. 6
ЗЕС.
          Съдебните деловодители от служба „Регистратура“ предават
новопостъпилите книжа, по които се образуват дела на административния
ръководител, зам.административните ръководители или на магистрат,
определен със заповед на председателя на съда, в деня на постъпването или
най-късно на следващия ден, за образуване на делото, ако са налице
процесуалните изисквания за това. Образуващите делата съдии определят
вида на делото, статистическия шифър и при необходимост групата на
натовареност на делото, като ги вписват на първата страница и се подписват.
Делата, по които сроковете за произнасяне са кратки или незабавни – молба
по чл. 390 ГПК, молби по чл. 18 ЗЗДН, искания за разкриване на банкови
тайни и други, се докладват незабавно за образуване, определяне на
статистически шифър и група на натовареността.
          След образуване на делото и определяне на вида му, статистическия
шифър и групата на натовареност,  в ЦСРД се генерира пореден номер на
делото, избира се съдия-докладчик на принципа на случайния подбор.
          След образуване и разпределение на делото, то се предава за
обработване чрез деловодната програма „САС Съдебно деловодство“ в
съответното деловодство, а след това се докладват на определения съдия-
докладчик.

В РС – Бургас принципът на случайния подбор чрез програмен продукт
за случайно разпределение на делата се прилага от месец януари 2009 г., като
първоначално е ползван предоставения от Висшия съдебен съвет продукт
„Law Choice“. Считано от 1 октомври 2015 г. разпределението се осъществява
чрез програмния продукт на Централизираната система за случайно
разпределение на делата (ЦСРД), предоставен от Висшия съдебен съвет.

Образуването на делата и определянето на статистическите кодове се
извършва от административния ръководител, зам.административния
ръководител или друг магистрат, определен със заповед, като процедурата е
уредена със заповед № РД 13-52/08.03.2017 г. на председателя на РС – Бургас.

Разпределението на делата, съгласно Вътрешните правила за случайно
разпределение на делата в Районен съд-Бургас се осъществява от следните
лица:

· административният ръководител- председателят на Районен съд -
Бургас;

· заместникът на административния ръководител, отговарящ за
работата на гражданското отделение в PC - Бургас;
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· заместникът на административния ръководител, отговарящ за
работата на наказателното отделение  в PC - Бургас;

· магистрати, на които при необходимост, със заповед на председателя
на Районен съд – Бургас, е възложено да извършват разпределение на делата
за определен период от време.

· магистрати, разглеждащи граждански дела, съгласно утвърден
график със заповед на административния ръководител, които разпределят
само делата, разглеждани от дежурен граждански съдия. Практиката е
въведена със заповед № РД 13-01/05.01.2016 г. на административния
ръководител и до края на 2017 година ежемесечно е изготвян график.

· съдебни служители, на които съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 5
ПАС, със заповед № РД 13-177/29.09.2017 г. на председателя на съда е
възложена техническата дейност по разпределението на делата.

Всеки потребител се идентифицира с името си и индивидуална парола
за достъп до ЦСРД, както и с получения персонален квалифициран
електронен подпис.

В Районен съд – Бургас  са приети  Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, първите  - още през 2010 година. Последната
актуализация на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата е
от 11 януари 2019 г., утвърдени със заповед № РД 13-24 от 11.01.2019 г. на
председателя на Районен съд – Бургас. Приети са и се прилагат и Вътрешни
правила за заместване на отсъстващ магистрат, утвърдени през 2015 г. и
актуализирани впоследствие.

Заложена процентна натовареност на председателя, заместниците
му и съдиите, разглеждащи граждански дела при разпределянето на
делата:

Съдиите, които разглеждат граждански дела, са работили при 100%
натоварване, като съгласно Правилата за оценка на натовареността на
съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., възприети с решение № 6 от 10
октомври 2016  г.  на общото събрание на Районен съд –  Бургас и
актуализирани на общото събрание от 03.02.2017 г. общото разполагаемо
годишно време на магистратите, разглеждащи граждански дела е определено
на 1600 часа, равняващо се на 100% натовареност.

Председателят на съда през 2017 г. и 2018 г. е участвал при
натовареност 56%, определена въз основа на 900 часа разполагаемо годишно
време. Заместник–председателите са участвали при натовареност 71%,
определена въз основа на 1140 часа разполагаемо годишно време,  съобразно
издадена заповед № РД 13-22/03.02.2017 г.
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Новият председател на Районен съд – Бургас и неговите заместници са
включени в разпределението на делата при 100%  натовареност.
          При възникнала необходимост от промени в параметрите на началната
информация, поради предстоящо пенсиониране, прекомерна
натовареност,попълване на щата с нов магистрат, зам.административните
ръководители сезират административния ръководител с докладна, в който
мотивират промяната. Самата промяна се извършва със заповед на
председателя на съда след решение на общото събрание на съдиите. В случай
на отсъствие на магистрат поради отпуск, промяната в ЦСРД се извършва
след разпореждане от председателя на съда, отразено върху молбата за
отпуск, копие от които се предоставя от административния секретар на
системните администратори. В случай на отсъствие на магистрат поради
временна нетрудоспособност или обучение, промяната се извършва след
писмено разпореждане на председателя на съда или заместниците му.
         Началната информация и промените в нея се извършват от системните
администратори.
         С решение на общото събрание на съдиите при РС –  Бургас са
определени видовете дела за прилагане на принципа на случайно
разпределение на делата:

1. Наказателни дела
1.1. Наказателни дела от общ характер
1.2. Частни наказателни дела
1.3. НЧХД – дела по тъжба на пострадалия
1.4. Административно-наказателни дела

2. Административни дела /по ЗСПЗЗ/
3. Граждански дела: -бързо производство по СК

                              -бързо производство по КТ
                              -вещни искове
                              -дела по СК
                              -дела по чл. 49 СК
                              -дела по чл. 50 СК
                              -делби
                              -дела по КТ
                              -дела по Закона за закрила на детето
                              -дела по Зздн
                              -ЗОДОВ/Непозволено увреждане
                              -Кодекс за застраховането
                              -облигационни искове
                              -други граждански дела
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                             -група граждански дела, която се използва при наличие
на отвод
4. Частни граждански дела: -банкови тайни
                                             -други ЧГД
                                             -обезпечения
                                             -съдебни поръчки
                                             -ЧГД по чл. 410 ГПК
                                             -ЧГД по чл. 417 ГПК
                                             -ЧГД – дежурства

          Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение по материя и видове дела и съобразно
процесуалните срокове. ЦСРД се използва и за образуване на делата и
генериране на пореден номер на делото, съобразно вида му. При отсъствие на
съдия дела не му се разпределят. При предстоящ отпуск/командировка
съдиите се изключват от разпределение два работни дни преди началото на
отпуска/командировката и се включват в разпределението в деня на
връщането им на работа. При краткосрочно отсъствие, съдиите се изключват
ръчно само по делата, по които се дължи незабавно произнасяне.
         Изборът е: „автоматичен“, когато е случаен, между всички
неотсъстващи съдии; „ръчен“, когато по определена причина делото трябва
да се разгледа от определен съдия; „по дежурство“, когато трябва да се
разгледа от дежурен съдия, съгласно утвърдените графици за дежурства.

 Видове граждански дела, които се разпределят на дежурство.
Видовете дела, които се разглеждат по дежурство от граждански съдия

са определени в Правилата за случайно разпределение на делата, приети в
Районен съд – Бургас.

Графиците за дежурства на гражданските магистрати, за делата,
разглеждани по дежурство се изготвят ежемесечно, предходния месец.
Първоначалните графици и промените в тях се утвърждават със заповед на
административния ръководител на съда.

До 10.04.2017 г., дежурният граждански съдия се е произнасял по
постъпилите молби за разрешения за теглене на детски влог, молби за
разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и
непълнолетни, молби за назначаване на особен представител при извършване
на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато
интересите между тях и родителите са противоречиви, молби за разрешаване
сключване на граждански брак от непълнолетни, молби за приемане и отказ
от наследство.



52

Считано от 10.04.2017 г. е извършена промяна в правилата за случайно
разпределение, като и към настоящия момент делата, разглеждани от дежурен
граждански съдия са както следва: по постъпилите молби за назначаване на
особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на
малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са
противоречиви; молби за приемане и отказ от наследство; молби за даване на
разрешение за теглене на суми или извършване на сделки с имущество на
поставени под пълно или ограничено запрещение лица; администриране по
молби за издаване на съдебни удостоверения за прекратен граждански брак и
молби за издаване на съдебно удостоверение за наличие или липса на
заведени в Районен съд – Бургас дела.

Делата, които се образуват по молби за разрешения за теглене на детски
влог, молби за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на
малолетни и непълнолетни, молби за разрешаване за сключване на
граждански брак, считано от 10.04.2017 г. се разпределят автоматично между
всички присъстващи магистрати в Районен съд – Бургас, която промяна е
наложена в резултат на възникнали проблеми при обслужване на гражданите
от Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас.
          Други изключения от общото правило досежно гражданските дела

Изключение от принципа за случайно разпределение на делата се
прилага, в случаите, по които след инстанционен контрол е отменено
определението за прекратяване на делото и то е върнато за продължаване на
съдопроизводствените действия. Делото продължава под същия номер от
определения вече чрез случаен избор съдия, постановил определението за
прекратяване или повдигнал препирня за подсъдност.

При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за
разглеждане от друг състав на съда, делото се разпределя на случаен
принцип, но без участието на съдията-докладчик, постановил
отменения/обезсиления съдебен акт. Делото се образува под нов номер.

При законово основание в подбора на докладчик по някое дело да не
участват определени съдии, имената им се изключват от разпределящия, като
задължително се посочват причините за изключване от разпределение.

Опцията  за изключване от разпределение, според правилата, се прилага
в случаите на платен годишен отпуск, отпуск по болест и командироване,
когато съдията не е предварително изключен от системата, на основание
заповед или разпореждане на административен ръководител.

При постъпила една и съща искова молба няколко пъти и образувани
няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано дело, от
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определения да го разгледа съдия-докладчик, като останалите дела се
прекратяват.

При обединяване на няколко различни дела, с различен предмет, но с
едни и същи страни, или които имат връзка помежду си, за разглеждане в
едно производство, то продължава под номера на първото образувано дело,
като се разглеждат от определения по това дело докладчик.

В случаите на отсъствие на магистрат повоче от 60 календарни дни, на
командирования на мястото му младши съдия или съдия от друг съд, със
заповед на председателя на РС – Бургас е допустимо да се възлага
администрирането и разглеждането на делата на отсъстващия магистрат.

При отсъствие на магистрат повече от 60 календарни дни, независимо
от причините, когато на негово място не е командирован друг съдия, е
допустимо, със заповед на председателя на съда, делата му да бъдат
възложени за разглеждане на друг съдия от РС –  Бургас,  с по-ниска от
останалите натовареност, поради завръщането му след продължително
отсъствие.

В случаите на прекратяване на командироването на съдия от друг съд е
допустимо, със заповед на председателя на съда, делата му да бъдат
възложени за разглеждане на по-ниско натоварен магистрат.

Преразпределение на граждански дела
Повторно разпределение на вече разпределено дело е допустимо при:

- Самоотвод или направен отвод от страната, който е бил уважен;
- При наложителна смяна на докладчика с посочване на

конкретната причина;
- При продължително отсъствие на магистрат, за произнасяне по

конкретно процесуално действие с предвидени кратки
процесуални срокове /например – обезпечение по висящо дело/,
като след произнасянето делото продължава да се гледа от
първоначално определения докладчик;

- В случаи на отсъствие на магистрат повече от 30 календарни дни,
поради причини различни от платен годишен отпуск.
Преразпределението се извършва автоматично;

- В случаите на грешка при разпределението: грешно определена
група,  грешно въведен регистрационен входящ номер.

Отчетност
           Протоколът от разпределението на всяко конкретно дело се разпечатва,
подписва се от разпределящия и се прилага по делото. Информацията за
извършеното разпределение на делата, образувани в РС – Бургас, се
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съхранява на уеб базираната централизирана система за разпределение на
делата.

2.Натовареност, обща, по съдии, действителна и по щат
           Според броя постъпили дела през 2017 г. общата натовареност на съда
е 16038, от които в гражданско отделение – 9690 броя. Общо за разглеждане в
съда през 2017 г. е имало 17571 дела, от които граждански – 10630. В края на
годината са свършени общо 16107 дела, от които гражданските са 9626.
Отработените човекомесеци през 2017  г.  в РС –  Бургас са 312,  като на
гражданско отделение се падат 182.
            Действителната натовареност към дела за разглеждане на месец за
съда като цяло е 56,32, а към свършени дела – 51,63. Същите данни по
отношение на гражданското отделение са съответно 58,41  към дела за
разглеждане и 52,89 – към свършени дела.

Индивидуална натовареност на гражданските съдии за 2017 г.:

граждански дела
действителна

натовареност към
пост
ъпи
ли

дела

разгл
едан

и
дела

свър
шени
дела

отработе
ни

човеком
есеци

постъп
или
дела

разгле
дани
дела

свърш
ени
дела

9690 10630 9626 182 53,24 58,41 52,89
АННА  ЩЕРЕВА 454 504 450 12 37,83 42,00 37,50
АСЕН  РАДЕВ 523 545 487 9 58,11 60,56 54,11
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 648 691 624 12 54,00 57,58 52,00
ДАРИНА
ЙОРДАНОВА 649 713 647 12 54,08 59,42 53,92
ДИМАНА
КИРЯЗОВА 634 710 639 12 52,83 59,17 53,25
ИВАН  ДЕЧЕВ 662 716 653 12 55,17 59,67 54,42
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 645 707 633 12 53,75 58,92 52,75
КАЛИН  КУНЧЕВ 664 730 664 12 55,33 60,83 55,33
МАГДАЛЕНА 652 699 620 12 54,33 58,25 51,67
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МАРИНОВА
МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 652 723 656 12 54,33 60,25 54,67
НЕВЕНА
КОВАЧЕВА 130 168 168 3 43,33 56,00 56,00
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 639 691 641 12 53,25 57,58 53,42
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 85 119 119 3 28,33 39,67 39,67
РАЙНА
КИРЯКОВА 631 698 606 11 57,36 63,45 55,09
СВЕТЛАНА
ЯНЕВА 661 741 661 12 55,08 61,75 55,08
СИЛВИЯ
ПЕТРОВА 644 703 641 12 53,67 58,58 53,42
СТОЯН
МУТАФЧИЕВ 649 697 648 12 54,08 58,08 54,00

            Според предоставените данни, посочени в таблицата по-горе, с
натовареност над средната действителна месечна натовареност за
гражданското отделение като цяло, през 2017 г. са били съдиите: Асен Радев,
Дарина Йорданова, Иван Дечев, Калин Кунчев, Моника Яханаджиян, Райна
Кирякова, Светлана Янева, Силвия Петрова, Стоян Мутафчиев.

            През 2018 г. постъпилите в РС – Бургас дела са общо 15502 броя, от
които гражданските – 9596 броя, а наказателните – 5906 броя. Общо са
разгледани 16966 броя, от които гражданските са 10600. Свършените в края
на годината дела възлизат на 15028, от които гражданските са 9168.
           През 2018 г., в сравнение с действителната средна месечна
натовареност на съда към брой дела за разглеждане – 51,88  и брой свършени
дела – 45,96, средната месечна натовареност на гражданските съдии е 57,92
към брой дела за разглеждане и 50,10 към брой свършени дела. Показателите
сочат за значителното повишено натоварване при гражданските съдии през
2018 г., в сравнение с предходната.
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Индивидуална натовареност на гражданските съдии през 2018
г.:

граждански дела
Действителна

натовареност към
пост
ъпил

и
дела

разгле
дани
дела

свър
шени
дела

отраб
отени
човек
омесе

ци

постъп
или
дела

разгле
дани
дела

свърше
ни дела

9596 10600 9168 186 51,59 56,99 49,29
АННА  ЩЕРЕВА 396 446 442 12,00 33,00 37,17 36,83
АСЕН  РАДЕВ 657 719 634 12,00 54,75 59,92 52,83
ВЕСЕЛИН
БЕЛЕВ 340 400 400 9,00 37,78 44,44 44,44
ДАРИНА
ЙОРДАНОВА 308 363 363 8,00 38,50 45,38 45,38
ДИМАНА
КИРЯЗОВА 58 100 95 2,00 29,00 50,00 47,50
ИВАН  ДЕЧЕВ 667 731 624 12,00 55,58 60,92 52,00
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 651 729 627 12,00 54,25 60,75 52,25
КАЛИН  КУНЧЕВ 664 731 633 12,00 55,33 60,92 52,75
КРАСИМИР
СОТИРОВ 169 176 92 3,00 56,33 58,67 30,67
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 677 758 633 12,00 56,42 63,17 52,75
МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 652 721 618 12,00 54,33 60,08 51,50
НЕВЕНА
КОВАЧЕВА 339 339 292 7,00 48,43 48,43 41,71
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 663 715 626 12,00 55,25 59,58 52,17
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 344 352 257 7,00 49,14 50,29 36,71
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РАЙНА
КИРЯКОВА 645 741 626 12,00 53,75 61,75 52,17
СВЕТЛАНА
ЯНЕВА 656 736 632 12,00 54,67 61,33 52,67
СИЛВИЯ
ПЕТРОВА 659 726 614 12,00 54,92 60,50 51,17
СТОЯН
МУТАФЧИЕВ 653 701 625 12,00 54,42 58,42 52,08

          През 2018 г. натоварени над средната действителна месечна
натовареност за гражданското отделение, са съдиите: Асен Радев, Иван
Дечев, Ивелина Мавродиева, Калин Кунчев, Магдалена Сотирова, Моника
Яханаджиян, Панайот Атанасов, Райна Кирякова, Светлана Янева, Силвия
Петрова, Стоян Мутафчиев, Красимир Сотиров. По-ниската натовареност при
съдиите Веселин Белев, Димана Кирязова, Дарина Йорданова, Невена
Ковачева, Радостина Петкова, се обяснява с продължително отсъствие през
2018 г., по причини на командироване в друг съд – Административен съд –
Бургас /съдия Белев/ и ОС – Бургас /съдия Кирязова/, ползване на отпуск по
ради бременност и раждане и платен редовен отпуск / съдия Йорданова,
съдия Ковачева и съдия Петкова/, като при последните трима магистрати е
свързано и с определена по-ниска натовареност при разпределение на делата.
              2.1. Случаи, в които е определена по-малко от 100% натовареност
при разпределение на делата.

Към настоящия момент административния ръководител-председателя
на РС – Бургас и заместниците му са на 100% натовареност по всички групи
дела.

До 28.12.2018 г. на председателя и на заместник-административните
ръководители е определена натовареност, както следва – 56% за председателя
и 71% за зам.-председателите, на основание заповед № РД 13-22/03.02.2017 г.
на административния ръководител, в резултат на решение на общото
събрание на магистратите, проведено на 3 февруари с.г. и в съответствие с чл.
чл. 10, 12 и § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Правилата за
оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г.,
изменени и допълнени на 24.03.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС
по протокол № 23/08.11.2016 г., изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 г.

С докладна на административния ръководител, предвид здравословното
състояние на съдия Станимира Иванова и честите й отсъствия, тя е изключена
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от разглеждането на наказателни дела и е включена на 100% натовареност по
частни граждански дела по чл. 410  ГПК и по чл. 417  ГПК.

С решение на общото събрание от 17.02.2017г. и  заповед № РД 13-33
от 20.02.2017 г.  на председателя на РС – Бургас, магистратите Радостина
Петкова, Невена Ковачева и Станимира Иванова, в предстоящ отпуск за
временна неработоспособност, поради бременност и раждане, са изключени
от разглеждане на определен вид дела, както следва:

· считано от 20.02.2017 г. съдиите Радостина Петкова и Невена
Ковачева са изключени от разпределението по граждански дела, с
изключение на делата по чл. 50 от СК;

· считано от 06.03.2017 г., съдия Станимира Иванова е изключена от
разпределението на НЧД и частни граждански дела по чл. 410 и 417 от ГПК;

· съдиите Радостина Петкова и Невена Ковачева са изключени от
разпределението на дела от група „други частни граждански дела".

През 2018 година, предвид организацията на работа в съда и
натовареността на магистратите, определени магистрати са разглеждали само
определени групи граждански дела:

· съдия Тодор Митев, младши съдия от Окръжен съд – Бургас,
командирован в РС – Бургас, е включен в разглеждането само на частни
граждански дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, считано от 19.01.2018 г. (заповед
№ РД 13-12/18.01.2018 г. на административния ръководител). Съдия Митев е
разглеждал наказателни дела. Включването му по тези две групи частни
граждански дела е поради по-ниската му натовареност при постъпването в
съда по наказателни дела, както и предвид големия брой на постъпващи
частни граждански дела. Съдия Митев е изключен от разглеждането на
частните граждански дела, считано от 01.04.2018 г.;

· със заповед № РД 13-113/04.06.2018г предвид изтичане на
ползвания отпуск за бременност и раждане и връщането й на работа, считано
от 04.06.2018 г., съдия Радостина Петкова е включена в ЦССРД при 100%
първоначална натовареност по следните групи граждански дела: дела за
разкриване на банкови тайни, частни граждански дела по чл. 417 от ГПК и
частни граждански дела за обезпечения. Причината за включването й само в
някои групи дела е, че е работила само 10 работни дни, след което е ползвала
продължителен платен годишен отпуск до 25.09.2018 г. След приключване на
периода на ползване на платения годишен отпуск, считано от 25.09.2018 г. е
включена при 100% натовареност по всички групи граждански дела.;

· съдия Дарина Йорданова е изключена, считано от 11.07.2018 г.,
поради предстояща временна нетрудоспособност поради бременност и
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раждане, от гражданските дела, с изключение на тези, образувани по чл. 410 и
чл. 417 ГПК.;

· съдия Красимир Сотиров, младши съдия, командирован в РС –
Бургас, считано от 08.10.2018 г. е включен в разглеждането само на следните
групи граждански дела: обезпечения, частни граждански дела по чл. 410  ГПК
и по чл. 417 от ГПК, както и в разглеждането на определени групи
наказателни дела (заповед № РД 17-212/02.10.2018 г.). Причината за
включването му само по определени групи граждански дела е краткия срок на
командироване в Районен съд – Бургас.

            2.2. Годишна индивидуална натовареност на съдиите,
разглеждащи граждански дела, съгласно Правилата за оценка на
натовареността на съдиите (ПОНС), приети от ВСС с решение по
протокол № 62/16.12.2015 г., изменени и допълнени на 24.03.2016 г.,
08.11.2016 г., 20.12.2016 г., 04.04.2017 г., 26.09.2017 г.

ИНДИВИДУАЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА МАГИСТРАТИТЕ ЗА 2017
ГОДИНА СЪГЛАСНО СПРАВКА ОТ СИНС

Съдия
Всички
групи Дейност Коефициент Време

Анна Щерева 115,69
Зам.-

председател 23,75 380
Асен Радев 98,76
Веселин Белев 150,69
Дарина Йорданова 158,07
Димана Кирязова 152,71
Иван Дечев 161,64
Ивелина  Мавродиева 154,71
Калин Кунчев 158,77
Магдалена Маринова 141,89
Моника Яханаджиян 164,66
Невена Ковачева 48,64
Панайот  Атанасов 152,11
Радостина Петкова 32,35
Райна Кирякова 144,57
Светлана Янева 162,78
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Силвия Петрова 150,43
Стоян Мутафчиев 143,91

ИНДИВИДУАЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА МАГИСТРАТИТЕ ЗА 2018
ГОДИНА СЪГЛАСНО СПРАВКА ОТ СИНС

Съдия
Всички
групи Дейност Коефициент Време

Анна Щерева 110,02
Зам.-

председател 23,75 380
Асен Радев 169,87
Веселин Белев 94,00
Дарина Йорданова 76,60
Димана  Кирязова 42,27
Иван Дечев 170,98
Ивелина Мавродиева 171,58
Калин Кунчев 163,60
Магдалена Маринова 173,94
Моника Яханаджиян 173,19
Невена Ковачева 87,25
Панайот Атанасов 173,03
Радостина Петкова 74,56
Райна Кирякова 160,62
Светлана Янева 152,80
Силвия Петрова 151,68
Стоян Пеев Мутафчиев 169,39

     2.3. Съдебни заседания на съставите (брой заседателни дни и брой
дела, разгледани от съдия в заседателен ден) за проверявания период.

Магистратите, разглеждащи граждански дела в РС – Бургас заседават
два пъти седмично по половин ден. Тази организация е наложена, предвид
ограничения брой съдебни зали, като заседателните дни са определени със
заповед № РД 13-192/14.10.2016 г. на председателя на съда. При постъпване
на магистрат в съда му се определят заседателните дни.
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Графиците за съдебните заседания се изготвят ежеседмично, като се
публикуват в създаденото общо информационно пространство в съда – папка
“Public”.

брой  проведени съдебни заседания на месец от магистрат
за 2017 година

Съдия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 813
АННА  ЩЕРЕВА 3 3 3 4 4 5 2 0 6 3 4 3 40
АСЕН  РАДЕВ 2 0 0 0 0 3 2 2 3 3 3 4 22
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 2 5 7 8 5 8 5 1 6 8 6 4 65
ДАРИНА
ЙОРДАНОВА 3 4 3 3 2 7 1 1 4 5 2 2 37
ДИМАНА
КИРЯЗОВА 6 5 6 7 6 7 5 0 4 8 7 5 66
ИВАН  ДЕЧЕВ 5 4 4 7 5 5 3 1 5 6 5 5 55
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 3 2 4 4 5 4 3 1 3 3 6 2 40
КАЛИН  КУНЧЕВ 2 4 4 4 4 5 4 1 3 4 4 4 43
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 4 6 6 6 7 7 5 0 5 6 8 5 65
МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 6 7 9 7 7 1 4 2 6 8 5 5 67
НЕВЕНА
КОВАЧЕВА 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 3 5 6 5 5 4 4 1 4 6 5 3 51
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
РАЙНА  КИРЯКОВА 1 4 5 6 6 4 3 1 3 5 5 6 49
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 3 3 6 4 5 3 5 1 2 5 5 3 45
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 5 5 4 5 7 5 5 0 3 6 4 3 52
СТОЯН
МУТАФЧИЕВ 8 6 9 6 6 5 5 1 6 8 6 6 72
ЯНА  АТАНАСОВА 2 3 2 2 2 4 1 0 0 1 2 2 21



62

брой разгледани граждански дела през 2017 година
съдия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3953

АННА  ЩЕРЕВА 11 12 12 25 16 26 10 0 28 15 27 15 197
АСЕН  РАДЕВ 8  0 0 0 0 17 15 3 13 19 20 25 120
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 9 15 31 23 18 21 18 5 24 34 21 17 236
ДАРИНА
ЙОРДАНОВА 25 25 11 27 20 32 5  8 27 32 15 12 239
ДИМАНА
КИРЯЗОВА 24 22 22 20 32 24 31 0 24 32 30 23 284
ИВАН  ДЕЧЕВ 24 20 19 25 22 20 10 8 24 23 33 24 252
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 20 11 19 23 23 24 22 10 22 20 38 17 249
КАЛИН  КУНЧЕВ 24 23 24 30 38 29 23 8 22 30 30 24 305
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 14 19 18 15 21 27 26 0 33 37 32 23 265
МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 30 23 32 27 28 4 34 8 42 39 29 34 330
НЕВЕНА
КОВАЧЕВА 20 24 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 69
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 14 22 27 34 25 18 18 15 33 26 27 20 279
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 24 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
РАЙНА  КИРЯКОВА 4 15 31 18 32 24 22 8 23 29 28 36 270
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 22 18 24 23 22 25 26 2 21 48 29 15 275
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 21 23 18 25 26 25 20 0 18 40 24 12 252
СТОЯН
МУТАФЧИЕВ 21 20 25 26 26 17 15 11 25 23 16 22 247
ЯНА  АТАНАСОВА 3 4 3 2 4 4 1 0 0 4 2 2 29
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Брой  проведени съдебни заседания на месец от магистрат за
2018 година

съдия 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 816
АННА  ЩЕРЕВА 6  3 2 2 3 4 1 1 5 3 5 3 38
АСЕН  РАДЕВ 3  5 6 5 6 7 5 0 0 6 6 4 53
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 5  5 7 6 6 5 2 0 2 0 0 0 38
ДАРИНА
ЙОРДАНОВА 3  3 5 3 7 4 3 0 0 0 0 0 28
ДИМАНА
КИРЯЗОВА 7  5 4 2 1 1 1 0 1 1 0 1 24
ИВАН  ДЕЧЕВ 4  7 5 4 6 5 2 0 5 5 6 5 54
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 4  4 4 3 6 4 2 0 3 6 5 3 44
КАЛИН  КУНЧЕВ 2  4 3 6 4 4 3 0 2 3 2 3 36
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 10 6 5 8 9 9 4 0 5 9 9 6 80
МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 7  5 7 7 8 4 4 0 5 5 5 5 62
НЕВЕНА
КОВАЧЕВА 0  0 0 0 0 2 1 4 2 4 3 2 18
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 3  4 5 4 6 3 3 0 3 7 5 3 46
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 0  0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 3 18
РАЙНА  КИРЯКОВА 4 5 6 6 8 5 5 0 4 7 6 5 61
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 2 4 4 3 4 5 1 1 1 4 5 2 36
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 5 2 7 6 7 6 5 0 2 7 9 5 61
СИЯНА
ДИМИТРОВА 0  0 0 0 0 0 0 4 6 5 8 5 28
СТОЯН
МУТАФЧИЕВ 7  7 6 8 6 6 6 0 5 11 6  4 72
ТОДОР  МИТЕВ 0  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
ЯНА  АТАНАСОВА 2 1 2 2 1 2 1 0 1 3 0 0 15
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брой разгледани граждански дела през 2018 година
съдия 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4575

АННА  ЩЕРЕВА 21 19 13 14 25 25 4 3 30 14 20 17 205
АСЕН  РАДЕВ 24 21 27 32 31 31 26 0 0 39 32 26 289
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 24 16 32 34 35 30 14 0 12 0  0  0 197
ДАРИНА
ЙОРДАНОВА 19 20 25 20 39 22 20 0 0 0 0 0 165
ДИМАНА
КИРЯЗОВА 28 17 15 4 5 1 3 0 5 3 0 4 85
ИВАН  ДЕЧЕВ 23 19 17 24 30 22 13 0 38 29 42 34 291
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 27 25 26 22 36 25 19 0 26 27 34 16 283
КАЛИН  КУНЧЕВ 16 26 28 38 31 24 23 0 31 24 33 27 301
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 33 26 36 42 42 36 31 0 27 35 48 47 403
МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 37 28 36 43 28 27 20 0 39 28 30 21 337
НЕВЕНА
КОВАЧЕВА 0  0 0 0 0 6 3 29 17 31 29 21 136
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 21 21 23 30 33 20 19 0 24 51 40 21 303
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 0  0 0 0 0 0 0 0 9 30 36 17 92
РАЙНА  КИРЯКОВА 25 27 29 34 39 35 36 0 22 37 35 37 356
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 24 26 31 19 30 44 11 3 17 45 39 21 310
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 27 9 27 40 43 37 28 0 8 35 49 23 326
СИЯНА
ДИМИТРОВА 0  0 0 0 0 0 0 24 34 19 27 36 140
СТОЯН
МУТАФЧИЕВ 17 26 30 35 31 21 27 0 28 51 34 23 323
ТОДОР  МИТЕВ 0  5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
ЯНА АТАНАСОВА 4  2 4 2 3 2 2 0 1 3 0 0 23
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    2.4. Дежурства, дадени от всеки съдия през проверените години.
Графиците за дежурства на магистратите, разглеждащи граждански дела

се изготвят ежемесечно, като за всеки работен ден се определя различен
магистрат. Утвърждават се със заповед на административния ръководител.
През 2017  година,  в резултат на взето решение на общото събрание на
магистратите при РС – Бургас, предвид високата натовареност на съдиите,
разглеждащи наказателни дела,  съдиите, разглеждащи граждански дела са
включени в графиците за разглеждане на НЧД за разпити, разглеждане на
наказателни дела от административен характер, без тези по чл. 78а НК, в
периода от 02.11.2016 г. до 20.02.2017 г.

Предвид броя на магистратите в определен период от време, един месец
дежурят по веднъж, а в следващия  - по два пъти.

Брой дежурствата на
гражданските съдии за 2017 година

Съдия Граждански
НЧД -
разпит

Анна Щерева 1  0
Асен Радев 16 14
Веселин Белев 18 15
Димана Кирязова 17 14
Дарина Йорданова 17 14
Ивелина Мавродиева 17 14
Иван Дечев 17 14
Калин Кунчев 17 14
Моника Яханаджиян 17 14
Магдалена
Маринова 17 4
Невена Ковачева 4 14
Панайот Атанасов 17 14
Райна Кирякова 17 3
Радостина Петкова 5 14
Светлана Янева 17 12
Силвия Петрова 17 14
Стоян Мутафчиев 17 14

Общо дежурства 248 202
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През 2018 година, поради отпадане на необходимостта, магистратите,
разглеждащи граждански дела, не са включени при разглеждането на НЧД
разпити.

Брой дежурствата на гражданските
съдии за 2018 година

Съдия
Брой

дежурства
Асен Радев 17
Веселин Белев 12
Димана Кирязова 3
Дарина Йорданова 11
Ивелина Мавродиева 17
Иван Дечев 17
Калин Кунчев 17
Моника Яханаджиян 17
Магдалена Маринова 17
Невена Ковачева 11
Панайот Атанасов 17
Райна Кирякова 17
Радостина Петкова 13
Светлана Янева 17
Силвия Петрова 17
Сияна Димитрова 11
Стоян Мутафчиев 17

Общо дежурства 248

               3. Разгледани през 2017 г. и 2018 г. граждански дела, срочност на
производствата
               3.1. През  2017 г.  в РС – Бургас са разгледани 9674 граждански дела,
вкл. административни. От тях останалите несвършени от предходната година
са 937 броя, а постъпилите  – 9674 броя. Свършените в края на 2017 г. дела
възлизат на 9614 броя, като  1097 са останали неприключени. По съдии
данните са както следва:
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Съдия
Висящи

към
01.01.2017

постъпили
дела

дела за
разглеждане

свършени
дела

АННА  ЩЕРЕВА 50 454 504 450
АСЕН  РАДЕВ 22 523 545 487
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 42 647 689 622
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 64 648 712 646
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 75 633 708 638
ИВАН  ДЕЧЕВ 54 660 714 653
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 62 643 705 633
КАЛИН КУНЧЕВ 66 663 729 663
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 47 651 698 619
МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 71 651 722 655
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 38 129 167 167
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 52 638 690 640
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 34 85 119 119
РАЙНА КИРЯКОВА 67 630 697 606
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 79 660 739 659
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 59 642 701 640
СТАНИМИРА
ИВАНОВА 0 68 68 68
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 48 649 697 648
ЯНА  АТАНАСОВА 7 0 7 1

             Разглежданите в открито с.з. през 2017 г. граждански дела /вкл.
административни/ са 3116 броя общо, от които останалите несвършени от
предходния период 804 и новопостъпили – 2312. Приключените в края на
годината дела са 2207, а останалите неприключени – 909 броя.
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Граждански дела, разглеждани в открито съдебно заседание през 2017
година по съдии

Съдия
Висящи

към
01.01.2017

постъпили
дела

дела за
разглеждане

свършени
дела

АННА  ЩЕРЕВА 44 115 159 108
АСЕН  РАДЕВ 10 120 130 79
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 39 160 199 139
ДАРИНА
ЙОРДАНОВА 54 155 209 151

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 67 151 218 158
ИВАН  ДЕЧЕВ 50 160 210 157
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 53 155 208 140

КАЛИН  КУНЧЕВ 61 165 226 163
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 37 163 200 124

МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 57 158 215 152

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 32 12 44 44
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 45 151 196 151

РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 25 5 30 30

РАЙНА  КИРЯКОВА 59 164 223 138
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 67 172 239 166
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 56 149 205 151
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 41 157 198 155
ЯНА  АТАНАСОВА 7 0 7 1

 Частните граждански дела разгледани през 2017 г. в РС – Бургас са
7495 броя, от които висящи към 01.01.2017 г. – 133, постъпили през 2017 г. –
7362. В края на годината са свършени 7407 дела, а останалите неприключени
са 88 броя.
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               3.2. През 2018 г. в РС – Бургас са разгледани общо 10663 дела
/граждански и административни/, от които постъпилите през годината са
9566, а останалите несвършени в края на 2017 г. – 1097 броя. Свършените в
края на 2018  г.  са 9142  броя,  а неприключените –  1521  броя.  По съдии
данните са както следва:

Частни  граждански дела по съдии
през 2017 година

Съдия
Висящи

към
01.01.2017

постъпили
дела

дела за
разглеждане

свършени
дела

АННА  ЩЕРЕВА 6 339 345 342
АСЕН  РАДЕВ 12 403 415 408
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 3 487 490 483
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 10 493 503 495
ДИМАНА КИРЯЗОВА 8 482 490 480
ИВАН  ДЕЧЕВ 4 500 504 496
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 9 488 497 493

КАЛИН  КУНЧЕВ 5 498 503 500
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 10 488 498 495

МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 14 493 507 503

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 6 117 123 123
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 7 487 494 489
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 9 80 89 89

РАЙНА  КИРЯКОВА 8 466 474 468
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 12 488 500 493
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 3 493 496 489
СТАНИМИРА
ИВАНОВА 0 68 68 68

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 7 492 499 493
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Съдия
Висящи

към
01.01.2018

постъпили
дела

дела за
разглеждане

свършени
дела

АННА  ЩЕРЕВА 50 396 446 442
АСЕН  РАДЕВ 62 654 716 632
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 60 339 399 399
ДАРИНА ЙОРДАНОВА 55 308 363 363
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 41 58 99 95
ИВАН  ДЕЧЕВ 62 665 727 621
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 76 650 726 625
КАЛИН  КУНЧЕВ 67 661 728 630
КРАСИМИР  СОТИРОВ 7 167 174 92
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 81 675 756 631
МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 69 649 718 615
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 0 337 337 291
ПАНАЙОТ
АТАНАСОВ 52 661 713 625
РАДОСТИНА
ПЕТКОВА 8 343 351 257
РАЙНА КИРЯКОВА 95 644 739 625
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 80 654 734 631
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 66 658 724 612
СИЯНА  ДИМИТРОВА 10 328 338 258
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 48 650 698 622
ТОДОР  МИТЕВ 5 69 74 74
ЯНА  АТАНАСОВА 3 0 3 2

:
              Разглежданите в открито с.з. дела през 2018 г. са 3919 броя, при
постъпили 3010 и останали висящи към 01.01.2018 г. – 909. Свършените в
края на 2018 г. дела от този вид са 2599 броя. По съдии данните са както
следва:
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Съдия
Висящи

към
01.01.2019

постъпили
дела

дела за
разглеждане

свършени
дела

АННА  ЩЕРЕВА 47 96 143 139
АСЕН  РАДЕВ 55 206 261 188
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 53 82 135 135
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 47 58 105 105
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 31 5 36 32
ИВАН  ДЕЧЕВ 54 219 273 172
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 72 207 279 182

КАЛИН  КУНЧЕВ 64 210 274 185
КРАСИМИР  СОТИРОВ 7 63 70 0
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 78 215 293 175

МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 65 206 271 173

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 0 129 129 86
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 47 214 261 184
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 8 133 141 56
РАЙНА  КИРЯКОВА 89 208 297 190
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 73 211 284 184
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 59 212 271 167
СИЯНА  ДИМИТРОВА 10 124 134 60
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 42 212 254 179
ТОДОР  МИТЕВ 5 0 5 5
ЯНА  АТАНАСОВА 3 0 3 2
          Частните граждански дела, на разглеждане през 2018 г. са били 6644
броя, от които останалите несвършени от края на предходната година – 88
броя, а постъпилите през годината – 6556 броя. В края на 2018 г. са
приключени 6543 частни граждански дела, като висящи към 01.01.2019 г. са
101 броя. По съдии:



72

Съдия
Висящи

към
01.01.2018

постъпили
дела

дела за
разглеждане

свършени
дела

АННА  ЩЕРЕВА 3 300 303 303
АСЕН  РАДЕВ 7 448 455 444
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 7 257 264 264
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 8 250 258 258
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 10 53 63 63
ИВАН  ДЕЧЕВ 8 446 454 449
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 4 443 447 443

КАЛИН  КУНЧЕВ 3 451 454 445
КРАСИМИР  СОТИРОВ 0 104 104 92
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 3 460 463 456

МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 4 443 447 442

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 0 208 208 205
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 5 447 452 441
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 0 210 210 201
РАЙНА  КИРЯКОВА 6 436 442 435
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 7 443 450 447
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 7 446 453 445
СИЯНА  ДИМИТРОВА 0 204 204 198
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 6 438 444 443
ТОДОР  МИТЕВ 0 69 69 69

3.3. Обща продължителност на производствата през 2017 г. и
2018 г.

Продължителността на производството, според данните на статистиците
от РС – Бургас, е изчислена от датата на определението за насрочване на
делото в първо открито съдебно заседание до датата на постановяване на
съдебния акт, каквито са указанията на ВСС за изчисляване на
продължителността на делата. Деловодната програма САС "Съдебно
деловодство" е съобразена с тези указания.
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3.3.1. Дела, приключени в тримесечен срок
             През 2017 г. свършените в тримесечен срок граждански дела са 8472,
разпределени по съдии, както следва:

СЪДИЯ свършени в 3
месечен срок дела

АННА  ЩЕРЕВА 395

АСЕН  РАДЕВ 459

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 553

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 559

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 554

ИВАН ДЕЧЕВ 573

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 548

КАЛИН КУНЧЕВ 577

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 546

МОНИКА ЯХАНАДЖИЯН 578
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 146

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 577

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 98

РАЙНА  КИРЯКОВА 522

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 569

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 563

СТАНИМИРА  ИВАНОВА 68

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 587

          През 2018 г. 8355 дела са приключили в тримесечен срок, разпределени
по съдии, както следва:

СЪДИЯ свършени в 3 месечен срок

АННА  ЩЕРЕВА 398

АСЕН  РАДЕВ 572

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 371

ДАРИНА ЙОРДАНОВА 336

ДИМАНА КИРЯЗОВА 78
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ИВАН  ДЕЧЕВ 585

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 564

КАЛИН  КУНЧЕВ 594

КРАСИМИР  СОТИРОВ 92

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 567

МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 560

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 280

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 591

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 237

РАЙНА  КИРЯКОВА 546

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 551

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 542

СИЯНА ДИМИТРОВА 237

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 583

ТОДОР  МИТЕВ 71

ЯНА АТАНАСОВА 0

3.3.2. Дела, приключени в 6-месечен срок
През 2017 г.  684 дела са приключили в 6-месечен срок, разпределени

по съдии както следва:

СЪДИЯ свършени в 6
месечен срок

АННА ЩЕРЕВА 29

АСЕН  РАДЕВ 21
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 53

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 54

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 42

ИВАН  ДЕЧЕВ 48

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 48

КАЛИН  КУНЧЕВ 56

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 42

МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 45

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 15
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ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 39

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 13

РАЙНА  КИРЯКОВА 47

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 45

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 42

СТАНИМИРА  ИВАНОВА

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 45

ЯНА  АТАНАСОВА

Приключилите в 6-месечен срок през 2018  г.  дела  са 560,
разпределени по съдии, както следва:.

СЪДИЯ свършени в 6 месечен

срок

АННА  ЩЕРЕВА 31

АСЕН  РАДЕВ 46

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 18

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 20

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 9

ИВАН ДЕЧЕВ 31

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 38

КАЛИН КУНЧЕВ 26

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 50
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 38

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 11

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 25

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 18

РАЙНА  КИРЯКОВА 51

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 58

СИЛВИЯ ПЕТРОВА 42

СИЯНА  ДИМИТРОВА 17

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 29

ТОДОР  МИТЕВ 2
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3.3.3. Дела, приключени в едногодишен срок
През 2017 г. 374 броя дела са приключили в едногодишен срок,

разпределени по съдии, както следва:

СЪДИЯ
свършени в 1
годишен срок

АННА  ЩЕРЕВА 17

АСЕН  РАДЕВ 5

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 15

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 28

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 36

ИВАН  ДЕЧЕВ 23

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 33

КАЛИН  КУНЧЕВ 22

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 29

МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 25

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 6

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 19

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 6

РАЙНА КИРЯКОВА 30

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 39

СИЛВИЯ ПЕТРОВА 29

СТОЯН МУТАФЧИЕВ 12

През 2018 г. приключените в едногодишен срок дела са 206 броя,
разпределени по съдии, както следва:

СЪДИЯ свършени в 1

годишен срок

АННА  ЩЕРЕВА 11

АСЕН  РАДЕВ 15

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 8

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 6

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 5

ИВАН  ДЕЧЕВ 6
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ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 21

КАЛИН  КУНЧЕВ 10

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 14

МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 15

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 1

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 7

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 2

РАЙНА  КИРЯКОВА 23

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 21

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 25

СИЯНА  ДИМИТРОВА 4

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 11

ЯНА АТАНАСОВА 1

3.3.4. Дела, приключени в срок над 1 година
През 2017 г. приключените в срок по-голям от 1 година дела са 96

броя, разпределени по съдии, както следва: по 9 дела – съдиите Анна Щерева,
Иван Дечев, Калин Кунчев; по 8 дела – съдиите Моника Яханаджиян и
Светлана Янева; по 7 дела – съдиите  Димана Кирязова и Силвия Петрова; по
6 дела – съдиите Дарина Йорданова и Панайот Атанасов; по 4 дела – съдиите
Ивелина Мавродиева и Стоян Мутафчиев; по 3 дела – съдиите Веселин Белев
и Магдалена Маринова;  по 2 дела – съдиите Асен Радев и Радостина
Петкова; по 1 дело – Невена Ковачева и Яна Атанасова.

През 2018 г. 47 броя дела са приключени в срок над 1 година. От тях 6
дела – на доклад на съдия Райна Кирякова,  по 5 дела – на доклад на съдия
Моника Яханаджиян и на съдия Силвия Петрова, 4 дела – на доклад на съдия
Ивелина Мавродиева, по 3 дела – на съдиите Веселин Белев, Димана
Кирязова, Калин Кунчев и Панайот Атанасов, по 2 дела – на съдиите Анна
Щерева, Иван Дечев, Магдалена Маринова, Светлана Янева и Стоян
Мутафчиев, по 1 дело  - на съдиите Асен Радев, Дарина Йорданова, Сияна
Димитрова, Тодор Митев и Яна Атанасова.

КОНСТАТАЦИИ:
          Според предоставените статистически данни най-голямата част от
гражданските дела са приключени в тримесечен срок, като тук са включени
най-многото на брой и най-бързо ликвидни дела - частните граждански
заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Значително по-малко дела
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са приключени в шестмесечен срок до една година. Изключително малък е
броят на делата, приключени в срок над една година. При сравнение на
показателите за двете проверявани години, делата приключили след повече от
1 година през 2018 г. са намалели наполовина. Очевидна е тенденцията към
подобряване на срочността при разглеждане на делата. Не без значение са
приетите от общо събрание на съдиите решения за въвеждане на времеви
стандарти в разглеждането на гражданските дела, които съдиите се стремят да
спазват.

          III. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ
              1. Граждански дела, образувани преди 01.01.2017 г. и
неприключили към датата на проверката

До 28.05.2019 г., когато е изготвена изисканата справка във връзка с
предстоящата проверка в РС – Бургас, неприключилите граждански дела,
образувани преди 01.01.2017 г. са 22 броя, от които: по 4 дела – на съдиите
Райна Кирякова и Димана Кирязова,  3 дела – на съдия Моника Яханаджиян,
по 2 дела – на съдиите Светлана Янева, Ивелина Мавродиева, Калин Кунчев и
Иван Дечев, по 1 дело – на съдиите Сияна Димитрова, Радостина Петкова и
Яна Атанасова.

Към датата на започване на проверката – 08.07.2019 г., според
представена актуализирана справка от съда три от делата са обявени за
решаване: гр.д. № 1279/2007 г., на доклад на съдия Иван Дечев –в последно
о.с.з. на 03.07.2019 г.; гр.д. № 2780/2014 г., на доклад на съдия Калин Кунчев
– в последно о.с.з. на 19.06.2019 г.; гр.д. № 8122/2016 г., на доклад на съдия
Димана Кирязова – в последно о.с.з. на 07.06.2019 г. Производството по гр.д.
№ 2613/2015 г., на доклад на съдия Райна Кирякова, е спряно на 26.06.2019 г.,
а производството по гр.д. № 2602/2016 г., на доклад на съдия Моника
Яханаджиян, е прекратено на 07.06.2019 г. Производствата по 15 от делата са
делбени, като по 6 от тях са постановени решения по допускане на делбата и е
приключила първата й фаза. По три от последните шест дела са постъпили
въззивни жалби и делата са изпратени на БОС. На 28.06.2019 г. е върнато от
ВКС  едно от шестте дела, а две са насрочени за разглеждане през м. юли и м.
октомври 2019 г. Още три от делата се намират в по-горна инстанция по
компетентност, а останалите са насрочени за разглеждане през м.м. юли и
септември 2019 г.
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Осем от делата, които са делбени, са образувани през 2016 г. Четири от
делата, по едно от които производството е спряно в края на м. юни 2019 г., а
две са делбени, са образувани през 2015 г. Четири са и образуваните през
2014 г. дела, които не са приключени, но три от тях са делбени. Образувани
през 2013 г. и неприключени производства  към проверката са по две дела.
Образувано през 2009 г. и все още неприключено е 1 дело, също делбено.

Бяха проверени следните, образувани преди 01.01.2017 г. дела:

  Гр.д. № 10943/2013 г. е образувано и разпределено на 13.12.2013 г. по
постъпила на същата дата искова молба /ИМ/ с предявен положителен
установителен иск за установяване на вземане, по чл. 124 ГПК, вр. чл. 55, ал.
1 ЗЗД. За докладчик е определен съдия Иван Дечев. С разпореждане от
18.12.2013 г. съдията докладчик е оставил ИМ без движение с указание за
отстраняване на нередовности. С молба от 27.12.2013 г. ищцата е поискала
предоставяне на правна помощ и удължаване на срока за изпълнение на
указанията. С разпореждане от 03.01.2014 г. съдът й е указал да представи
доказателства, касаещи молбата за предоставяне на правна помощ, което  не е
изпълнено и с определение от 03.02.2014 г. съдът е оставил без уважение
искането. Определението е потвърдено с определение от 08.04.2014 г. по
в.ч.гр.д. № 669/2014 г. на ОС-Бургас. С определение от 15.04.2014 г. е
оставено без уважение и искането за възстановяване на срока за представяне
на документи относно правната помощ. Със същото определение
производството е оставено без движение и ищцата повторно е задължена да
уточни правния интерес от предявяване на иска. След представяне на молба-
уточнение от 30.04.2014 г., с разпореждане от 07.05.2014 г. съдът отново е
оставил производството без движение. Приел е, че с уточнението ищцата е
предявила осъдителен иск вместо установителния, който е допустим и
допълнително е поискала присъждане на мораторни лихви. Задължил я е да
плати дължимата такса за предявения втори иск. По молба на ищцата, съдът с
определение от 11.06.2014 г. е спрял производството на основание чл. 229, ал.
1, т. 4 ГПК до приключване на гр.д. № 3323/2013 г. на РС – Бургас.
Производството е възобновено с определение от 19.02.2015 г. Последвали са
нови молби за спиране на производството поради преюдициална връзка с
други дела. С определение от 10.03.2015 г. съдът е оставил без уважение
искане за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до
приключване на гр.д.  № 1152/2015 г. на РС – Бургас. След допълнителни
молби и представяне на доказателства, с определение от 19.05.2015 г.
производството е спряно на горното основание. Възобновено е с определение
от 15.01.2016 г., с което съдът отново е оставил без движение производството
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и е дал повторни указания за отстраняване на нередовностите. След повторно
удължаване на срока за изпълнение на указанията, с определение от
29.03.2016 г. съдът е предоставил правна помощ на ищцата и я е освободил от
заплащане на ДТ. С определение от 11.04.2016 г. на ищцата е назначен
процесуален представител. След направеното от адвоката уточнение, с
определение от 18.05.2016 г. ЧСИ е задължен да представи заверено копие на
ИД със страни - страните по гражданското дело. С разпореждане от същата
дата производството отново е оставено без движение. Ищцата е задължена да
посочи правен интерес от предявяване на отрицателния установителен иск.
След уточнителна молба от 06.06.2016 г., с определение от 07.06.2016 г. съдът
е прекратил частично производството по отношение на отрицателните
установителни искове относно несъществуване на вземане и несъществуване
на изпълняемо право. С определение от 13.07.2016 г. по в.ч.гр.д. № 1097/2016
г. на БОС прекратителното определение е потвърдено. Разпореждане по чл.
131 ГПК е постановено на 18.07.2016 г. Съобщението е връчено на ответника
на 20.07.2016 г. и отговорът му е депозиран на 02.08.2016 г. Определението
по чл.140 ГПК е постановено на 10.08.2016 г. Съдържа проект за доклад. С
него са допуснати представените писмени доказателства. Изискано е частно
гражданско дело от 2006 год. на РС – Бургас. Допусната е СТЕ, както и
представеното копие на ИД. Насрочено е първо о.с.з. на 03.10.2016 г. С
определение от 07.09.2016 г. съдът е освободил ищцата и от заплащане на
разноските по делото. От ищцата са постъпили поредни молби за спиране на
производството по делото и с определение от 27.09.2017 г. /делото е било в
БОС по жалба за бавност на ищцата поради непроизнасяне от съда по молбата
й за спиране от 25.08.2016 г., откъдето е върнато в районния съд на 27.09.2017
г./ съдът е оставил без уважение искането за спиране на производството по
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на гр.д. № 8717/2015 г. на РС-Бургас.
Насрочил е делото за 06.11.2017 г., когато не му е дал ход по молба на
пълномощника на ищцата и го е отложил за 11.12.2017 г. Делото се е върнало
в РС – Бургас на 11.04.2018 г., след произнасяне от ОС-Бургас по молби за
бавност на ищцата и подадени срещу актовете на ОС-Бургас частни жалби. С
определение от 13.04.2018 г. съдът е насрочил о.с.з. за 21.05.2018 г. с
призоваване на страните и вещото лице. На 14.06.2019 г. делото се е върнало
с в.ч.гр.д. № 583/2018 г. на ОС-Бургас  след отхвърляне на молби на ищцата
от 02.11.2017 г. и 06.11.2017 г., поддържани с молба от 18.11.2017 г., с
основание чл. 255,  ал. 1 ГПК. По жалби срещу актове на ОС-Бургас делата са
били в АС-Бургас и ВКС. С определение от 18.06.2019 г. съдията е насрочил
о.с.з. на 12.09.2019 г.
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Гр.д.  № 4008/2014 г. е образувано и разпределено на 27.05.2014 г. по
постъпила на същата дата искова молба от две ФЛ срещу търговско
дружество и ФЛ за делба на недвижими имоти. За докладчик е определена
съдия Светлана Янева. С разпореждане от 30.05.2014 г. съдията докладчик е
оставил производството без движение и е указал отстраняване на
нередовности на ИМ. До 26.11.2014 г. са подавани молби за уточняване,
скици и доказателства във връзка с индивидуализация на имотите и е
извършено вписване на ИМ, като съдът е давал периодични указания и е
продължавал срока за изпълнението им.

Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 27.11.2014 г.
Съобщението до ответника ФЛ не е връчено,  тъй като не е намерен на
посочения адрес. С разпореждане от 17.12.2014 г. производството е оставено
отново без движение и е указано на ищците да представят доказателства за
адресната регистрация на ответника. Указанията са изпълнени на 12.01.2015
г., съобщението е изпратено на постоянния адрес на ответника и му е връчено
на 15.01.2015 г. На 23.01.2015 г. е постъпил отговора на ИМ от търговското
дружество ответник, а на 12.02.2015 г. -  отговора на ФЛ ответник. По молба
на последния от 12.02.2015 г. с определение от 24.02.2015 г. съдът му е
предоставил правна помощ и му е назначил процесуален  представител, който
е депозирал отговор на 27.03.2015 г.

С определението по чл. 140 ГПК от 30.04.2015 г. съдът е внесъл делото
за разглеждане в о.с.з. за 17.06.2015 г. и е приканил страните към спогодба. В
с.з. на горепосочената дата е даден ход на делото, изслушани са страните,
извършен е доклад по чл. 146 ГПК, приети са писмените доказателства,
допуснати са до разпит свидетели и СТЕ. Следващото с.з. е насрочено за
23.09.2015 г., отсрочено за 05.10.2015 г., когато е даден ход на делото и
предвид неявяване на вещото лице, представило в срок заключението си и
недоведените свидетели, делото е отложено за 16.11.2015 г., когато е даден
ход на делото. Прието е заключението на вещото лице, разпитани са
свидетели и съдът е обявил делото за решаване.

С решение № 98 от 19.01.2016 г. съдът е допуснал делбата.
Съобщенията са изпратени на същия ден до страните, връчени са в периода от
20.01.2016 г. до 03.02.2016 г. С решение № 101 от 03.11.2016 г. по в.гр.д. №
477/2016 г. ОС-Бургас е отменил изцяло първоинстанционното решение и
вместо него е допуснал делба при различни квоти по отношение на недвижим
имот, индивидуализиран по различен начин. С решение № 147 от 09.01.2018
г.,  ВКС,  Второ г.о.,  е отменил въззивното решение в частта,  в която е
индивидуализиран процесния имот и е посочил друга индивидуализация на
допуснатия до делба имот. Въззивното решение е оставено в сила по
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отношение на допускане на делбата, определяне на съсобствениците и
квотите.

Делото е постъпило обратно в РС – Бургас на 26.01.2018 г. С
определение от 29.01.2018 г. съдията е насрочил първо о.с.з. във втора фаза на
делбата за 28.02.2018 г., когато е даден ход на делото. Докладвано е. Без
движение са оставени предявените претенции по сметките и на страните е
дадена възможност да конкретизират и уточнят предявените искове. Делото е
отложено за 20.04.2018 г., когато му е даден ход. Съдът е докладвал
постъпилите до съдебното заседание становища и молби на страните. Приел е
за разглеждане претенциите по сметки на ищците досежно ползването на
имота без правно основание за определен период, както и по отношение
реализирани доходи от наем. Дадена им е възможност да конкретизират една
от претенциите си. Приета е и претенцията на ответника търговско дружество
относно увеличената стойност на имота след извършени подобрения. Приети
са писмени доказателства. Допуснати са до разпит свидетели. Назначена е
комплексна съдебно-техническа и архитектурна експертиза. Допуснати са и
ССЕ и СОЕ. За събиране на доказателства делото е отложено за 13.06.2018 г.,
когато му е даден ход. Докладвана е молба за отвод на вещо лице. Приети са
писмени доказателства. Разпитани са свидетели. За изслушване на вещи лица
делото е отложено за 26.09.2018 г., когато отново е отложена за 14.11.2018 г.
за събиране на доказателствата. На 14.11.2018 г. е даден ход на делото.
Разпитан е свидетел. Заменено е вещо лице. Дадена е възможност на ответна
страна да формулира допълнителни задачи към СТЕ и следващото с.з. е
насрочено за 23.01.2019 г., отложено отново поради неизготвени заключения
по експертизите за 13.03.2019 г.

На 14.02.2019 г. по делото е определен нов докладчик – съдия Димана
Кирязова, тъй като съдия Светлана Янева е постъпила на работа в СРС. В с.з.
на 13.03.2019 г. е даден ход на делото. Докладвани са молби от вещи лица за
удължаване на срока за представяне на заключение и за отвод. Заменени са
вещите лица по СОЕ и ССЕ. Увеличен е депозита за комплексната експертиза
и са допълнени задачите по ССЕ. Следващото с.з. е насрочено за 24.04.2019
г., когато е даден ход на делото. Прието е представеното в срок заключение
по СОЕ. На ответника е дадена възможност да представи доказателства за
подобренията. Поставена е допълнителна задача на комплексната експертиза.
Делото е отложено за 12.06.2019 г. С определение от 20.05.2019 г. съдът не е
приел за разглеждане  предявеното с молба от 25.04.2019 г. възражение за
прихващане от ищците срещу ответника търговско дружество.  В с.з.  на
12.06.2019 г. е даден ход на делото. Докладвани са постъпили от страните
молби. Отхвърлено е искане на ищците за отмяна на определението от
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20.05.2019 г. Прието е заключението по ССЕ, писмени доказателства,
представени в с.з. Дадена е възможност на ищците да формулират
допълнителни задачи към ССЕ, да се запознаят с представените доказателства
от ответниците и да представят становище по тях. Дадена е възможност за
изготвяне на заключението по комплексната експертиза и делото е отложено
за 18.09.2019 г.

Гр.д.  № 2613/2015 г. е образувано и разпределено на 28.04.2015 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявени искове по чл. 203  ЗОВСРБ /отм/ и
чл.  194, ал.  3 и ал.  4,   вр.  чл.  214, ал.  1,  т.  3 ЗОВСРБ и чл.  86, ал.  1  ЗЗД.  За
съдия докладчик е определена съдия Райна Кирякова.

Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 29.04.2015 г.
Съобщението е изпратено на ответника на 30.04.2015 г. и е връчено на
15.05.2015 г. Отговорът му е депозиран на 12.06.2015 г.

С определението по чл. 140 ГПК от 06.07.2015 г. съдът е квалифицирал
предявените искове, отхвърлил е възражението на ответника по
допустимостта на производството. Задължил е ответника да поясни
възраженията си в отговора по пасивната процесуална легитимация. Съставил
е проект за доклад. Допуснал е представените писмени доказателства и
извършване на ССЕ. Насрочил е о.с.з. на 07.10.2015 г., когато е даден ход на
делото. Изслушани са страните. Извършен е доклад. Приети са писмените
доказателства. Допуснати са допълнителни задачи към експертизата и за
изслушването й делото е отложено за 23.11.2015 г., отложено заради
неизготвено заключение за 20.01.2016 г., отново  отложено за експертиза за
16.03.2016 г., когато не е даден ход по молба на ответника. Следващото с.з. е
насрочено за 11.05.2016  г.,  когато е даден ход на делото.  Допуснати са
допълнителни въпроси към експертизата и е отложено за 13.07.2016 г., когато
отново е отложено поради неизготвено заключение за 12.10.2016 г.  Тогава не
е даден ход на делото поради неизготвено заключение и следващото
заседание е насрочено за 07.12.2016 г., когато е даден ход на делото. Съдът не
е допуснал изслушването на частично изготвената СИЕ. Указал е на вещото
лице да я изготвя в цялост и да отговори на допълнително поставените
въпроси. Делото е отложено за 01.02.2017 г. С разпореждане на председателя
на съда от 31.01.2017 г. заседанието е пренасрочено за 27.02.2017 г. предвид
временната нетрудоспособност на съдията докладчик. На посочената дата не
е даден ход на делото, като е уважена молба на ищеца предвид ангажираност
на пълномощника му. Следващото заседание е насрочено за 19.04.2017 г.,
когато е даден ход на делото и е отхвърлена  молбата на вещото лице за
отвод. Следващото с.з. е насрочено за 22.05.2017 г., отложено заради
неизготвено заключение за 12.07.2017 г.,  20.09.2017 г., 15.11.2017 г.,
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15.01.2018 г., 12.03.2018 г., 09.05.2018 г., 27.06.2018 г., 08.10.2018 г.,
28.11.2018 г. Заключението е депозирано на 14.11.2018 г.

В с.з. на 28.11.2018 г. е даден ход на делото. Прието е заключението на
вещото лице. Допусната е допълнителна СИЕ и е дадена възможност на
ищеца да формулира допълнителни въпроси. Делото е отложено за 28.01.2019
г., когато му е даден ход. Отхвърлена е молба на ищеца за допускане на
допълнителни въпроси към в.л.  Делото е отложено за 27.03.2019 г., когато
отново е отложено заради представено извън срока заключение, за 15.05.2019
г. Поради неявяване на вещото лице с.з. е отложено за 26.06.2019 г., когато е
даден ход на делото. Прието е допълнителното заключение и производството
е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по взаимно съгласие на
страните.

Гр.д. № 2543/2016 г. е образувано и разпределено на 03.05.2016 г. по
постъпила на същата дата ИМ за делба на недвижими имот между един ищец
и петима ответника. За съдия докладчик по делото е определена съдия
Димана Кирязова. С разпореждане от 04.05.2016 г. ИМ е оставена без
движение с указания за отстраняване на нередовности. След отстраняване на
нередовностите, разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 13.06.2016
г. Съобщенията до ответниците са изпратени на същата дата и на четирима от
тях са връчени редовно в периода от 16.06. - 21.06.2016 г. Призовката на
петия ответник е върната в цялост на 24.06.2016 г. поради ненамирането му
на посочения адрес. С разпореждане от 12.07.2016 г. производството е
оставено без движение и на ищеца са дадени указания да представи справка
за постоянен и настоящ адрес на ответника. По делото се намира
съобщението до ответника, изпратено на 18.07.2016 г. и връчено му на същата
дата. Постъпили са три писмени отговора на ИМ в периода от 15.07.2016 г. до
20.07.2016 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 31.08.2016 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства и е насрочено о.с.з.
за 03.10.2016 г., когато е даден ход на делото. Без уважение е оставено искане
на единия от ответниците за изключване на един от имотите от делбената
маса и не е прието за разглеждане възражение за придобивна давност на
същия имот. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК, приети са писмените
доказателства и е даден ход по същество. С определение от 01.11.2016 г. е
отменен хода по същество. Насрочено е о.с.з. за 05.12.2016 г., на ответника е
указано да уточни възражението си за изтекла в негова полза придобивна
давност и му е указана доказателствената тежест. Молба от ответника в
изпълнение на указанията е постъпила на 11.11.2016 г. Преписи от същата са
изпратени на останалите съделители за становища.
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В с.з. на 05.12.2016 г. е даден ход на делото. Приети са представени от
ответника писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Дадена е
възможност на другите страни да ангажират доказателства и делото е
отложено за 23.01.2017 г., когато му е даден ход. Във връзка с постигане на
спогодба делото е отложено за 20.02.2017 г., когато производството е спряно
на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. По молба от 04.07.2017 г. на една от
страните, с определение от 05.07.2017 г. съдът е възобновил производството.
Насрочил е о.с.з. на 04.10.2017 г. за изслушване на допуснатите на страните
свидетели. На горепосочената дата ход на делото е даден и същото е
отложено за 15.11.2017 г. поради недовеждане на свидетелите. На 15.11.2017
г. страните са се отказали от допуснатите свидетели., даден е ход на устните
състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение
№ 2014 от 08.12.2017 г. съдът е допуснал делбата. С решение № І-23 от
12.04.2018 г. по в.гр.д. № 244/2018 г. ОС-Бургас е потвърдил
първоинстанционния съдебен акт.

Делото е постъпило в РС – Бургас на 20.09.2018 г. Поради
командироване на съдията докладчик в друг съд делото е преразпределено на
25.09.2018 г. на съдия Калин Кунчев, който с определение от 26.09.2018 г. е
насрочил първо о.с.з. във втора фаза на делбата за 07.11.2018 г. и е допуснал
СТЕ. В с.з. на 07.11.2018 г. е даден ход на делото. Докладвано е, дадена е
възможност на вещото лице да работи по поставените му задачи и е отложено
за 12.12.2018 г. Заключението е депозирано на 04.12.2018 г. и е прието в с.з.
на 12.12.2018 г., когато е допусната тройна СТЕ. Делото е отложено за
06.02.2019 г., когато му е даден ход. Отменено е определението за допускане
на тройната СТЕ, поради отказ на страните да заплатят депозит. На страните е
дадена възможност да представят проекти, одобрени от СГКК – Бургас,
съобразно приетото заключение по СТЕ. Следващото с.з. е насрочено за
20.03.2019 г., когато делото отново е отложено и на страните е дадена същата
възможност до 08.05.2019 г., когато е насрочено следващото с.з. В с.з. на
08.05.2019  г.  е даден ход на делото.  Допусната е допълнителна СТЕ със
същите задачи за изготвяне на нови скици, съобразно чл. 27, т. 2 от Наредба
№ 49/2004 г. на Министъра на ЗГ. Делото е отложено за 19.06.2019 г.
Допълнителното заключение е представено на 11.06.2019 г. В с.з. на
19.06.2019 г. е даден ход на делото, прието е заключението и на страните е
дадена възможност до следващото с.з. – 18.09.2019 г. да представят одобрени
скици-проекти от СГКК – Бургас.

Гр.д.  № 4628/2016 г. е образувано и разпределено на 15.08.2016 г. по
постъпила на същата дата ИМ за делба. За съдия докладчик е определена
съдия Моника Яханаджиян. С разпореждане от 16.08.2016 г. ИМ е оставена
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без движение и е указано вписването й, което е изпълнено с молба от
14.09.2016 г.

На 16.09.2016 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК.
Съобщението е изпратено същия ден и не е връчено на ответника, поради
което ИМ е оставена без движение с указание ищецът да представи
доказателства за актуален адрес на ответника. Указанията са изпълнени с
молба от 04.01.2017 г. Ответникът е уведомен по реда на чл. 47 ГПК. С
определение от 16.03.2017 г. съдът е назначил особен представител на
ответника, като е задължил ищцата да внесе депозит за възнаграждението му
и е наредил да се изпрати искане до АК – Бургас за определяне на адвокат.

На 07.04.2017 г. е постъпила молба от ищцата за призоваване на
ответника по реда на чл. 42, ал. 2 ГПК, чрез ЧСИ. Направила е искане по чл.
83, ал. 2 ГПК. С определение от 20.04.2017 г. съдията е разпоредил връчване
на съобщенията на ответника чрез ЧСИ. На 17.05.2017 г. е постъпило
уведомително писмо от ЧСИ с доказателства за връчване на книжата при
отказ. С разпореждане от 18.05.2017 г. съдът е приел ответника за редовно
уведомен на 12.05.2017 г. по реда на чл. 44,  ал. 1 ГПК. Наредил е делото да се
докладва след изтичане на срока по чл. 131 ГПК.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено от дежурния съдия Асен
Радев на 15.06.2017  г.  Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з.  на
07.07.2017 г., когато не е даден ход поради нередовно призоваване на
ответника. Отложено е за 01.09.2017 г., когато е даден ход на делото с оглед
процедурата на чл. 41 ГПК по отношение на ответника. Изслушана е явилата
се страна.  Извършен е доклад по чл.  146  ГПК.  Приети са писмените
доказателства. Даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок.  С решение № 1445/18.09.2017  г.  съдът е
допуснал делбата. Съобщенията са изпратени на 25.09.2017 г. и са връчени,
съответно: на ищцата на 29.09.2017 г., а на ответника – по реда на чл. 41 ГПК,
върнато невръчено на 27.10.2017 г.

С определение от 01.12.2017 г. е насрочено първо о.с.з. във втора фаза
на делбата за 09.01.2018 г., когато не е даден ход на делото поради нередовно
призоваване на ответника. Ищецът е поискал ответника да бъде призован чрез
ЧСИ. Следващото с.з. е насрочено за 06.02.2018 г. Ответникът е редовно
призован при отказ. В с.з. на горепосочената дата е даден ход на делото,
назначена е СТЕ и  е отложено за 09.03.2018 г. Заключението е депозирано на
01.03.2018 г. В о.с.з. на 09.03.2018 г. е даден ход на делото. Прието е
заключението,  което е разпоредено да се изпрати на община Бургас за
одобряване от главния архитект с указание, че липсва изготвен
инвестиционен проект. Ищецът е задължен да представи доказателства за
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изготвен инвестиционен проект. Делото е отложено за 13.04.2018 г. На
03.05.2018 г. в съда е постъпило писмо от община Бургас с решение на ЕСУТ.
В с.з. на 12.06.2018 г. е даден ход на делото и с оглед писмото от община
Бургас е допусната допълнителна СТЕ. Делото е отложено за 11.09.2018 г.
Допълнителното заключение е депозирано на 30.08.2018 г. Прието е в с.з. на
11.09.2018 г. и отново е изпратено на община Бургас. В следващото с.з. на
30.10.2018 г. поради неприключила процедура в община Бургас, делото е
отложено за 04.12.2018 г., отложено за 01.02.2019 г. Писмо от община Бургас
с приложен протокол от заседанието на ЕСУТ е постъпило в съда на
02.01.2019 г. В с.з. на 01.02.2019 г. е даден ход на делото. Приети са
постъпилите от общината доказателства и делото е отложено за 05.03.2019 г.
заради неразгледан инвестиционен проект, отложено за 19.04.2019 г. с оглед
неприключилата процедура, отложено за 28.05.2019 г., 21.06.2019 г. и
20.09.2019 г., все поради неприключилата административна процедура.

Гр.д.  № 7824/2016 г. е образувано и разпределено на 07.12.2016 г. по
постъпила на същата дата ИМ за делба. За съдия докладчик е определена
съдия Светлана Янева. ИМ е оставена без движение с разпореждане от
08.12.2016 г., с указание за вписване на ИМ за делба, изпълнено на 20.12.2016
г.

Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 21.12.2016 г.
Съобщението е изпратено на ответника на 27.12.2016 г. и върнато невръчено
със забележка, че лицето живее и работи в Гърция. Производството е
оставено БД с разпореждане от 26.01.2017 г., с указание ищецът да представи
справка за настоящ и постоянен адрес на ответника. С определение от
13.03.2017 г. съдът е приел, че ответникът е уведомен по реда на чл. 47 ГПК
на 07.03.2017 г. и му е назначил особен представител, който е депозирал
отговор в съда на 10.05.2017 г.

С определение от 11.05.2017 г. съдът е насрочил делото за разглеждане
в о.с.з. на 21.06.2017 г., когато е даден ход, изслушани са страните, извършен
е доклад по чл.  146  ГПК,  приети са писмените доказателства и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 898 от 26.06.2017
г. съдът е допуснал делбата. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на
12.07.2017 г.

С определение от 14.07.2017  г.  съдията е насрочил първо о.с.з.  във
втора фаза на делбата за 11.10.2017 г., когато не е даден ход на делото и
същото е оставено без движение, с оглед изявленията на страните, че
ответницата е подала молба за отмяна по реда на чл. 303 ГПК срещу влязлото
в сила решение. Дадена е възможност на ответника да внесе дължимата ДТ за
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отмяна по сметка на ВКС. Особеният представител на ответницата е заличен,
предвид личното й явяване с упълномощен от нея представител.

С решение № 74 от 25.06.2019 г. по гр.д. № 825/2018 г., ВКС, Второ г.о.,
е оставил без уважение молбата на ответницата за отмяна на решението на РС
– Бургас на основание чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК. Делото е върнато в РС – Бургас
на 27.06.2019 г. С определение от 03.07.2019 г., постановено от съдия Невена
Ковачева, без приложен протокол за преразпределение на делото или заповед
на административния ръководител за възлагане разглеждането му от
горепосочения съдия, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 01.10.2019
г. Назначена е СТЕ относно пазарната цена и поделяемостта на делбения
имот.

Гр.д. № 8330/2016 г. е образувано и разпределено на 28.12.2016 г. по
постъпила на същата дата ИМ за делба на наследствен имот. За докладчик е
определена съдия Райна Кирякова. След отстраняване на нередовности и
размяна на книжата, с определение по 140 ГПК от 01.03.2017 г., съдът не е
приел за разглеждане инцидентен установителен иск на ответниците. Отделил
го е за разглеждане в самостоятелно производство и е разпоредил да се
докладва на председателя на съда.

С определение от 08.03.2017 г. съдът е спрял производството на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК  до приключване на производството по гр.д.
№ 1596/2017 г., образувано по отделените съдебни книжа.

С определение от 29.03.2017 г. съдът е възобновил производството и е
насрочил о.с.з. за 17.05.2017 г. Производството по гр.д. № 1596/2017 г. е било
прекратено поради оттегляне на иска.

В с.з. на 17.05.2017 г., 10.07.2017 г., 30.10.2017 г., съдът е давал ход на
делото и е отлагал същото за събиране на писмени и устни доказателства,
включително и експертизи. В с.з. на 18.12.2017 г. не е даден ход на делото по
молба на вещото лице за отлагане. В с.з. на 14.02.2018 г. делото е отложено за
12.03.2018 г. за изслушване на вещите лица, изготвили представеното в срок
заключение по допуснатата комплексна СТЕ. На 12.03.2018 г. делото е
обявено за решаване. С решение № 550 от 02.04.2018 г. съдът е допуснал
делбата на наследствения недвижим имот и е отхвърлил иска в частта за
подобренията и насажденията в имота, както и по отношение на един от
съделителите. Решението е постановено при участието на трето лице помагач.
С решение № V-75 от 27.07.2018 г. по в.гр.д. № 878/2018 г. ОС-Бургас е
обезсилил първоинстанционното решение в частта, с която е отхвърлен искът
за делба на реализираната суперфиция. Отменил го е в частта, с която е
допуснато извършване на съдебна делба между двама съделители по
отношение на дворно място и вместо него е отхвърлил иска за делба между
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същите съделители по отношение на имота. С определение № 311 от
18.06.2019 г. по гр.д. № 4812/2018 г., ВКС, Първо г.о., не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение в частта по допускане на
делбата. Делото е постъпило в РС – Бургас на 26.06.2019 г., докладвано е на
съдията докладчик на 01.07.2019 г. и за проверката е взето от доклада му.

КОНСТАТАЦИИ:
Броят на образуваните преди 01.01.2017 г. граждански дела,

производствата по които все още не са приключени  е несъществен, на фона
на разглежданите и новообразуваните всяка година граждански дела в РС –
Бургас. Като се има предвид, че голямата част от тези висящи производства
са делбени дела, при това с постановено и влязло в сила решение по
допускане на делбата,  може да се направи извод,  че в РС –  Бургас,
независимо от реалната висока натовареност, съдиите разглеждащи
граждански дела, не са допуснали неоснователно забавяне на производствата,
нито нарушение на  принципа за приключването им в разумни срокове.
Проверените граждански дела  са по-скоро изключения от общата
положителна практика. Извършените в съдилища на апелативния район
проверки за висящите, образувани през 2014 г. и преди това граждански дела,
приключили с анализ за причините, също са допринесли да няма образувани
и неприключили граждански дела.

По всички проверени делбени дела, образувани през 2016 г., както и по
гр.д.  № 4008/2014 г.,  първата фаза на делбата е приключила с влязло в сила
решение по допускането й. Този етап от производството не е бил
продължителен и обичайното разглеждането на делото е свършвало в едно
или най-много три о.с.з. Повече съдебни заседания са проведени след отмяна
на хода по същество по гр.д. № 2543/2016 г., като е дадена възможност на
съделител да уточни и докаже възражение за придобивна давност по
отношение на един от имотите, предмет на делбата. Повече съдебни
заседания, най-вече за събиране на допуснати доказателства, вкл. експертизи,
са проведени във втората фаза, след допускане на делбата, а по гр.д. №
8330/2016 г. – в първата фаза, пак по причини за събиране на доказателства,
вкл. експертизи.

По всички проверени делбени производства, исковите молби са били
нередовни и по указания на съдията са били приведени в съответствие със
законовите изисквания. Производствата са били спирани за по-кратки или
продължителни периоди от време, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 и чл. 229,
ал. 1, т. 4 ГПК, като са възобновявани своевременно. Причина за по-голям
общ срок на производството е и продължила повече от обичайното размяна
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на книжата по реда на чл. 131 ГПК, предвид трудности по връчване на
книжата на ответника, с неточно посочен адрес за призоваване,
уведомяването му по реда на чл. 47 ГПК, назначаването на особен
представител в тази връзка. Следва да се отбележи, че съдиите своевременно
или в кратки срокове са се произнасяли с актовете си по чл. 131 ГПК и чл. 140
ГПК. Съдебните заседания са насрочвани също в кратки срокове - до един
месец, най-много – до два месеца. Проведеният инстанционен контрол по
отношение на решението по допускане на делбата е продължил  от 6 месеца
до 2 години, което допълнително е удължило срока. Своевременно е
насрочвано първото о.с.з. във втората фаза на делбата. Причините за отлагане
на о.с.з. са свързани най-вече със събиране на доказателствата, допълнително
усложнено от необходимостта да се проведе и определена административна
процедура, изискваща технологично време. Съдът би следвало по-
безкомпромисно да прилага предвидените в ГПК мерки за дисциплиниране на
страните и вещите лица.

По гр.д. № 10943/2013 г., образувано на 13.12.2013 г., в продължение на
две години и половина, или са отстранявани нередовности в исковата молба,
или производството е спирано, последователно 2 пъти, на основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 ГПК. Съдът е давал на няколко пъти възможности на ищеца да
приведе исковата си молба в съответствие с изискванията на закона.
Размяната на книжата е започнала с постановяване на разпореждането по чл.
131 ГПК на 18.07.2016 г., приключила е много бързо, в рамките на около
месец. Никаква забава не се констатира и при постановяване на
определението по чл. 140 ГПК, с което е приключила подготовката на делото
за разглеждане в о.с.з. Съдът своевременно и в кратки срокове е насрочвал и
откритите съдебни заседания, които не са се провеждали, предвид
обстоятелството, че делото се е намирало на инстанционен контрол по повод
подадени от ищеца молби за бавност и частни жалби в тази връзка.
Процесуалното поведение на ищеца сочи на злоупотреба с права, тъй като се
обжалват необжалваеми съдебни актове и то стои като основна причина за
продължителността на процеса.

 Гр.д. № 2613/2015 г. е образувано на 28.04.2015 г. по редовно
предявена искова молба. Размяната на книжата е приключила в рамките на
около месец и половина. Своевременно е постановено определението по чл.
140 ГПК. Първото о.с.з. е насрочено за 07.10.2015 г., като до м. юни 2019 г. са
проведени 24 съдебни заседания, като основните причини за отлагането им са
поетапните искания на страните за назначаване на експертизи и за допускане
на допълнителни задачи, несвоевременното изготвяне на заключенията. Само
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едно заседание е пренасрочено поради временна нетрудоспособност на
съдията-докладчик.

Както по делбените, така и по последните две посочени дела, основната
причина за продължителността и висящността на производствата им е в
процесуалното поведение на страните и други участници, по-конкретно
вещите лица. Като ръководещ и управляващ процеса, съдът следва да следи
за разумния срок и да не позволява шиканирането му, като дисциплинира
поведението на участниците, като прилага  своевременно  подходящите
мерки, предвидени в  ЗСВ и ГПК.

2. Спрени и спирани производства по граждански дела.

Към края на м.  май 2019  г.  спрените граждански дела са 60  броя,
разпределени по съдии, както следва: съдия Калин Кунчев – 7 дела; съдия
Иван Дечев – 6 дела, съдиите Димана Кирязова, Ивелина Мавродиева, Невена
Ковачева – по 5 дела; съдиите Моника Яханаджиян, Райна Кирякова – по 4
дела; съдия Анна Щерева и съдия Красимир Сотиров – общо 3 дела; съдиите
Красимир Сотиров, Панайот Атанасов и Радостина Петкова – по 3 дела;
съдиите Асен Радев, Сияна Димитрова – по 2 дела; съдиите Анна Щерева,
Дарина Йорданова и Сияна Димитрова общо, Радостина Петкова и Невена
Ковачева общо, Светлана Янева, Светлана Янева и Невена Ковачева общо,
Магдалена Маринова, Силвия Петрова и Стоян Мутафчиев – по 1 дело.

Към началото на проверката, през м. юни 2019 г. са спрени
производствата по още 4 дела, а по едно от посочените в предишната справка
– за втори път. По 4 от делата производствата са възобновени и делата са
насрочени за разглеждане в о.с.з., а по 2 – производствата са прекратени.

Спрени са производствата по: 1 дело, образувано през 2010 г., 1- през
2012 г., 4 - през 2013 г., 7 – през 2015 г., 8 – през 2016 г., 12 – през 2017 г. и 26
– през 2018 г.

По 25 от делата производствата са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т.
4  ГПК,  по 30  –  основанието за спиране е чл.  229,  ал.  1,  т.  1  от ГПК и
производствата са спрени през 2019 г., по 4 – основанието за спиране е чл.
229, ал. 1 ,т. 7 ГПК.

От спрените през 2017 г. производства по 75 дела,  по 61 дела
производствата са възобновени и приключени към началото на проверката.
Спрени към 08.07.2019 г. са производствата по 9 дела: гр.д. № 4272/2011 г.
/делба/, гр.д. № 3728/2015 г. /делба/, гр.д. № 7698/2016 г. /иск по ЗУЕС/, гр.д.
№ 8097/2016 г. /иск по КЗ/, 1983/2017 г. /вещни искове и по чл. 32 ЗС/, гр.д.
№ 3833/2017 г. /трудов спор/, гр.д. № 4483/2017 г. /делба/, гр.д. № 4721/2017
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г.  /  по реда на чл.  422  ГПК/,  гр.д.  № 6176/2017  г.  /вещни искове и за
разпределение на ползване/.

През 2018 г. са спирани производствата по 92 граждански дела. Към
началото на проверката производствата по 60 от тях са приключени. Все още
са спрени производствата по 17 дела. Останалите дела са възобновени и
насрочени за разглеждане в о.с.з.

Проверените дела от тази категория, са образувани в деня на
постъпване на исковата молба или на следващия ден. Актът за образуване е
под формата на печат, съдържащ номер на делото и дата на образуване,
удостоверени с подпис на председател. Разпределени са от зам.председателя
на съда и ръководещ гражданското отделение, съдия Анна Щерева, или от
друг съдия между присъстващите на работа съдии, като са изключени
съдиите в отпуск или командировка, независимо от срока на отсъствие..

Проверени бяха следните дела:
         Гр. д. № 2705/2013 г. е образувано на 09.04.2013 г. по постъпила на
същата дата ИМ подадена от ФЛ срещу друго ФЛ за неоснователно
обогатяване от ползване на недвижим имот. Разпределено е на съдия Анна
Щерева.  Отстранени са нередовности в ИМ. Размяната на книжата е
започнала с постановяване на разпореждането по чл. 131 ГПК на 23.04.2013 г.
Съобщението е получено от ответника на 13.05.2013 г. По въззивни частни
жалби делото е било изпратено на инстанционен контрол в ОС – Бургас и
ВКС, откъдето се е върнало в РС – Бургас на 23.01.2014 г. След повторно
оставяне на исковата молба без движение и повторна размяна на книжата,
междувременно, по частни жалби срещу разпореждания, с които
производството е оставено без движение, делото отново е било на
инстанционен контрол. С определение от 11.06.2015 г. производството по
гр.д. № 2705/ 2013 г. по описа на Бургаския районен съд е прекратено. По
въззивна частна жалба от 27.08.2015  г.  е изпратено  на 02.11.2015  г.  на
Окръжен съд–Бургас. С определение от 12.02.2016 г. по в.ч.гр.д.  № 1850/2015
г. ОС – Бургас е отменил определението на РС-Бургас от 11.06.2015 г. за
прекратяване на производството и делото е върнато за продължаване на
съдопроизводствените действия.  В РС-Бургас е постъпило на 16.02.2016 г. С
определение от същия ден  на ищеца са дадени указания в 6-месечен срок да
посочи правоприемниците на починалия ответник и адресите им за
призоваване, като производството по гр. д. № 2705/2013г. по описа на РС-
Бургас е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. С определение от
20.05.2016 г. производството е възобновено, конституиран е като ответник
законен наследник на починалия в хода на производството ответник, на
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когото са връчени преписи от разпореждането на съда от 23.04.2013 г., от
исковата молба и всички уточняващи молби, заедно с приложенията към тях.
Писмен  отговор на ИМ е получен на 27.06.2016 г. С определение от закрито
заседание на 08.07.2016 г. производството по гр. д. № 2705/2013 г. по описа
на РС-Бургас е спряно на основание чл.  229,  ал.  1,  т.  4  от ГПК до
приключване на гр.  д.  № 4196/2011 г.  по описа на РС – Бургас и на гр.  д.  №
1067/2012 г. по описа на ОС – Бургас с влезли в сила съдебни актове.
Извършвани са редовни служебни справки по движението на делата на всеки
три месеца от 05.01.2017  г. Последната справка е от  19.06.2019 г. и към тази
дата гр. д. № 1067/2012 г. по описа на Окръжен съд – Бургас се намира в  АС-
Бургас.

Гр. д.  № 9618/2017 г. е образувано на 28.12.2017 г. по постъпила на
същата дата ИМ, подадена от ФЛ срещу друго ФЛ, по чл. 34 от ЗС, за делба
на недвижим имот и движими вещи след прекратяване на СИО. Разпределено
е на съдия Стоян Мутафчиев. С разпореждане от 04.01.2018г. ИМ е оставена
без движение за вписване и за опис на движимите вещи. След отстраняване
на нередовностите, с разпореждане от 16.01.2018 г. по чл. 131 ГПК е
започнала размяната на книжата, приключила   на 19.02.2018 г., когато е
постъпил отговора на исковата молба от ответника. С определение от
20.02.2018 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено първо о.с.з. за 26.03.2018 г.,
когато е даден ход на делото. В о.с.з. на 25.04.2018 г. е назначена ССчЕ,
отложено е за 23.05.2018 г., когато са изслушани свидетели. В следващо о.с.з.
на 25.06.2018 г. е прието заключението по ССчЕ и е назначена допълнителна
ССчЕ.  Петото о.с.з. на 12.09.2018 г. е отложено по молба на вещото лице за
31.10.2018 г. Предвид постъпила на 29.10.2018 г. молба от ищеца за спиране
на делото с оглед наличие на друго висящо гр. дело. № 9618/2017 г. по описа
на Районен съд –  Бургас,  в насроченото о.с.з.  не е даден ход и делото е
отложено за  26.11.2018 г. като на ответната страна е предоставен
едноседмичен срок за становище по искането за спиране на производството.
В о.с.з. на 26.11.2018 г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1. т.
4  ГПК до приключване на производството по гр. д. № 1399/2018 г. по описа
на Окръжен съд – Бургас. На основание чл. 92, ал. 2 от ПАС е указано на
деловодството на РС-Бургас на всеки 6 месеца да изисква информация от
Окръжен съд – Бургас за фазата, в която се намира производството по това
дело, като докладва резултата от запитването на съдията докладчик.
Определението не е обжалвано и е влязло в сила. Справка по делото е
извършена на 31.05.2019 г., получена е информация на 07.06.2019 г., че
делото е насрочено за 28.06.2019 г. На корицата на делото е поставена
бележка за датата на следваща справка – 06.12.2019 г.
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          Гр. д. № 7325/2018 г. е образувано на 12.10.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ по чл. 34 ЗС. Разпределено е на съдия Калин Кунчев. След
отстраняване на нередовностите по ИМ,  на  22.10.2018 г. е постановено
разпореждането по чл. 131 ГПК С определение от 20.11.2018 г. по чл. 140
ГПК делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 19.12.2018 г. В първото
о.с.з.  на 19.12.2018  г.,  с оглед представените от ищеца доказателства за
предявен иск по чл. 29, ал. 3  СК,  по гр. д. № 8905/2018 г. на РС-Бургас,
произнасянето по който е от значение за определяне квотите на съделителите
в съсобствеността, производството по гр. д. № 7325/2018 г. по описа на
Районен съд –  Бургас,  за делба на придобитото от бившите съпрузи
имущество, е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4  ГПК до приключване на
гр. д. № 8905/2018 г. на РС- Бургас с влязъл в сила съдебен акт. На 19.04.2019
г. е извършена справка в деловодната програма САС „Съдебно деловодство“
от съдебен деловодител,  в резултат на което е установено,  че гр.д.  №
8905/2018 г. не е приключило. Същият резултат е установен и при извършена
на 06.06.2019 г. справка.

Гр. д. № 7854/2018 г. е образувано на 01.11.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ по чл. 49 от СК. Разпределено е на съдия Асен Радев. На
02.11.2018 г. препис от  ИМ е изпратена на ответника с указания по чл. 131
ГПК.  Отговор е получен на 04.12.2018 г. С определение по чл. 140 ГПК от
05.12.2018 г. е насрочено о.с.з. на 25.01.2019 г. В това о.с.з. не е даден ход
делото поради неявяване на ищцата, предвид внезапно заболяване, и делото е
отложено. С протоколно определение от  о.с.з. на 01.03.2019 г. делото е
спряно на основание чл. 229,  ал. 1, т. 1 ГПК за срок от 6 месеца по взаимно
съгласие на страните, с цел запазване на брака. Към извършване на
проверката не е изтекъл 6-месечния срок, нито е подадена молба за
възобновяване на производството.

Гр. д. № 4509/2018 г. е образувано на 12.06.2018 г. след разделяне  с
определение от 07.06.2018 г. на искове по чл. 86 от ЗЗД, подадени по гр.д. №
1775/2018 г., по описа на съда, от ЮЛ срещу друго ЮЛ за обезщетение за
вреди от неизпълнени договорни отношения. Разпределено е на 14.06.2018 г
на съдия Магдалена Маринова. С разпореждане от з.з. от 18.06.2018 г. ИМ е
оставена без движение за уточняване на стойността на дължимата лихва.
Уточнение на ИМ е получено на 04.07.2018 г., с което е поискано спиране на
делото до приключване на гр.д. № 1775/2018 г. по описа на съда. След
получаване на отговора на исковата молба от ответника на 23.08.2018 г., с
определение от з.з. на 25.09.2018 г. делото е спряно на основание чл. 229, ал.
1, т. 4  ГПК до приключване на гр. д. № 1775/2018 г. на РС – Бургас. Четири
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справки са извършени  от 30.10.2018 г. до 17.05.2019 г., като според
последната от тях  делото е все още висящо.

         Гр. д. № 5827/2018 г. е образувано на 06.08.2018 г.  по подадена  на
същата дата ИМ по чл. 124 и чл. 422  ГПК,  вр.  чл. 92  ЗЗД, от ЮЛ срещу ФЛ,
за установяване съществуване на вземане по неизпълнен договор.
Разпределено е на 06.08.2018 г. на съдия Иван Дечев. С разпореждане от з.з.
на 07.08.2018 г. ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ и уточняване
на претендираните неустойки.  С молба от 29.08.2018 г. са отстранени
нередовностите. С разпореждане  по чл. 131  ГПК от 03.09.2018 г. препис от
ИМ е изпратен на ответника с указания.  Съобщението е получено след три
посещения на адреса, на 08.11.2018 г. Определението по чл. 140 ГПК  е
постановено на 12.12.2018 г. и е насрочено о.с.з. за 28.01.2019 г. В първото
о.с.з е даден ход, допълнен е проекто-доклада по делото и е дадена
възможност на страните да постигнат спогодба, като е отложено за 11.03.2019
г., когато е докладвана молба от ищеца за спиране на делото  за постигане на
спогодба. С протоколно определение от същия ден делото е спряно на
основание чл. 229, ал.1, т. 1  ГПК,  по взаимно съгласие на страните. Към
извършване на проверката не е постъпило искане за възобновяване на
производството, нито е изтекъл 6-месечния срок.

Гр. д. № 7794/2018 г. е образувано на 30.10.2018 г.  по подадена същия
ден ИМ по чл.  37  ЗН,  от ФЛ срещу ФЛ,  за  признаване нищожност на
завещание и на сключени сделки с недвижими имоти. Разпределено е на
съдия Райна Кирякова. С разпореждане от 31.10.2018 г. ИМ е оставена без
движение за индивидуализиране на имотите.  С молба от 15.11.2018 г. са
отстранени нередовностите и е поискано спиране на производството поради
наличие на преюдициално дело. С разпореждане от 16.11.2018 г. е поискана
служебна справка за развитието на гр. д. № 1706/2018 г. по описа на ОС-
Бургас.  Справката е получена на 28.11.2018 г. С определение от 30.11.2018 г.
производството по гр. д. № 7794/2018 г. е спряно до  влизане в сила на
съдебен акт по гр.д.  № 1706/2018  г.  по описа на Окръжен съд-Бургас.
Съобщението е получено от страната на 07.12.2018 г. Служебните справки са
извършени на 14.03.2019 г. и на 20.05.2019 г., установяващи висящност на
преюдициалното производството.

Гр. д. № 3551/2018 г. е образувано на 17.05.2018 г.  по подадена същия
ден ИМ от две ФЛ срещу други две ФЛ за  делба на недвижими имоти.
Разпределено е на 18.05.2018 г. на съдия Панайот Атанасов. С разпореждане
от 18.05.2018 г.  е дадено указание за вписване на ИМ, а с друго разпореждане
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от същата дата,  по чл. 131  ГПК препис от ИМ е изпратен на съделителите с
указания за отговор. Отговор е получен на 29.06.2018 г.  С определение по чл.
140 ГПК от з.з. на 02.07.2018 г. е насрочено о.с.з. за 12.09.2018 г. В първото
съдебно  заседание на 12.09.2018 г. е даден ход, поискано е спиране на делото
от ответниците и с протоколно определение производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4  ГПК до приключване с влязъл в сила акт на гр.д.
№ 6598/2018 г. по описа на ОС-Бургас. Изискани са 6 служебни справки по
движението на делото, от 02.10.2018 г. до 19.06.2019 г. От отговора
последната справка е видно, че делото е изпратено на Апелативен съд-Бургас
на 27.06.2019 г.

Гр. д. № 5533/2018 г. е образувано на 24.07.2018 г., след като с
определение по гр.д. № 4369/2018 г. е разделен от делото насрещен иск,
подаден на 19.07.2018 г. от ФЛ срещу друго ФЛ, по 127а  СК за издаване
международен паспорт на дете. Разпределено е на 25.07.2018 г. на съдия
Невена Ковачева. С разпореждане от 31.07.2018 г. по чл. 131 от ГПК препис
от ИМ е изпратен на ответника с указания за отговор.  Съобщението е
получено на 10.08.2018 г., отговор в срока не е депозиран, постъпил е на
02.10.2018 г.  С определение по чл. 140  ГПК от 01.10.2018 г. е насрочено
о.с.з. за 06.11.2018 г. В първото съдебно  заседание на 06.11.2018 г.  е даден
ход, изслушани са страните, възложено изготвяне на социален доклад от Д
СП-Бургас. Второ о.с.з. е насрочено на 11.12.2018 г. Социалният доклад е
получен на 10.12.2018 г. По писмено искане на двете страни за спиране на
делото за постигане на споразумение, с протоколно определение от о.с.з. на
11.12.2018 г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по взаимно
съгласие. След като съдът служебно е установил, че не е постъпило искане за
възобновяване, с определение  от 14.06.2019 г. производството по гр. д. №
5533/2018 г. е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 ГПК. Определението е
влязло в сила на 29.06.2019 г.

          Гр. д. № 3827/2018 г. е образувано на 25.05.2018 г. по подадена на
същата дата ИМ от ФЛ срещу ЮЛ-ЗК по чл.  432   КЗ за заплащане на
застрахователно обезщетение. Разпределено е на съдия Веселин Белев. С
разпореждане от 28.05.2018 г., по чл. 131  ГПК, препис от ИМ е изпратен на
ответника с указания за отговор. Съобщението е получено на 13.06.2018 г.,
постъпил е отговор в срока, на 03.07.2018 г. С разпореждане от 04.07.2018 г.
производството е оставено без движение за внасяне на ДТ и уточняване на
лихвата от ищеца.  С определение по чл. 140  ГПК от з.з. на 19.07.2018 г. е
съобщен подробен проект за доклад, допуснати са доказателства и е
назначена САТЕ. Делото е насрочено в о.с.з. за 27.09.2018 г. На 01.08.2018 г.
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е постъпила молба с уточнения от ищеца. На 21.09.2018 г. делото е
преразпределено ръчно на съдия Радостина Петкова, съгласно заповед № РД-
13-195/18 г. Заключението от САТЕ е внесено на 19.09.2018 г. В първото
съдебно  заседание на 27.09.2018 г.  е даден ход, приет е проектът за доклад,
изслушани са страните, прието е заключението на САТЕ и е допусната
допълнителна САТЕ. Следващото о.с.з. е насрочено на 25.10.2018 г.
Постъпило е писмено искане на ЮЛ от 19.10.2018 г. за спиране на делото на
основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, поради ликвидацията на клона-ЗК в Р.
Кипър. С протоколно определение от о.с.з. на 25.10.2018 г. делото е отложено
за издирване на приложимото право по чл. 43 КМЧП, насрочено е о.с.з. на
15.11.2018 г. С определение от з.з. на 12.11.2018 г., на основание чл. 229, ал.
1, т. 7  ГПК, производството по гр. д. № 3827/2018 г. е спряно до получаване
на разрешение от съда по несъстоятелността по смисъла на чл. 220 от Закона
за дружествата на Република Кипър, с оглед продължаване на производството
спрямо застрахователна компания. На ищцата е указано да представи акт на
съда по несъстоятелността на ЗК – дружество, регистрирано със седалище и
адрес на управление в Република Кипър, предвиждащ продължаване на
производството по делото и условията, при които то да продължи,
включително относно лицето, което ще извършва процесуални действия от
името на ответника. Насроченото о.с.з. е отменено. Съобщението е получено
от ищцата на 16.11.2018 г. Внесен е депозит от ЗК за САТЕ. Други действия
по делото не са извършвани.

Гр. д. № 5410/2018 г. е образувано на 18.07.2018 г. по подадена  същия
ден ИМ по чл. 240,  чл. 79  ЗЗД,  вр.  чл. 415 и чл. 422  ГПК, от Банка срещу
ФЛ за установяване съществуване на вземане по договор за кредит.
Разпределено е на съдия Ивелина Мавродиева. С разпореждане  по чл. 131
ГПК от 24.07.2018г. препис от ИМ е изпратен на ответника с указания.
Отговор на ИМ е получен на 30.08.2018 г. Определението по чл. 140  ГПК  е
постановено на 04.10.2018 г. и е насрочено о.с.з. за 15.11.2018 г. На
24.10.2018 г. е внесена молба от ищеца за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 1  ГПК,
потвърдена от ответника. В първото открито заседание на 15.11.2018 г. е
даден ход,  докладвана е молбата от ищеца за спиране на делото и за
постигане на извънсъдебно споразумение. С протоколно определение  от
15.11.2018  г.  делото е спряно на основание чл.  229,  ал.  1,  т.  1   ГПК  по
взаимно съгласие на страните. След изтичане на срока, с определение от
19.06.2019 г. производството е прекратено и е обезсилена заповедта за
изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 1410/23.04.2018 г.,
издадена по ч.гр.д. № 2806/2018 г. по описа на съда. Съобщенията са
изпратени до страните на 20.06.2019 г.
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          Гр. д. № 6961/2018 г. е образувано на 28.09.2018 г. по подадена  същия
ден ИМ по чл. 124  ГПК, от ФЛ срещу ЮЛ, за установяване недължимост на
суми по договор за услуга. Разпределено е на съдия Моника Яханаджиян, С
разпореждане от 01.10.2018 г. ИМ е оставена без движение, за внасяне на ДТ.
С разпореждане  по чл. 131  ГПК от 18.10.2018 г., препис от ИМ е изпратен на
ответника с указания. Отговор на ИМ е получен на 29.11.2018 г.
Определението по чл. 140 от ГПК  е постановено на 30.11.2018 г. и е
насрочено о.с.з. за 25.01.2019  г. В първото открито заседание на 25.01.2019 г.
е даден ход, изслушани са страните, прието е заключението на вещото лице и
делото е отложено за 05.03.2019 г. С протоколно определение  от о.с.з. на
05.03.2019  г.  делото е спряно на основание чл.  229,  ал.  1,  т.  1   ГПК  по
взаимно съгласие на страните, за постигане на спогодба. По молба на ищеца
от 04.07.2019 г., с определение от з.з. от 05.07.2019 г., производството по
делото е възобновено и  делото е насрочено за 27.09.2019 г.

          Гр. д.  № 5467/2018 г. е образувано на 20.07.2018 г. по подадена  същия
ден ИМ по реда на чл. 422  ГПК,  вр.  чл. 79  ЗЗД, от ЮЛ срещу друго ЮЛ.
Разпределено е на съдия Светлана Янева, С разпореждане  от 26.07.2018 г.
ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. Указанията са изпълнени на
11.09.2018 г. С разпореждане  по чл. 131  ГПК от 12.09.2018 г. препис от ИМ
е изпратен на ответника с указания. Отговор на ИМ е получен на 22.10.2018 г.
Определението по чл. 140  ГПК  е постановено на 24.10.2018 г. и е насрочено
о.с.з. на 12.12.2018 г. В първото открито заседание на 12.12.2018 г. е даден
ход,  докладвано е становище на ищеца по отговора на ИМ,  изслушани са
страните и делото е отложено за 06.02.2019 г.  С разпореждане от 28.01.2019
г.  делото е пренасрочено за 15.03.2019 г. поради преназначаване на съдията
докладчик в СРС. Делото е преразпределено на 14.02.2019 г. съгласно заповед
на председателя, ръчно, на съдия Димана Кирязова.  В о.с.з. на 15.03.2019 г.  е
даден ход, за постигане на доброволно уреждане на спора  делото е отложено
за 10.04.2019 г. С протоколно определение  от о.с.з. на 10.04.2019 г.
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1  ГПК  по взаимно
съгласие на страните.

КОНСТАТАЦИИ:

Съгласно чл. 38, т. 6 и т. 10  ПАС,  а за проверявания период – и чл. 38,
т. 6 и т. 10 ПАС /отм./ и чл. 56, т. 5  ПАРОАВАС /отм./ отговаряща на т. 6 от
чл. 38 ПАС/, съдебните деловодители следят за изтичане на процесуалните
срокове, представят делата на съдиите-докладчици и изпълняват техните
указания, както и проверяват ежемесечно делата без движение и спрените
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дела и ги докладват на съдията-докладчик. Администрирането на спрените
производства в РС – Бургас е регламентирано и със заповеди на
административния ръководител: В т. 4 от заповед № 866/26.11.2014 г. а
съдебните деловодители е възложено да проверяват и докладват ежемесечно
на съдията докладчик делата без движение и спрените дела; със заповед № РД
13-164/19.07.2018 г., във връзка с извършена контролна проверка от ОС –
Бургас и предходни заповеди - № 866/26.11.2014 г., № 13-50/06.03.2017 г. и №
РД – 13-07/19.01.2018 г., председателят на съда е напомнил на магистратите и
съдебните служители да спазват стриктно разпоредбите на ГПК, ПАС и
въведената в съда организация по отношение извършването на справки по
спрените граждански дела, утвърдил е образци за справки, в които да се
отразяват резултатите от извършената справка и е наредил същите да се
поставят по делата, след докладването им на съдията.

            Всички проверени спрени производства са администрирани. Делата по
спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по общо съгласие на страните,
производства, са докладвани своевременно  на съдията докладчик, когато до
изтичане на 6-месечния срок никоя от страните не е поискала възобновяване,
съобразно разпоредбата на чл. 231 ГПК. В тези случаи производствата се
прекратяват своевременно. Постъпилите молби за възобновяване също се
докладват незабавно и в кратки срокове производството е възобновявано и
делото насрочвано за разглеждане в о.с.з. По делата, спрени на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 ГПК, се извършват служебни справки за съществуването или
отпадането на пречката по движението им, т.е. проверява се статуса на
преюдициалното производство. Справките по различните дела са извършвани
в различни периоди от време – обикновено от един месец до три месеца,
съобразено с етапа, в който се намира производството по обуславящото дело.
В един случай /по гр.д. № 9618/2017 г., спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК/ се констатира, че с разпореждане на съдията-докладчик е наредено
справките да се извършват на 6 месеца, което според проверяващите е твърде
дълъг срок, особено на фона на изискването за ежемесечно докладване на
спрените дела. Чл. 92, ал. 2 ПАС, за преглед и доклад на спрените дела
веднъж на шест месеца, следва да намира приложение при спрените по
взаимно съгласие производства и на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – при
смърт на ответника, тъй като само при тези хипотези може да се стигне до
прекратяване на производството и издаване на изпълнителен лист.

          По проверените дела не се констатира несвоевременно възобновяване
на производството при отпадане на пречките по движение на делото, с оглед
резултата от извършените служебни справки.
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               3. Граждански дела - искови производства по общия ред,
образувани през 2017 г.

През 2017 г. са разгледани общо 10630 граждански дела, като към
31.12.2017 г. свършените са 9626, представляващи 90,6 % от всички
разглеждани. Новопостъпилите през годината са 9690, а новообразуваните –
9644, 6 са върнати за ново разглеждане и 40 – за продължаване на
съдопроизводствените действия. От останалите несвършени в края на 2017 г.
общо 1004 граждански дела, 59% са постъпили през последния месец на
годината. Със съдебен акт по същество са приключили 7347 граждански дела,
т.е. 86% от свършените, а прекратените са 1367.
         От новопостъпилите  през 2017 г. граждански дела, разглеждани по
общия исков ред, в края на същата година неприключени са останали общо
792  броя,  в които не се включват спрените дела.  В края на 2018  г.
неприключените, образувани през 2017 г. граждански дела, разглеждани по
общия исков ред,  вече са били 53 броя, а към началото на проверката са
останали неприключени 18 броя, от които 13 са делбени, като по 6 от тях има
постановено решение по допускане на съдебната делба. Към приключване на
проверката, 18.07.2019 г., неприключените, образувани през 2017 г.
граждански дела са 15,  от които 12  са делбени,  от тях 6  са приключени в
първа фаза на делбата, с постановено решение по допускането й.
           Бяха проверени на случаен принцип приключени и неприключени
производства, образувани през 2017 г.:

Съдия Калин Кунчев
Гр.д. № 9467/2017 г.  е образувано на 19.12.2017 г. от председателя на

РС - Бургас по постъпила на същата дата ИМ с предявени искове по чл. 76
ЗС. Разпределено е на 19.12.2017 г. от съдебен служител Р.В. За докладчик е
определен съдия Калин Кунчев. Разпределението е автоматично, между 13
съдии, при изключване на петима: един командирован в ОС – Бургас, двама в
отпуск по майчинство и двама в платен годишен отпуск за 14 дни и за 10 дни.
С разпореждане от 19.12.2017 г. ИМ е оставена без движение с указания за
отстраняване на нередовности. Разпоредено е издаване на съдебни
удостоверения. Нередовностите са отстранени с молба от 13.02.2018 г. и на
същата дата е разпоредено ИМ да бъде вписана.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 13.02.2018 г.
Съобщенията са изпратени на 14.02.2018 г. и са връчени на ответниците на
21.02.2018 г. и 26.02.2018 г. Отговорът на исковата молба от един от
ответниците е депозиран на 21.03.2018 г. и с оглед направено възражение по
редовността на ИМ, съдът с разпореждане от 22.03.2018 г. я е оставил без
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движение и е указал в едномесечен срок ищецът да посочи цената на
исковете, касаещи изградените в процесните имоти сгради, като представи
данъчни оценки и довнесе дължимите ДТ. Отговор от втория ответник е
постъпил на 26.03.2018 г. На 02.05.2018 год. е постъпила молба от ищеца в
изпълнение на указанията за отстраняване на нередовностите.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 03.05.2018 г. Не
съдържа проект за доклад. Приети са писмените доказателства. Допуснати са
гласни доказателства, както и комплексна ССТЕ. Ищецът е задължен да
представи документи в оригинал. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з.
на 13.06.2018 г., когато му е даден ход. Изслушани са страните. Без уважение
е оставено искане за спиране на производство. Направен е доклад по чл.146
ГПК, по който страните не са възразили. Приети са писмени доказателства.
Разпитани са свидетели и са извършени очни ставки. На страните е дадена
възможност да представят писмени доказателства. Допуснат е до разпит един
свидетел. Дадена е възможност на вещите лица да изготвят заключението си.
Съдебното заседание е отложено за 13.07.2018 г., когато е даден ход на
делото. Докладвани са постъпили от трети лица справки и доказателства.
Допуснато е встъпване на търговско дружество като трето лице помагач на
страната на ищеца. Приети са писмени доказателства и на страните е дадена
възможност за запознаване и становище в срок до следващото с.з. Изслушани
са вещите лица по комплексната ССТЕ, като е прието заключението, касаещо
техническата част. Дадена е възможност на вещото лице оценител да работи
по поставената задача и да представи заключение до следващото с.з.
Разпитани са свидетели. Допуснат е още един свидетел, както и извършване
на СГЕ, заключението по която е депозирано на 07.09.2018 г. Следващо с.з. е
насрочено за 19.09.2018 г., когато е даден ход на делото. Дадена е възможност
до следващото с.з. на трето лице да представи доказателства, обуславящи
правния му интерес да встъпи като трето лице помагач на страната на
ответника. Приети са постъпили писмени доказателства и компакт диск.
Дадена е възможност на вещото лице по комплексната ССТЕ да работи, като
е указано на страните да му осигурят достъп. Прието е заключението по СГЕ
и по СТЕ, възложена с определение в з.с.з. от 01.08.2018 г. На страните е
дадена възможност да ангажират посочени от тях доказателства и делото е
отложено за 07.11.2018 г., когато му е даден ход. Приети са представени от
страните писмени доказателства. Открито е производство по оспорване
истинността на подписите, положени върху два договора. Допуснати са до
разпит, водени от страните свидетели и един при режим на призоваване.
Ответниците са задължени да осигурят достъп на вещото лице до процесните
имоти и са им указани последиците при неизпълнение. Разпитани са
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свидетели. Следващото с.з. е насрочено за 12.12.2018 г., когато е даден ход на
делото. Уважено е искане за отвод на вещото лице, което е освободено.
Приети са писмени доказателства. Определен е краен срок за събиране на
допуснати доказателства. Делото е отложено за 30.01.2019 г. Вещите лица
последователно са заменяни с определения от 08.01.2019 г. и 15.01.2019 г. В
с.з. на 30.01.2019 г. е даден ход на делото. Заменено е вещото лице по СТЕ и
заседанието е отложено за 06.03.2019 г., когато е даден ход на делото. Отново
вещо лице е заменено и делото е отложено за 24.04.2019 г. Последвала е
замяна на вещо лице в закрито с.з. на 14.03.2019 г. В с.з. на 24.04.2019 г. е
даден ход на делото. Приети са нови писмени доказателства, представени от
страните. Дадена е възможност на вещото лице да изготви заключението до
следващото с.з., насрочено за 19.06.2019 г.  На тази дата е даден ход на
делото. Без уважение е оставено искане за отвод на вещото лице и отмяна на
определението, с което е допусната СТЕ. Без уважение е оставено искане за
оглед на процесните имоти. Делото е отложено за 18.09.2019 г.

Съдия Райна Кирякова
Гр.д. № 9257/2017 г.  е образувано на 11.12.2017 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявени искове по чл. 124 ГПК,
вр. чл. 524 ГПК. Разпределено е на 11.12.2017 г. от съдебен служител Х.Д. За
докладчик е определена съдия Райна Кирякова. Делото е разпределено
автоматично между 13 съдии при изключване на петима: един командирован
в ОС – Бургас, двама в отпуск по майчинство, един е в болничен за 10 дни и
един е в отпуск за 3 дни, за времето от 11.12.2017 г. до 14.12.2017 г. С
разпореждане от 12.12.2017 г. ИМ е оставена без движение, с указания за
отстраняване на нередовности. След удължаване на срока за изпълнение,
указанията са изпълнени с молба от 17.01.2018 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 18.01.2018 г.
Съобщенията са изпратени на 19.01.2018 г. на тримата ответници и са
връчени редовно на двама от тях, като само от един е постъпил писмен
отговор, на 16.02.2018 г. Третият ответник е уведомен по реда на чл. 47 ГПК,
назначен му е особен представител, след което от него е постъпила молба, в
която сочи съдебен адрес за връчване на книжата, заявява, че е упълномощил
адвокат и желае да му бъде даден срок за отговор. С определение от
17.07.2018 г. съдът е отменил определението за задължително процесуално
представителство от 05.06.2018 г. и е дал нов едномесечен срок за отговор,
който е постъпил на 13.08.2018 г. Съобразно изменението на ГПК, касаещо
сроковете през съдебната ваканция, срокът по чл. 131 ГПК е изтекъл на
02.10.2018 г.
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Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 08.10.2018 г.,
квалифициран е предявения иск, ищецът е задължен да поясни
обстоятелствената част на ИМ относно възбрана на процесния имот.
Обсъдени са направените доводи и възражения в представените отговори.
Разпределена е доказателствената тежест, допуснати са писмените
доказателства. Изискано е гражданско дело на РС – Бургас  и заверени копия
от изпълнителни дела на двама ЧСИ. Допуснато е извършване на СТЕ.
Допуснати са свидетели до разпит и е насрочено о.с.з. за 05.12.2018 г., когато
е даден ход на делото и е докладвано. Изслушани са страните. Приети са
писмените доказателства. Свидетели са допуснати до разпит в следващото
о.с.з. От едно от ЧСИ е изискано отново изпълнителното дело. Разпоредено е
вещото лице да се уведоми след внасяне на депозит. Следващото с.з. е
насрочено за 16.01.2019 г., когато не е даден ход на делото, предвид молба на
вещото лице за определяне на по-дълъг срок за изготвяне на заключението и
молба на ищеца по чл. 142, ал. 2 ГПК. Следващото с.з. е проведено на
06.03.2019 г., когато е даден ход на делото. Прието е постъпилото заверено
копие на изисканото от ЧСИ изпълнително дело, заменено е вещото лице и
делото е отложено за 24.04.2019 г. Вещото лице отново е заменено в з.с.з. от
02.04.2019 г. В о.с.з. на 24.04.2019 г. не е даден ход на делото, като е уважена
молба на ищеца по чл. 142, ал. 2 ГПК и с оглед неизготвяне на заключението.
Делото е отложено за 24.06.2019 г., когато отново е отложено за 09.10.2019 г.,
тъй като заключението на вещото лице е представено извън срока по чл.199
ГПК.

Съдия Силвия Петрова
Гр.д. № 9497/2017 г.  е образувано на 20.12.2017 г. от съдия Яна Колева

по постъпила на същата дата ИМ за делба на недвижими имоти. Разпределено
е на 20.12.2017 г. от съдебен служител Х.Д. За докладчик е определена съдия
Силвия Петрова. Делото е разпределено автоматично между 13 съдии при
изключване на петима: един командирован, двама в отпуск по майчинство и
двама в редовен отпуск за срок от десет и четиринадесет дни.  С
разпореждания от 21.12.2017 г. и 10.01.2018 г. ИМ е оставена БД с указания
за отстраняване на различни нередовности, отстранени с молби от 09.01.2018
г. и от 22.01.2018 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 23.01.2018 г.
Съобщението е изпратено на 24.01.2018 г. и не е връчено на ответника, като е
върнато в цялост на 25.02.2018 г. С разпореждане от 28.02.2018 г. съдията е
наредил да се извърши служебна справка в НБДН, от която е установено, че
постоянният и настоящ адрес съвпадат с посочените в ИМ. Разпоредено е да
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се изиска справка и от ТД на НАП, от която не е установен адрес по
месторабота. С разпореждане от 20.03.2018 г. съдията е наредил ново
връчване, по реда на чл. 47 ГПК. Съобщението и уведомлението са върнати
невръчени. С разпореждане от 16.04.2018 г. на основание чл. 47, ал. 6 ГПК
производството е оставено без движение и на ищците е указано да внесат
депозит за адвокатско възнаграждение за особен представител на ответника.
Указанията са изпълнени с молба от 30.04.2018 г. и с разпореждане от
02.05.2018 г. е наредено да се изпрати писмо до БАК за посочване на адвокат.
Уведомителното писмо от БАК е постъпило на 10.05.2018 г. и с определение
от същата дата съдията е назначил определения адвокат за особен
представител на ответника. Разпоредил е връчване на книжата по чл.131 ГПК.
Съобщението е изпратено на 11.05.2016 г. и е връчено на особения
представител на 16.05.2018 г. Отговорът е депозиран на 21.05.2018 г. и
съдията е наредил делото да се докладва след изтичане на едномесечния срок.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 28.06.2018 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства. Делото е насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 08.10.2018 г., когато е му даден ход, изслушани са
страните, направен е доклад по чл.146 ГПК, приети са писмени доказателства
и е даден ход по същество. С решение № 2197 от 07.11.2018 г. съдът е
допуснал делбата. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 27.11.2018
г.

С определение от 04.12.2018  г.  съдията е насрочил първо о.с.з.  във
втора фаза на делбата за 31.01.2019 г. и е назначил СТЕ. С определение от
13.12.2018 г. са допуснати допълнителни задачи към СТЕ. С определения от
20.12.2018 г., 07.01.2019 г. и 16.01.2019 г. вещото лице е заменяно. С
разпореждане от 24.01.2019 г. с.з. на 31.01.2019 г. е пренасрочено за
14.03.2019 г., поради временна нетрудоспособност на съдията докладчик.

В с.з. на 14.03.2019 г. делото е разгледано от съдия Невена Ковачева
съгласно заповед № РД 13-65 от 06.03.2019 г. на председателя на РС – Бургас.
Даден е ход на делото. Последното назначено вещо лице е освободено по
негова молба и е назначено друго. Следващото с.з. е насрочено за 09.05.2019
г., когато е даден ход на делото. По молба на вещото лице делото е отложено
за 13.06.2019 г., като му е дадена възможност да изготви СТЕ. С
разпореждане от 27.05.2019 г. с.з. на 13.06.2019 г. е пренасрочено за
04.07.2019 г. предвид предстоящо отсъствие на съдията докладчик.
Заключението е депозирано в съда на 29.05.2019 г. В о.с.з. на 04.07.2019 г. е
даден ход на делото. Прието е експертното заключение и е изпратено за
становище на ОС”З” – Созопол по делбата и разпределението на имотите.
Следващо с.з. е насрочено за 30.09.2019 г.
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Съдия Асен Радев
Гр.д. № 4827/2017 г.  е образувано и разпределено от съдия Щерева на

04.07.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявени искове по чл. 45
ЗЗД и чл. 86 ЗЗД. За докладчик е определен съдия Асен Радев. Разпределено е
автоматично между 15 съдии при изключване на трима: един командирован в
ОС – Бургас и двама в отпуск по майчинство.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 05.07.2017 г.
Съобщението е изпратено на 06.07.2017 г. и е връчено на ответника на
02.10.2017 г., след многократното му търсене на настоящия и постоянния му
адреси и залепване на уведомление. Отговорът на исковата молба е депозиран
на 02.11.2017 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 03.11.2017 г. Съдържа
проект на доклад. Приети са писмените доказателства. Допуснати са гласни
доказателства. Изискано е НОХД. Определен е срок за изчерпване на
доказателствените искания до първото о.с.з. Делото е насрочено за
разглеждане в о.с.з. на 01.12.2017 г., когато не е даден ход, поради нередовно
призоваване на ответника. Отложено е за 19.01.2018 г., когато отново не е
даден ход на делото, като е уважена молба на ответника по чл. 142, ал. 2 ГПК.
Следващото съдебно заседание е насрочено за 26.01.2018 г., когато е даден
ход на делото, изслушан е явилия се ищец, направен е доклад по чл.146 ГПК,
приети са представени в с.з. писмени доказателства, постъпилото НОХД,
разпитани са свидетелите на ищеца и съдът е дал ход по същество. Обявил е,
че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 293 от 22.02.2018 г. съдът
е уважил частично предявените искове. Съобщенията до страните са
изпратени на 23.02.2018 г. и са връчени на 02.03.2018 г.

Постъпилата на 12.03.2018 г. въззивна жалба /ВЖ/ е администрирана
своевременно и надлежно. Изпратена е по компетентност на БОС на
06.06.2018 г., поради проблеми при размяната на книжата, свързани с
трудното намиране на ответника. С решение № І-66 от 01.08.2018 г. по в.гр.д.
№ 861/2018 г., ОС - Бургас е потвърдил първоинстанционното решение в
обжалваната част.

Съдия Панайот Атанасов
Гр.д. № 9634/2017 г.  е образувано на 29.12.2017 г. от председателя на

съда по постъпила на същата дата ИМ с предявени искове по чл. 224 КТ, чл.
220, ал. 1 КТ, чл. 58, ал. 3 ЗВО и чл. 128 КТ. Разпределено е на 29.12.2017 г.
от съдебен служител Х.Д. За докладчик е определен съдия Панайот Атанасов.
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Разпределено е автоматично между 15 съдии при изключване на трима: един
командирован в ОС – Бургас и двама в отпуск по майчинство.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 04.01.2018 г.
Съобщението е изпратено незабавно и е връчено на ответника на 12.01.2018 г.
Отговорът на исковата молба е депозиран на 09.02.2018 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 12.02.2018 г. Не
съдържа проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства. Делото е
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 07.03.2018 г., когато е му даден ход.
Ищецът е оттеглил претенцията си по чл. 224 КТ. Изслушани са страните.
Прекратено е производството по отношение на оттегления иск. Направен е
доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмени доказателства. Допусната е ССЕ и
на вещото лице е определен срок за изготвяне на заключението. Делото е
отложено за 04.04.2018 г., когато му е даден ход. Прието е представеното в
срок експертно заключение и е даден ход по същество. С решение № 590 от
11.04.2018 г. съдът е отхвърлил предявените искове. Съобщенията до
страните са изпратени незабавно и са връчени на 24.04.2018 г. и 03.05.2018 г.

Постъпилата на 08.05.2018 г. ВЖ е администрирана по надлежния ред и
своевременно. Изпратена е по компетентност на ОС - Бургас на 30.05.2018 г.
С решение № V-68 от 24.07.2018 г. по в.гр.д. №  802/2018 г. ОС – Бургас е
потвърдил изцяло първоинстанционното решение.

Съдия Иван Дечев
Гр.д. № 1622/2017 г.  е образувано и разпределено от съдия Анна

Щерева на 07.03.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявен
осъдителен иск. За докладчик е определен съдия Иван Дечев. Разпределено е
автоматично между 14 съдии при изключване на двама: командировани в ОС
– Бургас и в друг съд. С разпореждане от 10.03.2017 г. ИМ е оставена без
движение с подробни указания за отстраняване на нередовности. Уточняваща
молба е постъпила на 27.03.2017 г. В нея е направено искане от ищеца за
освобождаване от задължението за заплащане на ДТ. С разпореждане от
30.03.2017 г. съдът е указал на ищеца да представи доказателства във връзка с
искането си по чл. 83 ГПК. Указанията са изпълнени с молба от 11.04.2017 г.
и с определение от 24.04.2017  г.  съдът го е освободил от внасяне на
дължимата ДТ.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 24.04.2017 г.
Съобщението е изпратено незабавно и е връчено на ответника на 13.06.2017
г., след уточняване на актуалния му адрес. Отговорът на исковата молба е
депозиран на 12.07.2017 г.
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Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 17.08.2017 г. Съдържа
проект за доклад и искът е квалифициран по чл.  49  ЗЗД.  Разпределена е
доказателствената тежест между страните. Допуснати са писмените и гласни
доказателства. Без уважение е оставено искане за назначаване на СПЕ и СМЕ.
Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 09.10.2017 г., отсрочено с
определение от 13.09.2017 г. за 19.10.2017 г. по молба на пълномощника на
ищеца. В с.з. на горепосочената дата е даден ход на делото. Изслушани са
страните. Докладвано е постъпило становище на ответника. Извършен  е
доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмени доказателства. Разпитани са
свидетели. Изискано е НОХД на РС – Бургас. За ангажиране на гласни
доказателства делото е отложено за 27.11.2017 г., когато му е даден ход.
Отменено е определението, с което е дадена възможност за ангажиране на
гласни доказателства и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.

С определение от 01.12.2017 г. съдът е отменил протоколното
определение от 27.11.2017 г. за даване ход по същество, тъй като е намерил за
основателна молба на ищеца за връщане на делото в о.с.з., защото не се е явил
в последното заседание, поради влошаване на метеорологичните условия в
страната и заболяване на пълномощника му. С молбата са представени и
доказателства. Делото е насрочено в о.с.з. на 22.01.2018 г., когато е даден ход
при закрити врати по искане на ищеца. Разпитани са свидетели и делото
отново е обявено за решаване. С решение № 292 от 22.02.2018 г. съдът е
отхвърлил предявения иск. Съобщенията до страните са изпратени незабавно
и са връчени на 27.02.2018 г. и 06.03.2018 г.

Постъпилата на 22.03.2018 г. ВЖ е администрирана своевременно и е
изпратена по компетентност на ОС - Бургас на 24.04.2018 г. С решение № V-
61 от 06.07.2018 г. по в.гр.д. № 619/2018 г. ОС – Бургас е потвърдил изцяло
първоинстанционното решение. С определение № 396 от 03.05.2019 г. по гр.д.
№ 302/2019 г., ВКС, Четвърто гражданско отделение, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Съдия Магдалена Маринова
Гр.д. № 169/2017 г.  е образувано и разпределена на 12.01.2017 г. от

съдия Анна Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл. 2б
ЗОДОВ срещу РС – Несебър, ОС – Бургас и ВКС. За докладчик е определен
съдия Веселин Белев. Разпределено е автоматично между 17 съдии при
изключване на един, който е командирован в ОС – Бургас. С определение от
16.01.2017 г.  съдията докладчик се е отвел на основание чл.  22, ал.  1,  т.  6 от
ГПК с мотив, че е съпруг на съдия Г. Белева от ОС – Бургас. На същата дата
делото е преразпределено и за докладчик е определена съдия Магдалена
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Маринова.  С разпореждане от 19.01.2017 г. ИМ е оставена без движение с
подробни указания за отстраняване на нередовности, които са отстранени с
молба от 02.02.2017 г. С разпореждане от 07.02.2017 г. ИМ повторно е
оставена без движение, като е дадена възможност на ищеца да изпълни
указанията, дадени и с първото разпореждане. Указанията са изпълнени с
молба от 28.02.2017 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 06.03.2018 г.
Съобщенията са изпратени на 07.03.2017 г. и са връчени на ответниците от
14.03.2017 г. до 24.03.2017 г. Отговорите са постъпили на 12.04.2017 г. и на
21.04.2107 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 04.05.2017 г. Съдържа
подробен проект за доклад. Исковете са квалифицирани по чл. 2б  ЗОДОВ и
чл. 86  ЗЗД. Конституирана е контролираща страна – Прокуратурата на РБ. От
ИВСС е изискана преписката по чл. 60а ЗСВ. Разпределена е
доказателствената тежест. Допуснати са СМЕ и гласни доказателства.
Изискано е делото от РС – Несебър. Оставено е без уважение искането за
допускане на ССЕ. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 08.06.2017 г.
С определение от 30.05.2017 г. съдът е наредил призоваване на РП – Бургас, а
делото да се изиска от ОС - Бургас, а не от РС – Несебър.

На 05.06.2017 г. е постъпила молба от адвокат, че ищецът е починал на
01.06.2017 г. В с.з. на 08.06.2017 г. не е даден ход на делото. Производството
е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. От Община Бургас е изискано
удостоверение за наследници на починалия, което е постъпило в съда на
16.06.2017 г. С разпореждане от 23.06.2017 г. съдът е наредил извършване на
служебна справка в НБДН относно регистрирани адреси на наследниците.

С определение от 26.06.2017 г. съдът е възобновил производството и е
конституирал като страна законния наследник на ищеца, насрочил е о.с.з. за
25.09.2017 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Проектът
за доклад е обявен за окончателен с допълнението по допустимостта на иска.
Приети са писмените доказателства. Делото е отложено за събиране на
доказателства, включително изготвяне на експертизи, за 23.10.2017 г., когато
му е даден ход. Изискано е гражданско дело от ОС – Бургас. Назначено е
вещо лице по СМЕ. Отложено е за 30.11.2017 г., когато е даден ход на делото.
Приложено е постъпилото гражданско дело. Постановен е разпит на
свидетелите за следващото с.з., насрочено за 18.01.2018 г. С определение от
06.12.2017  г.  е освободено вещото лице по СМЕ и е назначено друго.
Заключението е депозирано на 09.01.2018 г. В с.з. на 18.01.2018 г. е даден ход
на делото. Прието е заключението. Разпитан е свидетел и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение в срок. С решение № 266 от 16.02.2018 г. съдът е
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уважил частично предявения частичен иск за неимуществени вреди срещу ОС
– Бургас и ВКС да платят солидарно посочена сума и в останалата част
исковете са отхвърлени. Съобщенията до страните са изпратени на 19.02.2018
г. и са връчени в периода 20.02.2018 г.  -  06.03.2018 г.

Постъпилите на 01.03.2018 г. и  19.03.2019 г. ВЖ са администрирани
своевременно и са изпратени по компетентност на ОС - Бургас на 20.04.2018
г. С разпореждане от 14.06.2018 г. по чл. 23, ал. 3 ГПК председателят на ОС –
Бургас е прекратил производството по в.гр.д. № 605/2018 г. и го е изпратил на
АС - Бургас за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.
С решение № 99 от 16.10.2018 г. по в.гр.д. № 198/2018 г. ОС – Ямбол, който е
бил определен да разгледа делото, съгласно определение от 25.06.2018 г. на
АС - Бургас, е отменил решението в осъдителната част и е постановил друго,
с което е отхвърлил иска в същата част. Потвърдил е решението в останалата
обжалвана част.

Съдия Невена Ковачева
Гр.д. № 806/2017 г.  е образувано и разпределено на 01.02.2017 г. от

съдия Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен установителен иск
по чл. 422 ГПК. За докладчик е определена съдия Невена Ковачева.
Разпределено е автоматично между 15 съдии при изключване на трима: двама
командировани и един отсъстващ по болест.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 03.02.2017 г.
Съобщението е изпратено на 06.02.2017 г. и е връчено на ответника на
07.02.2017 г. Писмен отговор не е постъпил.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 15.03.2017 г. Съдържа
проект за доклад. Искът е квалифициран по чл. 224, ал. 1 КТ, по реда на чл.
422 ГПК. Разпределена е доказателствената тежест. Допуснати са писмените
доказателства. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 11.04.2017 г.,
когато му е даден ход. Изслушана е явилата се страна. Делото е докладвано
по чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства и съдът е обявил, че ще
се произнесе с неприсъствено решение в срок. С неподлежащо на обжалване,
съгласно чл. 239, ал. 4 ГПК, решение № 513 от 11.04.2017 г. съдът е уважил
предявения иск.

Съдия Димана Кирязова
Гр.д. № 2432/2017 г.  е образувано и разпределено на 03.04.2017 г. от

съдия Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен осъдителен иск по
чл. 410 КЗ. За докладчик е определена съдия Димана Кирязова. Делото е
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разпределено автоматично между 13 съдии при изключване на четирима:
двама командировани, един в отпуск по майчинство и един в отпуск за 7 дни.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 04.04.2017 г.
Съобщението е изпратено на 05.04.2017 г. и е връчено на ответника на
18.04.2017 г. Отговорът на исковата молба е депозиран на 18.05.2017 г. На
същата дата е постъпила и молба от ответника за привличане на трето лице
помагач, както и ИМ с предявен обратен иск. С разпореждане от 23.05.2017 г.
ИМ по обратния иск е оставена без движение и са дадени указания за
отстраняване на нередовностите на община Бургас. С молба от 15.06.2017 г.
община Бургас е заявила, че не е ответник, нито е конституирана като трето
лице помагач. С разпореждане от 15.06.2017 г. съдията докладчик е отменил
разпореждането си от 23.05.2017 г., оставила е без движение производството
по обратния иск и е указала на ищеца отстраняване на нередовностите.
Указанията са изпълнени с молба от 03.07.2017 г. и с разпореждане от
04.07.2017 г. съдията е дал нови указания за отстраняване на нередовности,
изпълнени с молба от 13.07.2017 г. С определение от 14.07.2017 г. съдът е
конституирал трети лица помагачи на страната на ответника. Приел е
обратния иск за разглеждане в производството и е разпоредил размяна на
книжата по обратната ИМ по реда на чл. 131 ГПК. Съобщенията са изпратени
на ответниците по обратния иск на 18.07.2017 г. Връчени са в периода от
20.07.2017 г. до 24.07.2017 г. Постъпили са писмени отговори от третите лица
на 04.08.2017 г., 21.08.2017 г. и 23.08.2017 г. С разпореждане от 21.09.2017 г.
производството по обратния иск е оставено отново без движение и на ищеца
са дадени указания да изложи обстоятелствата, на които се основава
предявения обратен иск, включително твърдяното договорно неизпълнение от
страна на ответниците. Указанията са изпълнени с молба от 10.10.2017 г.,
оставена без движение с разпореждане от 11.10.2017 г. за представяне на
преписи от молбата и приложенията за връчване на третите лица. Указанията
са изпълнени на 25.10.2017 г. и на ответниците са изпратени копия от
книжата.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 22.11.2017 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените и гласни доказателства. Делото е
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 10.01.2018 г., отсрочено за 24.01.2018 г.,
по молба на първоначалния ищец. В с.з. на горепосочената дата е даден ход
на делото. Изслушани са явилите се страни. Делото е докладвано по чл. 146
ГПК без възражения от страните. Приети са писмените доказателства и са
разпитани свидетели. Допусната е САТЕ и делото е отложено за 12.03.2018 г.
Експертното заключение е депозирано на 19.02.2018 г. В с.з. на 12.03.2018 г. е
даден ход на делото, прието е заключението на вещото лице и съдът е обявил,
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че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 533 от 28.03.2018 г. съдът
е уважил първоначалния регресен иск и е отхвърлил обратния иск.
Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са връчени в периода от
02.04.2018 г. до 17.04.2018 г.

Постъпилата на 16.04.2018 г. ВЖ е администрирана своевременно и е
изпратена по компетентност на ОС – Бургас на 04.07.2018 г. С решение № V-
103 от 26.10.2018 г. по в.гр.д. № 1044/2018 г. ОС – Бургас е потвърдил изцяло
първоинстанционното решение.

Съдия Ивелина Мавродиева
Гр.д. № 5374/2017 г.  е образувано и разпределено на 25.07.2017 г. от

съдия Дарина Йорданова по постъпила на същата дата ИМ за делба на
недвижим имот. За докладчик е определена съдия Ивелина Мавродиева.
Делото е разпределено автоматично между 11 съдии при изключване на
седем:  един командирован в ОС –  Бургас,  двама в отпуск по майчинство и
останалите четирима в редовен отпуск за различен период - от 10 дни до 1
месец. С разпореждане от 26.07.2017 г. ИМ е оставена без движение с
указания за отстраняване на нередовностите. Нередовностите са отстранени с
три молби, от 27.07.2017 г., 01.08.2017 г. и 03.08.2017 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 07.08.2018 г. от съдия
Дарина Йорданова. Съобщенията са изпратени на 08.08.2017 г. и са връчени
на ответниците на 14.08.2017 г. Отговорът на исковата молба от ответниците
е депозиран на 12.09.2017 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 21.09.2019 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства. Делото е насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 07.11.2017 г., когато му е даден ход. Изслушани са
страните. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените
доказателства и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение № 1881 от 20.11.2017 г. съдът е допуснал делбата. Съобщенията до
страните са изпратени незабавно и са връчени на 21.11.20176 г. Решението не
е обжалвано и е влязло в сила на 06.12.2017 г.

С определение от 12.12.2017 г. съдът е насрочил първо о.с.з. във втора
фаза на делбата на 08.02.2018 г. и е назначил СТЕ. В с.з. на 08.02.2018 г.
съдът е дал ход на делото. Докладвал го е. Страните са заявили, че поддържат
претенциите си и са изложили становища по насрещните такива. Съдът е
приел за разглеждане ищцовата претенция по чл. 344, ал. 2, пр. 2 ГПК. Приел
е и претенцията на ответниците по чл. 30, ал. 3 ЗС. Приел е писмени
доказателства и заключението по СТЕ, поставил е допълнителна задача на
вещото лице. Допуснал е свидетели. Изискал е прилагане на дела и делото е
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отложено за 29.03.2018 г. С разпореждане от 13.02.2018 г. съдът е наредил
предложения от вещото лице вариант за делба да се изпрати за предварително
становище на главния архитект на община Бургас. С писмо от 19.03.2018 г.
община Бургас е изпратила в съда протоколно решение на ЕСУТ от
28.02.2018 г. Допълнителното заключение по експертизата е представено на
19.03.2018 г.  В с.з. на 29.03.2018 г. е даден ход на делото. Докладвани са
постъпилите от община Бургас документи и са приети. Приложени са
изисканите дела. Прието е допълнителното заключение по СТЕ. На
ответниците е предоставена възможност за предприемане на действия по
изготвяне на инвестиционен проект. Допуснато е извършване на повторна
СТЕ за определяне на средна пазарна цена на делбения имот и средна пазарна
цена на месечния наем. Разпитан е свидетел и делото е отложено за
22.05.2018 г., когато му е даден ход,  изслушано е вещото лице по повторната
СТЕ, но заключението не е прието. На вещото лице е указано да извърши
оглед и справки за реално изповядани сделки с близки имоти до делбения.
Разпитан е свидетел. Делото е отложено за 10.07.2018 г., когато е даден ход и
е отложено за 25.09.2018 г., тъй като заключението е депозирано извън срока
по чл.199 ГПК. В с.з. на 25.09.2018 г. е даден ход на делото. Прието е
заключението по повторната СТЕ и производството е спряно на основание чл.
229, ал. 1, т. 1 ГПК. По молба на ищцата от 19.03.2019 г., съдът с определение
от 20.03.2019 г. е възобновил производството и е насрочил о.с.з. на 20.06.2019
г., когато е даден ход на делото. Докладвана е молба от 14.06.2019 г., според
която ищцата е прехвърлила идеалната си част на ответниците по нотариален
ред. Предвид изявлението на страните и представения нотариален акт, съдът е
приел, че съсобствеността е прекратена. Страните са заявили оттегляне на
претенциите по сметки. С протоколно определение № 5118 съдът е прекратил
производството по делото.

Съдия Стоян Мутафчиев
Гр.д. № 5695/2017 г.  е образувано на 02.08.2017 г. и разпределено на

03.08.2017 г. от съдия Яна Колева по постъпило на 02.08.2017 г. определение
от 01.08.2017 г. по гр.д. № 5463/2017 г. на РС - Бургас, 3-ти граждански
състав, с което от предявения по чл. 132 СК иск за лишаване от родителски
права е отделен иска по чл. 127а СК за заместване съгласието на бащата за
издаване на паспорт и пътуване в чужбина на детето. За докладчик е
определен съдия Стоян Мутафчиев. Делото е разпределено автоматично
между 5 съдии при изключване на 11 съдии: двама по майчинство, един
командирован в ОС - Бургас и останалите в редовен отпуск за период от 10
дни до 1 месец. С разпореждане от 03.08.2017 г. ИМ е оставена без движение



113

с указания за отстраняване на нередовности, отстранени с молба от
10.08.2017 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 11.08.2017 г.
Съобщението е изпратено на първия от посочените три адреса в ИМ на
14.08.2017 г. и не е връчено на ответника, като е върнато на 11.09.2017 г. в
цялост. На 27.09.2017 г. е разпоредено книжата да се изпратят на втория адрес
в гр. Созопол, откъдето съобщението е върнато невръчено на 12.10.2017 г. С
разпореждане от 10.11.2017 г. е наредено извършване на справка за постоянен
и настоящ адрес, която справка е установила, че тези адреси съвпадат с
посочените първи два адреса в ИМ. С разпореждане от 14.11.2017 г. е
наредено книжата да се изпратят на посочения трети адрес в ИМ в гр.София.
Изискана е и справка от ТД на НАП – Бургас за адрес по местоработата на
ответника, която е постъпила на 21.11.2017 г., с посочен адрес. В съда са се
върнали, връчено на 12.12.2017 г. съобщение по месторабота на ответника и
невръчено съобщение по адрес на местоживеене в София, на 04.01.2018 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 17.01.2018 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства. На основание чл.
15, ал. 1 ЗЗДетето е постановено изслушване на детето в с.з., като Д”СП” –
Бургас е задължена да осигури социален работник. Делото е насрочено за
разглеждане в о.с.з. на 12.02.2018 г., като изрично е посочено, че явяването на
родителите и Д”СП” – Бургас е задължително. С молба от 31.01.2018 г.
ищцата е представила писмени доказателства. В с.з. на 12.02.2018 г. не е
даден ход на делото поради нередовно призоваване на ответника.
Констатирано е разминаване в данните по върнатата от София призовка и
проведен от съдебния секретар телефонен разговор с работодателя. С оглед
на факта, че не е изминал повече от месец от редовното връчване на книжата,
невъзможността да се приложи разпоредбата на чл. 41, ал. 1 ГПК, съдът е
приел, че ответникът е нередовно призован. Отложил е делото за 12.03.2018 г.
с ново призоваване на ответника на адреса по местоработата му. В с.з. на
горепосочената дата отново не е даден ход на делото, поради нередовност на
процедурата по призоваване на ответника, получил призовката при неизтекъл
7-дневен срок от връчването й до датата на заседанието. За следващото с.з. на
26.03.2018 г. ответникът не е бил призоваван, но съдът е разпоредил да бъде
уведомен по телефона чрез работодателя. В с.з. на 26.03.2018 г. е даден ход на
делото, изслушана е явилата се страна, извършен е доклад по чл. 146 ГПК,
приети са писмените доказателства, изслушани са детето и майката и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 538 от 29.03.2018
г. съдът е уважил искането по чл.127а СК и е постановил предварително
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изпълнение на решението. Съобщенията са изпратени незабавно и са връчени
в периода от 30.03.2018 г. до 19.04.2018 г. Решението не е обжалвано.

Съдия Анна Щерева
Гр.д. № 7406/2017 г.  е образувано на 02.10.2017 г. от съдия Щерева по

постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД.
Разпределено е на 03.10.2017 г. от съдебен служител Х.Д. За докладчик е
определена съдия Анна Щерева. Разпределено е автоматично между 13 съдии
при изключване на петима: двама командировани, двама в отпуск по
майчинство и един в редовен отпуск за срок от един месец.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 03.10.2017 г.
Съобщението е изпратено на 04.10.2017 г. и е връчено на ответника на
12.10.2017 г. Отговорът на исковата молба е депозиран на 01.11.2017 г. и
съдията докладчик е разпоредил делото да се докладва след изтичане на
едномесечния срок по чл. 131 ГПК.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 14.11.2017 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените, гласните доказателства и СТЕ.
Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 11.01.2018 г., когато му е даден
ход. Изслушани са страните. Направен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са
писмени доказателства. Разпитан е свидетел. Приемането на заключението по
СТЕ е отложено за следващото с.з., тъй като основното непълно заключение е
представено в срок, а допълнението към него извън срока по чл. 199 ГПК.
Поставена е и допълнителна задача на вещото лице, като за представянето на
допълнително заключение е определен срок до 07.02.2018 г. Делото е
отложено за 15.02.2018 г., когато му е даден ход. Приети са експертните
заключения, представени в срок и е даден ход по същество. С решение № 403
от 13.03.2018 г. съдът е уважил изцяло предявения иск. Съобщенията до
страните са изпратени незабавно и са връчени на 22.03.2018 г. и 26.03.2018 г.

Постъпилата на 30.03.2018 г. ВЖ е администрирана своевременно и е
изпратена по компетентност на ОС - Бургас на 02.05.2018 г. С решение № ІІ-
49 от 05.07.2018 г. по в.гр.д. № 659/2018 г. ОС - Бургас е потвърдил изцяло
първоинстанционното решение.

Съдия Дарина Йорданова
Гр.д. № 8865/2017 г.  е образувано на 23.11.2017 г. от съдия Щерева по

постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл.  2,  т.  3  ЗОДОВ.
Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В. За докладчик е
определена съдия Дарина Йорданова. Разпределено е автоматично между 13
съдии при изключване на петима: един командирован, двама в отпуск по
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майчинство и двама в редовен отпуск за срок от четири дни. С разпореждания
от 24.11.2017 г. и от 07.12.2017 г. ИМ е оставена без движение, втория път,
тъй като указанията не са изпълнени в пълнота. Нередовностите са
отстранени окончателно с молба от 14.12.2017 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 18.12.2017 г.
Съобщението е изпратено незабавно и е връчено на ответника на 03.01.2018 г.
Отговор и допълнителен отговор на исковата молба са постъпили на
25.01.2018 г. и 29.01.2018 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 05.02.2018 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените и гласни доказателства.
Разпределена е доказателствената тежест. Изискано е досъдебно
производство. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 06.03.2018 г.,
когато му е даден ход. Изслушани са страните. Направен е доклад по чл. 146
ГПК. Приети са писмени доказателства. Приложено е изисканото ДП.
Разпитан е свидетел и е даден ход по същество.  С решение № 472  от
21.03.2018 г. съдът е уважил частично предявения иск. Съобщенията до
страните са изпратени незабавно и са връчени на 22.03.2018 г. и 23.03.2018 г.

Постъпилите на 26.03.2018 г. и на 02.04.2018 г. ВЖ са администрирани
своевременно и  делото е изпратено по компетентност на ОС – Бургас на
30.04.2018 г. С решение № ІІ-46 от 16.07.2018 г. по в.гр.д. № 652/2018 г. ОС –
Бургас  е потвърдил изцяло първоинстанционното решение.

Съдия Веселин Белев
Гр.д. № 8904/2017 г.  е образувано на 24.11.2017 г. от съдия Яна Колева

по постъпила на същата дата ИМ с предявени при евентуалност искове по чл.
26,  ал.  2  ЗЗД и чл.  135  ЗЗД.  Разпределено е на 27.11.2017  г от съдебен
служител Р.В. За докладчик е определен съдия Веселин Белев. Разпределено е
автоматично между 12 съдии при изключване на шестима: един
командирован, двама в отпуск по майчинство, един на обучение и двама в
редовен отпуск за срок от четири дни, до 27.11.2017 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 27.11.2017 г.
Съобщението е изпратено 28.11.2017 г. и е връчено на ответника на
29.11.2017 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 22.12.2017 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 18.01.2018 г. Съдържа
подробен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест.
Допуснати са писмените доказателства. Оставено е без уважение искане за
назначаване на СИЕ. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 19.02.2018
г., пренасрочено за 26.02.2018 г. по молба на процесуалните представители на
страните. В с.з. на 26.02.2018 г. е даден ход на делото, изслушани са страните,
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направен е доклад по чл. 146 ГПК, приети са писмени доказателства, ищецът
е изслушан по реда на чл. 176 ГПК и е даден ход по същество. С решение №
409 от 14.03.2018 г. съдът е отхвърлил предявените искове. Съобщенията до
страните са изпратени незабавно и са връчени на 19.03.2018 г. и 20.03.2018 г.

Постъпилата на 02.04.2018 г. ВЖ е администрирана своевременно и
делото е изпратено по компетентност на ОС – Бургас на 02.05.2018 г. С
решение № ІІІ-74 от 18.07.2018 г. по в.гр.д. № 661/2018 г. ОС - Бургас е
потвърдил изцяло първоинстанционното решение.

Съдия Моника Яханаджиян
Гр.д. № 9355/2017 г.  е образувано на 15.12.2017 г. от съдия Щерева по

постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл.  33,  ал.  2  ЗС.
Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В. За докладчик е
определена съдия Моника Яханаджиян. Разпределено е автоматично между
13 съдии при изключване на петима: един командирован, двама в отпуск по
майчинство, един в редовен отпуск за две седмици и един в болничен за 10
дни. С разпореждане от 18.12.2017 г. ИМ е оставена без движение с указания
за отстраняване на нередовности, отстранени с молба от 22.12.2017 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 28.12.2017 г.
Съобщенията са изпратени на 02.01.2018 г. и са връчени на ответниците на
04.01.2018 г. и на 18.01.2018 г. Писмени отговори на исковата молба са
постъпили на 02.01.2018 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 06.02.2018 г. Съдържа
проект за доклад. Разпределена е доказателствената тежест. Допуснати са
писмените доказателства. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
27.02.2018 г., когато му е даден ход. Изслушани са страните. Направен е
доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмени доказателства. Допусната е СТЕ.
Делото е отложено за 30.03.2018 г., когато му е даден ход и поради
непредставено в срока по чл. 199 ГПК заключение, е отложено за 17.04.2018
г. На горепосочената дата съдът е дал ход на делото, прието е заключението
по СТЕ, даден е и ход по същество. С решение № 945 от 16.05.2018 г. съдът е
уважил предявения иск. Съобщенията до страните са изпратени на 17.05.2018
г. и са връчени на 28.05.2018 г. и 30.05.2018 г.

Постъпилата на 13.06.2018 г. ВЖ е администрирана в пълнота и
своевременно и  делото е изпратено по компетентност на ОС - Бургас на
24.07.2018 г. С решение № ІV-102 от 05.11.2018 г. по в.гр.д. № 1158/2018 г.
ОС- Бургас е потвърдил изцяло първоинстанционното решение.
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Съдия Радостина Петкова
Гр.д. № 9562/2017 г.  е образувано на 22.12.2017 г. от съдия Яна Колева

по постъпила на същата дата ИМ с предявени осъдителни искове.
Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В. За докладчик е
определен съдия Веселин Белев. Разпределено е автоматично между 6 съдии
при изключване на дванадесет: един командирован, двама в отпуск по
майчинство и 9 в редовен отпуск, от които шестима са в отпуск от 21 до
27.12.2017 г., т.е. за 6 дни,  един от 22 до 27.12.2017 г. – 5 дни, един от 18 до
27.12.2017 г. – 9 дни и един от 14 до 27.12.2017 г. – 14 дни. С разпореждане от
02.01.2018  г.  ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на
нередовности, отстранени с молба от 18.01.2018 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 19.01.2018 г.
Съобщението е изпратено незабавно и е връчено на ответника на 25.01.2018 г.
Писмен отговор не е постъпил в срока по чл. 131 ГПК, изтекъл на 25.02.2018
г..

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 02.03.2018 г. Съдържа
проект за доклад. Разпределена е доказателствената тежест. Приети са
писмените доказателства. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
05.04.2018 г. С определение от 16.03.2018 г. съдия Белев е отменил
насроченото о.с.з. и е спрял производството по делото на основание чл. 229,
ал. 1, т. 2 ГПК, тъй като ответникът е починал на 02.03.2018 г. На ищеца са
дадени указания в 6-месечен срок от съобщението да представи
удостоверение за наследници на починалия ответник и адреси за
призоваването им. Указанията са изпълнени с молба от 16.08.2018 г. С
определение от 10.09.2018 г. съдът е възобновил производството,
конституирал е като ответници по делото наследниците на починалия
ответник и им е дал нов едномесечен срок за отговор на ИМ.

По делото е приложен протокол за преразпределение от 21.09.2018 г.,
от който е видно, че делото е преразпределено ръчно на съдия Радостина
Петкова, на основание заповед № РД 13-195 от 17.09.2018 г. С определение от
08.10.2018  г.,  на основание чл.  47,  ал.  6  ГПК,  съдът е задължил ищеца да
внесе депозит за назначаване на особен представител на двама от
ответниците, на които книжата са връчени по реда на чл. 47  ГПК. Искането
до БАК за определяне на адвокат е изпратено на 17.10.2018  г. в изпълнение
на разпореждане от същата дата. От един от ответниците е постъпил отговор
на 17.10.2018 г. С разпореждане от 18.10.2018 г. съдия Петкова е наредила
препис от постъпилия отговор да се изпрати на ищеца за становище в
едноседмичен срок от получаване на съобщението, а делото да се докладва
след определяне на адвокат от БАК за особен представител на останалите
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ответници. На 22.10.2018 г. едновременно в РС – Бургас са постъпили
уведомително писмо от БАК и молба от пълномощник на двамата ответници,
с която е посочен и съдебен адрес. С определение от 23.10.2018 г. съдът е
отменил определението си от 08.10.2018 г. и е наредил връчване на книжата
по чл. 131 ГПК на упълномощения от двамата ответници адвокат на
посочения от него адрес. Отговор на ИМ от двамата ответници е депозиран в
съда на 28.11.2018 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 29.11.2018 г. Съдържа
проект за доклад. Разпределена е доказателствената тежест. Предявените
искове са квалифицирани по чл. 55 и чл. 99, вр. чл. 101 ЗЗД. Допуснати са
писмените доказателства. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
17.12.2018 г., когато му е даден ход. Изслушани са явилите се страни.
Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства.
Дадена е възможност на ищеца да ангажира писмени доказателства, посочени
в молба от 14.12.2018 г. Делото е отложено за 17.01.2019 г. На горепосочената
дата съдът е дал ход на делото и същото е обявено за решаване. С решение №
309 от 08.02.2019 г. съдът е отхвърлил изцяло предявените искове.
Съобщенията до страните са изпратени на 11.02.2019 г. и са връчени на
12.02.2019 г. и 25.02.2019 г. Решението не е обжалвано.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените граждански дела са образувани от съдия, най-често от

зам.председателя на съда – съдия Анна Щерева, в деня на постъпване на
исковата молба, по-рядко – на следващия работен ден. Разпределението на
делата е извършвано автоматично, на случаен принцип, от зам.председателя
на съда, от друг съдия, или от съдебен служител - по по-голямата част от
проверените дела, поради което не винаги датата на образуване, съвпада с
датата на разпределение. В разпределението не участват отсъстващите по
обективни причини съдии, независимо от времетраенето на отсъствието. В
приложените по делата протоколи са вписани данни между кои съдии е
извършено разпределението, кои съдии са изключени от него и поради каква
причина. Освен изключените със заповед на председателя на съда от
системата за разпределение съдии, които са били командировани в ОС –
Бургас и са в отпуск по майчинство, от разпределението са изключвани
съдии, отсъстващи краткосрочно, поради платен отпуск или болничен, от 1
ден до 10 дни, участие в обучение: - гр.д. № 9467/2017 г., гр.д. № 9257/2017 г.,
гр.д. № 9497/2017 г., гр.д. № 2432/2017 г., гр.д.- № 5374/2017 г., гр.д. №
5695/2017 г., гр.д. № 8865/2017 г., гр.д. № 8904/2017 г., гр.д. № 9355/2017 г.,
гр.д.- № 9562/2017 г. Това изключване е в противоречие с приетите Вътрешни



119

правила за разпределение на делата, предвиждащи, че при краткосрочно
отсъствие, съдиите се изключват ръчно само по делата, по които се дължи
незабавно произнасяне, каквито не са делата, разглеждани по общия исков
ред.

След образуването и разпределението, делата се комплектоват в кратки
срокове от съдебните деловодители и незабавно се докладват на определения
за докладчик съдия. По всички проверени дела съдиите са извършили
проверките по редовността на исковата молба и допустимостта на исковете в
кратки срокове – от 1 ден до 7 дни, по изключение – 14 дни, около празници.
Проверката е завършвала или с разпореждане за оставяне на исковата молба
без движение, или с разпореждане по чл. 131 ГПК. Указанията за
отстраняване на констатираните нередовности са ясни и изчерпателни.
Повторно или последващо оставяне на производството без движение, се
констатира при неясни уточняващи молби, възражения в постъпилия отговор
на исковата молба, ненамиране на ответници на посочените в исковата молба
адреси, непълно изпълнение на дадените указания.

 Размяната на книжата, от разпореждането по чл. 131 ГПК до
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, по проверените дела варира
от около 1 месец до 9 месеца. По голяма част от делата периодът на размяна е
от 1 до 2 месеца, по-рядко между 3 и 5 месеца. Продължителност на
размяната повече от два месеца се констатира при дела, по които има повече
на брой ответници, в срока за отговор са постъпили възражения и са
отстранени нередовности в исковата молба, ответниците не са намерени на
посочените в исковата молба адреси, извършвани са служебни справки за
настоящ и постоянен адрес, както и за адрес по месторабота, като в тази
връзка съобщенията и уведомленията са изпращани повече от един път,
ответната страна е била уведомена по реда на чл. 47 ГПК и е бил назначен
особен представител, на когото също е дадена възможност за писмен отговор
в едномесечен срок. За констатираната продължителност на размяната на
книжа, от около седем месеца и половина по гр.д. № 2432/2017 г. и от около 9
месеца по гр.д. № 9257/2017 г., причините са обективни. В единия случай в
срока за отговор е постъпила нередовна обратна искова молба, по която също
е извършена размяна на книжа, а в другия случай, след уведомяване на
ответник по реда на чл. 47 ГПК и назначаване на особен представител, е
постъпила молба с искане за отмяна на служебното процесуално
представителство и предоставяне на възможност за писмен отговор от избран
от страната пълномощник. Предвид изменението на ГПК, относно сроковете
през съдебната ваканция, едномесечния срок за отговор е станал тримесечен.
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Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани винаги след изтичане
на едномесечния срок за отговор по чл. 131 ГПК, като в случаите на
постъпване на писмения отговор преди изтичане на срока, съдията изрично е
нареждал делото да се докладва след изтичането му. Определенията са
постановени в кратки срокове – от няколко дни до 1 месец. Съдебните актове,
приключващи подготовката на делото за разглеждане в о.с.з., съдържат
проект за доклад /с изключение само по гр.д. № 9634/2017 г./, разпределена е
доказателствената тежест между страните. Съдиите са се произнесли по
доказателствените искания и допускането на доказателствата. Първото о.с.з. е
насрочено обикновено до около 1 месец от датата на постановеното
определение, по изключение – до два месеца. Само по гр.д. № 9497/2017 г.
първото о.с.з. е насрочено след малко повече от 3 месеца, но периодът
съвпада със съдебната ваканция.

В първото о.с.з.  по делото съдът е извършвал устен доклад,  с
изискуемото  по чл. 146 ГПК съдържание, като при наличието на подробен
проект за доклад в определението по чл. 140 ГПК, е препращал към него.
Докладът е обявяван за окончателен, най-често без възражения от страните
или след изменение и допълване.

Производствата по проверените дела са приключени, с изключение на
три – гр.д. № 9467/2017 г., гр.д. № 9257/2017 г. и гр.д. № 9497/2017 г., всички
образувани през м. декември. По гр.д. № 9467/2017 г. около 2 месеца са
отстранявани нередовности на ИМ, 3 месеца е продължила размяната на
книжата, проведени са 9 о.с.з., насрочвани през около 2 месеца, като
последното е насрочено за 18.09.2019 г. По делото са встъпили трети лица,
като помагачи на страните, допуснати са редица експертизи, вкл. комплексна,
събрани са многобройни писмени и гласни доказателства, проведено е
производство по оспорване истинността на частни документи. Една от
основните причини за отлагане на съдебните заседания е необходимост от
замяна на вещите лица, неизготвени в срок или непредставени в срока по чл.
199 ГПК експертни заключения. Въпреки определения от съда краен срок за
събиране на допуснатите доказателства, след изтичането му са приети
новопредставени доказателства от страните. По гр.д. № 9257/2017 г.
нередовностите на ИМ са отстранени в рамките на един месец, но твърде
дълго е продължила размяната на книжата – около 9 месеца, поради
ненамиране на ответник на посочения адрес в ИМ и на административно
регистрираните адреси, проведена е и процедура по чл. 47, ал. 6 ГПК, след
което отново е даден 1-месечен срок за отговор на същия ответник,
продължен по силата на закона със срока на съдебната ваканция. По делото са
проведени 4 о.с.з., като пето е насрочено за 09.10.2019 г. Основни причини за
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отлагане на съдебните заседания са замените на определените вещи лица и
неизготвени и непредставени в срок експертни заключения. По гр.д. №
9497/2017 г. исковата молба е приведена в съответствие с изискванията на
закона за срок от 1 месец. Размяната на книжа е продължила около 5 месеца,
тъй като ответникът не е намерен на посочения в ИМ адрес. Установени са
постоянен и настоящ адрес, както и адрес по месторабота след извършени
служебни справки. Ответникът е уведомен по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК и по
реда на чл. 47, ал. 6 ГПК му е назначен особен представител, от когото е
постъпил писмен отговор. Първото о.с.з. е насрочено след около 3 месеца,
след съдебната ваканция. Първата фаза на делбата е приключила в едно о.с.з.,
като постановеното в срок решение не е обжалвано. Във втората фаза на
делбата първото о.с.з. е било пренасрочено след два месеца и половина,
поради временна нетрудоспособност на съдията-докладчик. Проведени са три
съдебни заседания и към датата на проверката делото е насрочено за
30.09.2019 г. Съдебните заседания са отлагани за изготвяне на заключение от
вещото лице и за провеждане на административна процедура по разделянето
на земеделски имоти.

Производствата по останалите проверени дела, от образуваните им до
последното о.с.з., в което делото е обявено за решаване,  имат различна
продължителност: по 3 дела – до 3 месеца; по 3 дела /по едно от тях – първата
фаза на делбата/ – между 3 и 4 месеца; по 2 дела – около 7 и 8 месеца; по 5
дела – между 11 и 14 месеца. Общата продължителност на приключилото с
прекратяване на производството делбено дело във втората му фаза, е 23
месеца. Четири от делата са разгледани и приключени в 1 о.с.з., а останалите
– в 2 или 3 о.с.з. По-голямата продължителност на делата се дължи на:
спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 229, ал.
1, т. 2 ГПК /смърт на ответник/, при което са новоконституирани страни, на
които също е дадена възможност за писмен отговор в едномесечен срок;
продължителна размяна на книжа, предвид усложнената процедура по
връчване книжата на ответник, ненамерен на посочения в ИМ адрес,
предявена обратна искова молба в срока за отговор; недаден ход на делото в
с.з., предвид нередовна процедура по призоваване; неизготвено или
непредставено в срока по чл. 199 ГПК експертно заключение. По едно от
делата е отменен хода по същество, но това процесуално действие, само по
себе си не е довело до забавяне на производството.

Всички съдебни решения по проверените дела са постановени в
установения процесуален срок по чл. 235, ал. 5 ГПК, или в 1-седмичен и 2-
седмичен срок.  Обжалваните съдебни актове са потвърдени от въззивната
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инстанция. Върху всички съдебни решения има отбелязване за влизането им
сила.

Постъпилите въззивни жалби са администрирани своевременно,
съобразно изискванията на чл. 262 и чл. 263 ГПК, като съдиите са се
произнасяли с актовете си в изключително кратки срокове.

Разпорежданията на съдиите относно връчване на съобщения и
призовки, уведомяване на страните и други, са изпълнявани незабавно или
най-късно до три дни от постановяването им от съдебен секретар или съдебен
деловодител. Съобщенията с преписи от изготвените съдебни актове са
изпращани незабавно или на следващия ден.  Книжата по делата са подредени
хронологично. Протоколите от о.с.з. са изготвени в съответствие с
разпоредбата на чл. 150, ал. 1 ГПК.

                4. Граждански дела, разгледани по общия исков ред, образувани
през 2018 г., неприключени

От образуваните през 2018 г. граждански дела, разглеждани по общия
исков ред, в края на 2018 г. неприключените са 1176 броя. Към изготвяне на
изисканите справки – 28.05.2019 г., по повод предстоящата проверка, броят
на несвършените, образувани през 2018 г., дела е 402. Преди започване на
проверката неприключените дела са 275, а в края на проверката, към
18.07.2019 г. – 173.
         На случаен принцип бяха проверени следните неприключени
граждански производства:

Съдия Невена Ковачева
Гр.д.  № 5407/2018 г.  е образувано на 18.07.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен иск за делба.
Разпределено е на същата дата от съдебен служител Х.Д. За докладчик е
определена съдия Невена Ковачева. Разпределено е автоматично между 10
съдии при изключване на седем съдии: двама командировани в ОС – Бургас и
петима в отпуск от 4 дни до един месец. С разпореждане от 20.07.2018 г. ИМ
е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности,
изпълнени с молба от 07.08.2018 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 08.08.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 09.08.2018 г. и е връчено на
13.08.2018 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 24.08.2018 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 01.10.2018 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства и СТЕ. Насрочено е
о.с.з. за 06.11.2018 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните.
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Направен е доклад по чл.  146  ГПК,  приет от страните без възражения.
Заключението не е изготвено, предвид късното уведомяване на вещото лице,
което е било заменено. Делото е отложено за 08.01.2019 г. когато му е даден
ход. Приети са представени в с.з. писмени доказателства. Прието е
заключението на вещото лице и е даден ход по същество. С решение № 323 от
12.02.2019 г. съдът е допуснал извършването на съдебната делба. Решението
не е обжалвано.

С определение от 01.04.2019 г. съдът е насрочил първо о.с.з. във втора
фаза на делбата на 07.05.2019 г. и е назначил СТЕ. На горепосочената дата е
даден ход на делото. На вещото лице е определен допълнителен срок за
изготвяне на заключението по СТЕ. Съдебното заседание е отложено за
18.06.2019 г., когато е даден ход на делото и вещото лице е поискало отново
време за изготвяне на заключението. Отложено е за 09.07.2019 г. На същата
дата вещото лице е депозирало молба за освобождаването му, поради лични
причини. В с.з. на 09.07.2019 г. е даден ход на делото. Съдът е освободил
вещото лица, като на негово място е назначил друго. Делото е отложено за
01.10.2019 г.

Съдия Магдалена Маринова
Гр.д.  № 7125/2018 г.  е образувано на 03.10.2018 г. по постъпило на

същата дата от ВАС определение № 82 по адм.д.  № 55/2018 г.  на Петчленен
състав във връзка с повдигнат спор за подсъдност между АС – Бургас и РС –
Бургас. С посоченото определение смесен 5-членен състав на ВАС и ВКС е
определил, че компетентен да се произнесе по ИМ е РС – Бургас. Делото е
разпределено ръчно от съдебен служител Р.В. на 03.10.2018 г. на основание
т.V/1.1 от ВПРД и за докладчик е определена съдия Магдалена Маринова,
която е била докладчик по гр.д. № 4276/2018 г., прекратено и изпратено по
подсъдност на АС – Бургас. С разпореждане от 05.10.2018 г. ИМ е оставена
без движение с указания за отстраняване на нередовности. Уточняваща молба
от ищеца е постъпила на 15.10.2018 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 16.10.2018 г.
Съобщенията са изпратени на 17.10.2018 г. на двамата ответници и са
връчени редовно на 22.10.2018 г. и на 06.11.2018 г. Писмени отговори са
постъпили на 21.11.2018 г. и 03.12.2018 г. С разпореждане от 17.12.2018 г.
съдът е изискал справка от ОС –  Бургас за фазата,  в която се намира
производството по въззивно обжалване на решение, постановено по АНД от
РС – Бургас.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 16.01.2019 г. Съдържа
подробен проект за доклад. Предявеният иск е квалифициран по чл. 2, ал. 1, т.
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1 ЗОДОВ. Разпределена е доказателствената тежест. Допуснати са писмените
доказателства. Изискани са доказателства от трети неучастващи в процеса
лица. На страните са дадени указания да конкретизират доказателствените си
искания.  Насрочено е о.с.з за 18.02.2019  г.,  когато е даден ход на делото.
Изслушани са страните. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК и е обявен за
окончателен. Приети са писмените доказателства. Във връзка с възражение на
ищеца по доклада съдът е отложил произнасянето по искането за допускане
на свидетел за следващо с.з.  Изискано е НАХД и делото е отложено за
25.03.2019 г. С разпореждане от 13.03.2019 г. съдът е наредил на ищеца да
бъде връчен препис от становището на ответника от 28.02.2019 г.
Постъпилото на 21.03.2019 г. становище на ищеца съдът е разпоредил да се
изпрати на двамата ответници. В о.с.з. на 25.03.2019 г. е даден ход на делото.
Без разглеждане е оставено искане за поправка на протокола от предходното
с.з.  Изискано е АНД на РС –  Бургас и съдът е обявил,  че по допускане на
гласните доказателства на ищеца ще се произнесе в закрито заседание.
Следващо с.з. е насрочено на 25.04.2019 г., когато е даден ход на делото.
Изслушани са страните. Допълнен е доклада по чл. 146 ГПК. Приети са
„всички приложени по делото писмени доказателства”. Допуснати са до
разпит поисканите от ищеца и един от ответниците  свидетели за следващото
с.з. Допуснато е извършване на СПЕ. Делото е отложено за 13.06.2019 г.

До о.с.з. съдът се е произнасял в з.с.з. по доказателствени искания,
призоваване на свидетели, замяна на вещо лице и изискване и прилагане на
АНД. В о.с.з. на 13.06.2019 г. е даден ход на делото. След изслушване на
страните съдът се е произнесъл по доказателствата. Приложил е изисканото
АНД и е разпитал свидетели. Изискани са преписки от ОП - Бургас.
Допуснати са до разпит свидетели на ищцовата страна.  Делото е отложено за
08.07.2019  г.,  когато му е даден ход.  Разгледана е подадена молба от
24.06.2019 г. за поправка на протокола от предходното съдебно заседание.
Приета е постъпила от ОП – Бургас преписка. Разпитани са свидетели. Съдът
се е произнесъл по нови доказателствени искания на ищеца. Делото е
отложено за 05.09.2019 г.

Съдия Иван Дечев
Гр.д.  № 3164/2018 г.  е образувано на 03.05.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпило на същата дата по подсъдност гр.д. № 94/2018 г. на ОС
- Бургас. Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В. За
докладчик е определен съдия Иван Дечев. Разпределено е автоматично между
12 съдии при изключване на 6 съдии: двама командировани в ОС – Бургас,
двама в отпуск по майчинство и двама в редовен отпуск. С определение от
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04.05.2018 г. съдът е отхвърлил искането по чл. 389 ГПК за допускане на
обезпечение на предявения иск чрез налагане на възбрана върху процесния
недвижим имот. Определението не е обжалвано.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 16.05.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника незабавно и е връчено на 21.05.2018 г.
Отговор на исковата молба е депозиран на 25.06.2018 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 26.06.2018 г. Съдържа
проект за доклад. Искът е квалифициран по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Разпределена е
доказателствената тежест. Допуснати са писмените доказателства. Насрочено
е о.с.з. за 20.09.2018 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Направен е доклад по чл. 146 ГПК, приет от страните без възражения. Приети
са писмените доказателства. На ищеца е дадена възможност да представи
оригинални документи, посочени в определението по чл. 140 ГПК, а на
ответника – да формулира задачи на исканата експертиза. Делото е отложено
за 12.11.2018  г.,  когато му е даден ход,  извършена е съпоставка по
представените оригинални документи, приети са представени в с.з. писмени
доказателства и делото е отложено за 17.12.2018 г. Молбата от ответника, с
която са формулирани исканията за СГЕ и задачите по нея, е постъпила на
20.11.2018 г. и с определение от 21.11.2018 г. съдът е назначил СГЕ. В с.з. на
17.12.2018 г. не е даден ход на делото по молби на страните, предвид
неизготвено заключение по СГЕ. Следващото с.з. е насрочено за 31.01.2019 г.,
когато е даден ход на делото.  Съдът е докладвал молби на две вещи лица за
отвод предвид комплексния характер на задачите, които са извън тяхната
компетентност.  Указал е на ответника в срок до следващото с.з.  да изложи
мотиви за относимостта на определени задачи от СГЕ към спора и е отложил
делото за 11.03.2019 г. На горепосочената дата в с.з. съдът е дал ход на
делото. С оглед постъпилата на 25.02.2019 г. уточняваща молба от ответника
съдът е приел, че няма основание за отмяна на назначената СГЕ, като вещото
лице следва да бъде определено от НИКК, във връзка с което е увеличил
размера на депозита. Следващото с.з. е насрочено за 22.04.2019 г., когато е
даден ход на делото. Констатирано е, че не е заплатен допълнителния
депозит. На ответника е указано да представи доказателства за внасянето му и
делото е отложено за 06.06.2019 г. С определение от 25.04.2019 г. съдията е
поискал от НИКК да посочи експерт за вещо лице по назначената СГЕ.
Писмото от НИКК е постъпило в съда на 27.05.2019 г. В с.з. на 06.06.2019 г.
съдът е дал ход на делото.  Назначил е посоченото от НИКК вещо лице и е
отложил с.з. за 11.07.2019 г. На 25.06.2019 от вещото лице е постъпила молба,
че оригиналът на документа, предмет на експертизата, е постъпил в
деловодството на НИКК към МВР на 17.06.2019 г., поради което не е
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изготвил заключението в срок и моли да му бъде дадена възможност. Съдът е
отложил делото за 26.09.2019 г.

Съдия Моника Яханаджиян
Гр.д. № 6468/2018 г.  е образувано на 03.09.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен отрицателен
установителен иск. Разпределено е на 04.09.2018 г. от съдебен служител Н.Д.
За докладчик е определена съдия Моника Яханаджиян. Разпределено е
автоматично между 8 съдии при изключване на 10 съдии: двама
командировани в ОС –  Бургас,  един в отпуск по майчинство и седем в
редовен отпуск. С разпореждане от 04.09.2018 г. ИМ е оставена без движение
с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 12.10.2018
г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 15.10.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 16.10.2018 г. и е връчено на
23.10.2018 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 22.11.2018 г. Във
връзка с депозирания отговор от законния представител на ответника е
извършена служебна проверка, при която е установено, че с влязло в сила на
16.10.2018 г. решение по гр.д. № 5578/2018 г. на РС – Бургас, упражняването
на родителските права по отношение на непълнолетната ответница,
действаща до този момент със съгласието на майка си, е предоставено на
бащата-ищец по делото. С определение от 10.12.2018 г. съдът е назначил
особен представител на непълнолетната ответница. Задължил е ищеца в
едноседмичен срок да внесе конкретно посочена сума за възнаграждение на
особения представител. Наредено е да се изпрати искане до БАК за
определяне на адвокат. Указанията за внасяне на депозит не са изпълнени от
ищеца, поради което с разпореждане от 07.03.2019 г. съдът е оставил без
движение исковата молба. Повторил е указанията до ищеца за внасяне на
депозит и му е указал, че при неизпълнение, производството ще бъде
прекратено. Разпореждането е връчено чрез адвоката пълномощник. На
08.04.2019 г. е постъпила молба от процесуалния представител на ищеца, с
която заявява отказ от пълномощия. С разпореждане от 16.04.2019 г. съдът е
наредил разпореждането от 07.03.2019 г. да се връчи на ищеца на посочения в
ИМ адрес. Изискани са писмени обяснения от деловодителя за причините,
поради които молбата е докладвана в копие една седмица след входирането й.
Съобщението е изпратено на 18.04.2019 г. и е връчено на ищеца на 04.06.2019
г. На 13.06.2019 г. той е депозирал молба за освобождаване от задължението
за заплащане на депозита. С разпореждане от 14.06.2019 г. му е указано да
представи доказателства по чл. 83, ал. 2 ГПК. Указанията са изпълнени с
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молба от 11.07.2019 г. С определение от 12.07.2019 г. съдът е оставил без
уважение искането за освобождаване от заплащане на депозита. Оставил е без
движение исковата молба с указания за внасяне на депозита в едноседмичен
срок с предупреждение за прекратяване на делото при неизпълнение.

Съдия Райна Кирякова
Гр.д.  № 6645/2018 г.  е образувано на 14.09.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен установителен иск по
реда на чл. 422 ГПК. Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В.
За докладчик е определена съдия Райна Кирякова. Разпределено е
автоматично между 12 съдии при изключване на 6 съдии: двама
командировани в ОС – Бургас, един в майчинство и трима в отпуск. С
разпореждане от 17.09.2018 г. е наредено ИМ да се докладва с частното
гражданско дело по заповедното производство.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 19.09.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 20.09.2018 г. и е върнато
невръчено със забележка, че лицето е в чужбина. С разпореждане от
12.10.2018 г. съдия Кирякова е наредила изготвяне на служебна справка за
постоянен и настоящ адрес на ответника, а с разпореждане от 18.10.2018 г.-
служебна справка от ТД на НАП – Бургас. С разпореждане от 22.10.2018 г.
преписите от съдебните книжа със съобщението по чл. 131 ГПК са изпратени
за връчване на адреса по местоработата на ответницата, откъдето са върнати
със забележка, че на посочения адрес няма офис. С разпореждане от
14.11.2018 г. съдията е наредил съобщението с книжата да се връчат на
посочения в ИМ адрес. На 06.12.2018 г. съдът е приел, че ответникът е
редовно уведомен по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК и е указал на ищеца да внесе
депозит за възнаграждение на особен представител. Страната е предупредена,
че при неизпълнение производството ще бъде прекратено. С молба от
07.01.2019 г. ищецът е поискал книжата да бъдат връчени на ответника чрез
ЧСИ или да бъде даден допълнителен срок за заплащане на депозит. С
разпореждане от 09.01.2019 г. съдът е уважил искането на ищеца за връчване
на книжата чрез ЧСИ. На 14.01.2019 г. е изпратено писмо до ЧСИ с
приложени съдебни книжа за връчване. По силата на разпореждане от
08.03.2019 г., от ЧСИ е поискана справка дали са връчени съдебните книжа, а
на 15.04.2019 г. му е изпратено напомнително писмо. Писмото от ЧСИ, с
доказателства за връчване на съдебните книжа, е постъпило в съда на
07.05.2019 г. Книжата са връчени по реда на чл. 47 ГПК. С разпореждане от
09.05.2019 г. съдът повторно е задължил ищеца в едноседмичен срок да
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изпълни разпореждането от 06.12.2018 г. за внасяне на възнаграждение за
особен представител. Указанията са изпълнени с молба от 31.05.2019 г.

С определение от 03.06.2019 г. съдът е постановил задължително
процесуално представителство на ответницата и е наредил да се изпрати
писмо до БАК за определяне на адвокат.  Уведомителното писмо от БАК е
постъпило на 07.06.2019 г. и с определение от 10.06.2019 г. съдът е назначил
за особен представител определения адвокат, на когото е разпоредил да се
връчат съдебните книжа по чл.  131  ГПК за отговор в едномесечен срок.
Съобщението е изпратено на 11.06.2019 г. Отговорът е постъпил на
19.06.2019 г. Съдът, с разпореждане от 20.06.2019 г., е наредил делото да се
докладва на 16.07.2019 г., след изтичане на едномесечния срок.

Съдия Панайот Атанасов
Гр.д.  № 6311/2018 г.  е образувано на 30.08.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен осъдителен иск по чл.
403 ГПК. Разпределено е на същата дата от съдебен служител Н.Д. За
докладчик е определен съдия Панайот Атанасов. Разпределено е автоматично
между 5 съдии при изключване на 13 съдии: двама командировани в ОС –
Бургас, един в отпуск по майчинство и 10 съдии в отпуск. С разпореждане от
03.09.2018  г.  ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на
нередовности, изпълнени с молба без дата - неотразена при приемането й в
деловодството на съда.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 27.09.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 28.09.2018 г. На 22.11.2018 г.
съдията е приел, че книжата и съобщенията са редовно връчени на основание
чл. 50, ал. 4 ГПК и чл. 47, ал. 1 ГПК. Разпоредил е делото да се докладва на
03.01.2019 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 03.01.2019 г.
Допуснати са писмените доказателства. Насрочено е о.с.з. за 20.02.2019 г.,
когато не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на ответника –
неспазен срок по чл. 56, ал. 3 ГПК. Следващо с.з. е насрочено за 27.03.2019 г.
с призоваване на ответното дружество, когато отново не е даден ход на
делото поради нередовно призоваване на ответника. Ход на делото не е даден
в с.з. на 08.05.2019 г., 17.06.2019 г. и 10.07.2019 г., все поради нередовна
процедура по призоваване на ответното търговско дружество. В с.з. на
17.06.2019 г. и 10.07.2017 г. съдът е изискал писмени обяснения от
призовкаря към РС – Поморие за причините, довели до нередовното
призоваване на ответника.
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Съдия Анна Щерева
Гр.д.  № 6790/2018 г.  е образувано на 21.09.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен установителен иск по
реда на чл. 422 ГПК. Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В.
За докладчик е определена съдия Анна Щерева. Разпределено е автоматично
между 11 съдии при изключване на 7 съдии: трима командировани, един в
отпуск по майчинство и трима съдии в отпуск,  като единият  -   само за деня
на разпределението. С разпореждане на съдията докладчик от 25.09.2018 г. е
изискано частното гражданско дело по заповедното производство. С
определение от 27.09.2018 г. съдията е прекратил производството по делото и
е обезсилил заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК, като е приел, че искът е
предявен след изтичане на преклузивния срок по чл.  415,  ал.  4  ГПК.  С
определение № ІІ-2152 от 05.11.2018 г. по в.ч.гр.д.  № 1568/2018 г. ОС –
Бургас  е отменил определението на РС – Бургас и е върнал делото за
продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в РС –
Бургас на 08.11.2018 г. С разпореждане от 08.11.2018 г. ИМ е оставена без
движение, с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от
21.11.2018 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 22.11.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 26.11.2018 г. и е върнато в цялост,
невръчено поради ненамирането му. Извършена е справка в НБДН и в ТД на
НАП за адреси по искане на съдията докладчик от 13.12.2018 г.

Със заповед № РД 13-07 от 04.01.2019 г. на председателя на съда
висящите дела на съдия Щерева са възложени за администриране и
разглеждане на командирования младши съдия Красимир Сотиров. На същата
дата е извършено преразпределение на делото ръчно и за докладчик е
определен съдия Красимир Сотиров. Върху върнатите уведомления до
ответника е постановено ръкописно разпореждане от 15.02.2019 г. на съдия
Сотиров за повторно връчване на съобщението до ответника на установените
адреси със съответните указания до призовкаря. С ръкописно разпореждане
от 10.04.2019 г. е наредено изготвяне на справки за адресна регистрации и
адрес по месторабота. От извършените справки са установени същите адреси
от предходните справки, поискани от съдия Щерева. С разпореждане от
15.04.2019  г.  ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на
нередовности, както и заплащане на депозит за назначаване на особен
представител по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК. Указанията са изпълнени с молба
от 23.04.2019 г. На 25.04.2019 г. е наредено да се изпрати писмо до БАК за
определяне на адвокат. На 15.05.2019 г. е постъпило писмото от БАК с
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определения адвокат, който да бъде назначен за особен представител на
ответника.

С определение от 16.05.2019 г. съдия Сотиров е назначил особен
представител на ответника и е разпоредил да му се връчат съдебните книжа
по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 17.05.2019 г. и е
връчено на 20.05.2019 г. Отговор на ИМ е депозиран на 19.06.2019 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 03.07.2019 г. Не
съдържа проект за доклад. Квалифицирани са предявените искове. Приети са
приложените към ИМ писмени доказателства, както и частното гражданско
дело. Насрочено е о.с.з. за 26.09.2019 г.

Съдия Радостина Петкова
Гр.д.  № 7480/2018 г.  е образувано на 18.10.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявени осъдителни искове по
чл.  200  КТ.  Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В.  За
докладчик е определена съдия Радостина Петкова. Разпределено е
автоматично между 13 съдии при изключване на 6 съдии: трима
командировани, един в отпуск по майчинство и двама в отпуск. С
разпореждане от 22.10.2018 г. ИМ е оставена без движение с указания за
отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 30.10.2018 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 31.10.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 02.11.2018 г. по пощата и е
връчено на 05.11.2018 г. Отговор е депозиран на 03.12.2018 г. и с молба от
същата дата е поискано конституиране на трето лице помагач на основание
чл. 219, ал. 1 ГПК. На 03.12.2018 г. е постъпила от ответника ИМ с предявен
обратен иск на основание чл. 219. ал. 3 ГПК. С определение от 09.01.2019 г.
съдът е оставил без уважение молбата за привличане на трети лица помагачи
на основание чл. 219, ал. 1 ГПК и не е приел за съвместно разглеждане
предявените обратни искове от ответника срещу третите лица. С определение
№ 531 от 21.03.2019 г. по в.ч.гр.д. № 342/2019 г. ОС – Бургас е отменил
определението от 09.01.2019 г. в обжалваната част и вместо това е
конституирал четирите ФЛ като трети лица помагачи на ответника. Делото е
върнато в районния съд на 25.03.2019 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 29.03.2019 г. Съдържа
подробен проект за доклад. Разпределена е доказателствената тежест.
Конституирано е застрахователно дружество като трето лице помагач на
ответника. Обявено е за безспорно и ненуждаещо се от доказване
обстоятелство. Приети са писмените доказателства. Допусната е СМЕ и на
страните е дадена възможност да ангажират гласни доказателства. Ищецът е
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задължен да представи конкретно доказателство. Насрочено е о.с.з. за
09.05.2019 г. С разпореждане от 09.04.2019 г. съдия Петкова е наредила
книжата до всяко от третите лица помагачи да се връчат по реда на чл.  38  и
чл. 47, ал. 1-3 ГПК. Да се извършат служебни справки в НБДН и ТД на НАП.
След извършване на справките, с разпореждане от 11.04.2019 г. на ответника
е указано да посочи ЕГН и адрес за призоваване на едно от третите лица. С
молба от 22.04.2019 г. ответникът е посочил правилното име на
конституираното трето лице помагач и с определение от 23.04.2019 г. съдът е
допуснал поправка на бащиното му име, като е наредил ново уведомяване и
призоваване. Заключението по СМЕ е депозирано на 15.04.2019 г. На
09.05.2019 г. не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на
трето лице помагач. След с.з. са постъпили становища от третите лица
помагачи, вкл. и отговор по обратния иск. С определение от 14.05.2019 г.
съдът е допълнил определението си от 09.01.2019 г., като не е приел за
съвместно разглеждане предявения от ответника обратен иск по чл. 219, ал. 3
ГПК срещу третото лице помагач-застрахователно дружество. Следващо с.з. е
насрочено за 13.06.2019 г. С разпореждане от 05.06.2019 г. на и.ф.
административния ръководител – съдия Петрова, поради заболяване на съдия
Петкова, с.з. от 13.06.2019 г. е пренасрочено за 11.07.2019 г. С разпореждане
от 08.07.2019 г. на административния ръководител - съдия Радев, поради
продължителен болничен отпуск на съдия Петкова с.з. от 11.07.2019 г. е
пренасрочено за 10.10.2019 г.

Съдия Ивелина Мавродиева
Гр.д.  № 7514/2018 г.  е образувано на 19.10.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл. 40 ЗУЕС.
Разпределено е на 22.10.2018 г. от съдебен служител Р.В. За докладчик е
определена съдия Ивелина Мавродиева. Разпределено е автоматично между
13 съдии при изключване на 6 съдии: трима командировани, един в отпуск по
майчинство, един съдия участва в семинар и 1 съдия в отпуск.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 23.10.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 23.10.2018 г. и е върнато
невръчено поради ненамиране на управителя на ЕС. С разпореждане от
19.11.2018 г. е указано на ищеца да посочи актуален управител на ЕС и адрес
за уведомяването и призоваването му. С молба от 11.12.2018 г. указанията са
изпълнени и на 12.12.2018 г. е изпратено ново съобщение, което също е
върнато невръчено. Залепени са уведомления по чл. 47 ГПК. Съобщението и
уведомленията са върнати на 31.12.2018 г. в съда. С разпореждане от
10.01.2019 г. е изискана справка от МВР, сектор „Миграция”. С разпореждане
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от 12.02.2019  г.  съдът е указал на ищеца да уточни известен адрес на
посоченото за управител лице, тъй като от МВР е установено, че няма данни
за регистрация и заявен адрес по ЗЧРБ. По делото се намират: представено
незаверено нотариално пълномощно от 22.02.2019 г. от управителя на ЕС –
руска гражданка, с което е упълномощила адвокат да я представлява по гр.д.
№ 7514/2018 г.; съобщение, изпратено на 22.02.2019 г. до упълномощения
адвокат, което е връчено редовно на същата дата. С разпореждане от
11.03.2019 г. съдът е приел, че ответникът е уведомен по реда на чл. 47, ал. 5
ГПК. Наредил е съобщенията да се приложат към делото и да се назначи
особен представител на ответника по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК. Оставил е без
движение исковата молба, като е задължил ищеца да внесе депозит за
възнаграждение на особения представител. С молба от 19.03.2019 г. са
представени доказателства за внесения депозит и на 20.03.2019 г. е изпратено
искане до БАК за определяне на адвокат. На 21.03.2019 г. е постъпил отговор
на ИМ от управителя на ЕС. С разпореждане от 26.03.2019 г. съдът е отменил
разпореждането си от 11.03.2019 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 26.03.2019 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства. Насрочено е о.с.з.
за 23.05.2019 г.

С молба от 10.04.2019 г. ищецът е направил искане за допускане на
обезпечение на предявения иск чрез спиране изпълнението на атакуваните с
иска решения от ОС на ЕС.  С определение от 11.04.2019  г.  искането е
оставено без уважение. С определение № V-772 от 25.04.2019 г. по в.ч.гр.д. №
607/2019 г. ОС – Бургас е потвърдил определението на РС – Бургас от
11.04.2019 г. Делото е върнато на 30.04.2019 г. В с.з. на 23.05.2019 г. е даден
ход на делото,  като съдът е приел,  че ответната ЕС,  представлявана от
управителя, е редовно уведомена и се представлява от надлежно
упълномощен по делото адвокат. Изслушани са страните. Извършен е доклад
по чл. 146 ГПК, приет без възражения. Приети са писмените доказателства.
Допуснати са свидетели и СТЕ. Делото е насрочено за 11.07.2019 г., когато не
е даден ход на делото по молба на пълномощниците на страните, поради
служебна ангажираност. Отложено е за 17.10.2019 г.

Съдия Калин Кунчев
Гр.д.  № 7906/2018 г.  е образувано на 01.11.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявени положителен
установителен иск за собственост,  иск по чл.  109  ЗС и иск по чл.  52  ЗС.
Разпределено е на същата дата от съдебен служител Н.Д. За докладчик е
определен съдия Калин Кунчев. Разпределено е автоматично между 11 съдии
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при изключване на 8 съдии: трима командировани, един в отпуск по
майчинство, един участва в обучение и трима съдии в отпуск. С ръкописно
разпореждане от 01.11.2018 г. ИМ е оставена без движение с указания за
отстраняване на нередовности, изпълнени с молба 14.11.2018 г., която също е
оставена без движение с дадени нови указания за отстраняване на
нередовности с разпореждане от 15.11.2018 г. Молби в изпълнение на
указанията са постъпили на 20.11.2018 г. и 27.11.2018 г., като с разпореждане
от втората дата производството отново е оставено без движение,  с указания
за отстраняване на нередовности, отстранени, след продължаване на срока за
изпълнение, на 23.01.2019 г.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 29.01.2019 г.
Съобщенията са изпратени до ответниците на 30.01.2019 г. и са връчени на
01.02.2019 г. На 28.02.2019 г. е постъпил отговор от тримата ответници.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 21.03.2019 г. Не
съдържа проект за доклад. Приети са писмените доказателства. Допуснати са
свидетели. На страните е дадена възможност да формулират задачите по
исканата СТЕ. Насрочено е о.с.з. за 24.04.2019 г., когато е даден ход на
делото. Изслушани са страните. Докладвано е по чл. 146 ГПК. Исковете са
квалифицирани по чл.  54,  ал.  2  ЗКИР и чл.  109  ЗС.  Разпределена е
доказателствената тежест и доклада е приет без възражения от страните.
Приети са представените писмени доказателства. Допуснати са СТЕ и СЛТЕ.
Разпитани са свидетели и делото е отложено за 05.06.2019 г. Заключението по
СЛТЕ е депозирано на 29.05.2019 г.  В с.з. на 05.06.2019 г. е даден ход на
делото.  Прието е заключението по СЛТЕ и писмени доказателства.
Разпитани са свидетели и делото е отложено за 10.07.2019 г., когато му е
даден ход. Страните са заявили допълнителни задачи по СТЕ и че поддържат
искането за експертиза, във връзка с което е дадена възможност на вещото
лице да изготви заключение по СТЕ за следващото с.з.  По формулираните в
молби от 07.06.2019 г. задачи е допуснато извършване на нова СТЕ и е
назначено ново вещо лице. Делото е отложено за 25.09.2019 г.

Съдия Асен Радев
Гр.д.  № 8495/2018 г.  е образувано на 19.11.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен осъдителен иск.
Разпределено е на 19.11.2018 г. от съдебен служител Р.В. За докладчик е
определен съдия Асен Радев. Разпределено е автоматично между 14 съдии
при изключване на пет съдии: трима командировани, един в отпуск по
майчинство и един съдия в отпуск.
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Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 20.11.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 22.11.2018 г.  и е връчено на
05.12.2018 г. Депозирани са на 14.12.2018 г. писмен отговор, ведно с молба за
конституиране на трето лице помагач и ИМ с предявен обратен иск. С
определение от 19.12.2018 г. съдът е конституирал третото лице помагач и е
приел за съвместно разглеждане предявения обратен иск. Обратната ИМ е
оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности,
изпълнени с молба от 09.01.2019 г. С разпореждане от 10.01.2019 г. по 131
ГПК е наредено извършване на размяна на книжата по обратната ИМ.
Съобщението до третото лице помагач-ответник по обратния иск е изпратено
на 11.01.2019 г. и е връчено на 07.02.2019 г. Отговор е депозиран на
01.03.2019 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 06.03.2019 г. Съдържа
подробен проект за доклад. Разпределена е доказателствената тежест. Приети
са писмените доказателства. Допусната е САТЕ. Допуснати са до разпит
свидетели. Насрочено е о.с.з. за 09.04.2019 г., когато не е даден ход на делото,
поради нередовно призоваване на третото лице помагач. Следващо с.з. е
насрочено за 14.05.2019 г., когато отново не е даден ход на делото, поради
нередовно призоваване на третото лице помагач, не е върната призовката от
гр. София. Следващото о.с.з. е насрочено за 21.06.2019 г. Съдът е разпоредил
третото лице помагач да се призове освен на адреса в гр.Софи и на адреса на
клона му в гр. Варна. дадени са указания на длъжностното лице по връчване в
СРС. В с.з. на 21.06.2019 г. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Извършен е доклад по чл.  146  ГПК.  Разпитан е свидетел и е прието
заключението по САТЕ, представено в срок. Допусната е повторна САТЕ и
делото е отложено за 09.09.2019 г. След внасяне на депозита с молба от
25.06.2019 г., с определение от 26.06.2019 г. съдът е определил и назначил
вещото лице по повторната САТЕ.

Съдия Стоян Мутафчиев
Гр.д.  № 9063/2018 г.  е образувано на 07.12.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл. 127 СК.
Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В. За докладчик е
определен съдия Радостина Петкова. Разпределено е автоматично между 14
съдии при изключване на пет съдии: трима командировани, един в отпуск по
майчинство и един съдия в отпуск. С разпореждане от 10.12.2018 г. ИМ е
оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности,
изпълнени с молба от 19.12.2018 г. С разпореждане от 08.01.2019 г. съдията
докладчик е задължил ищцата да конкретизира адрес на ответника за
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призоваването му в Р Гърция,  както и да представи съдебните книжа за
връчване, преведени на гръцки език.

Разпореждане по чл.  131  ГПК е постановено на 08.01.2019  г.  На
01.02.2019 г. ищцата е изпълнила дадените й от съда указания с
разпореждането от 08.01.2019 г., касаещи въпроси, свързани с призоваването
на ответника в Р Гърция. Документите са изпратени за връчване на ответника
на 20.02.2019 г. На 11.03.2019 г. в съда е постъпило писмо на английски език
от МППЧП на Р Гърция. С разпореждане от 12.03.2019 г. съдът е задължил
ищцата да представи писмото в превод на български език, което е изпълнено
с молба от 22.03.2019 г. и са представени платежните документи по исканите
в писмото суми. С разпореждане от 25.03.2019 г. съдът отново е изпратил
съдебните книжа за връчване на приемащия орган в Р Гърция.

С определение от 12.07.2019 г. съдия Стоян Мутафчиев е прекратил
производството по делото. Констатирал е, че според върнатите от приемащия
орган в Гърция книжа връчването на ответника не е могло да бъде
осъществено, тъй като е починал на 31.03.2017 г., удостоверено с копие от акт
за смърт. По делото няма данни за преразпределяне на делото от съдия
Петкова на съдия Мутафчиев.

Гр.д. № 8310/2018 г.  е образувано на 12.11.2018 г. от съдия Анна
Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл. 30, ал.1 от ЗН,
съединен с иск за делба. Разпределено е на 13.11.2018 г. от съдебен служител
Н.Д. За докладчик е определен съдия Стоян Мутафчиев. Разпределено е
автоматично между 14 съдии при изключване на 5 съдии: трима
командировани,  един в отпуск по майчинство и 1  съдия в отпуск.  С
разпореждане от 13.11.2018  г.  ИМ е оставена без движение с указание за
отстраняване на нередовности, изпълнени с молби от 20.11.2018 г., 03.12.2018
г., 17.12.2018 г., 18.12.2018 г. и 21.12.2018 г., след продължаване на срока за
изпълнение.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 07.01.2019 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 08.01.2019 г. и е връчено на
11.01.2019 г. Депозиран е отговор на ИМ на 25.01.2019 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 29.01.2019 г. Съдържа
проект на доклад. Предявеният иск е квалифициран с правно основание чл.
30, ал. 1 ЗН, съединен с евентуален иск за делба по чл. 34, ал. 1 ЗС. Допуснати
са писмените и гласните доказателства. Назначена е СТОЕ. Насрочено е о.с.з.
за 25.02.2019 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства.
Разпитан е свидетел и делото е отложено за 27.03.2019 г. Заключението по
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СТОЕ е депозирано на 19.03.2019 г. В с.з. на 27.03.2019 г. е даден ход на
делото. Прието е заключението по СТОЕ и съдът е дал ход по същество.

С решение № 833 от 12.04.2019 г. съдът на основание чл. 30 ЗН е
възстановил запазена част. Постановил е връщане на недвижимия имот в
наследството, на основание чл. 36, ал. 1 ЗН. Осъдил е ищцата да заплати на
ответника сума, представляваща разполагаемата част от наследството.
Допуснал е съдебна делба на недвижимия имот. Съобщенията са изпратени
на страните незабавно и са връчени на 17.04.2019 г. и 22.04.2019 г. На
02.05.2019 г. от ищцата е постъпила молба по чл. 248 ГПК, по която е
извършена размяна на книжата. Становището на ответника е постъпило на
14.05.2019 г. С определение от 15.05.2019 г. съдът е оставил без уважение
искането по чл. 248 ГПК. Съобщенията са изпратени на 16.05.2019 г. и са
връчени на 17.05.2019 г. и 20.05.2019 г. Съдебните актове не са обжалвани.

С определение от 11.06.2019 г. съдът е насрочил първо о.с.з. във втора
фаза на делбата за 08.07.2019 г. и е назначил СТЕ. В с.з. на горепосочената
дата е даден ход на делото и поради неизготвяне на заключението но СТЕ е
отложено за 11.09.2019 г.

Съдия Димана Кирязова
Гр.д.  № 7790/2018 г.  е образувано на 30.10.2018 г. от съдия Анна

Щерева по постъпила на същата дата ИМ с предявен установителен иск по
чл. 422 ГПК. Разпределено е на същата дата от съдебен служител Р.В. За
докладчик е определена съдия Светлана Янева. Разпределено е автоматично
между 12 съдии при изключване на седем съдии: трима командировани, един
в отпуск по майчинство и трима съдии в отпуск.  С разпореждане от
31.10.2018 г. съдията докладчик е изискал да се приложи частното
гражданско дело по заповедното производство.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 05.11.2018 г.
Съобщението е изпратено до ответника на 07.11.2018 г. и е върнато
невръчено. Извършени са справки в НБДН и ТД на НАП. Нови съобщения са
изпратени на 03.12.2018 г., едно от тях връчено чрез работодателя на
ответника на 05.12.2018 г. На 07.12.2018 г. от работодателя е постъпило
уведомление, че ответникът не е в трудови правоотношения с търговското
дружество. С разпореждане от 10.12.2018 г. съдът е наредил ответникът да се
уведоми на адреса, посочен от работодателя. Съобщенията са върнати в
цялост, поради ненамиране и неявяване за получаването им в срока, посочен
в уведомлението. С определение от 30.01.2019 г. съдът е приел, че ответникът
е призован по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК и на основание чл. 47, ал. 6 ГПК е
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назначил особен представител и е разпоредил да се изпрати искане до БАК за
определяне на адвокат.

Със заповед № РД 13-43 от 11.02.2019 г. делата на съдия Светлана
Янева, предвид встъпването й в СРС, са разпределени по приложени списъци
между съдиите Димана Кирязова и Невена Ковачева. Приложен е и протокол
за ръчно преразпределение от 13.02.2019 г. на основание цитираната заповед,
като за докладчик по делото е определена съдия Димана Кирязова. С молба от
06.03.2019 год. ищецът е представил доказателства за внесения депозит, а
уведомителното писмо от БАК е постъпило на 15.03.2019 г. С разпореждане
от 18.03.2019 г. съдия Кирязова е наредила съдебните книжа да бъдат връчени
на ответницата на посочения адрес във възражението й по чл.  415  ГПК в
заповедното производство, на който адрес съобщението й е връчено на
19.03.2019 г. На 19.04.2019 г. от ответницата е постъпила молба с искане да й
бъде допусната правна помощ. С разпореждане от 22.04.2019 г. съдът е указал
на ответницата в едноседмичен срок да представи декларация за
имущественото си състояние и доказателства съобразно искането си. С
определение от 22.04.2019 г. съдът е отменил определението си от 30.01.2019
г. и е разпоредил връщане на внесения от ищеца депозит. С молба от
09.05.22019 г. ответницата е поискала удължаване на срока  за изпълнение на
указанията и ги е изпълнила частично. С определение от 10.05.2019 г. съдът е
удължил срока за изпълнение с две седмици, който е изтекъл на 25.05.2019 г.
С разпореждане без дата е наредено на ответницата да се изпрати
напомнително съобщение относно представяне на доказателства по искането
за предоставяне на правна помощ. Определен й е нов едноседмичен срок за
изпълнение на разпореждането от 22.04.2019 г. Съобщение е изпратено на
03.06.2019 г. и й е връчено на 04.07.2019 г.

Съдия Силвия Петрова
Гр.д.  № 7350/2018 г.  е образувано на 15.10.2018 г. от съдия Анна

Щерева, по постъпила на същата дата ИМ за делба. Разпределено е на
15.10.2018 г. от съдебен служител Н.Д. За докладчик е определена съдия
Силвия Петрова. Разпределено е автоматично между 13 съдии при
изключване на шест съдии: трима командировани, един в отпуск по
майчинство и двама съдии в отпуск. С разпореждане от 16.10.2018 г. ИМ е
оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности,
изпълнени с молби от 23.10.2018 г., 30.10.2018 г., 12.11.2018 г. С
разпореждане от 13.11.2018 г. ИМ е оставена отново без движение с указание
за вписването й, изпълнено на 27.11.2018 г.
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Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 28.11.2018 г. С
разпореждане от 29.11.2018 г. съдията е наредил книжата на ответника да се
връчат по реда на чл.  38  и чл.  47,  ал.  1-3  ГПК и делото да се докладва след
редовно връчване или след изтичане на последния срок по чл. 47, ал. 2 ГПК.
С разпореждане от 05.02.2019 г. съдия Петрова е наредила книжата по чл. 131
ГПК да се връчат на ответника по реда на регламент № 1393 от 2007 год.  на
ЕП и СЕ, предвид адреса му във ФРГ.  С разпореждане от 08.03.2019 г. ИМ е
оставена без движение, предвид върнатото на 05.03.2019 г. писмо, според
което връчването не е изпълнено. Дадени са указания на ищеца да
конкретизира и уточни адреса на ответника, изпълнени с молба от 21.03.2019
г. С разпореждане от 29.03.2019 г. съдът е наредил повторно изпращане на
книжата. Документите са постъпили в съда обратно на 20.05.2019 г. Върху
писмото е поставена резолюция делото да се докладва на 10.06.2019 г., след
изтичане на срока за отговор на 30.05.2019 г.

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 05.06.2019 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства. На ответника е
указано съобразно чл. 40 ГПК задължението му да посочи съдебен адресат в
района на РС - Бургас. Насрочено е о.с.з. за 11.07.2019 г., когато не е даден
ход на делото поради нередовно призоваване на ответника и е отложено за
26.09.2019 г.

КОНСТАТАЦИИ:
През 2018  г.  проверените граждански дела,  разглеждани по общия

исков ред, са образувани в деня на постъпване на исковата молба от
зам.председателя на съда – съдия Анна Щерева, която е разпределила част от
същите дела. Другите са разпределени от съдебен служител, или в деня на
образуването, или до 3 дни от образуването им. От разпределение са
изключвани всички отсъстващи съдии, независимо от продължителността на
отсъствието. При разпределение на делата по общия исков ред не е оправдано
изключване при краткосрочно отсъствие на съдиите, в какъвто смисъл са и
утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата в РС – Бургас.
Още повече, в съда действат и Вътрешни правила за заместване на
отсъстващите съдии.

В изключително кратки срокове съдиите докладчици са извършвали
проверките по редовността на исковата молба и допустимостта на
предявените искове. Разпореждането, с което исковата молба е оставена без
движение, респ. – разпореждането по чл. 131 ГПК, са постановени в срок от 1
ден до 14 дни от постъпване на книжата в съда. Две от проверените дела,
които са делбени, са с постановено и влязло в сила решение в първата фаза на
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делбата, по допускането й. Приключено е гр.д. № 9063/2018 г., с определение
за прекратяване на производството, тъй като при връчване на книжата на
ответника по реда на чл. 131 ГПК е било установено, че е починал много
преди завеждане на иска. От проверените дела, които са неприключени, няма
оставени без движение производства към датата на проверката.
Отстраняването на нередовностите, дори когато на ищците са давани
многократни възможности, е приключвало в разумни срокове, до 1 месец,
между 1 и 2 месеца.

Размяната на книжата е с различна продължителност. Три от
проверените дела не са насрочени към датата на проверката им. Не е
приключила размяната на книжата, която по гр.д. № 6468/18 г. е започнала с
постановяване на разпореждането по чл. 131 ГПК, на 15.10.2018 г.; по гр.д. №
6645/2018 г.  – на 19.09.2018 г., а по гр.д. № 7790/2018 г. – на 05.11.2018 г.
Гр.д. № 6790/2018 г., образувано на 21.09.2018 г., е насрочено за разглеждане
в първо о.с.з. на 26.09.2019 г., като по него размяната на книжата е започнала
на 22.11.2018 г. и е приключила на 03.07.2019 г., когато е постановено
определението по чл. 140 ГПК. Причините за дългата продължителност на
този етап от процеса са: недобросъвестно поведение на ищеца по гр.д. №
6468/2018 г., бавил всяко процесуално действие; двукратно връчване на
книжата по реда на чл. 131 ГПК по гр.д. № 6645/2018 г., веднъж от съответен
служител на съда, като в срока по чл. 47, ал. 6 ГПК за внасяне на депозит за
особен представител на ответника, уведомен по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК, по
молба на ищеца връчването е започнало отначало, този път чрез ЧСИ.
Искането е било уважено, независимо, че е било направено след като
ответникът вече е бил уведомен по реда на чл. 47 ГПК. Впрочем, ЧСИ е
извършил уведомяването по същия ред, но 5 месеца по-късно; размяна на
книжата е извършена два пъти и по гр.д. № 7790/2018 г., по разпореждане от
различни докладчици по делото. При първата размяна, ответникът е бил
уведомен по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК на посочените в исковата молба и
установените служебно регистрирани адреси, вкл. по месторабота. В
процедурата по назначаване на особен представител по реда на чл. 47, ал. 6
ГПК, при внесен депозит от ищеца, новият съдия докладчик е констатирал
различен адрес на ответника, посочен във възражението му по чл. 415 ГПК и
е разпоредил ново уведомяване и връчване, което е извършено лично 4
месеца след постановяване на първото разпореждане по чл. 131 ГПК. От м.
април до м.  юли 2019  г.   съдът е давал многократни възможности на
ответницата да обоснове и докаже искането си за предоставяне на безплатна
правна помощ, дори след изтичане на продължени срокове. Повторно
връчване е извършено и по гр.д. № 6790/2018 г.
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По останалите проверени дела, чието разглеждане в о.с.з. е започнало,
но не е приключило, продължителността на процедурата по размяна на
книжата е продължила от 1 месец до 6 месеца. Над 3 месеца продължава
размяната на книжата по всички дела, по които ответник не е намерен на
посочения в исковата молба адрес. Не се констатираха забави по вина на съда.

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано от съдиите в много
кратки срокове, най-късно до 1 месец от изтичане на срока по чл. 131 ГПК.
През 2018 г. се констатира различна практика, с оглед началния момент, от
който се пристъпва към постановяване на акта по чл. 140 ГПК. В по-голямата
част от случаите, съдиите се произнасят винаги след изтичане на
едномесечния срок по чл. 131 ГПК, независимо от датата на постъпване на
писмения отговор. В други случаи, определението е постановено в кратки
срокове след постъпилия предсрочно писмен отговор и преди изтичане на
срока по чл. 131 ГПК. Определението по чл. 140 ГПК съдържа проект за
доклад, с едно единствено изключение – по гр.д. № 6311/2018 г.

В кратки срокове – до 1 месец, най-много 2 месеца е насрочвано
първото о.с.з. по делото, в което е извършван устен доклад, съобразно чл. 146
ГПК. Като се има предвид, че проверените дела, образувани през 2018 г. са
неприключени към м. юли 2019 г., по тях са проведени повече от три о.с.з.,
които са отлагани през кратки интервали  от време. Причините за отлагане на
с.з. са: нередовна процедура по призоваване на страна; уважаване на искания
на страните и процесуалните им представители по чл. 142 ГПК; временна
нетрудоспособност на съдията-докладчик /в тези случаи заседанията са
пренасрочвани и страните са уведомявани своевременно/; допускане и
събиране на доказателства;  замени на вещи лица,  които се отвеждат от
възложените им задачи, непредставени в срок експертни заключения,
неизпълнени в срок задачи по възложената експертиза.

 5. Граждански дела, образувани през 2017 г. и 2018 г., разгледани в
открито съдебно заседание, производствата по които се движат и
приключват в кратки процесуални срокове

                5.1. Граждански дела, разгледани по реда на чл. 310 и сл. ГПК.
Бързо производство.

През 2017 г. в съда са образувани 169 броя дела по чл. 310 от ГПК –
бързо производство, разпределени по съдии, както следва:

Съдия Брой
АННА  ЩЕРЕВА 8
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АСЕН  РАДЕВ 7
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 7
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 14
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 10
ИВАН  ДЕЧЕВ 15
ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 10
КАЛИН  КУНЧЕВ 11
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 11
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 11
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 12
РАЙНА  КИРЯКОВА 13
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 17
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 13
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 10

Общ брой 169

По всички проверени дела има поставен жълт стикер с надпис „БП“.
Разпределящ е съдия Анна Щерева. Делата са разпределени автоматично
между присъстващите за деня съдии, при изключване на отсъстващите по
обективни причини, независимо от времетраенето на отсъствието.
           Проверени бяха следните дела:
           Гр.д. № 4906/2017 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 06.07.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявен
иск от ФЛ срещу ЮЛ за изплащане на допълнително трудово възнаграждение
по ЗМВР. За докладчик е определена съдия Силвия Петрова. Съдията
докладчик е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК на 07.07.2017 г.
Съобщението е връчено на ответника на 17.07.2017 г. Отговор на исковата
молба е депозиран в едномесечния срок, на 17.08.2017 г. С определение по чл.
140 ГПК от 18.08.2017 г., постановено от съдия Дарина Йорданова, съдът е
приел представените писмени доказателства. Допуснал е събиране на гласни
доказателства и е насрочил о.с.з. на 08.09.2017 г. Определението съдържа
подробен доклад на делото.  В о.с.з. е даден ход на делото, докладвано е,
съобразно доклада, който е обявен за неразделна част от протокола и са
изслушани страните. Разпитан е свидетел и е допусната ССчЕ. Делото е
насрочено за 09.10.2017 г., отложено по молба на вещото лице за 06.11.2017 г.
Заключение на ССчЕ е представено на 25.10.2017 г. В о.с.з. на 06.11.2017 г. е
даден ход, прието е заключението на вещото лице по ССчЕ, даден ход и на
устните състезания. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
20.11.2017 г. Съдебното рещение е постановено на посочената дата, като



142

съдът е уважил предявения иск. Съобщенията са връчени на страните на 24 и
27.11.2017 г. Решението е обжалвано с въззивна жалба от 28.11.2017 г., по
която пред ОС-Бургас е образувано гр. д. № 32/2018 г. С окончателно
решение от 20.02.2018 г. е потвърден първоинстанционния акт. На 23.02.2018
г. е издаден ИЛ, получен от ищеца на 01.03.2018 г.

Гр.д. № 2576/2017 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 10.04.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявен
иск от ФЛ срещу ЮЛ за изплащане на дължимо трудово възнаграждение по
чл. 128 КТ. За докладчик е определена съдия Моника Яханаджиян. Съдията
докладчик е постановил разпореждане с указания по чл. 131 ГПК на
11.04.2017 г. Съобщението е връчено на ответника на 19.04.2017 г. На
04.05.2017 г. е  поискано е налагане на обезпечителна мярка. С определение
от следващия ден - 05.05.2017 г., съдът е   допуснал обезпечение на иска –
„запор„ върху МПС. На 19.05.2017 г. е внесен отговор на ИМ и насрещен иск
от ответника. С определение от 22.05.2017 г. е отделено производството по
насрещния иск за разглеждане в друго дело. С второ определение от същия
ден, на основание чл. 312 ГПК, вр.  чл 140 ГПК, на страните е съобщен
доклад по делото. Указано е на ищеца да представи справка от ТД на НАП.
Съдът е приел представените писмени доказателства. Допуснал е ССчЕ и е
насрочил о.с.з. на 02.06.2017 г. В о.с.з. не е даден ход на делото, поради
нередовно призоваване на ищеца. Насрочено е за 11.07.2017 г., когато е
докладвано съобразно доклада, поискана е корекция от ищеца, приети са
писмени доказателства и са допуснати гласни. Следващо о.с.з. е насрочено
след съдебната ваканция, на 11.09.2017 г., когато е даден ход. Отложено е за
изготвяне на ССчЕ за 27.09.2017 г. В проведеното о.с.з. са разпитани
свидетели, отложено е поради неизготвяне на ССчЕ за 24.10.2017 г., когато е
прието заключението на вещото лице, оставено е без уважение искането за
промяна на доклада. Допусната е допълнителна ССчЕ и е насрочено о.с.з. за
14.11.2017 г. По молба на вещото лице е пренасрочено в о.с.з. за 01.12.2017 г.
Заключение на ССчЕ е представено на 22.11.2017 г. В о.с.з.  на 01.12.2017 г. е
прието заключението на ССчЕ, прието е изменение на иска и е даден ход на
устните състезания. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
15.12.2018 г. С решение от 11.12.2017 г. ответникът е осъден да заплати
претендираните  възнаграждения.  Обжалвано е с въззивна жалба от
ответника от 22.12.2017 г. С решение от 08.03.2018 г. по гр. д. № 152/2018 г.
по описа на ОС-Бургас е потвърден акта на РС-Бургас. Решението по гр. д. №
2576/2017 г. е влязло в сила на 21.04.2018 г., издаден е ИЛ.
          Гр.д. № 3251/2017 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 09.05.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявен
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иск по чл. 143  СК, за заплащане на издръжка на малолетно дете. За
докладчик е определена съдия Магдалена Маринова. Съдията докладчик е
постановил разпореждане по чл.  131  ГПК на 10.05.2017  г.,  извършил е
проверка по реда на чл. 311 ГПК. Съобщението е връчено на ответницата на
23.05.2017 г. Отговор на исковата молба не е депозиран. С определение по чл.
312  ГПК от 29.06.2017 г., постановено от съдия Асен Радев, съдът е
докладвал  делото. Приел е представените писмени доказателства.  Указал е
да се призове ДСП-Бургас и е насрочил о.с.з. на 13.07.2017 г. Съобщенията са
връчени на ответницата на 07.07.2017 г.  В о.с.з. е даден ход на делото,
докладвано е определението, с което е изготвен доклада по делото и са
изслушани страните.  Даден е ход по същество.  Съдът е обявил,  че ще се
произнесе с решение на 27.07.2017 г. Съдебното рещение е постановено на
посочената дата, като съдът е уважил частично предявения иск. Съобщенията
са връчени на страните на 03.08. и на 09.08.2017 г. Рещението не е обжалвано
и е влязло в сила на 24.08.2017  г.  Издаден е  ИЛ,  получен от ищеца на
11.09.2018 г.
           Гр.д. № 1421/2017 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 27.02.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявен
иск по чл. 144  СК за заплащане на издръжка на пълнолетно учащо дете. За
докладчик е определена съдия Дарина Йорданова. Съдията докладчик е
постановил разпореждане по чл. 131 ГПК на 28.02.2017 г. Съобщението е
връчено на ответника на 06.03.2017 г. Отговор на исковата молба е депозиран
на 30.03.2017 г. С определение по чл. 140 от ГПК от 31.03.2017 г., е съобщен
на страните подробен доклад по делото. Приети са писмени доказателства.
Допуснати са свидетелски показания и е насрочено о.с.з. на 25.04.2017 г.
Съобщението е връчено на ответника на 07.04.2017 г.  В о.с.з. не е даден ход,
поради служебна ангажираност на адвоката на ответника, делото е отложено
за 11.05.2017 г. В това о.с.з. е даден ход на делото и е изслушан свидетел на
ищеца. За събиране на доказателства делото е отложено за 15.06.2017 г.,
когато са приети доказателствата, даден е ход по същество. Съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение на 29.06.2017г. Съдебното рещение е
постановено на посочената дата. Съдът е уважил частично предявения иск и е
постановил предварително изпълнение. Съобщенията са връчени на страните
на 04.07. и на 10.07.2017 г.  Решението не е обжалвано  и е влязло в сила на
14.07.2017 г. Издаден е  ИЛ на 12.07.2017 г., получен от ищеца на 28.07.2018
г.
          Гр.д. № 2390/2017 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 03.04.2017 г. по постъпило на същата дата по подсъдност гр.
д. № 1154/2016 г. по описа на РС-Несебър, образувано по предявен иск по чл.
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344 КТ за изплащане на обезщетение за незаконно уволнение и за
възстановяване на работа. За докладчик е определен съдия Иван Дечев. С
определение по чл. 312 ГПК от 05.04.2017 г. е съобщен на страните подробен
доклад по делото, дадени са указания и е насрочено о.с.з. на 27.04.2017 г.
Съобщенията са връчени на 06.04.2017 г. В о.с.з. е даден ход на делото, приет
е доклада по делото, допусната е ССчЕ. За събиране на доказателства делото
е отложено за 18.05.2017 г. Заключението на ССчЕ е представено на
09.05.2017 г. В о.с.з. на 18.05.2017 г. са приети писмени доказателства и
заключението на ССчЕ, даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 01.06.2017г. С постановено на посочената дата
рещение съдът е отхвърлил предявените искове. Съобщенията са връчени на
страните на 02.06. и на 05.06.2017 г. Решението е обжалвано с въззивна жалба
от 14.06.2017 г. Пред ОС-Бургас е образувано на 06.07.2017 г. в.гр.д. №
1018/2017 г. С решение от 21.08.2017 г. е потвърден акта на РС-Бургас.  На
25.09.2017 г. е подадена касационна жалба. С определение от 31.05.2018 г.,
по гр. д. № 4466/2917 г., ВКС, 3-то ГО, не е допуснал касационно обжалване.

Гр.д. № 2501/2017 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 06.04.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ по чл. 344  КТ
за отмяна на дисциплинарно уволнение, за възстановяване на работа и за
изплащане на обезщетение. За докладчик е определена съдия Димана
Кирязова. С разпореждане от 07.04.2017 г. ИМ е оставена без движение за
представяне на преписи за ответника и уточняване на претенцията. С
разпореждане по чл. 311,  вр.  чл. 131 ГПК от 21.04.2017 г. са връчени
преписи от ИМ на страните. Съобщението е получено на 02.05.2017 г.
Насрещен иск е депозиран от ответника на 02.06.2017 г. С определение от
05.06.2017  г. производството е разделено. С определение по чл. 312  ГПК от
06.06.2017 г., е съобщен на страните подробен доклад по делото, дадени са
указания и е насрочено о.с.з. на 28.06.2017 г. Съобщенията са връчени на
14.06. и 19.06.2017 г. В о.с.з. е даден ход на делото, приет е доклада по
делото, допуснат е разпит на свидетели, изискани са копия от преписки от
Дирекция  «Инспекция по труда» и прокурорска преписка от РП-Бургас. За
събиране на доказателства делото е отложено за 25.07.2017 г., когато са
приети представените копия от преписки и отново е отложено за 27.09.2017 г.
В проведеното о.с.з. са приети писмени доказателства. Следващото насрочено
о.с.з. за 23.10.2017 г. е отложено за 13.12.2017 г.  поради продължително
заболяване на свидетел.  В о.с.з.  на 21.01.2018  г.  е даден ход на делото,  но
отново поради отсъствие  на свидетел е отложено за 14.02.2018 г., когато са
изслушани свидетелите и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 27.02.2018 г. С постановено на посочената дата
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рещение съдът е отхвърлил предявените искове. Съобщенията са връчени на
страните на 06.03. и на 07.03.2017 г. Решението е обжалвано с въззивна жалба
от 13.03.2018 г. Пред ОС-Бургас е образувано на 11.04.2018 г. в.гр.д. №
532/2018 г. С решение от 08.05.2018 г. е потвърден акта на РС-Бургас.
Издаден е ИЛ.

Гр.д. № 280/2017 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 18.01.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ по чл. 344 КТ
за отмяна на дисциплинарно уволнение, за възстановяване на работа и за
изплащане на обезщетение. За докладчик е определен съдия Веселин Белев.
С разпореждане по чл. 311,  вр.  чл. 131  ГПК от 19.01.2017 г. са връчени
преписи от ИМ на страните. Съобщението е получено на 23.01.2017 г.
Депозиран е отговор от ответника на 21.02.2017 г. С определение по чл. 312
от ГПК от 22.02.2017  г.,  на дежурен съдия Мавродиева,  е съобщен на
страните доклад по делото, дадени са указания и е насрочено о.с.з. на
16.03.2017 г. Съобщенията са връчени на 27.02.2017 г. В о.с.з. е даден ход на
делото, приет е доклада по делото, изслушани са страните, даден е ход по
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
постановено на 21.03.2017 г. рещение съдът е отхвърлил предявените искове.
Съобщенията са връчени на страните на 22.03. и на 28.03.2017 г. Решението е
обжалвано с въззивна жалба от 12.04.2017 г. Пред ОС-Бургас е образувано на
02.05.2017 г. в.гр.д. № 648/2017 г. С решение от 01.06.2017 г. актът на РС-
Бургас е потвърден. Издаден е ИЛ с разпореждане от 17.08.2017 г.

           През 2018 г. в съда са образувани 117 броя дела по чл. 310 ГПК – бързо
производство, разпределени по съдии, както следва:

Съдия Брой
АННА  ЩЕРЕВА 4
АСЕН  РАДЕВ 10
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 2
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 2
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 2
ИВАН  ДЕЧЕВ 9
ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 8
КАЛИН  КУНЧЕВ 4
КРАСИМИР  СОТИРОВ 1
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 9
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 7
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 10
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ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 11
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 4
РАЙНА  КИРЯКОВА 7
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 7
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 8
СИЯНА. ДИМИТРОВА 4
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 8

 Общ брой 117

           Проверени дела:
           Гр.д. № 1121/2018 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 12.02.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ по чл. 150,
вр. чл. 142  СК за издръжка на непълнолетно дете. За докладчик е определена
съдия Ивелина Мавродиева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 13.02.2018
г. са връчени преписи от ИМ  и приложенията. Съобщението е получено от
ответника на 14.02.2018 г. Депозиран е отговор на 12.03.2018 г. С
определение по чл. 312 ГПК от 13.03.2018 г., е съобщен на страните доклад
по делото, дадени са указания, допуснати са свидетели и е насрочено о.с.з. на
29.03.2018 г. Призована е ДСП-Бургас за изготвяне на социален доклад.
Съобщенията са връчени на 15.03 и 20.03.2018 г. Социален доклад е получен
на 28.03.2018 г. В о.с.з. е даден ход на делото, приет е социалния доклад и е
одобрена спогодба между страните. Производството е прекратено с
протоколно определение, влязло в сила на 06.04.2018 г.
           Гр.д. № 4175/2018 г. е образувано като бързо производство на
04.06.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ от ФЛ срещу ЮЛ по чл. 128
КТ,  за неизплатено трудово възнаграждение. Разпределено е на 05.06.2018 г.
и за докладчик е определена съдия Невена Ковачева. С разпореждане по чл.
131  ГПК от 05.06.2018 г. е връчен препис от ИМ на ответника. Съобщението
е получено на 08.06.2018 г. Депозиран е отговор на 05.07.2018 г. С
определение по чл. 140 ГПК от 06.07.2018 г., е съобщен на страните проект на
доклад по делото, дадени са указания, назначена е ССчЕ и е насрочено о.с.з.
на 07.08.2018 г. Съобщение е връчено на 10.07.2018г. В о.с.з. е даден ход на
делото, докладвано е, прието е заключението на ССчЕ, даден е ход по
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
постановено на 14.08.2018 г. рещение съдът е осъдил ответника да плати
дължимото трудово възнаграждение и лихви. Решението е влязло в сила на
04.10.2018 г. Издаден е ИЛ с разпореждане от 08.11.2018 г.
           Гр.д. № 6715/2018 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 19.09.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ по чл. 344 КТ
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за отмяна на дисциплинарно уволнение и изплащане на обезщетение. За
докладчик е определен съдия Панайот Атанасов. С разпореждане по чл. 131
ГПК от 20.09.2018 г. е извършена проверка по допустимостта на исковете  и е
връчен препис от ИМ на ответника. Съобщението е получено на 02.10.2018 г.
Депозиран е отговор от ответника на 01.11.2018 г. С определение по чл. 140
ГПК от 02.11.2018 г.,  са дадени указания и е насрочено о.с.з. на 28.11.2018 г.
В о.с.з. е даден ход на делото, докладвано е, приети са доказателства,
изслушани са четирима свидетели, даден е ход на устните състезания. Съдът
е обявил, че ще се произнесе с решение на 10.12.2018 г. С постановено на
10.12.2018 г. рещение съдът е признал за незаконно дисциплинарното
уволнение, отменил го е и е осъдил ответника да заплати обезщетение.
Решението е обжалвано с въззивна жалба от 31.12.2018 г. Пред ОС-Бургас на
25.02.2019 г. е образувано гр.д. № 280/2019 г., по което на 09.04.2019 г.
първоинстанционният акт е потвърден.
           Гр.д. № 7136/2018 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 03.10.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ по чл. 143 от
СК за заплащане на издръжка на малолетно дете. За докладчик е определена
съдия Радостина Петкова. С разпореждане по чл. 131  ГПК от 04.10.2018 г.
са  изпратени преписи от ИМ  и приложенията на ответника. Съобщението е
получено на 10.10.2018 г. В срока по чл. 131 ГПК не е депозиран отговор от
ответника. С определение по чл. 146 ГПК от 14.11.2018 г., е съобщен на
страните доклад по делото, дадени са указания и е насрочено о.с.з. на
29.11.2018 г. Призована е ДСП-Бургас за изготвяне на социален доклад,
получен в съда на 26.11.2018 г. В о.с.з. е даден ход на делото, докладвано е,
приет е социалния доклад и е даден ход по същество. Решението е
постановено на 12.12.2018 г. и с него ответникът е осъден да заплаща месечна
издръжка.  Решението е влязло в сила на 06.04.2018 г., издаден ИЛ на
23.01.2019 г.
           Гр.д. № 4767/2018 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 22.06.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ по чл. 143  СК
за издръжка на малолетно дете. За докладчик е определена съдия Анна
Щерева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 25.06.2018 г. са  изпратени
преписи от ИМ  и приложенията на ответника, който е получил  съобщението
на 23.08.2018 г. Отговорът на исковата молба е депозиран на 20.09.2018 г. С
определение по чл. 312 ГПК от 21.09.2018 г., е съобщен на страните доклад
по делото, дадени са указания и е насрочено о.с.з. на 18.10.2018 г., изпратени
са преписи на ДСП-Бургас.  В о.с.з.  е даден ход на делото,  докладвано е,
приети са доказателства и намаляване на размера на иска, и е даден ход по
същество. Решението е постановено на 31.10.2018 г., един ден преди
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обявената дата, ответникът е осъден да заплаща месечна издръжка, Влязло е в
сила на 16.11.2018 г., издаден е ИЛ на 26.11.2019 г.
          Гр.д. № 7191/2018 г. е образувано като бързо производство и
разпределено на 08.10.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ по чл. 143 СК
за изменение размера на  издръжките на две малолетни деца. За докладчик е
определен съдия Стоян Мутафчиев.  С разпореждане по чл.  131  ГПК от
09.10.2018  г., след проверка по редовността на ИМ и допустимостта на
исковете, са  изпратени преписи от ИМ  и приложенията на ответника за
отговор, депозиран на 13.11.2018 г. С определение по чл. 140 ГПК от
14.11.2018  г., е проверена редовността и допустимостта на иска, съобщен е
доклада по делото, дадени са указания, допуснато е събиране на гласни
доказателства и е насрочено о.с.з. на 28.11.2018 г., изпратени са преписи и е
призована ДСП-Бургас. В о.с.з. е даден ход на делото, докладвано е, приети
са доказателства, изслушани са свидетели. За събиране на доказателства е
насрочено о.с.з. на 17.12.2018 г., когато е даден ход по същество. Съдът е
обявил,  че ще се произнесе с решение на 28.12.2018  г.  Решението е
постановено на 20.12.2018 г. По въззивна жалба от 09.01.2019 г. в ОС-Бургас
на 08.02.2019 г. е образувано в.гр.д. № 184/2019 г., по което е постановено
окончателно решение от 10.04.2019 г.,  потвърждаващо акта на РС-Бургас.
           Гр.д. № 2045/2018 г. е образувано като бързо производство на
23.03.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ с обективно съединени искове
по чл. 344 КТ и чл. 128 КТ за отмяна на заповед за уволнение и заплащане на
обезщетение. Разпределено е на 26.03.2018 г., за докладчик е определена
съдия Райна Кирякова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 27.03.2018 г. са
дадени указания и е връчен препис от ИМ на ответника. Съобщението е
получено на 16.04.2018 г. Депозиран е отговор от ответника на 15.05.2018 г. С
разпореждане от 16.05.2018 г. ИМ е оставена без движение за изясняване
вида и размера на обезщетението. Уточнение от ищеца е получено на
22.06.2018 г. Допълнителен отговор е внесен от ответника на 12.07.2018 г. С
определение по чл. 312 ГПК от 13.07.2018 г., са дадени указания на страните,
допуснати са до разпит свидетели, изискани са преписки от НАП и НОИ,
насрочено е о.с.з. на 30.07.2018 г. Съобщенията са връчени на 18.07.2018 г. В
о.с.з.,  проведено от  съдия Асен Радев,  не е даден ход  на делото,  поради
нередовно призоваване на ищцата, отложено е за 28.08.2018 г.  В о.с.з.,
проведено от  съдия Сияна Димитрова е даден ход, докладвано е делото,
приети са доказателства, допуснато е изменение на исковата претенция и за
изслушване на свидетели е насрочено о.с.з. на 12.09.2018 г. В о.с.з. са приети
писмени и гласни доказателства, назначена е ССчЕ и делото е отложено за
07.11.2018 г. Заключение на ССчЕ е представено на 23.10.2018 г. В о.с.з. са
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приети доказателства, прието е заключението на вещото лице по ССчЕ, даден
е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
постановено на 16.11.2018 г. решение съдът е признал за незаконно
уволнението, отменил го е и е осъдил ответника да заплати обезщетение.  С
определение от 14.01.2019 г. е отхвърлена молба, подадена от ищцата за
изменение на решението в частта за разноските. Решението е обжалвано от
ответника с въззивна жалба от 10.12.2018 г. Пред ОС-Бургас на 26.02.2019 г. е
образувано гр.д. № 285/2019 г. С решение от 22.03.2019 г. на ОС-Бургас
обжалваният акт е потвърден.

Гр.д. № 2858/2018 г. е образувано като бързо производство на
24.04.2018 г. по постъпила на 23.04.2018 г. ИМ по чл. 344 КТ за отмяна на
заповед за уволнение, възстановяване на заеманата длъжност и заплащане на
обезщетение. Разпределено е на 24.04.2018 г., за докладчик е определен
съдия Асен Радев. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 25.04.2018 г. са дадени
указания и е връчен препис от ИМ на ответника. Съобщението е изпратено на
26.04.2018 г. и е получено на 02.05.2018 г. Депозиран е отговор от ответника
на 04.06.2018 г. С определение по чл. 312 ГПК от 05.06.2018 г. е  докладвано
делото, приети са писмени доказателства, дадени са указания на страните,
допуснати са до разпит свидетели и е насрочено о.с.з. на 03.07.2018 г. Ищцата
е представила становище по отговора на ответника на 15.06.2018 г. В о.с.з. е
даден ход, делото е докладвано, приети са писмени доказателства, отменено е
определението за допускане на свидетели и е даден ход по същество. Съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 17.07.2018 г. С постановено на
11.07.2018 г. решение съдът е отхвърлил исковете.  Решението е обжалвано с
въззивна жалба от 27.07.2018 г. Пред ОС-Бургас на 07.09.2018 г. е образувано
гр.д. № 1388/2018 г. С решение от 15.10.2018 г. на ОС-Бургас
първоинстанционният акт е потвърден. Издаден е ИЛ на 13.12.2018 г.

КОНСТАТАЦИИ:
          През 2018 г. образуваните по реда на чл. 310 и сл. ГПК граждански
производства са намалели с 50 броя спрямо 2017 г.

Всички проверени дела, разгледани по реда на бързото производство –
глава Двадесет и пета от ГПК, са обозначени с жълт етикет, съобразно
изискването на чл. 82, ал. 5 ПАС относно делата, чието разглеждане е
свързано с кратки процесуални срокове.
         Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване на исковата
молба,  с изключение на гр.д.  № 2858/2018  г.  и гр.д.  № 4175/2018  г.,
образувани и разпределени на следващия ден, както и гр.д. № 2045/2018 г.,
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образувано в деня на постъпване на исковата молба, но разпределено на
третия ден.
        Проверката по редовността на исковата молба и допустимостта на иска,
която според разпоредбата на чл. 311 ГПК се извършва в деня на постъпване
на исковата молба, почти по всички проверени дела е извършена на
следващия ден, по изключение – на втория ден /по гр.д. № 2390/2017 г./, или в
тридневен срок /по гр.д. № 4767/2018 г./. Проверката е приключила с
постановяване на разпореждане по чл. 131 ГПК, като само по едно от
проверените дела, съдът е дал указания за отстраняване на нередовности на
исковата молба. До ответника са изпратени указания по утвърден образец по
чл. 131 ГПК, които в някои случаи не се различават изобщо от указанията,
давани по делата, разглеждани по общия исков ред, довело до предявяване на
насрещни искове в срока за писмен отговор,  които са били отделени за
разглеждане в друго производство. В тази връзка, освен че не по всички дела,
постановяваните актове са на основанията, касаещи бързото производство, по
нито едно дело съдиите не посочват изрично реда, по който то се разглежда.
       Делата се докладват на съдиите в деня на постъпване на писмения
отговор, или в деня на изтичане на 1-месечния срок, когато отговор не е
постъпил. По реда на чл. 312 ГПК се постановяват определения, най-рано на
следващия ден, а най-късно – в тридневен срок. Съдебните актове съдържат
подробен писмен доклад по делото. Съдът се произнася по направените
доказателствени искания, приканва страните към спогодба. С оглед
спазването на срока по ал. 1 на чл. 312 ГПК, за постановяване на акта, при
отсъствие на съдията-докладчик, делото се докладва на дежурен съдия.
        Първото о.с.з. по делото обикновено се насрочва в триседмичен срок,
при спазване изискването на чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, или след този срок, но до
1 месец в редки случаи. При отлагане на с.з., някои от съдиите определят дата
също в рамките на триседмичния срок, но други определят тази дата в
рамките на 1 месец или 2 месеца, обикновено преди съдебната ваканция.
Според разпоредбата на чл.  329,  ал.  3,  т.  2  ЗСВ,  не всички дела-бързи
производства се разглеждат през съдебната ваканция, а само  делата за
издръжка и за незаконно уволнение. Основна причина за отлагане на с.з. е
неизготвено в срок заключение от вещото лице, допуснати допълнителни
задачи към експертизата, за събиране на допуснати доказателства, по-често
гласни.
        С малки изключения, съдът в последното о.с.з., в което е приключил
разглеждането на делото, е посочвал деня, в който ще обяви решението си.
Всички решения са постановени в срока по чл. 316 ГПК или в по-кратък срок.
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        По проверените дела обжалваните първоинстанционни решения са
потвърдени от ОС – Бургас.

5.2. Граждански дела по Закона за закрила на детето
          През 2017 г. в съда са образувани 118 броя дела по Закона за закрила на
детето,  разпределени по съдии както следва:

АННА  ЩЕРЕВА 6
АСЕН  РАДЕВ 4
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 8
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 8
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 7
ИВАН  ДЕЧЕВ 10
ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 10
КАЛИН  КУНЧЕВ 8
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 5
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 9
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 3
ПАНАЙОТ АТАНАСОВ 9
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 1
РАЙНА  КИРЯКОВА 8
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 9
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 6
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 7

            Проверени бяха:
             Гр.д. № 7015/2017 г. е образувано и разпределено на 21.09.2017 г. по
постъпила на същата дата ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 26 ЗЗДетето, посочена
е заинтересованата страна, с искане за прилагане на мярка за закрила
"настаняване в специализирана институция" на дете в риск до навършване на
тригодишна възраст. За докладчик е определен съдия Магдалена Маринова.
Към ИМ е приложен и социален доклад. С определение от 27.09.2017 г. съдът
е докладвал молбата, допуснал е доказателства, насрочил е делото за
разглеждане в о.с.з. на 26.10.2017 г., с указания да се призоват страните. В
о.с.з. на 26.10.2017 г. е даден ход на делото, докладвано е, приети са писмени
доказателства. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение в срок. С решение № 1930 от 24.11.2017 г. малолетното дете е
настанено в специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за
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деца ”Вяра, Надежда, Любов”, гр. Бургас, до навършване на тригодишна
възраст. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 08.12.2017 г.
             Гр.д.  № 1870/2017 г. е образувано на 20.03.2017 г. по постъпила на
17.03.2018 г. ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 26 ЗЗДетето, посочена е
заинтересованата страна, с искане за прилагане на мярка за закрила
"настаняване в специализирана институция" на дете в риск до навършване на
тригодишна възраст. Към ИМ е приложен и социален доклад. Поради
техническа грешка в протокола за избор на докладчик  от 20.03.2017 г.,
делото е преразпределено същия ден на съдия Димана Кирязова.  С
определение от 21.03.2017 г. съдът е разгледал молбата, допуснал е
доказателства, насрочил е делото за разглеждане в о.с.з. на 12.04.2017 г., с
указания да се призоват страните.  В о.с.з.  на 12.04.2017 г.  не е даден ход на
делото, поради нередовно призоваване на заинтересована страна и е
насрочено о.с.з. на 15.05.2017 г. След връчване на съобщението на лицето на
основание чл. 47 от ГПК на 04.05.2017 г., в о.с.з. на 15.05.2017 г.  делото е
докладвано, приети са писмени доказателства. Даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 674 от
16.05.2017 г. малолетното дете е настанено в специализирана институция –
Дом за медико-социални грижи за деца ”Вяра, Надежда, Любов”, гр. Бургас,
до навършване на тригодишна възраст. Решението не е обжалвано и е влязло
в сила на 06.06.2017 г.
              Гр.д. № 876/2017 г. е образувано на 06.02.2017 г. по постъпила на
06.02.2018 г. ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 26 ЗЗДетето, посочена е
заинтересованата страна, детето, с искане за прилагане на мярка за закрила
"настаняване в специализирана институция" на дете в риск до навършване на
тригодишна възраст. Към ИМ е приложен и социален доклад. Делото е
разпределено същия ден на съдия Моника Яханаджиян.  С определение от
07.02.2017 г. съдът е приел молбата за  допустима, допуснал е доказателства,
конституирал е страните, насрочил е делото за разглеждане в о.с.з. на
28.02.2017 г., с указания да се призоват страните. В о.с.з. на 28.02.2017 г.  е
даден ход на делото, докладвано е съобразно проекто-доклада, приети са
доказателства, изискан е нов социален  доклад от ДСП-Бургас за условията
към настоящия момент в дома на заинтересованата страна, допуснат е разпит
на свидетели и е насрочено о.с.з.  на 04.04.2017  г.  В о.с.з.  е даден ход на
делото, събрани са гласни доказателства, приет е социалния доклад. Даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния
срок. С решение № 494 от 07.04.2017 г. малолетното дете е настанено в
специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за деца ”Вяра,
Надежда, Любов”, гр. Бургас, до навършване на тригодишна възраст.
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Решението е обжалвано с въззивна жалба от 24.04.2017 г., по която на
07.06.2017 г. е образувано в.гр.д. № 852/2017 г., по описа на ОС-Бургас. С
окончателно рещение от 21.06.2017 г. ОС-Бургас е потвърдил акта на РС-
Бургас.
            Гр.д. №  5586/2017 г. е образувано на 01.08.2017 г. по постъпила на
01.08.2018 г. ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 26 ЗЗДетето, посочена е
заинтересованата страна, детето, с искане за прилагане на мярка за закрила
"настаняване в специализирана институция" на дете в риск за срок от една
година. Към ИМ е приложен и социален доклад. Делото е разпределено
същия ден на съдия Светлана Янева. С определение от 02.08.2017 г. съдът е
приел молбата за  допустима, допуснал е доказателства, насрочил е делото за
разглеждане в о.с.з. на 22.08.2017 год.,  за когато са призовани страните.
Призовката е получена от майката на 14.08.2017 г. В о.с.з. на 22.08.2017 г.
проведено от съдия Иван Дечев, е даден ход на делото, докладвано е
съобразно определението на съда, приети са доказателства. Даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С
решение № 1300 от 24.08.2017 г. малолетното дете е настанено в
специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за деца, гр.
Бургас, за срок от една година, считано от постановяване на решението.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 05.09.2017 г.
            Гр.д.  № 6748/2017 г. е образувано на 11.09.2017 г. по постъпила на
11.09.2018 г. ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 26 ЗЗДетето, посочени са
заинтересовани страни, детето, с искане за прилагане на мярка за закрила
"настаняване в специализирана институция" на дете в риск до навършване на
тригодишна възраст. Към ИМ е приложен и социален доклад. Делото е
разпределено същия ден на съдия Веселин Белев. С ненаименован
ръкописен акт от 12.09.2017 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з.
на 09.10.2017 г., за когато са призовани страните. В о.с.з. на 09.10.2017 г. е
даден ход на делото, изслушани са страните, приети са доказателства. Даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния
срок. С решение № 1634 от 18.10.2017 г. малолетното дете е настанено в
специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за деца ”Вяра,
Надежда, Любов”, гр. Бургас, до навършване на тригодишна възраст или
настъпване на други законни причини за изменение или прекратяване на
мярката за закрила. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 16.11.2017
г.
             Гр.д.  № 2602/2017 г. е образувано и разпределено на съдия Силвия
Петрова, на 11.04.2017 г. по постъпила същия ден ИМ от Д”СП”–Бургас по
чл. 28  ЗЗДетето, посочена е заинтересованата страна, непълнолетно дете, с
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искане за настаняване на детето в Кризисен център за срок от 6 месеца. Към
ИМ е приложен и социален доклад. С определение от 12.04.2017 г. съдът е
конституирал страните, допуснал е писмени доказателства, насрочил е делото
за разглеждане в о.с.з. на 10.05.2017 г.,  за когато са призовани страните. В
о.с.з.  на 10.05.2017  г.  е даден ход на делото,  докладвано е,  изслушани са
страните и детето, приети са доказателства, изискан е нов социален доклад.
Отложено е за 29.05.2017 г., когато е приет е социалният доклад, даден ход по
същество  и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С
решение № 880 от 21.06.2017 г. непълнолетното дете е настанено в Кризисен
център за срок до 15.09.2017 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на
19.07.2017 г.

През 2018 година в съда са образувани 74 броя дела по Закона за
закрила на детето.

съдия
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 6
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 5
ИВЕЛИНА МАВРОДИЕВА 5
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 4
ИВАН  ДЕЧЕВ 7
КАЛИН  КУНЧЕВ 5
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 5
РАЙНА  КИРЯКОВА 5
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 3
СИЯНА  ДИМИТРОВА 2
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 3
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 5
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 4
АННА ЩЕРЕВА 4
АСЕН  РАДЕВ 4
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 3
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 3
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 1

  Общ брой 74

             Проверени бяха:
              Гр.д. № 2812/2018 г. е образувано и разпределено на 20.04.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от АСП, Д”СП” – Бургас по чл. 26, ал. 2, вр.



155

чл.  25  ЗЗДетето,  с посочени заинтересовани страни –  двама родители и
детето, с искане за прилагане на мярка за закрила - настаняване в
специализирана институция на дете в риск. За докладчик е определена съдия
Райна Кирякова. Към ИМ е приложен и социален доклад. С разпореждане
от 23.04.2018 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 16.05.2018
г. с призоваване на молителя и родителите. В о.с.з. на 16.05.2018 г. е даден
ход на делото. Докладвана е молбата. Приети са представените писмени
доказателства. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение в срок. С решение № 1005 от 21.05.2018 г. малолетното дете е
настанено в специализирана институция Дом за медико-социални грижи –
Бургас за срок от 1 година. Допуснато е незабавно изпълнение. Решението не
е обжалвано и е влязло в сила на 07.06.2018 г.
            Гр.д. № 3724/2018 г. е образувано и разпределено на 22.05.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от АСП,   Д”СП”  –  Бургас по чл.  26   и чл.  25
ЗЗДетето с посочени заинтересована страна –  майка и детето,  с искане за
прилагане на мярка за закрила "настаняване на детето в специализирана
институция". За докладчик е определена съдия Ивелина Мавродиева. Към
ИМ е приложен и социален доклад. С определение от 23.05.2018 г. съдът е
конституирал страните, допуснал е доказателства и е насрочил делото за
разглеждане в о.с.з. на 21.06.2018 г. В о.с.з. на 21.06.2018 г. и на 10.07.2018 г.
не е даден ход на делото, поради нередовното призоваване на майката, не е
установен адрес, на който да бъде намерена, въпреки усилията на съда и
изпратените съобщения.  Заседанието е отложено за 18.09.2018  г.  В о.с.з.  на
18.09.2018 г. майката не присъства уведомена,  даден е ход на делото и е
докладвано. Приети са представените писмени доказателства. Даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение
№ 1862 от 27.09.2018 г. детето е настанено в специализирана институция, до
навършване на три години.  Допуснато е незабавно изпълнение. Решението не
е обжалвано и е влязло в сила на 24.11.2018 г.
             Гр.д. № 7300/2018 г. е образувано и разпределено на 12.10.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 28 ЗЗДетето, посочени
са заинтересовани страни, с искане за прилагане на мярка за закрила
"настаняване в специализирана институция" на дете в риск до навършване на
три години. За докладчик е определен съдия Калин Кунчев.  Към ИМ е
приложен и социален доклад.  С разпореждане от 15.10.2018 г. съдът е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 21.11.2018 г., с указания да се
призоват Д"СП"-Бургас и заинтересованата страна - майка на детето. В о.с.з.
на 21.11.2018  г.  е даден ход на делото.  Докладвана е молбата,  приети са
писмени доказателства. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
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произнесе с решение в срок. С решение № 2463 от 28.11.2018 г. детето е
настанено в специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за
деца ”Вяра,  Надежда,  Любов”,  гр.  Бургас,  до навършване на 3-годишна
възраст или настъпване на причина за промяна на мярката за закрила или за
прекратяване на настаняването. Решението не е обжалвано и е влязло в сила
на 13.12.2018 г.
             Гр.д. № 8766/2018 г. е образувано и разпределено на 26.11.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 26  ЗЗДетето, посочена
е заинтересованата страна - родител и законен представител на малолетно
дете,  посочено е детето,  с искане за прилагане на мярка за закрила
"настаняване в специализирана институция" на дете в риск за срок от една
година. За докладчик е определен съдия Стоян Мутафчиев.  Към ИМ е
приложен и социален доклад.  С определение от 27.11.2018  г.  съдът е
разгледал молбата, допуснал е доказателства, насрочил е делото за
разглеждане в о.с.з. на 17.12.2018 г., призовал е Д"СП"-Бургас,
заинтересованата страна - майка на детето  и РП-Бургас. В о.с.з. на 17.12.2018
г. е даден ход на делото, докладвана е молбата, приети са писмени
доказателства, изслушана е майката. Даден е ход по същество и съдът е
обявил,  че ще се произнесе с решение в срок.  С решение № 2638  от
19.12.2018 г. детето е настанено в специализирана институция – Дом за
медико-социални грижи за деца ”Вяра, Надежда, Любов”, гр. Бургас, за срок
от една година. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 10.01.2019 г.

Гр.д.  № 1625/2018 г. е образувано и разпределено на 07.03.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 30а от ЗЗДетето,
посочени са заинтересованите страни - родител на непълнолетно дете,
посочено е детето, и приемен родител, с искане за настаняване на детето в
приемно семейство до навършване на пълнолетие, с ползване на услуга
заместваща приемна грижа. За докладчик е определен съдия Панайот
Атанасов. Към ИМ е приложен и социален доклад. С разпореждане от
08.03.2018 г. съдът е разгледал молбата, допуснал е доказателства, насрочил е
делото за разглеждане в о.с.з. на 28.03.2018 г., призовал е Д"СП"-Бургас,
непълнолетното дете и заинтересованите страни - майка на детето  и
приемния родител. В о.с.з. на 28.03.2018 г. е даден ход на делото. Докладвана
е молбата, приети са писмени доказателства, изслушани са детето и
приемният родител. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе до края на същия ден. С решение № 530 от 28.03.2018 г. е
променена мярката за закрила, като непълнолетното дете е настанено в
професионалното приемно семейство за срок до навършване на пълнолетие, а
ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна
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възраст.  Съдът е определил на основание чл.  20,  ал.  4,  т.  3,  ППЗЗД
непълнолетното дете, да ползва заместваща приемна грижа. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила на 24.04.2018 г.
              Гр.д. № 555/2018 г. е образувано на 19.01.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 26 ЗЗДетето, посочена е
заинтересованата страна - родител и законен представител на малолетно дете,
посочено е детето, с искане за прилагане на мярка за закрила "настаняване в
специализирана институция" на дете в риск за срок до навършване на
тригодишна възраст.  Разпределено е на 22.01.2018  г.  и за докладчик е
определен съдия Асен Радев. Към ИМ е приложен и социален доклад. С
определение от 22.01.2018 г. съдът е допуснал доказателства, насрочил е
делото за разглеждане в о.с.з. на 23.02.2018 г., призовал е заинтересованата
страна - майка на детето и Д"СП"-Бургас, изискал е актуален социален
доклад. Постъпила е молба от майката за настаняване на детето при роднини.
В о.с.з. на 23.02.2018 г. е даден ход на делото. Докладвана е молбата, приети
са писмени доказателства, изслушани са майката и роднините. Даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение
№ 330 от 27.02.2018 г. детето е настанено в семейство на роднини, за срок до
навършване тригодишна възраст. Решението не е обжалвано и е влязло в сила
на 14.04.2019 г.
              Гр.д.  № 6620/2018 г. е образувано и разпределено на 13.09.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 28 ЗЗДетето, посочена
е заинтересованата страна - родител на малолетно дете, посочено е детето, с
искане за прилагане на мярка за закрила "настаняване в специализирана
институция" на дете в риск до навършване на три години. За докладчик е
определен съдия Веселин Белев. Към ИМ е приложен и социален доклад. С
кратко ръкописно разпореждане от 14.09.2018 г. съдът е насрочил делото за
разглеждане в о.с.з. на 15.10.2018 г., с указания да се призоват страните.
Делото е преразпределено  ръчно на 28.09.2018 г. на съдия Радостина
Иванова. В о.с.з. на 15.10.2018 г. не е даден ход на делото, поради нередовно
призоваване на майката като заинтересована страна. Изискана е справка за
адреса по трудови договори на  майката и о.с.з. е насрочено на 22.11.2018 г. В
о.с.з.  е даден ход на делото,  докладвана е молбата,  приети са писмени
доказателства. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение в срок. С решение № 2606 от 17.12.2018 г. детето е настанено в
специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за деца ”Вяра,
Надежда, Любов”, гр. Бургас, до навършване на 3-годишна възраст или
настъпване на причина за промяна на мярката за закрила или за прекратяване
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на настаняването. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 31.01.2019
г.
              Гр.д.  № 5933/2018 г. е образувано и разпределено на 13.08.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 30а ЗЗДетето,
посочени са заинтересованите страни - родител и законен представител на
малолетно дете, детето, приемен родител, с искане за настаняване на детето в
приемно семейство до навършване на пълнолетие, с ползване на услуга
заместваща приемна грижа. За докладчик е определена съдия Анна Щерева.
Към ИМ е приложен и социален доклад. С разпореждане от 14.08.2018 г.
съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 13.09.2018 г., призовал е
Д"СП"-Бургас, заинтересованите страни. В о.с.з. на 13.09.2018 г. е даден ход
на делото. Докладвана е молбата, приети са писмени доказателства. Даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение № 1831 от 25.09.2018 г. малолетното дете е настанено в
професионално приемно семейство за срок до навършване на пълнолетие, а
ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст.  Съдът е определил,  на основание чл.  20,  ал.  4,  т.  3,  ППЗЗД,
непълнолетното дете  да ползва социална услуга - заместваща приемна грижа.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 10.10.2018 г.
              Гр.д. № 3345/2018 г. е образувано и разпределено на 10.05.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от Д”СП”–Бургас по чл. 26 ЗЗДетето, посочена
е заинтересованата страна, детето, с искане за продължаване на мярка за
закрила "настаняване в специализирана институция" на дете в риск до
навършване на седем годишна възраст. За докладчик е определена съдия
Дарина Йорданова. Към ИМ е приложен и социален доклад. С определение
от 11.05.2018 г. съдът е конституирал заинтересована страна, съобщил е
проекта за доклад, насрочил е делото за разглеждане в о.с.з. на 21.06.2018 г., с
указания да се призоват страните.  В о.с.з.  на 21.06.2018  г.  е даден ход на
делото, докладвано е, приети са писмени доказателства. Даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение
№ 1362 от 25.06.2018 г. детето е настанено в специализирана институция –
Дом за медико-социални грижи за деца ”Вяра, Надежда, Любов”, гр. Бургас,
до навършване на 7-годишна възраст или настъпване на причина за промяна
на мярката за закрила или за прекратяване на настаняването. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила на 17.07.2018 г.

Гр.д.  № 5784/2018 г. е образувано и разпределено на съдия Невена
Ковачева, на 02.08.2018 г. по постъпила същия ден ИМ от Д”СП”–Бургас по
чл. 26 ЗЗДетето, посочена е заинтересованата страна, детето, с искане за
прилагане на мярка за закрила "настаняване в специализирана институция" на
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дете в риск за срок до навършване на тригодишна възраст.  Към ИМ е
приложен и социален доклад. С определение от 03.08.2018 г. съдът е
допуснал писмени доказателства, насрочил е делото за разглеждане в о.с.з. на
04.09.2018 г.,  за когато са призовани страните. В о.с.з. на 04.09.2018 г. е
даден ход на делото, като се е явил и е конституиран бащата на детето,
докладвано е делото, изслушани са страните, приети са писмени
доказателства, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение в законния срок. С решение № 1794 от 13.09.2018 г. малолетното
дете е настанено в специализирана институция – Дом за медико-социални
грижи за деца ”Вяра, Надежда, Любов”, гр. Бургас за срок от 6 месеца.
Решението е обжалвано от бащата с въззивна жалба от 04.10.2018 г., по която
на 25.10.2018 г. е образувано в.гр.д.  № 1637/2018 г., по описа на ОС-Бургас.
С окончателно решение от 12.12.2018 г. ОС-Бургас е отменил акта на РС-
Бургас и е отхвърлил молбата на Д”СП”–Бургас.

КОНСТАТАЦИИ:
           При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДетето, се установи,
че същите са образувани и разпределяни в деня на постъпване на исканията
от съответната Д“СП“, или най-късно - на следващия работен ден.
          По всички проверени дела се спазва разпоредбата на чл.  28,  ал.  1
ЗЗДетето, съгласно която исканията за настаняване на дете в семейство на
роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана институция,
са подсъдни на районния съд по настоящ адрес на детето.
           Делата са разгледани в открито съдебно заседание, с призоваване на
молителя, заинтересованите лица и при довеждане на децата, навършили 10
годишна възраст, които са изслушвани. Съдията е насрочвал о.с.з. с нарочно
разпореждане или определение, постановявано в срок до 1 ден от образуване
и разпределение на делото. По изключение, само по две от делата актът е
постановен в тридневен и шестдневен срок.
          Изискването на чл.  28,  ал.  3  ЗЗДетето за незабавно разглеждане на
искането в открито заседание,  с оглед необходимостта от призоваване и
уведомяване на участниците в производството, както и на действията по
образуване, разпределение, докладване и подготовка на делото за
разглеждане в о.с.з., въпреки че не се извършва размяна на книжа, не може да
бъде изпълнено на практика. Съдиите, обаче, са насрочвали откритото
заседание в кратки срокове и разглеждането на делото е приключвало
обичайно в едно о.с.з., най-много в две. Решението също е постановявано в
изключително кратки срокове,  предвид спазване на разпоредбата на чл. 28,
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ал. 4 ЗЗДетето за произнасяне с решение в едномесечен срок от постъпване на
искането.
           Производствата по проверените дела, от депозиране на искането в съда
до постановяване на съдебното решение са продължили в срокове до 1 месец,
1 месец до 2 месеца, 2 месеца. Само по гр.д. № 6620/2018 г. производството е
продължило 3 месеца, а по гр.д. № 3724/2018 г. – 4 месеца. По тези дела са
проведени повече от едно о.с.з., отлагани, заради нередовна процедура по
призоваване на родител, което предполага, съответните социални служби да
изпълняват стриктно задълженията си по установяване на актуалните адреси
на заинтересованите страни още към датата на подаване на молбата си в съда.
          Следва да се положат усилия и да се предвидят и вземат подходящи
мерки с оглед ускоряване разглеждането на делата по ЗЗДетето и
приключването им със съдебен акт в рамките на срока по чл.  28,  ал.  4
ЗЗДетето.

5.3. Граждански дела по Закона за защита срещу домашното
насилие
          През 2017 година в съда са образувани 132 броя дела по Закона за
защита от домашно насилие, разпределени по съдии, както следва:

Съдия Брой
АННА  ЩЕРЕВА 7
АСЕН  РАДЕВ 8
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 10
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 8
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 9
ИВАН  ДЕЧЕВ 10
ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 9
КАЛИН  КУНЧЕВ 9
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 10
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 11
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 8
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 1
РАЙНА  КИРЯКОВА 8
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 10
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 8
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 6

Проверени дела:
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Гр.д. № 311/2017 г. е образувано на 19.01.2017 г. от председателя на
съда по постъпила на същата дата молба с посочено правно основание чл. 8, т.
1, вр.  чл. 18, ал. 1 ЗЗДН. Разпределено е на 19.01.2017 г. от съдия Яна Колева
между 16 съдии, при изключване на 2, отсъстващи поради командироване в
ОС - Бургас и болнични, при участие на 100% за всеки съдия и 71% за Анна
Щерева. За докладчик е определен съдия Веселин Белев. С определение от
19.01.2017 г. съдията е уважил искането на молителя за издаване на заповед
за незабавна защита, приел е представените с молбата писмени доказателства,
насрочил е делото за разглеждане в о.с.з. на 16.02.2017 г. Разпоредил е
връчване на преписи, указал е на ответника задължението за представяне на
доказателства до о.с.з., изискал е справки  за съдимост, наложени мерки по
ЗЗДН и удостоверение за ответника дали се води на психиатричен отчет.
Съдебната заповед за незабавна защита с действие до приключване на делото
с влязъл в сила акт, е издадена на 19.01.2017 г. и на 20.01.2017 г. е изпратена
на органите на МВР за сведение и изпълнение. В о.с.з. на 16.02.2017 г. съдът е
дал ход на делото,  изслушал е явилите се страни,  докладвал е делото по чл.
146 ГПК, приел е представените и получени от трети, неучастващи в процеса
лица доказателства, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение в законоустановения срок. С решение № 282/06.03.2017 г. съдът е
приел за установено извършеното от ответника домашно насилие,  определил
е мерки за принуда, предупредил е ответника за последиците, постановил е
издаване на заповед за защита по чл.  15,  ал.  2  ЗЗДН.  Посочено е,  че
решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчване на препис,
пред БОС.  На 06.03.2017  г.  е издадена съдебната заповед  по чл.  15  ЗЗДН.
Съобщенията са изпратени на страните на 06.03.2017 г. и са връчени
съответно на 10.03. и 13.03.2017 г.

Гр.д. №1200/2017 г. е образувано на 20.02.2017 г., по постъпила на
същата дата молба, разпределено е от съдия Светлин Иванов между 14 съдии
при изключване на 4, от които 2 – в отпуск и 2 – командировани в друг съд.
За докладчик е определен съдия Калин Кунчев. С определение от 20.02.2017
г. съдията е постановил издаване на заповед за незабавна защита, насрочил е
о.с.з. на 15.03.2017 г., наредил изпращане на преписи на ответника и му е
указал задължението за представяне на доказателства до насроченото о.с.з.
Съдебната заповед за незабавна защита е издадена на 20.02.2017 г. В о.с.з. на
15.03.2017  г.  не е даден ход на делото,  поради нередовно призоваване на
ответника. Следващото о.с.з. е насрочено за 05.04.2017 г., когато отново не е
даден ход заради нередовно призоваване на ответника. Делото е отложено за
10.05.2017 г.,  с призоваване на ответника чрез органите на МВР. В о.с.з. на
10.05.2017  г.  съдът е дал ход на делото,  изслушал е явилите се страни,
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докладвал е делото съобразно чл. 146 ГПК, приел е писмените доказателства
и е дал ход по същество. Обявил е, че ще произнесе с решение в срок. С
решение № 745 от 29.05.2017 г. съдът е приел за установено извършването на
домашно насилие от ответника, постановил е мерки за принуда, наредил
издаване на заповед по чл. 15 ЗЗДН. Обявен е реда и срока за въззивното
обжалване на решението. Заповедта по чл. 15 ЗЗДН е издадена на 29.05.2017
г. Съобщенията са изпратени на страните на 29.05.2017 г. Решението не е
обжалвано.

Гр.д. № 1699/2017 г. е образувано на 09.03.2017 г. от председателя на
съда по постъпила на същата дата молба с посочено правно основание чл. 4,
вр. чл. 8, т. 1, и чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е на 09.03.2017 г. от съдия Щерева
между 11 съдии, при изключване на 5, отсъстващи поради командироване в
друг съд, отпуск и участие в семинар. За докладчик е определена съдия
Ивелина Мавродиева. С определение от 09.03.2017 г. съдията е наложил
мерки за незабавна защита,  насрочил е делото за разглеждане в о.с.з.  на
04.04.2017 г. Разпоредил е връчване на преписи, указал е на ответниците
задължението за представяне на доказателства до о.с.з. Съдебната заповед за
незабавна защита с действие до приключване на делото с влязъл в сила акт, е
издадена на 09.03.2017 г. В о.с.з. на 04.04.2017 г. съдът е дал ход на делото,
изслушал е явилите се страни, конституирал е Д „СП“ – Бургас като страна в
производството и е указал на същата да изпрати представител за следващото
с.з. или изготви социален доклад, да изпрати социален работник за
евентуално изслушване на дете, приел е писмените доказателства, допуснал е
гласни и е отложил делото за 11.05.2017 г. Социален доклад е депозиран на
03.05.2017 г. В о.с.з. на 11.05.2017 г. е даден ход на делото, докладвани са
постъпилите доказателства и са приети, предявено е на страните веществено
доказателство, изслушана е една от молителките на основание чл. 15
ЗЗДетето, разпитан е свидетел, за събиране на доказателства с.з. е отложено
за 20.06.2017 г. В о.с.з. на 20.06.2017 г.  са приети писмени доказателства,
разпитан е свидетел и е даден ход по същество.  Съдът е обявил,  че ще се
произнесе с решение в срок. С решение № 910/20.06.2017 г. съдът е
отхвърлил молбата. Съобщенията са изпратени на страните на 29.06.2017 г. и
са връчени съответно на 29.06. и 30.06.2017 г.
              На 06.07.2017 г. е постъпила въззивна жалба, която е администрирана
своевременно и на 01.08.2017 г. делото е изпратено по компетентност на ОС-
Бургас. С решение № IV-58 от 28.09.2017 г. по в.гр.д. № 1170/2017 г. ОС -
Бургас е отменил обжалваното решение и вместо него е постановил друго, с
което е приел за установено извършеното домашно насилие със съответните
последици.
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               Гр.д. № 1746/2017 г. е образувано на 13.03.2017 г. от председателя,
по постъпила на същата дата молба по чл. 8, вр. чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е
на 13.03.2017 г. от съдия Щерева между 10 съдии, при изключване на 6 –
отсъстващи поради командировка в друг съд, отпуск и участие в семинар. За
докладчик е определена съдия Димана Кирязова. С определение от
13.03.2017 г. съдията-докладчик е приел молбата за редовна и допустима,
издал е съдебна заповед за незабавна защита, насрочил е о.с.з. на 12.04.2017
г., указал е и е дал възможност за ангажиране на доказателства. По постъпила
на 06.04.2017 г. молба от молителката, съдът е обявил, че ще се произнесе в
о.с.з. В о.с.з. на 12.04.2017 г. е даден ход на делото, изслушана я явилата се
молителка, отхвърлена е молбата за предоставяне на правна помощ, извършен
е доклад по чл. 146 ГПК, приети са писмените доказателства и е даден ход по
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение №
519/12.04.2017 г., което не е обявено в о.с.з., според записаното в протокола,
съдът е наложил мерки за защита и глоба, издал е заповед за защита. С
решение № 559/19.04.2017 г. е допусната поправка на допуснатите грешки в
основното решение. Съобщения с преписи от решенията са връчени
незабавно на страните. Решенията не са обжалвани и са влезли в сила.

Гр.д. № 2937/2017 г. е образувано на 27.04.2017 г. от председателя,
по постъпила на същата дата молба по чл. 8, вр. чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е
на 27.04.2017 г. от съдия Яна Колева между 10 съдии, при изключване на 8 –
отсъстващи поради командировка в друг съд, платен и болничен отпуск,
отпуск по майчинство. За докладчик е определена съдия Моника
Яханаджиян. С определение от 27.04.2017 г. съдията-докладчик се е
произнесъл по искането за незабавна защита. Издал е заповед за незабавна
защита на същата дата. С друго определение от същата дата е насрочил  о.с.з.
на 16.05.2017 г., указал е на страните да изчерпят всичките си
доказателствени искания до първото о.с.з. и е изискал справки от ОД МВР –
Бургас и от РС – Бургас.  В о.с.з. на 16.05.2017 г. не е даден ход на делото,
производството е оставено без движение с указания за представяне на
доказателства за регистрирани адреси на ответника.  Указанията са изпълнени
с молба от 26.05.2017  г.,  след издаване на съдебни удостоверения.  С
определение от 29.05.2017 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
04.07.2017 г. , когато отново не е даден ход на делото поради нередовно
призоваване на ответника, предвид неизтекъл срок от връчването на
уведомлението по чл. 47 ГПК до с.з. Делото е отложено за 21.08.2017 г.,
когото отново не е даден ход, на ответника е назначен особен представител
при условията на чл. 47 ГПК и молителката е задължена да внесе депозит за
възнаграждението му С определение от 24.08.2017 г. молителката е
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освободена от заплащане на разноските за особен представител, поети от
бюджета на съда. На 31.08.2017 г. е постъпило уведомителното писмо от БАК
и с определение от 01.09.2017 г. съдът е назначил посочения адвокат за
особен представител, наредил е изпращане на преписи от молбата за отговор
и представяне на доказателства. Отговор е депозиран на 02.10.2017 г. С
разпореждане от 03.10.2017 г. съдът е насрочил о.с.з. на 17.10.2017 г., когато е
дал ход на делото, изслушал е страните, извършен е доклад по чл. 146 ГПК,
приети са писмените доказателства и е даден ход по същество. Съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 1658/20.10.2017
г., което не е обявено в о.с.з., съдът е наложил мерки за защита и глоба, издал
е заповед за защита. Съобщения с преписи от решението са изпратени на
страните на 24.10.2017 г. и са връчени на 25 и 26.10.2017 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила.

   Гр.д. № 3827/2017 г. е образувано на 01.06.2017 г., по постъпила на
същата дата молба по чл. 8 и  чл. 18 ЗЗДН. Образувано е и разпределено  на
01.06.2017 г. от съдия Светлин Иванов, между 14 съдии, при изключване на 4
– отсъстващи поради командировка в друг съд, отпуск,болничен и отпуск по
майчинство. За докладчик е определена съдия Магдалена Маринова.  С
определение от 01.06.2017 г. съдията-докладчик е приел молбата за редовна и
допустима, издал е съдебна заповед за незабавна защита, конституирал е
непълнолетната, навършила 14- годишна възраст молителка като страна по
делото, действаща със съгласието на своята майка, насрочил е о.с.з. на
22.06.2017 г., разпоредил е да се уведоми Д“СП“ – Бургас, указал е на
ответника задължението за представяне на доказателства. Социалният доклад
е депозиран в съда на 21.06.2017 г. В о.с.з. на 22.06.2017 г. е даден ход на
делото,  изслушани са страните,  извършен е доклад по чл.  146  ГПК,
изслушано е навършилото 10-годишна възраст дете на основание чл. 15
ЗЗДетето, приети са писмените доказателства, разпитани са свидетели,
изискана е преписка от МВР и делото е отложено за 18.07.2017  г.  В
заседанието е даден ход на делото, оттеглено е доказателственото искане за
прилагане на непостъпилата преписка от МВР, допуснати и разпитани са
свидетели и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. С решение № 1235/14.08.2017 г. съдът е наложил мерки за
защита и глоба, издал е заповед за защита в уважената  част и е оставил без
уважение молбата в другата й част. С решение № 559/19.04.2017 г. е
допусната поправка на допуснатите грешки в основното решение.
Съобщенията са изпратени незабавно и  са връчени на страните от 15.08. до
28.08.2017 г. Решението не е обжалвано.
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Гр.д. № 6106/2017 г. е образувано на 15.08.2017 г. от съдия Щерева,
по постъпила на същата дата молба по чл. 8, вр. чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е
на 15.08.2017 г. от съдия Щерева между 6 съдии, при изключване на 12 –
отсъстващи поради командировка в друг съд /1/,  отпуск и отпуск по
майчинство/1/. За докладчик е определен съдия Иван Дечев. С определение
от 15.08.2017 г. съдията-докладчик е приел молбата за редовна и допустима,
издал е съдебна заповед за незабавна защита, насрочил е о.с.з. на 11.09.2017
г., допуснал е писмените доказателства, указал е изчерпване на
доказателствените искания до първото о.с.з.  В о.с.з. на 11.09.2017 г. не е
даден ход на делото, поради нередовно призоваване на ответника, изискана е
информация от ЦПЗ – Бургас, наредено е призоваване на ответника на
посочени адреси и делото е отложено за 16.10.2017 г. Тогава е даден ход на
делото при неявяване на страните, извършен е доклад по чл. 146 ГПК, приети
са писмените доказателства и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение в срок. С решение № 1711/26.10.2017 г. съдът е
наложил мерки за защита и глоба, издал е заповед за защита. Съобщения са
изпратени незабавно и са връчени на страните на 01.11. и 06.11.2017 г.
Решението не е обжалвано.

Гр.д. № 6508/2017 г. е образувано и разпределено  на 31.08.2017 г. от
съдия Щерева. Разпределено е между 3 съдии, при изключване на 15 – в
отпуск, отпуск по майчинство /1/ и командировка в ОС /1/. За докладчик е
определен съдия Панайот Атанасов.  Молбата по чл.  8,  ал.  1  ЗЗДН е
постъпила на 31.08.2017 г., подадена от ФЛ, като майка и законна
представителка на 2 малолетни деца против бащата. С разпореждане от
31.08.2017 г. е оставена без движение с указания за представяне на преписи за
ответника и Д“СП“ – Бургас. Указанията са изпълнени с молба от 31.08.2017
г. С разпореждане от 01.09.2017 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з.
на 18.09.2017 г., наредено е връчване на преписи на Д“СП“ и ответника, на
когото е указано задължението за представяне на доказателствата. С
определение от 01.09.2017 г. съдия Атанасов е уважил частично молбата по
чл.  18  ЗЗДН и е наложил мерки за незабавна защита.  На същата дата е
издадена и съдебна заповед за незабавна защита на двете малолетни деца,
действащи чрез своята майка и законна представителка. В о.с.з. на 18.09.2017
г.  е даден ход на делото, докладвана е молба с доказателствени искания на
молителката от 07.09.2017 г., изслушани са страните, делото е докладвано по
чл. 146 ГПК, приети са писмените доказателства, допусната е СПЕ, допуснати
са и са разпитани свидетели. Делото е отложено за 11.10.2017 г., когато е
даден ход, без уважение е оставено искане за прилагане на преписка на РП –
Бургас и делото е отложено по молба на вещото лице,  като му е дадена
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възможност за изготвяне на заключението. В о.с.з. на 15.11.2017 г. е даден
ход на делото, разпитани са свидетели, прието е депозираното на 07.11.2017 г.
заключение по СПЕ и е даден ход на устните състезания. Съдът е съобщил на
страните, че съдебният акт ще бъде обявен до 11:00 часа на 16.11.2017 г. С
решение № 1858 от 16.11.2017 г. съдът е отхвърлил молбата на А.Г.А. за
налагане мерки за защита в полза на двете малолетни деца срещу
осъществено срещу тях от бащата психическо и сексуално домашно насилие.
Съобщенията са изпратени незабавно на страните /двете деца и ответника/ и
са връчени на 16.11.2017 г. и на 22.11.2017 г.
             Постъпилата на 27.11.2017 г. въззивна жалба е администрирана
своевременно и делото е изпратено на ОС – Бургас на 14.12.2017 г. С решение
№ IV-5 от 13.02.2018 г.  по в.гр.д. № 1886/2017 г. ОС – Бургас е обезсилил
първоинстанционното решение и е върнал делото за ново разглеждане от друг
състав.
               Делото е постъпило в РС - Бургас на 20.02.2018 г. Образувано е под
нов № 1240/2018 г. на 20.02.2018 г. и е разпределено на съдия Ивелина
Мавродиева, която с определение от същата дата е конституирала като
страни в производството децата  и е назначила особен представител на
същите, в изпълнение на дадените задължителни указания в мотивите на
въззивното решение. Определеният от БАК адвокат е назначен с определение
от 01.03.2018 г. и делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 15.03.2018 г. В
о.с.з. на 15.03.2018 г. е даден ход на делото, изслушани са страните по чл. 143
ГПК,  извършен е доклад по чл.  146  ГПК,  съдът се е произнесъл по
доказателствените искания, приел е вече приетите по предишното дело
писмени доказателства, допуснал е свидетели за разпит в следващо с.з.,
изслушал е в.л. и е приел заключението му. В следващото о.с.з. на 12.04.2018
г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели, приел е писмени
доказателства и е дал ход по същество. Обявил е, че ще се произнесе с
решение в срок. С решение № 688/24.04.2018 г. съдът е отхвърлил молба на
А.Г.А. в качеството й на майка и законна представителка на двете малолетни
деца за осъществено спрямо децата домашно насилие от бащата. С решение
№ III-95 от 31.07.2018 г. по в.гр.д. № 847/2018 г. ОС – Бургас  е потвърдил
решението на РС – Бургас.

През 2018 година в съда са образувани 147 броя дела по Закона за
защита от домашно насилие. По съдии делата са както следва:

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 8
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 3
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РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 5
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 11
КРАСИМИР  СОТИРОВ 2
ИВАН  ДЕЧЕВ 10
РАЙНА  КИРЯКОВА 10
СТОЯН МУТАФЧИЕВ 9
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 7
КАЛИН  КУНЧЕВ 9
АСЕН  РАДЕВ 11
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 6
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 8
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 11
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 11
СИЯНА  ДИМИТРОВА 11
АННА  ЩЕРЕВА 6
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 5
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 4

   Общ брой 147

             Проверени дела:
Гр.д. № 637/2018 г. е образувано на 25.01.2018 г. от председателя, по

постъпила на същата дата молба за защита от домашно насилие. Разпределено
е на 25.01.2018 г. от съдебен служител Х.Д. между 15 съдии при изключване
на 3 – в отпуск по майчинство /2/ и командировка в ОС. За докладчик е
определена съдия Светлана Янева. С разпореждане от 25.01.2018 г. молбата
е оставена без движение с указания за уточняване на пострадалите лица,
което е извършено с молба от 07.02.2017 г. С определение от 08.02.2018 г.
съдия Янева е насрочила делото за разглеждане в о.с.з. на 07.03.2018 г.,
допуснала е писмените доказателства, указала е на ответника възможността
за ползване на правна помощ. Преди протокола за с.з. е приложен отговор от
ответника, постъпил в съда, без отбелязана дата. В о.с.з. на 07.03.2018 г. е
даден ход на делото,  изслушани са страните,  съдът е дал възможност на
молителя да изрази становище по отговора на ответника в 1-седмичен срок и
е отложил делото за 20.04.2018 г. С ненаименуван, ръкописен съдебен акт от
15.03.2018 г. съдът е допуснал до разпит по 1 свидетел на страните. В о.с.з. на
20.04.2018  г.  не е даден ход на делото и производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 05.06.2018 г. е постъпила молба от
молителката за възобновяване на производството, което съдът е възобновил с
определение от 06.06.2018 г. и е насрочил о.с.з. на 11.07.2018 г., когато е
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даден ход на делото.  Изслушани са страните по чл.  143  ГПК,  делото е
докладвано по чл. 146 ГПК, приети са писмените доказателства и съдът е
отложил с.з. за събиране на гласни доказателства за 14.08.2018 г. В о.с.з. на
14.08.2018 г.  делото е разгледано от съдия Невена Ковачева, която е дала
ход, допуснала е свидетели и ги е разпитала, оставила е без уважение
направени искания по доказателствата и е дала ход по същество. Обявила е,
че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 1732/17.08.2018 г. съдът е
отхвърлил молбата. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са
връчени на 05.09. и 25.09.2018 г. Решението не е обжалвано.

Гр.д. № 1819/2018 г. е образувано на 16.03.2018 г. от съдия Щерева по
постъпила на същата дата молба по чл. 8 и чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е на
16.03.2018 г. от съдебен служител Р.В. между 14 съдии, при изключване на 4,
поради командировка в ОС /2/ и отпуск по майчинство /2/. За докладчик е
определена съдия Анна Щерева. С разпореждане от 16.03.2018 г. съдията-
докладчик е изискал служебна справка  за съдимост на ответника и от НБДН.
С определение от същата дата съдът е издал заповед за незабавна защита,
напътил е страните към медиация, насрочил е о.с.з. на 12.04.2018 г., указал е
общо доказателствената тежест, разпоредил е връчване на преписи на
ответника с указание за задължението му в 2-седмичен срок да посочи и
представи доказателства. В о.с.з. на 12.04.2018 г. е даден ход на делото,
изслушана е явилата се молителка, приети са писмените доказателства,
разпитан е свидетел и е даден ход на устните състезания. Съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение в срок. С решение № 813 от 04.05.2018 г. молбата
е уважена, издадена е заповед за защита. Съобщенията са изпратени
незабавно и са връчени на 08. и 09.05.2018 г. Решението не е обжалвано.

Гр.д. № 1844/2018 г. е образувано на 19.03.2018 г. от съдия Щерева по
постъпила на същата дата молба по чл. 8 и чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е на
19.03.2018 г. от съдебен служител Х.Д. между 14 съдии, при изключване на 4,
поради командировка в ОС /2/ и отпуск по майчинство /2/. За докладчик е
определен съдия Стоян Мутафчиев. С определение от 19.03.2018 г. съдът е
наложил мерки за незабавна защита, насрочил е о.с.з. на 11.04.2018 г., указал
е на ответника възможността да ползва правна помощ, а на молителя – да
ангажира конкретни доказателства. В о.с.з. на 11.04.2018 г. е даден ход на
делото, изслушани са страните,  С протоколно определение № 2648, на
основание чл. 232 ГПК, вр. §1 от ЗР на ЗЗДН, съдът е прекратил
производството по делото и е обезсилил издадената заповед за незабавна
защита.

Гр.д. № 2345/2018 г. е образувано на 03.04.2018 г. от съдия Щерева по
постъпила на същата дата молба по чл. 8 и  чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е на
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03.04.2018 г. от съдебен служител Р. В. между 12 съдии, при изключване на 6,
поради командировка в ОС /2/,  отпуск по майчинство /2/  и отпуск.   За
докладчик е определена съдия Силвия Петрова. С разпореждане от
03.04.2018 г. съдията-докладчик е наредил извършване на служебна справка
за адресите на ответника по НБДН. С определение от същата дата съдът е
конституирал като страна по делото Д „СП“ – Бургас,  наложил е мерки за
незабавна защита, насрочил е о.с.з. на 30.04.2018 г., допуснал е писмените
доказателства по молбата. С определение от 13.04.2017 г. , по реда на чл. 213
ГПК, към гр.д. № 2345/2018 г. е присъединено гр.д.  № 2637/2018  г.,
образувано по молба на ответника срещу молителката, за разглеждане в общо
производство.  Разпоредено е препис от молбата по присъединеното дело да
се изпрати на молителката по настоящото. В о.с.з. на 30.04.2018 г. не  е даден
ход на делото, като на страните е дадена възможност да уредят доброволно
спора. Следващото о.с.з. е насрочено за 28.05.2018 г., когато е даден ход,
изслушани са страните по чл. 143 ГПК,  извършен е доклад по чл. 146 ГПК,
приети са писмените доказателства, допуснати са и са разпитани свидетели,
докладван е социалния доклад, депозиран на 25.05.2018 г. Делото е отложено
за 25.06.2018 г. за събиране на доказателства. В о.с.з. на 25.06.2018 г.   е даден
ход на делото, разпитан е свидетел и е даден ход на устните състезания.
Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 1648 от
25.07.2018 г. молбите са уважени частично, издадени са заповеди за защита.
Съобщенията са изпратени незабавно и са връчени на 27.07.2018 г. и
06.08.2017 г. Решението не е обжалвано.

Гр.д. № 2519/2018 г. е образувано на 10.04.2018 г. от съдия Щерева по
постъпила на същата дата молба по чл. 8 и чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е на
10.04.2018 г. от съдебен служител Р.В. между 11 съдии, при изключване на 7,
поради командировка в ОС /2/,  отпуск по майчинство /2/  и отпуск.  За
докладчик е определена съдия Дарина Йорданова. С определение от
11.04.2018 г. съдът е изготвил проект за доклад, наложил е мерки за незабавна
защита, насрочил е о.с.з. на 15.05.2018 г., указал е доказателствената тежест, а
на ответника  - и задължението по чл. 18, ал. 4 ЗЗДН, допуснал е писмените и
гласни доказателства, указал е на страните до първото о.с.з. да изчерпят
доказателствените си искания.  В о.с.з. на 12.04.2018 г. е даден ход на делото,
изслушани са страните, извършен е доклад по чл. 146 ГПК, приети са
писмените доказателства, разпитан е свидетел и е даден ход на устните
състезания. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение
№ 1253 от 12.06.2018 г. молбата е уважена, издадена е заповед за защита.
Съобщенията са изпратени незабавно и са връчени на 14.06.2018 г. Решението
не е обжалвано.
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Гр.д. № 3618/2018 г. е образувано на 21.05.2018 г. от съдия Щерева по
постъпила на същата дата молба по чл. 8 и чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е на
21.05.2018 г. от съдебен служител Х.Д. между 14 съдии, при изключване на 4,
поради командировка в ОС /2/ и отпуск по майчинство /2/. За докладчик е
определена съдия Светлана Янева. С определение от 22.05.2018 г. съдът е
отказал да издаде заповед по чл.  18,  ал.  1  ЗЗДН,  насрочил е о.с.з.  на
13.06.2018 г., указал е на ответника възможността за предоставяне на правна
помощ, допуснал е писмените доказателства. В о.с.з. на 13.06.2018 г. е даден
ход на делото в присъствие на преводач от български на руски език,
изслушани са страните, извършен е доклад по чл. 146 ГПК, приети са
писмени доказателства, разпитан е свидетел и делото е отложено за
30.07.2018 г., за разпит на още един свидетел. В о.с.з. на 30.07.2018 г. делото е
разгледано от съдия Асен Радев,  който е дал ход по същество.  Съдът е
обявил,  че ще се произнесе с решение в срок.  С решение № 1691  от
03.08.2018 г. молбата е уважена, издадена е заповед за защита. Съобщенията
са изпратени незабавно и са връчени на 13 и 14.08.2018 г.
            Постъпилата на 20.08.2018 г. въззивна жалба е администрирана
своевременно и делото е изпратено по компетентност на ОС – Бургас  на
07.11.2018 г., след отстраняване на нередовности при продължен срок за
изпълнение и размяна на книжа. С окончателно решение № IV-125 от
14.12.2018 г. по в.гр.д. № 1704/2018 г. ОС е потвърдил първоинстанционното
решение.

Гр.д. № 6990/2018 г. е образувано на 01.10.2018 г. от съдия Щерева по
постъпила на същата дата молба по чл. 8, вр. чл. 18 ЗЗДН. Разпределено е на
01.10.2018 г. от съдебен деловодител Н.Д. между 14 съдии, при изключване
на 5, поради командировка в ОС /2/ и отпуск по майчинство /1/, командировка
в друг съд /1/  и отпуск.  За докладчик е определена съдия Радостина
Петкова. С определение от 01.10.2018 г. съдът е наложил мерки за незабавна
защита, изготвил е писмен доклад на основание чл. 140, вр. чл. 146 ГПК,
указал е доказателствената тежест, допуснал е писмените доказателства,
разпоредил е извършване на служебни справки, дал е указания на страните
във връзка с процесуалните им задължения и доказателствата, насрочил е
о.с.з. на 25.10.2018 г.  В о.с.з. на 25.10.2018 г. е даден ход на делото,
изслушани са страните, извършен е доклад по чл. 146 ГПК, приети са
писмените доказателства и е даден ход на устните състезания. Съдът е
обявил,  че ще се произнесе с решение в срок.  С решение № 2202  от
07.11.2018 г. молбата е уважена частично, издадена е заповед за защита.
Съобщенията са изпратени незабавно и са връчени на 13 и 14.11.2018 г.
Решението не е обжалвано.



171

КОНСТАТАЦИИ:
 През 2018  г.  в РС –  Бургас  са образувани 15  граждански дела по

ЗЗДН повече  в сравнение с 2017 г. По всички проверени дела са постановени
актове по същество, производствата са приключили с решение, с изключение
на гр.д. № 1844/2018 г., производството по което е прекратено на основание
чл. 232 ГПК.

От проверените дела се установи, че са образувани и разпределени от
председателя или зам.председателя на съда през 2017 г., в деня на постъпване
на молбата  за защита по ЗЗДН, между граждански съдии, които не отсъстват
по обективни причини, на случаен принцип. През 2018 г. делата са
разпределени от съдебен служител, също незабавно.

Делата са докладвани незабавно на определения за докладчик съдия,
който е издал заповед за незабавна защита в рамките на изискуемия 24-часов
срок по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН. Със същия акт, с който е уважено искането за
незабавна защита, или с отделен, но пак от деня на постъпването на книжата,
съдията е насрочил о.с.з. до 1 месец, с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 1
ЗЗДН, като на ответника е съобщено задължението за представяне на
доказателства. По едно от делата е извършена размяна на книжа по реда на
чл. 131 ГПК, при положение, че тази процедура не се прилага в този вид
производства. При отлагане на делото, съобразно процесуалните правила,
следващото о.с.з. също е насрочвано до 1 месец. Основни причини за
отлагане на с.з. са нередовна процедура по призоваване, или за събиране на
доказателства.

 По нито едно от проверените граждански дела, решението не е
произнесено в о.с.з., съгласно изискването на чл. 15 ЗЗДН.  Всички съдии са
обявявали, че ще се произнесе с решение в срок. Решенията са постановени в
кратки срокове, от 1 или няколко дни до 1 месец от последното заседание. По
гр.д. № 6508/2017 г. в последното о.с.з., съдията е съобщил на страните, че
съдебният акт ще бъде обявен до определен час на следващия ден. При
уважаване на молбата е издавана заповед за защита. На страните са
изпращани съобщения с преписи от решението.

Делата са разглеждани и през съдебната ваканция, като при отсъствие
на съдията-докладчик, в този период са били администрирани или разгледани
в о.с.з. от дежурен съдия.
           Следва да бъде дадена препоръка за спазване на изискването за
обявяване на съдебното решение в о.с.з. – чл. 15 ЗЗДН.
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               6. Ненасрочени граждански дела, образувани през 2018 г., които
не са спрени

Към датата на проверката, по справката за неприключените граждански
дела по общия исков ред, се установиха образувани през 2018 г. граждански
дела, които все още не са насрочени за разглеждане в о.с.з. Делата бяха
проверени, предвид изтеклия срок  от  най-малко 6 месеца от образуваните им
до проверката, за да се изяснят причините за забавяне на насрочването.
          Бяха проверени:

· гр.д. № 8962/2018 г., образувано и разпределено на 03.12.2018г. г. по
постъпила на същата дата ИМ от ЮЛ срещу ФЛ  за установяване на
вземане с правно основание чл. 422 ГПК. Разпореждането по чл. 131
ГПК  е постановено 07.12.2018 г. С отделно разпореждане от същия ден
са дадени указания за връчване на книжата на ответника по реда на чл.
38 и чл. 47, ал. 1–3 ГПК.  Първото съобщение до ответника е изпратено
на 10.12.2018 г. и е върнато в цялост на 18.02.2019 г., след три
посещения на адреса и залепване на уведомление на вратата. На
28.03.2019 г. съдията докладчик  е изискал справка по Наредба № 14  от
2009 г. за постоянния и настоящ адрес на ответника, както и от НАП,
извършени незабавно. Изпратени са съобщения на 28.03.2019 г. едното
върнато с пояснение, че лицето не живее на адреса. С разпореждане от
21.05.2019 г. съдията е наредил съобщаването и уведомяването да се
извършат повторно по реда на чл.  47   ГПК,  с подробни указания до
връчителя  по настоящия адрес на ответника в гр.  София,  при
разграничаване на хипотезите по ал.  1  от разпоредбата.  Няма
последващи процесуални действия.

· гр.д. № 9167/2018 г., образувано и разпределено на 11.12.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от две ФЛ срещу друго ФЛ за
обезщетение за вреди с правно основание чл.  57 ЗЗД,  вр.  чл.  93 ЗС.  За
докладчик е определена съдия Ивелина Мавродиева. На 17.12.2018 г. е
постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. С отделно разпореждане от
същия ден са дадени указания за връчване на книжата на ответника по
реда на чл.  38 и чл.  47, ал. 1 – 3  ГПК. Първото съобщение до
ответника е  изпратено на 17.12.2018 г., върнато в цялост на 01.02.2019
г., с уведомление. С разпореждане от 12.03.2019 г. е указано да се
изискат данни за действията  по връчването и незабавно е изпратено
писмо до община Созопол за изискване на информация за връчването.
На 08.04.2019 г. са изискани справки по Наредба № 14  от 2009 г. за
постоянния и настоящ адрес на ответника, както  и от НАП.
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Изпратеното на 08.04.2019 г. съобщение е получено от ответника на
16.04.2019 г., който е депозирал отговор на 16.05.2019 г. С
разпореждане от 20.05.2019 г. ИМ е оставена без движение, с указания
за отстраняване на нередовности и изясняване на претенцията, които са
изпълнени  на 05.06.2019 г.  В изпълнение на  разпореждане от
07.06.2019 г. на ответника незабавно е  изпратен препис от
уточняващата молба на ищеца. Съобщение с преписа  е получено  на
03.07.2019 г.

· гр.д. № 8969/2018 г.  е образувано и разпределено на 04.12.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ с правно основание чл. 52 и чл. 45 ЗЗД.
За докладчик е определен съдия Калин Кунчев. С определение от
04.12.2018 г. производството е разделено. Исковата молба е оставена
без движение за конкретизиране на твърдяното противоправно
поведение.  Съобщението по чл. 131 ГПК до ответника е върнато в
цялост на 17.01.2019 г. На  30.01.2019 г. отново е изпратено съобщение,
също е върнато в цялост на 11.03.2019 г. С разпореждане от 19.03.2019
г. е изискана справка за адресна регистрация пот НБДН и са дадени
указания да се изпрати съобщение на адреса по справката.
Съобщението е изпратено на 20.03.2019 г., върнато в цялост, с посочен
от връчителя на 04.04.2019 г. нов адрес на лицето. С разпореждане от
15.04.2019 г. е указано да се изпрати ново съобщение на посочения
адрес от длъжностното лице по призоваването. Съобщение е изпратено
за връчване чрез община Созопол на 16.04.2019 г., а на 07.06.2019 г. е
изпратено писмо до длъжностното лице по призоваване при община
Созопол, с което съдът  го е задължил в тридневен срок да върне
разписката по делото.

· гр.д. № 9301/2018 г.  е образувано на 17.12.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ за установяване на вземане с правно основание чл. 422
ГПК. За докладчик е определен съдия Калин Кунчев. С разпореждане
от 18.12.2018 г., по чл. 131 ГПК, е наредено да се изпратят съобщения
до ответниците.  Съобщенията са изпратени на 20.12.2018 г., лицата не
са намерени на адресите и са залепени уведомления. До 07.02.2019 г.
лицата не са се явили за получаване на книжата и делото е оставено без
движение, даден е едноседмичен срок на ищеца да представи
доказателства за адресна регистрация на ответниците или да посочи
други адреси за призоваването им в страната или чужбина. С молба от
13.02.2019 г. ищецът е поискал да се приложи чл. 47, ал. 3 ГПК, като се
изиска служебна справка за адреси на лицата, както и да се удължи
срока за изпълнение. С определение от з.з. на 13.02.2019 г. е продължен
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срока за изпълнение с 1 месец, разпоредени са служебни справки от
НБДН за ответниците. Указано е на ищеца в горния срок да представи
справки за адресните регистрации на ответниците от Сектор
"Миграция" при ОД на МВР Бургас, за което да се снабди със съдебно
удостоверение. С молба от 01.03.2019 г. ищецът е представил справки и
удостоверения. С разпореждане от 05.03.2019 г. делото повторно е
оставено  без движение, с указания ищецът да посочи адрес за
призоваване на ответниците в страната или в чужбина, а при
невъзможност за това, евентуално да предприеме действията, описани в
чл. 48, ал. 1 ГПК. С молба от 08.03.2019 г. ищецът е поискал връчването
на съобщенията и книжата да се извърши чрез публикация в ДВ. С
разпореждане от 11.03.2019 г. е указано да внесе ДТ. Платежно
нареждане е представено на 14.03.2019 г. С определение от 15.03.2019
г. е разпоредено да се извърши публикация в неофициалния раздел на
“Държавен вестник” на съобщение до ответниците за заведеното дело.
Съобщението е публикувано в ДВ бр. 26 от 29.03.2019 г. С определение
от 17.04.2019 г.  съдът е допуснал особен представител на ответниците,
ИМ е оставена без движение за внасяне в едноседмичен срок на
възнаграждение за особен представител. С определение от з.з. на
07.05.2019 г. е назначен адвокат за особен представител. Поради отказ
на адвоката, с определение от 03.06.2019 г. е назначен друг адвокат, на
когото съобщението  с препис от ИМ е връчено на 05.06.2019 г.,
едномесечният срок е изтекъл на 05.07.2019 г.

· гр.д. № 5522/2018 г.  е образувано на 24.07.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ за  прекратяване на съсобственост на недвижим имот,
с правно основание чл.  34   ЗС,  вр.  чл.  341  ГПК.  За докладчик е
определен съдия Стоян  Мутафчиев. С разпореждане от 25.07.2018 г.
производството е оставено без движение, с указания за отстраняване на
нередовностите и вписване на исковата молба. Вписаната ИМ е
представена на 09.08.2018  г.   Разпореждане по чл.  131  ГПК  е
постановено на 10.09.2018 г. Съобщенията са изпратени на 10.09.2018
г.,  на адреса на ЮЛ е залепено уведомление. Книжата са връчени на
двете ФЛ на 01.11.2018 г. и на 31.01.2019 г. С разпореждане от
29.11.2019 г., връчването на ЮЛ е прието за редовно, на основание чл.
50 ГПК, на 02.11.2018 г. На 05.11.2018 г. е постъпила молба за спиране
на делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, поради наличие на
преюдициално дело между същите страни и с определение от з.з. на
13.11.2018 г. производството е спряно.  След служебна справка относно
движението  на преюдициалното дело, приключило на 14.02.2019 г., с
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определение от 08.03.2019 г. производството е възобновено и ИМ е
оставена БД за вписване  с нов ответник. На 04.04.2019  г. и 08.04.2019
г. са внесени вписана ИМ и вписано допълнение към ИМ. С
определение от 09.04.2019 г. производството е прекратено по
отношение на един от ответниците и е конституиран нов съделител -
ФЛ, на което на 11.04.2019 г. са изпратени книжата, съобщението е
върнато в цялост  след залепване на уведомление на адреса. На
21.06.2019 г. е разпоредено да се изготви справка за постоянен и
настоящ адрес на страната от НБДН, след което с разпореждане от
25.06.2019 г. книжата отново са изпратени за връчване. Отговор на ИМ
от първото ФЛ е получен на 23.04.2019 г., което с молба от 08.07.2019 г
е поискало прекратяване на делото спрямо последния съделител. С
определение от 09.07.2019 г. искането е оставено без уважение.

· гр.д. № 2739/2018 г.  е образувано на 18.04.2018 г. по постъпило на
същата дата по подсъдност т.д. № 121/2018г. на Окръжен съд – Бургас,
образувано по ИМ по чл. 422 от ГПК. За докладчик е определен съдия
Панайот Атанасов. След отстраняване на нередовности в исковата
молба, разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 08.05.2018 г.
Съобщенията са изпратени на 09.05.2018г., върнати в цялост. С
разпореждане от 31.05.2019 г. е разпоредено съобщение на първия
ответник да се изпрати на посочения адрес, за останалите да се изготви
служебна справка за адресната регистрация и да се изиска справка от
НАП за местоработата им. Вторият ответник е уведомен редовно чрез
адвокат, депозирал е отговор на ИМ на 17.09.2018 г. Третият ответник,
според справката в НБДН, е починал. На 28.06.2018 г. по указания на
съда ищецът е представил удостоверение за наследници.  С
разпореждане от з.з. на 29.06.2018г. на ищеца е указано да  уточни
разделна или солидарна е отговорността на ответниците. На 12.09.2018
г.  е изпратено напомнително съобщение на ищеца.  Внесена е молба на
11.10.2018 г. и с определение от 11.10.2018 г. производството отново е
оставено без движение за уточняване частите от процесните вземания,
дължими от всеки ответник разделно и за представяне преписи от
исковата молба и приложенията за връчване на ответник. На 14.12.2018
г. е внесена последваща молба за конституиране на наследници. С
определение от 17.12.2018 г. е указано да се уточни, поддържа ли се иск
срещу един от наследниците, както и да се представят преписи от
исковата молба за двама наследника. Съгласно указанията е внесена
молба от 29.01.2019 г. от ищеца. С определение от 29.01.2019 г. на
ищеца е даден срок да посочи каква част от всяко от процесните
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вземания претендира от двамата наследници. С молба от 28.03.2019 г.
са представени уточнения от ищеца. С определение от 31.03.2019 г. е
указано да се уточнят размерите на претенциите срещу всеки ответник
и разделна или солидарна отговорност се претендира. На 30.04.2019 г. е
внесена нова молба с уточнения. С определение от 07.05.2019 г. е
указано да се уточни какво е основанието на вземането и да се
представят преписи от молбата от 30.04.2019 г. за тримата ответници.
На 23.05.2019 г.  и на 02.07.2019 г.  са внесени още две молби от ищеца
с уточнения, по които с определения от з.з. на 23.05. и на 02.07.2019 г.
е указано да се уточни как е формирана сумата, дължима от първия
ответник и да се уточнят всички ответници по делото, както и какви
суми се претендират като дължими от всеки.

· гр.д. № 9111/2018 г.  е образувано на 10.12.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ за установяване на вземане по реда на чл. 422  ГПК. За
докладчик е определена съдия Ивелина Мавродиева. След отстраняване
на нередовности в ИМ, оставена без движение на два пъти, на
05.03.2019 г. е постановено разпореждане по чл.131 ГПК.  С отделно
разпореждане от същия ден са дадени указания за връчване на книжата
на ответника по реда на чл. 38 и чл. 47, ал. 1 – 3 от ГПК. Съобщението
до ответника е изпратено на 05.03.2019  г.  и е върнато в цялост на
15.04.2019 г. с  информация, че лицето не живее на адреса. На
08.05.2019 г. съдията докладчик  е изискал справка по Наредба № 14  от
2009 г. за постоянния и настоящ адрес на ответника, както и от НАП,
извършени незабавно. Изпратени са съобщения на 08.05.2019 г. и на
10.05.2019  г.,  върнати с информация,  че лицето живее в чужбина.  С
разпореждане от 11.05.2019 г. е наредено да се изпрати съобщение по
настоящ адрес, изпълнено на 03.06.2019 г.

· Гр.д. № 6557/2018 г.  е образувано и разпределено на 07.09.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от две ФЛ срещу 45 ФЛ  за делба  на
наследствен поземлен имот. За докладчик е определена съдия Светлана
Янева. След отстраняване на нередовности в ИМ, оставена без
движение на два пъти и продължаване на срока за изпълнение,  на
24.10.2018 г. е постановено разпореждане по чл. 131  ГПК.  Съобщения
са изпратени до страните на 26.10.2018 г., като част от съобщенията не
са връчени, поради ненамиране на лицата на посочените адреси.
Извършени са служебни справки за регистрирани адреси. С
определение от 30.01.2019 г. съдът е приложил съобщение до съделител
и е назначил особен представител, изпратено е искане до АК–Бургас за
определяне на адвокат. Със заповед № РД-13-43 от 11.02.2019 г., след
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преразпределение, делото е на доклад на съдия Димана Кирязова. С
разпореждане от 20.02.2019 г. е наредено съобщенията до съделител да
се изпращат на адреса на брат му, отменено е определението от
30.01.2019 г. за внасяне на депозит за особен представител. С
разпореждане от 29.03.2019 г. е наредено да се извърши ново връчване
на постоянен и настоящ адрес на две лица с дадени изрични указания на
връчителя.  На 22.05.2019  г.  е внесена молба от две от лицата с
пълномощно за процесуално представителство и адрес за призоваване,
на който на 27.05.2019 г. са изпратени съобщения по чл. 131 ГПК.
Последното съобщение е получено на 11.07.2019 г.

· Гр.д. № 6352/2018 г.  е образувано на 31.08.2018 г. по постъпила на
30.08.2018 г. ИМ за делба  на наследствен имот. За докладчик е
определена съдия Сияна Димитрова. След отстраняване на
нередовности в ИМ, оставена без движение на два пъти, на 20.11.2018 г.
е постановено разпореждане по чл.131 ГПК. Съобщенията са получени
съответно на 23.11.2018 г. и на 03.12.2018 г. Отговор на исковата молба
е получен на 20.12.2018 г. от ответника и на 28.12.2018 г. от областния
управител на област Бургас. С разпореждане от 24.01.2019 г.  ИМ е
оставена без движение с указания иска за делба да се насочи към други
наследници и да се представят доказателства за наследяване. На
30.04.2019 г. е внесена поправена ИМ. С разпореждане 07.05.2019г. е
наредено да се връчат преписи от ИМ на ответниците за отговор в
едномесечен срок. Съобщение е изпратено на 08.05.2019 г., получено на
28.05.2019 г.

· гр.д. № 5310/2018  г.  е образувано на 12.07.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ от ЮЛ срещу друго ЮЛ, регистрирано в РСловения  за
обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение,
съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на ЕП и ЕС, направено е
особено искане за обезпечаване на вземането и издаване на европейска
заповед за запор на банкови сметки на ответника. За докладчик е
определена съдия Магдалена Маринова. След отстраняване на
указаните нередовности с молба от 25.07.2018 г., с определение от з.з.
на 01.08.2018 г., съдът, на основание чл. 130 ГПК е прекратил
производството.  Обжалвано е с частна въззивна жалба от 09.08.2018 г.
по която пред ОС-Бургас е образувано на 16.08.2019 г. С определение
от 10.09.2018 г.  по в.ч.гр.д. № 1289/2018 г. ОС – Бургас е отменил акта
на РС – Бургас и е върнал делото за продължаване на
съдопроизводствените действия. С определение от 13.09.2018 г. РС-
Бургас е отказал да издаде европейска заповед за запор на банкови
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сметки на ответника. На 25.09.2018 г. е постановено разпореждане по
чл. 131  ГПК, вкл. за връчване на преписи от ИМ на ответник  по реда
на Регламент /ЕО/ №1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета
от 13.11.2007 г. Съобщение до ответника е изпратено на 08.10.2018 г.,
върнато на 12.11.2018 г., с удостоверение от получаващия орган, че
адресатът отказва да получи документите на основание на използвания
език. С разпореждане от 20.11.2018 г. ИМ е оставена  БД и на ищеца е
указано да представи в едноседмичен срок заверен превод на
документите и на ИМ на словенски език. Преводът е получен в съда на
25.04.2019 г. С разпореждане от 03.05.2019 г. производството по делото
е оставено без движение за представяне на преписи от преводите от
ищеца. Съобщението е получено на 10.05.2019 г. и преписи са
представени същия ден. С разпореждане от 22.05.2019 г. е разпоредено
да се връчат преписи на ответника по реда на Регламент /ЕО/  №
1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007 година.
Изпратени са на 22.05.2019 г., получени в Любляна на 29.05.2019 г.,
видно от приемателна разписка. С разпореждане от 05.07.2019 г. съдът
е посочил, че ИМ и приложенията са в производство по връчване,
поради което е наредил делото да се докладва за произнасяне след
връщане удостоверение за връчване/невръчване на документи, друг
формуляр по регламента или на 26.07.2019 г.

· гр.д. № 6372/2018 г.  е образувано на 31.08.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ от ФЛ срещу ЮЛ,   със седалище в София,  за
прогласяване нищожността на договор за паричен заем, с особено
искане за освобождаване от ДТ. Делото е разпределено на съдия Иван
Дечев. С определение от 07.09.2018 г.  исковата молба е оставена без
движение, без уважение е оставено искането за освобождаване от ДТ и
на ищеца  е указано да внесе дължимата ДТ. На 17.10.2018 г. е внесена
молба с повторно искане за освобождаване от ДТ. С определение от
18.10.2018 г. ИМ е оставена БД, страната повторно е задължена да
плати ДТ.  С определение от 19.12.2018 г. по в.ч.гр.д. № 1854/2018 г.
ОС-Бургас е потвърдил определението от 07.09.2018 г. в обжалваната
част,  като е указал  РС - Бургас да се произнесе по втората молба за
освобождаване от ДТ.  С определение от 09.01.2019 г. съдията е
освободил ищцата от заплащане на ДТ и на същата дата е постановено
разпореждане по чл.  131  от ГПК.  Съобщението до ответника е
изпратено на 09.01.2019 г. и не е върнато. На 13.03.2019 г. е
разпоредено да се изиска справка от връчителя, изпълнено същия ден.
Втора справка е изискана на 26.03.2019 г.  Съобщението е върнато в



179

цялост,  с уведомление залепено на 22.02.2019 г.  С разпореждане от
02.04.2019 г. е указано да се изпрати съобщение на друг адрес, където е
получено от ответника на 12.04.2019 г. Отговор на исковата молба е
депозиран на 13.05.2019 г.,  заедно с насрещен иск. С разпореждане от
15.05.2019 г. НИМ е оставена без движение. След отстраняване на
нередовностите, на 20.06.2019 г. е постановено разпореждане по чл. 131
ГПК. Съобщение е изпратено на 20.06.2019 г. На 02.07.2019 г. е
получен отговор от първоначалния ищец, върху който е изписано
разпореждане да се докладва след връщане на съобщението от
20.06.2019 г. Съобщението е връчено на 27.06.2019 г. и едномесечният
срок изтича на 27.07.2019 г.

· гр.д.№ 6817/2018 г.  е образувано на 25.09.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ от ЮЛ срещу ФЛ,  поданик на Великобритания, за
изплащане на дължими суми по договор за кредит и лихви. Делото е
разпределено на съдия Иван Дечев. След отстраняване на нередовности
в ИМ,  на 29.10.2018 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК.
Съобщение до ответника е изпратено на 30.10.2018 г. и е върнато в
цялост. На 07.11.2018 г. е разпоредено да се изиска справка за адреса на
лицето, от която е установено, че не съществува запис в НБДН. На
09.11.2018 г.  е изискана справка от НАП, която не е извършена поради
липса на ЕГН. Получено е писмо от кметството, че лицето не живее на
адреса повече от 9 години. С разпореждане от 14.11.2018 г.
производството е оставено без движение. Ищецът е задължен да
представи декларация и удостоверяване по чл. 48, ал.1 от ГПК. да заяви
предявява ли искане за призоваване на ответницата чрез Държавен
вестник и да заплати по сметка на Държавен вестник дължимата, като
представи доказателства за това. Такса за публикуването в  ДВ е
внесена на 10.12.2018 г. С определение  от 11.12.2018г. съдът е
разпоредил  призоваване чрез публикация в неофициалния раздел на
Държавен вестник. Обявлението е изпратено незабавно и е публикувано
в бр. 106 на ДВ от 21.12.2018 г. С разпореждане от 21.01.2019 г.
производството е оставено без движение, на ищеца е указано да заплати
депозит за назначаване на особен представител на ответницата.  На
08.02.2019  г.  е постъпил документ за внесената сума,  изпратено е
искане за определяне на адвокат от  БАК.  Уведомителното писмо  от
БАК е получено на 14.02.2019 г. С разпореждане от 18.02.2019 г., след
като съдът е констатирал, че по договора има посочен адрес на лицето
във Великобритания,  производството е оставено без движение, с
указания за представяне на превод от лицензиран преводач на исковата
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молба с приложенията на английски език. С разпореждане от 17.04.2019
г. ищецът е задължен да внесе такса за превод на разпореждането по чл.
131 ГПК. С разпореждане от 25.04.2019 г. е указано изпращане на
книжата във Великобритания. Книжата са изпратени на 15.05.2019 г. и
са върнати на 29.05.2019 г., поради непосочен пощенски код. Изпратена
са отново незабавно и са върнати на 14.06.2019 г. невръчени. На
17.06.2019 г. отново са изплатени за връчване. На 08.07.2019 г. е
получен отговор от съда в Лондон с дата 01.07.2019 г. за получаване на
поръчката и висяща процедура за връчване. С разпореждане от
09.07.2019 г. е указано да се изчака връщане на поръчката.

· гр.д. № 9498/2018 г.  е образувано на 27.12.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ,  с искане за  възстановяване на  владението върху
недвижим имот. Делото е разпределено на съдия Магдалена Маринова.
След отстраняване на нередовности в ИМ,   на 08.03.2019  г.  е
постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението от 11.03.2019
г. до един от  ответниците, е получено на 05.04.2019 г. Отговор на ИМ е
депозиран на 07.05.2019 г. С разпореждане от 08.05.2019 г. е наредено
да се изпълни разпореждането от 08.03.19 г., като препис от исковата
молба, с уточнението и приложенията, както и разпореждането по чл.
131 ГПК се връчат  на втория ответник. Изпратеното на 10.05.2019 г.
съобщение е връчено на втория ответник на 17.06.2019 г.

· гр.д. № 7324/2018 г.  е образувано на 12.10.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ на основание чл. 150 СК,  с искане за намаляване на
издръжка. Делото е разпределено на съдия Магдалена Маринова. След
отстраняване на нередовности в ИМ, с разпореждане от 28.11.2018 г.
по чл.131 ГПК е наредено връчване на преписи от ИМ на ответниците.
Изпратените на 29.11.2018 г съобщения до ответниците са върнати  на
06.12.2018 г., невръчени, с отбелязване, че лицата живеят в Германия. С
разпореждания от 21.12.2018 г. и 28.12.2018 г. е наредено извършване
на справки за регистрирани адреси и месторабота на майката на
непълнолетните деца-ответници. С разпореждане от 02.01.2019 г. е
разпоредено да се връчат на ответника преписи от исковата молба,
уточненията и приложенията и разпореждането по чл. 131 от ГПК на
посочения в исковата молба адрес.  След връщане на невръчените
съобщения,  с разпореждане от 14.02.2019 г. е изискана справка от
община Бургас за адрес на лицето в Кипър. С разпореждане от
26.02.2019 г. е указано на ищеца да посочи адрес за призоваване на
ответника в чужбина. След посочване на адрес в Кипър на 13.03.2019 г.,
с разпореждане  от 15.03.2019  г.  исковата молба е оставена без
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движение, на ищеца е указано да внесе такса за връчване на книжата в
Кипър. С разпореждане от 10.04.2019 г. е наредено книжата да се
връчат на ответниците по реда на Регламент /ЕО/ № 1393/2007 на ЕП и
СЕ от 13.11.2007 година, изпълнено на 11.04.2019 г. Отговор на ИМ е
получен на 17.06.2019 г., с възражение  за изпращане на делото по
компетентност на съда в Кипър. С разпореждане от 19.06.2019 г. препис
от отговора е връчен на ищеца. Постъпило е удостоверение за
връчване/не връчване  на документи на 02.07.2019 г. С разпореждане от
08.07.2019 г. е наредено делото да се докладва след изтичане на срока
за отговор.

· гр.д. № 8641/2018 г.  е образувано и разпределено на 22.11.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от ЮЛ срещу ФЛ, по реда на чл. 422
ГПК.   Делото е разпределено на съдия Иван Дечев. След отстраняване
на нередовности в ИМ, с разпореждане от 28.11.2018 г.  по чл. 131 ГПК
е наредено да се изпрати препис от ИМ на ответника. Съобщението е
изпратено незабавно и е върнато в цялост на 09.01.2019 г. На 28.01.2019
г. е разпоредено съобщението да се изпрати на нов адрес. Изпратеното
на  29.01.2019 г. второ съобщение е върнато в цялост  на 04.03.2019 г., с
отбелязване, че лицето е напуснало адреса. На 20.03.2019 г. е направена
справка в НБДН и в НАП и е изпратено съобщение на 21.03.2019 г.,
също върнато в цялост, на 12.04.2019 г. След направен опит да се
уведоми страната по телефон, с разпореждане от 07.05.2019 г. е
наредено да се връчи на нов адрес. След изпращане същия ден на
съобщението, уведомлението е залепено на 12.06.2019 г.  на адреса на
ответника. След изтичане на срока на 26.06.2019 г., с разпореждане от
02.07.2019 г. съдът е приел  съобщението за редовно връчено по чл. 47
ГПК,    приложил го е към делото и е оставил производството без
движение, с указания за внасяне на депозит за назначаване на особен
представител.

· гр.д. № 9516/2018 г.  е образувано и разпределено на 28.12.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от ЮЛ срещу ФЛ, гражданин на  Русия,
за  неплатени годишни такси за ползване на интернет, телефон и
телевизия. Делото е разпределено на съдия Светлана Янева.
Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 09.01.2019 г.
Съобщението е изпратено на 11.01.2019 г. Приложено е уведомление по
чл. 47 ГПК  от 24.01.2019 г., в което е посочено, че лицето  пребивава
на адреса само през лятото.  Съгласно заповед № РД – 13-43 от
11.02.2019 г.  делото е преразпределено на 13.02.2019 г. на съдия
Невена Ковачева. На 21.02.2019 г. е направена справка в НБДН.  Ново
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съобщение е изпратено на нов адрес на 27.02.2019 г., също върнато в
цялост на 05.03.2019 г. с информация, че адресът е извън града и не се
обслужва от Бюро „Призовки“. На 11.03.2019 г. е разпоредено да се
изпрати съобщение по имейл. С разпореждане от 03.04.2019 г. ИМ е
оставена без движение, указано е на  ищеца да представи преписи с
превод на руски език. С молба от 22.05.2019 г. исканите преводи са
представени. С разпореждане от 23.05.2019 г. е указано да се изготви
писмо до МП за съдебна поръчка в Русия и да се извърши ново
връчване на адрес в гр. Созопол. С писмо от 30.05.2019 г. е изпратена
на МП съдебната поръчка за връчване на книжата в Русия.

· гр.д. № 8120/2018 г.  е образувано и разпределено на 08.11.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от ФЛ, гражданин на  Република
Казахстан срещу ЮЛ, на основание чл. 26 и чл. 55 ЗЗД. За докладчик е
определена  съдия Моника Яханаджиян. След отстраняване на
нередовности в ИМ, на 22.11.2018 г. е постановено разпореждането по
чл. 131 ГПК. Съобщенията са изпратени до страните на 23.11.2018 г.
Съобщението до ответника е върнато в цялост с информация, че
управителят не е намерен. На 25.02.2019 г. е постъпил отговор на ИМ и
насрещен иск от ответника. С разпореждане  от 26.02.2019 г. НИМ е
оставена  без движение.  С определение от 23.05.2019 г. НИМ е върната,
поради неотстраняване на нередовностите. Изпратеното на 23.05.2019 г.
съобщение е получено от ответника на 03.06.2019 г.

· гр.д. № 9367/2018 г.  е образувано и разпределено на 19.12.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от ЮЛ срещу ФЛ, по реда на чл. 422
ГПК За докладчик е определена съдия Силвия Петрова. След
отстраняване на нередовности в ИМ,  разпореждането по чл.131 ГПК  е
постановено от съдия Светлана Янева на 24.01.2019 г. Съобщенията са
изпратени до страните на 25.01.2019 г. Съобщението до ответника е
върнато в цялост с информация, че лицето не живее на адреса. На
13.03.2019  г.  е указано да се изиска справка от НБДН и от НАП за
месторабота на лицето. С разпореждане от 15.03.2019 г. на съдия
Ивелина Мавродиева е указано на връчителя да извърши повторно
връчване по постоянен и настоящ адрес и да събере данни за лицето.
Съобщенията от 18.03.2019 г. са върнати в цялост с информация, че
лицето не живее на адреса, залепено е уведомление на 13.04.2019 г. С
разпореждане от 07.05.2019 г. производството е оставено без движение
и на основание чл. 47, ал. 6 от ГПК е указано на ищеца в едноседмичен
срок да внесе депозит за възнаграждение на особен представител. След
изпълнение на указанията, с разпореждане от 22.05.2019 г. е наредено
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да се изпрати писмо до БАК за посочване на адвокат. С определение от
з.з. на 30.05.2019 г. е назначен особен представител на ответника и е
разпоредено да му се връчат преписи от исковата молба за отговор в
едномесечен срок. Съобщението е получено на 12.06.2019 г.

· гр.д. № 7660/2018 г.  е образувано и разпределено на 25.10.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ от ЮЛ срещу ФЛ, по реда на чл. 422
ГПК. За докладчик е определен съдия Панайот Атанасов. След
отстраняване на нередовности в ИМ, с определение от 22.11.2018 г.
производството  е прекратено частично. Разпореждането по чл. 131
ГПК е постановено на  08.01.2019 г. Съобщението е изпратено на
ответника на 09.01.2019 г., върнато невръчено след  няколко посещения
и залепване на уведомление на 11.02.2019 г. с информация, че лицето
не живее на адреса. Изискана е справка от НБДН на 28.02.2019 г. и е
разпоредено на 01.03.2019 г.  да се изпрати съобщение по настоящ
адрес. Уведомление отново е залепено на 08.04.2019 г., върнато с
информация, че лицето отдавна не е посещавало жилището. С
определение от 24.04.2019 г. е  указано да се изиска нова справка от
НБДН и от НАП за месторабота на лицето, където да се изпратят
съобщенията. Съобщението е изпратено на адрес в друг град на
25.04.2019 г. и е залепено уведомление на 13.05.2019 г. С определение
от з.з. на 04.06.2019 г. е указано да се изиска нова справка от НБДН и от
НАП за месторабота на лицето. Справките са изготвени на 05.06.2019 г.
С определение от з.з. от 05.06.2019 г. на ищеца е указано в
едноседмичен срок от съобщението да внесе депозит, на основание чл.
47, ал. 6 от ГПК. Съобщение е изпратено на 06.06.2019 г. до ищеца. С
ново разпореждане  от 27.06.2019 г. производството е оставено без
движение за  внасяне в едноседмичен срок на депозита по чл. 47, ал. 6
ГПК.

· гр.д. № 6575/2018 г.  е образувано на 10.09.2018 г. по постъпила на
същата дата ИМ от 3 ФЛ срещу други 4 ФЛ на основание чл. 32 от  ЗС.
Делото е разпределено  на 11.09.2018 г. на съдия Невена Ковачева. След
отстраняване на нередовности в ИМ, са установени 19 съсобственици
на имота,  вкл.  община Бургас.   С разпореждане от 12.10.2018  г.  по
чл.131 ГПК на ответниците на 15.10.2018 г.,  са изпратени преписи от
исковата молба и приложенията. Едно съобщение е върнато невръчено
с информация, че лицето не живее на адреса, а в Дания. След справки
от НБДН на 05.11.2018 г. и на 07.12.2018 г.,  на 11.12.2018 г. е
разпоредено да се изпрати съобщение по настоящ адрес. За три от
лицата е констатирано, че са починали. С разпореждане  от 11.12.2018 г.
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е наредено да се уведоми ищеца за починалите ответници с указание за
насочване на иска срещу наследниците им. Постъпили са отговори на
ИМ от някои от ответниците. С определение  от 08.01.2019г. е
назначила особен представител  на един от съделителите на разноски на
ищцовата страна. На 09.01.2019 г. е представено удостоверение за
наследници на починалите ответници и е поискано конституирането им
по делото. С разпореждане от 22.01.2019 г. съдът е конституирал като
ответници по делото посочените в молбата наследници. Със заявление
от 24.01.2019 г. ищците са поискали конституиране и на други
наследници. Постановено е разпореждане по чл. 131 ГПК на 12.02.2019
г.  за размяна на книжата с 9   новоконституирани ответници.  С
разпореждане 26.02.2019 г. е заличен един ответник и на неговото
място са конституирани трима наследници.  На 15.03.2019  г.  е
постановено разпореждане по чл. 131 ГПК относно новите ответници.
Съобщения са изпратени до страните незабавно. С определение от
09.05.2019 г. е назначен особен представител на  един ответник на
разноски на ищцовата страна, даден е срок за внасяне на депозит и е
изпратено искане до Адвокатска колегия – Бургас за определяне
наадвокат. С определение  от 15.05.2019 г. е назначен особен
представител на  втори ответник, даден е срок за внасяне на депозит и е
изпратено искане до Адвокатска колегия – Бургас за определяне на
адвокат.  С молба от 20.05.2019  г.  ищецът е посочил адреси за
призоваване на  трима от ответниците. Съобщенията са изпратени на
22.05.2019 г., връчени редовно. С разпореждане от 05.07.2019 г.
исковата молба е оставена без движение с указание ищците в
едноседмичен срок да представят по делото актуална скица на имота, да
посочат квотата на всяка от страните в собствеността на имота или
правото на строеж, както и размера на свободната площ около сградата,
предмет на разпределение на ползването.

· гр.д. № 7020/2018 г.  е образувано на 01.10.2018 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.  69  и сл.  ЗН с 2  ищци и 59
ответници.За докладчик е определена съдия Силвия Петрова. След
продължаване на срока за изпълнение, на 27.11.2018 г. са отстранени
нередовностите в ИМ, оставена без движение на два пъти.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 28.11.2018 г.
Съобщенията до 59 ответници са изпратени на 29.11.2018 г. От тях 37
са връчени по реда на чл.  38  ГПК,  на посочения в ИМ адрес,  и са
върнати до 18.12.2018 г. С разпореждане от 19.12.2018 г. съдията е
наредил книжата до ответниците, чиито съобщения не са връчени, да се



185

връчат по реда на чл. 38 и чл. 47, ал. 1-3 ГПК. Наредено е делото да се
докладва след редовното връчване на съобщенията до ответниците или
след изтичане на последния срок по чл.  47,  ал.  2  ГПК.  С молба от
25.01.2019 г. са посочени адреси за уведомяване по отношение на двама
от ответниците. С молби от 15.02.2019 г. и 22.03.2019 г. са посочени
съдебни адреси за уведомяване на още двама ответници. С определение
от 30.04.2019 г., постановено от съдия Стоян Мутафчиев, един от
ответниците е приет за уведомен по реда на чл.  47,  ал.  5  ГПК и на
основание чл. 47, ал. 6 ГПК му е назначен особен представител.
Определено му е възнаграждението и ищците са задължени да
представят доказателства за платен депозит. С разпореждане от
23.05.2019 г. съдия Петрова е оставила без движение исковата молба,
като е указала на ищците да внесат депозит за възнаграждение на
особен представител за още 7 ответници. На 29.05.2019 г. е постъпила
молба от пълномощник на един от тези седем ответници, към която е
приложено пълномощно и е посочен съдебен адрес. Постъпили са още
две молби от ответници с посочени в тях адреси за призоваване.
Извършено е повторно връчване на книжата на адресите на някои от
ответниците, за които е поискано внасяне на депозит за назначаването
на особен представител. Към 18.06.2019 г. са останали невръчени книжа
само на четирима ответници.

     По следващите осем проверени дела първоначален докладчик е съдия
Анна Щерева, която считано от 02.01.2019 г. е командирована в ОС –
Бургас за срок от 6 месеца. Със заповед № РД 13-07 от 04.01.2019 г на
председателя делата на съдия Анна Щерева са възложени на съдия
Красимир Сотиров. На основание на заповедта е извършено ръчно
преразпределение на делата. В периода от 04.01.2019 г. до 03.07.2019 г.
делата са администрирани от съдия Красимир Сотиров.
Преразпределените на съдия Сотиров и висящи към 03.07.2019 г. дела,
заедно с постъпилите в периода 01.01.2019 г. - 03.07.2019 г., са
преразпределени на съдия Анна Щерева.

· гр.д. №  9020 /2018 г.  е образувано на 06.12.2018 г. С разпореждане от
07.12.2018 г. Служебни справки в ТР са извършени на 07.12.2018 г. по
отношение на ищеца и на един от ответниците. ИМ е оставена без
движение от съдия Щерева с указания за отстраняване на нередовности,
изпълнени с молба от 21.12.2018 г. Разпореждане по чл.131 ГПК е
постановено на 06.02.2019  г.  от съдия Сотиров.   Съобщенията са
изпратени до ответниците /2 ЕООД/ на 07.02.2019 г. и са върнати в
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цялост, поради ненамирането им на посочените от ищеца адреси. По
делото е приложен отговор на исковата молба от един от  ответниците,
депозиран на 12.03.2019 г. Върху уведомление до ответник е
постановено ръкописно разпореждане от 31.05.2019 г. за връчване на
книжата на адрес в с.Тодор Икономово, обл.Шумен. Съобщението е
връчено на 26.06.2019 г.

· гр.д. № 9279/2018 г.  е образувано на 14.12.2018 г. по постъпила молба
по чл. 8 ЗЗДН. С разпореждане от 17.12.2018 г. молбата е оставена БД
от съдия Щерева с указание за отстраняване на нередовности, което е
изпълнено с молба от 31.12.2019 г. С разпореждане от 30.01.2019 г.
съдия Сотиров отново е оставил молбата без движение с указания за
отстраняване на нередовности. Разпоредено е съобщението да се връчи
намолителя, който да представи доказателства за представителна власт
на адвоката. На 20.02.2019 г. е разпоредено връчването да се извърши
на посочения съдебен адрес. Съобщението е връчено на адвоката на
посочения съдебен адрес на 14.03.2019 г. С разпореждане от 19.04.2019
г. е наредено да се изготви справка за адресната регистрация на
молителката. Съобщението до молителката е връчено лично на
13.05.2019 г. С молба от 20.05.2019 г. същата е уточнила
обстоятелствата, съгласно дадените указания и е представила
декларация по чл. 9 ЗЗДН. С разпореждане от 22.05.2019 г. молбата
отново е оставена без движение, с указания. Съобщението е връчено на
съдебния адрес на адвоката на 04.07.2019 г. С разпореждане от
15.07.2019 г., постановено от съдия Дечев, е наредено повторно
връчване с указания, че следва да се посочи качеството на лицето,
приело съобщението със задължение да предаде същото.

· гр.д. № 9370/2018 г.  е образувано на 19.12.2018 г. Разпореждане по
чл.131 ГПК е постановено на 20.12.2019 г. от съдия Щерева.
Съобщението е изпратено на 21.12.2018 г. и е връчено на 21.01.2019 г.
На 20.02.2019 г. от ответника са постъпили: писмен отговор на ИМ;
молба за привличане на трето лице помагач и обратна искова молба
/ОИМ/. С разпореждане от 30.05.2019 г. съдия Сотиров е указал на
ответника да уточни правния интерес от привличането на трето лице
помагач, като посочи на какво основание това лице се явява реален
ползвател на услугите. Указал е да се уточни искането за прилагане на
заповедното дело и връзката му с исковото производство. Молба в
изпълнение на указанията е постъпила на 20.06.2019 год. С
разпореждане от 04.07.2019 г. съдия Сотиров отново е указал на
ответника да уточни правния интерес от привличането на третото лице



187

помагач. Съобщението е връчено на 11.07.2019 г.
· гр.д. № 8645/2018 г.  е образувано на 22.11.2018 г. С разпореждане от

23.11.2018 г. ИМ е оставена без движение от съдия Щерева с указания
за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 04.01.2019 г. С
разпореждане от 06.02.2019 г. съдия Сотиров е указал на ищеца да
представи необходимия брой преписи от ИМ с приложенията за
връчване на ответниците, изпълнено с молба от 22.02.2019 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 25.02.2019 г.
Съобщенията до двама от общо тримата ответници са изпратени на
26.02.2019 г. С разпореждане от 16.04.2019 г. съдия Сотиров е наредил
като ответник да се впише и третия наследник и на същия да се
изпратят съдебните книжа. На единия от ответниците съобщението е
връчено на 02.03.2019 г. На 12.04.2019 г. е наредено извършване на
служебна справка за адресна регистрация и по месторабота и на втория
ответник. С разпореждане от 16.04.2019 г. е наредено книжата да му се
изпратят и по настоящ адрес. На третия ответник книжата са връчени на
14.05.2019 г. при отказ. Върху уведомлението до втория ответник по
настоящ адрес, съгласно което от 03.06.2019 г. тече двуседмичен срок
да се яви за получаване на книжата, е постановено разпореждане от
21.06.2019 г. делото да се докладва след изтичане на законния срок,
след 03.07.2019 г. С разпореждане от 09.07.2019 г., постановено от
съдия Щерева, е прието, че въпросният ответник е редовно уведомен на
17.06.2019 г. по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК и на основание чл. 47, ал. 6
ГПК е оставила без движение производството по делото за внасяне на
депозит за възнаграждение на особен представител.

· гр.д. № 6975/2018 г.  е образувано на 01.10.2018 г. С разпореждане от
03.10.2018 г. ИМ е оставена без движение от съдия Щерева, с указания
за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 01.11.2018 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 02.11.2018 г.
Съобщението до малолетните ответници, чрез законния им
представител е връчено на 10.12.2018 г. лично на адреса в гр.Созопол.
Извършени са служебни справки за адресна регистрация и адрес по
месторабота по отношение законния представител. Изпратени са
съобщения на адреса по месторабота на законния представител в
гр.Пловдив, откъдето са се върнали невръчени. С разпореждане от
20.03.2019 г. на съдия Сотиров е наредено съобщенията по чл. 131 ГПК
да се изпратят на ответниците на посочения в гр.София адрес., откъдето
са се върнали в цялост, невръчени. С разпореждане от 17.04.2019 г. е
разпоредено да се извършат отново справки за адресна регистрация на
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ответниците, а на 21.05.2019 г. е разпоредено извършване на справка по
месторабота на законния представител. С разпореждане от 03.07.2019 г.
на съдия Сотиров, е прието, че книжата са връчени на ответниците
редовно, по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК и на основание чл. 47, ал. 6 ГПК,
ИМ е оставена без движение и на ищците е указано  да представят
доказателства за внесен депозит за назначаване на особен представител.

· гр.д. № 5937/2018 г.  е образувано на 13.08.2018 г. С разпореждане от
14.08.2018 г. ИМ е оставена без движение от съдия Щерева с указания
за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 31.08.2018 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 03.09.2018 г.
Съобщението до ответника е върнато невръчено. Извършени са
служебни справи за адресна регистрация и адрес по месторабота.
Установено е, че настоящият и постоянният адрес съвпадат с посочения
в ИМ, както и че няма данни за адрес по месторабота.  С разпореждане
от 12.10.2018 г. съдия Щерева е приела, че съобщението по чл.131 ГПК
е редовно връчено на ответника на 10.10.2018 г. по реда на чл. 47, ал. 5
ГПК и на основание чл. 47, ал. 6 ГПК е оставила без движение
производството, като  е указала на ищеца внасяне на депозит за
назначаване на особен представител на ответника. Указанията са
изпълнени с молба от 05.11.2018 г. С определение от 06.11.2018 г. е
наредено уведомяване на БАК за определяне на адвокат, откъдето
уведомителното писмо е пристигнало на 15.11.2018 г. С определение от
16.11.2018 г. адвокатът е назначен за особен представител на ответника
и е разпоредено да му бъдат връчени книжата по чл.131  ГПК за
отговор. Съобщението е връчено на 20.11.2018 г. и на 04.12.2018 г. е
постъпил отговор. Няма данни делото да е докладвано на съдия Щерева
до командироването й, съобразно разпореждането й от 05.12.2018 г. С
разпореждане от 21.03.2019 г. съдия Сотиров е оставил ИМ без
движение предвид направеното в нея искане за привличане на трето
лице помагач  и непредставено за ответника копие от едно от
доказателствата, с указание за отстраняване на нередовности,
поправени с молба от 12.04.2019 г. С разпореждане от 16.04.2019 г.
съдията е наредил да се връчи препис от молбата с приложенията на
ответника. С друго разпореждане от същата дата ИМ отново е оставена
без движение, предвид неизпълнените указания за предоставяне на
преписи от ИМ с приложенията за връчване при евентуално
конституиране на третото лице. Съобщението е изпратено на 17.04.2019
г. и е връчено на 13.05.2019 г. С разпореждане от 28.05.2019 г. е
наредено повторно изпращане на съобщение на ищеца, връчено на
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19.06.2019 г. С разпореждане 01.07.2019 г. е наредено съобщението да
се изпрати на ищеца за трети път със същите указания и да се впише
изрично, че при неизпълнение ИМ ще бъде върната и производството
прекратено.

· гр.д. № 6138/2018 г.  е образувано на 22.08.2018 г. С разпореждане от
23.08.2018 г. ИМ е оставена без движение от съдия Щерева с указания
за отстраняване на нередовности, в изпълнение на които след издаване
на съдебни удостоверения и продължаване на срока са постъпили
молби на: 24.08.2018 г., 27.08.2018 г., 30.08.2018 г., 07.09.2018 г. С
разпореждане от 10.09.2018 г. ИМ е оставена за втори път без движение
с различни указания  - заплащане на ДТ и вписване на ИМ. Изпълнени
са с молби от 12.09.2018 г. и 17.09.2018 г. Разпореждане по чл.131 ГПК
е постановено на 18.09.2018 г. Съобщенията до ответниците са
изпратени на 19.09.2018 г. и са върнати в цялост, невръчени на
посочените адреси. Извършени са служебни справки в НБДН и ТД на
НАП. Изпращани са съобщения и на 07.11.2018 г., и на 17.12.2018 г.,
върнати в цялост, невръчени.  С разпореждане от 11.02.2019 г. съдия
Сотиров е наредил съобщенията да се приложат към делото и то да се
докладва след 18.02.2019 г. за последващи съдебнопроизводствени
действия. С разпореждане от 20.02.2019 г. е наредено последващо
връчване на съобщения до ответниците на настоящия им адрес с
указания до връчителя. Съобщенията са изпратени на 21.02.2019 г. След
връщането им в цялост,  с две разпореждания от 12.04.2019  г.  са
поискани повторни справки за местоработата на ответниците и
обяснения от връчителя за неточно изпълнени съдебни указания. С
разпореждане от 13.05.2019 г. съдията е приел, че ответниците са
уведомени по реда на чл. 47, ал. 5  ГПК на постоянен и настоящ адрес и
на основание чл. 47, ал. 6 ГПК е оставил ИМ без движение, като е дал
указания за внасяне на депозит за назначаване на особен представител
на ответниците. Указанията са изпълнени с молба от 29.05.2019 г.
Уведомителното писмо от АК – Бургас е постъпило на 05.06.2019 г. С
определение от 06.06.2019 г. съдията е назначил посочения адвокат за
особен представител на ответниците и е наредил да бъде уведомен по
реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 07.06.2019 г. и е
връчено на 17.06.2019 г.

· гр.д. № 2129/2018 г.  е образувано на 28.03.2018 г. С разпореждане от
03.04.2018 г. ИМ е оставена без движение от съдия Щерева с указания
за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 26.04.2018 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 02.05.2018 г.
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Съобщението до ответника е изпратено на 02.05.2018 г. на посочения
адрес и е върнато невръчено.  С разпореждане от 29.05.2018  г.  е
наредено връчване по настоящ адрес, откъдето съобщенията не са
върнати. С писмо от 03.09.2018 г. от кметския наместник на с.Брестово,
община Симитли, са изискани обяснения, получени на 24.10.2018 г.,
според които в кметството не са получавани съдебни книжа за
връчване, а ответникът „не съществува на територията на кметството”.
С разпореждане от 26.10.2018 г. е наредено ново връчване на
регистрирания настоящ адрес, като са дадени конкретни указания за
оформяне на съобщението и уведомлението. Според върнатите
съобщения до регистрирания постоянен адрес срокът по чл. 47, ал. 2
ГПК изтича на 18.12.2018 г., а според върнатите от настоящия адрес –
на 18.01.2019 г.  С разпореждане от 15.02.2019 г. съдия Сотиров е
приел редовно връчване по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК и на основание чл.
47, ал. 6 ГПК е оставил ИМ без движение с указания за внасяне на
депозит за назначаване на особен представител на ответника,
изпълнени с молба от 05.03.2019 г. Уведомителното писмо от БАК е
постъпило на 13.03.2019 г. и с определение от 14.03.2019 г. е назначен
особен представител на ответника, на когото са връчени книжата по
реда на чл. 131 ГПК на 01.04.2019 г. Отговор не е постъпил. С
разпореждане от 03.07.2019 г. съдията е наредил назначеният особен
представител да бъде уведомен повторно с изрични указания да вземе
становище по предявената искова претенция.

КОНСТАТАЦИИ:
         От гражданските дела по общия исков ред, които не са насрочени към
15.07.2019 г. бяха проверени 28 дела, от които образувани през м. декември
2018 г.  11, образувани през м. ноември 2018 г. – 3, образувани през м.
октомври 2018 г. – 4, образувани през м. септември 2018 г. – 3, образувани
през м. август – 4. От ненасрочените дела, през м. юли 2018 г. са образувани 2
и по 1 – през м.м. март и април 2018 г.
         Почти по всички дела са предявени нередовни искови молби, като за
привеждането им в съответствие с изискванията на закона е било необходимо
време в рамките от 1 до 3 месеца. По гр.д. № 9279/2018 г., образувано на
14.12.2018 г., по молба за защита по ЗЗДН,  производството, по което не се
извършва размяна на книжата, е без движение към 15.07.2019 г. Многократно
са изпращани съобщения за отстраняване на нередовности, както на адвоката
пълномощник, така и на молителя.
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        По всички проверени дела е започнала размяна на книжата по реда на чл.
131 ГПК, която към проверката не е приключила. Причините за тези
продължителни размени на книжата са различни, в по-голямата част
обективни. По всички проверени дела, ответникът не е намерен на посочения
в исковата молба адрес. Периодът на връчване на книжата, ако ответникът не
бъде намерен на посочения адрес и не се намери лице, съгласно да получи
съобщението, обективно бе увеличен с измененията на чл. 47 ГПК от 2017 г.
По някои от делата ответниците са многобройни и много от тях не са
намерени на посочените адреси. Освен уведомяване па реда на чл. 47 ГПК, е
проведена и процедура по назначаване на особен представител по реда на чл.
47, ал. 6 ГПК. Пропуск на съда, поради който времето се увеличава
допълнително е, че при указване на ищеца да внесе депозит за особения
представител, едновременно производството не се оставя без движение с
посочване на последиците от неизпълнение на указанията. Това се прави със
следващ акт, след като ищецът не изпълни указанията в определения му срок.
По част от проверените дела, в срока за отговор от ответниците са постъпили
искови молби с предявени насрещни, инцидентни или обратни искове, по
които след отстраняване на нередовности, също е извършена размяна на
книжата. Спирането на производството, впоследствие възобновено
своевременно, или прекратяването, което е отменено, също са допринесли за
продължителността на процедурата. Усложнения са настъпили и във връзка с
конституиране на нови страни, уведомяване чрез публикация в Държавен
вестник, уведомяване в чужбина – в рамките на Европейския съюз  /по
регламента/ и извън него /чрез съдебна поръчка/.
          По малко от делата се констатира забавяне поради късно постановен
съдебен акт. Не може да бъде подкрепена практиката, съобщенията да се
докладват след редовно връчване или изтичане на срока по чл. 47, ал. 2 ГПК,
като на съдебните деловодители се предоставя преценката за редовност или
нередовност на връчването. Би следвало на съдията да се докладва всяко
върнато съобщение или уведомление в процедурата по чл. 131 ГПК.

              7. Граждански дела, по които е отменен ходът по същество през
проверявания период
              7.1. Отменен ход по същество през 2017 г.
          Според предоставените предварително от съда служебни справки, през
2017 г. по 22 граждански дела е постановено определение за отмяна на хода
по същество, като 1 от делата е образувано през 2015 г., 12 – през 2016 г. и 9 –
през 2017 г. Съдиите Веселин Белев и Панайот Атанасов са постановили
определения за отмяна на хода по същество по 4 граждански дела, съдия



192

Моника Яханаджиян  – по 3 дела, съдиите Ивелина Мавродиева, Калин
Кунчев и Светлана Янева – по 2 дела, съдиите Анна Щерева, Дарина
Йорданова, Иван Дечев, Магдалена Маринова и Силвия Петрова – по 1 дело.

Проверени дела:
             Гр.д.  № 5255/2015 г. е образувано и разпределено на 12.08.2015 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен конститутивен иск по чл. 26 ЗЗД,
вр. чл.24, ал. 4 СК. За докладчик е определен съдия Панайот Атанасов. След
привеждане на ИМ в съответствие с изискванията на закона, размяната на
книжата е започнала с разпореждане по чл.131 ГПК, постановено на
10.09.2015 г. Ответниците – руски граждани са уведомени чрез съдебна
поръчка, след изпълнението й са депозирали отговор на ИМ на 28.04.2016 г.,
с който са предявили инцидентен установителен иск. Отстранени са
нередовности по ИМ на ответниците. С определение от 11.11.2016 г. съдът е
приел за съвместно разглеждане предявения инцидентен установителен иск.
Постановено е връчване на преписи на ответника по ИУИ и му е указан
едномесечен срок за отговор, който е депозиран на 15.12.2016 г.
Определението по чл. 140  ГПК е постановено на 16.12.2016 г. Допуснати са
писмените доказателства и е обявено, че по останалите доказателствени
искания съдът ще се произнесе в първото о.с.з., което е насрочено за
18.01.2017 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Извършен
е устен доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства.
Допуснати са гласни доказателства и делото е отложено за 15.02.2017 г.
Проведени са с.з. на 15.02.2017 г. и 27.03.2017 г., когато делото е обявено за
решаване.

С определение от 03.04.2017 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество и е насрочил о.с.з. на 26.04.2017 г. В
срока за произнасяне съдът е установил, че спорът не е изяснен от фактическа
и правна страна, дадена е неправилна квалификация на първоначалния иск и
докладът е непълен досежно доказателствената тежест. Съдът е указал на
страните в срок до о.с.з. да ангажират писмени доказателства съгласно чл. 42,
ал.  2  и ал.  3  КМЧП.  Проведени са с.з.  на 26.04.2017  г.  и на 14.06.2017  г.,
когато делото е обявено за решаване. С решение № 901 от 26.06.2017 г. съдът
е уважил изцяло предявения инцидентен установителен иск и е отхвърлил
изцяло предявения от ищеца конститутивен иск.
          Гр.д. № 4405/2016 г. е образувано и разпределено на 01.08.2016 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявени искове по чл. 372 ТЗ,  вр. чл. 288
ТЗ, вр. чл. 79 ЗЗД и чл. 309 ТЗ. За докладчик е определен съдия Асен Радев. С
разпореждане от 02.08.2016 год. ИМ е оставена без движение с указания за
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отстраняване на нередовностите, отстранени с молба от 12.08.2016 г.
Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 12.08.2016 г. Съобщението е
изпратено незабавно, връчено на ответника на 31.08.2016 г., от когото е
постъпил отговор на ИМ на 05.10.2016 г. На 26.09.2016 г. е постъпило
възражение за неподсъдност на делото на РС – Бургас на основание чл. 105,
вр. чл. 119, ал. 3 ГПК. С определение от 27.09.2017 г. съдът е прекратил
производството и е изпратил делото по подсъдност на СРС. С определение от
13.12.2016 г. по в.ч.гр.д. № 1919/2016 г. ОС – Бургас е отменил
определението и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените
действия. Делото е постъпило в РС – Бургас на 15.12.2016 г. Определението
по чл.140 ГПК е постановено на 16.12.2016 г. Изготвен е проект за доклад.
Приети са писмените доказателства. Насрочено е о.с.з. на 13.02.2017 г.,
когато е даден ход на делото и е разгледано от съдия Веселин Белев, без
доказателства за промяната на докладчика. Изслушани са страните. Извършен
е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства и е даден ход по
същество.
          С определение от 09.03.2017 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество и е насрочил делото в о.с.з. на
06.04.2017 г. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че основно
доказателство по делото, приложено по в.ч.гр.д. № 1919/2016 г. на ОС –
Бургас, не е приобщено изрично като доказателство към настоящото дело. В
с.з. на 06.04.2017 год. е даден ход на делото, прието е въпросното
доказателство, ведно с всички приложени по в.ч.гр.д. № 1919/2016 г. на ОС –
Бургас писмени доказателства и е даден ход по същество. С решение № 547
от 20.04.2017 г. съдът е уважил изцяло единия от исковете  и е отхвърлил
изцяло другия. С решение № V-87 от 16.10.2017 г. по в.гр.д. № 1019/2017 г.
ОС - Бургас е потвърдил първоинстанционното решение в обжалваната му
част.
           Гр.д.  № 4174/2016 г. е образувано и разпределено на 20.07.2016 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен осъдителен иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД.
За докладчик е определена съдия Моника Яханаджиян. Разпореждането по
чл.131 ГПК е постановено на 22.07.2016 г. Съобщението е изпратено
незабавно и е върнато в цялост. С разпореждане от 22.08.2016 г. съдът е
приел, че е редовно връчено на 22.08.2016 г., на основание чл. 50 ГПК.
Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 28.09.2016 г. Изготвен е
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства. Насрочено е о.с.з.
на 18.10.2016 г., когато не е даден ход на делото, поради нередовно
призоваване на страните. Отложено е за 25.11.2016 г., когато отново не е
даден ход на делото поради нередовно призоваване на ответника. В
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насроченото на 10.01.2017 г.  о.с.з.  е даден ход на делото. Извършен е доклад
по чл.  146  ГПК и са приети писмените доказателства.  Делото е обявено за
решаване.
         С определение от 13.01.2017 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество и ИМ е оставена без движение, като
са дадени указания да се конкретизира дали заявената претенция е
установителна или осъдителна. Указанията са изпълнени с молба от
23.01.2017 г., според която искът е установителен. С определение от
31.01.2017 г.  делото е насрочено в о.с.з. за 24.02.2017 г., когато не е даден
ход, поради нередовно призоваване на ответника и е отложено за 21.03.2017
г., когато му е даден ход. Коригиран е доклада досежно правната
квалификация на предявения иск. Приети са писмени доказателства и е даден
ход по същество. С неприсъствено решение № 431 от 29.03.2017 г. съдът е
уважил изцяло предявения иск.

Гр.д.  № 236/2017 г. е образувано и разпределено на 16.01.2017 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен осъдителен иск по чл. 55, ал. 1, пр.
1 ЗЗД. За докладчик е определена съдия Анна Щерева. С разпореждане от
16.01.2017 г. ИМ е оставена без движение като нередовна. Нередовностите са
отстранени с молба от 24.01.2017 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е
постановено на 25.01.2017 г. Съобщението е изпратено на 26.01.2017 г. и е
връчено на ответника на 09.02.2017 г. Отговор на ИМ е постъпил на
09.03.2017 г. С разпореждане от 10.03.2017 г. съдът е наредил справка за
адреса на ищеца по реда на Наредба № 14/2009 г., във връзка с направеното
възражение за местна подсъдност. Установено е, че постоянния/настоящ
адрес е в гр.Бургас. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на
10.03.2017 г. Изготвен е проект за доклад. Допуснати са писмените
доказателства и ССЕ. Определен е срок за депозиране на заключението на
вещото лице. Без уважение  е оставено възражението за местна неподсъдност
на спора. Насрочено е о.с.з. на 20.04.2017 г. По частна жалба срещу
определението, с което е оставено без уважение възражението за местна
неподсъдност, е образувано в.ч.гр.д. № 527/2017 г. на ОС – Бургас,
приключило с определение № 655 от 19.04.2017 г., с което определението на
РС – Бургас е потвърдено. Делото е върнато в РС – Бургас на 26.04.2017 г.,
поради което не е проведено заседанието на 20.04.2017 г. С разпореждане от
26.04.2017 г. съдът е насрочил о.с.з. на 01.06.2017 г. и отново е определил
срок за депозиране на заключението от вещото лице, което е постъпило в съда
на 23.05.2017 г. В с.з. на 01.06.2017 г. е даден ход на делото. Изслушани са
страните. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените
доказателства, както и заключението на вещото лице. Без уважение е
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оставено искане за допускане на допълнителна ССЕ и е даден ход по
същество.

С определение от 21.06.2017 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество и е насрочил е о.с.з. на 14.09.2017 г.,
като е назначил допълнителна ССЕ с посочени задачи. Приел е, че
експертизата е необходима за изясняване на съществени обстоятелства по
фактическата страна на спора. Заключението е депозирано на 05.09.2017 г. В
о.с.з. на 14.09.2017 г. съдът е дал ход на делото и е приел допълнителното
заключение. Във връзка с направен частичен отказ от иска, частично е
прекратено производството по делото, след което е даден ход по същество. С
решение № 1598 от 13.10.2017 г. съдът е уважил предявеният иск изцяло. С
решение № І-4 от 31.01.2018 г. по в.гр.д. № 1812/2017 г. ОС – Бургас е
потвърдил обжалваното решение на РС – Бургас.

Гр.д.  № 3424/2017 г. е образувано и разпределено на 16.05.2017 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл. 127а, ал. 2 СК, вр. чл. 45
и чл. 76, т. 9 ЗБЛД. За съдия докладчик е определена съдия Силвия Петрова.
С определение от 22.05.2017 г. съдът е предоставил на ищеца правна помощ
под формата на процесуално представителство по делото. С определение от
01.06.2017 г. като особен представител е назначен определения от БАК
адвокат. С разпореждане от 01.06.2017 г. ИМ е оставена без движение и за
отстраняване на нередовностите са дадени конкретни указания, изпълнени с
молба от 08.06.2017 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на
09.06.2017 г. Съобщението е изпратено на същата дата и е връчено на
ответника по реда на чл.  47  ГПК.  Определението по чл.  140  ГПК е
постановено на 17.08.2017 г. от съдия Иван Дечев. Конституирана е Д”СП” –
Бургас като заинтересована страна по делото, на която е указано да изготви
социален доклад. Изготвен е проект за доклад. Допуснати са писмени и
гласни доказателства. Съдът е насрочил о.с.з. на 25.09.2017 г., когато е даден
ход на делото и същото е разгледано от съдия Силвия Петрова. Докладван е
постъпилия социален доклад. Изслушани са страните. Извършен е доклад по
чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства. Разпитан е свидетел и е
даден ход по същество.

С определение от 26.09.2017 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество и е насрочил о.с.з. на 13.11.2017 г.
поради нередовното призоваване на ответника за последното с.з. На ищеца е
указано да осигури свидетеля за повторен разпит, както и детето за
изслушване в о.с.з. Д”СП” – Бургас е задължена да осигури социален
работник за изслушването на навършилото 10  години дете.  В о.с.з.  на
13.11.2017 г. не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на
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ответника. Отложено е за 18.12.2017 г., когато е даден ход и са повторени
всички процесуални действия от първото заседание, вкл. изслушването на
свидетел, но детето не е доведено и не е изслушано. Даден е ход по същество
и съдът е обявил, че ще се произнесе с неприсъствено решение. На
22.12.2017 г. съдът е постановил неприсъствено решение, с което е заместил
съгласието на бащата за издаване на паспорт и за пътуване извън страната на
непълнолетното дете.
         На проверяващите са предоставени копия от всички определения за
отмяна на хода по същество.
         По 16 от делата, с определението за отмяна на хода по същество, делото
е насрочено за разглеждане в о.с.з. по различни причини:

· за събиране на доказателства с оглед изясняване на спора от фактическа
и правна страна – по 7 от делата;

· за спиране на производството, предвид наличието на процесуални
пречки за развитието му – по 2 от делата, по гр.д. № 7699/2016 г. – на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязъл в сила
съдебен акт на производството по обуславящото дело,  от значение за
правилното решаване на спора, по гр.д. № 3970/2016 г. – на основание
чл.  229,  ал.  1,  т.  3  ГПК,  за заместване на починал на датата на
последното о.с.з. попечител на ищеца;

· по 4 от делата ходът по същество е бил отменен, тъй като в последното
о.с.з. е бил даден ход на делото, въпреки наличието на процесуални
пречки за това – по гр.д. № 3424/2017 г. и гр.д. № 1589/2016 г. страна не
е била редовно призована, а по гр.д. № 1366/2017 г. и гр.д. № 1622/2017
г. – страна не се е явила, поради обективно възпрепятстване, като по
първото дело молбата на страната за отлагане на с.з. е докладвана след
провеждането му, а по второто дело молбата е постъпила в срока за
постановяване на съдебния акт;

· по 3 от делата съдът е констатирал свой процесуален пропуск в срока за
произнасяне –  по гр.д. № 6009/2016 г. не са били приети всички
доказателства и не е бил изготвен окончателен доклад по спора, по гр.д.
№ 4405/2016 г. не е било прието доказателство и по гр.д. № 3415/2017 г.
– не е било открито производство по чл. 193 ГПК;

· по гр.д. № 6292/2016 г. последното о.с.з., в което делото е приключило
е разгледано на 29.03.2017 г. Постъпила е молба от ответника за
поправка и допълване на протокола от о.с.з., по която на 12.04.2017 г. е
депозирано становище от процесуалния представител на молителя по
ЗЗДН. Върху становището е постановен ръкописен ненаименуван
съдебен акт от 24.04.2017 г., с който на основание чл. 151 ГПК делото е
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внесено по молбата за поправка на протокола в о.с.з. на 10.05.2017 г.;
· по 5 от делата след отмяна на хода по същество, производството е било

оставено изрично без движение и/или са дадени задължителни указания
на ищеца за отстраняване на нередовности в исковата молба, респ. в
молба за изменение на искове – гр.д. № 4174/2016 г., гр.д. № 7298/2016
г., гр.д. № 1173/2017 г., гр.д. № 7491/2016 г. и гр.д. № 6724/2016 г.

7.2. Отменен ход по същество през 2018 г.
          Според предоставената от съда служебна справка през 2018 г. ходът по
същество е отменен по 35 граждански дела, образувани: 1 – през 2015 г., 5 –
през 2016 г., 14 – през 2017 г. и 15 – през 2018 г. По съдии, броят на делата с
отменен ход по същество е както следва: съдия Асен Радев – 6 дела, съдия
Веселин Белев – 5 дела, съдиите Калин Кунчев, Магдалена Маринова,
Моника Яханаджиян – по 4 дела, съдиите Анна Щерева, Ивелина
Мавродиева, Панайот Атанасов, Райна Кирякова и Светлана Янева – по 2
дела, съдиите Иван Дечев и Стоян Мутафчиев – по 1 дело.

Проверени дела:
Гр.д. № 1188/2015 г. е образувано и разпределено на 27.02.2015 г. по

постъпило по подсъдност на същата дата т.д. № 409/2014 г. на ОС – Бургас.
За докладчик е определена съдия Райна Кирякова. След отстраняване на
нередовностите в ИМ, оставена без движение с разпореждане от 04.03.2015 г.,
е постановено разпореждането по чл. 131 ГПК на 26.03.2015 г. До 05.05.2015
г. са постъпили отговори на исковата молба от ответниците. Определението
по чл. 140 ГПК е постановено на 07.05.2015 г. и с него първото о.с.з. е
насрочено за 10.06.2015 г., когато производството по делото е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен
акт на гр.д. № 8580/2014 г. на РС – Бургас. Производството е възобновено с
определение от 14.04.2016 г. и делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
08.06.2016 г., когато не му е даден ход, тъй като е уважена молба на страна на
основание чл. 142, ал. 2 ГПК. В следващото с.з., проведено на 21.09.2016 г.
съдът е дал ход на делото и го е отложил за събиране на доказателства, вкл. –
за изготвяне на ССчЕ. За събиране на доказателства, вкл. допуснати в с.з. СГЕ
допълнителна ССчЕ, са проведени и отложени  о.с.з. на 16.11.2016 г.,
11.01.2017 г., 22.02.2017 г., 12.04.2017 г., 17.05.2017 г., 05.07.2017 г.,
25.10.2017 г., 13.12.2017 г. и 12.02.2018 г., като в последното о.с.з. делото е
обявено за решаване.
           С определение от з.з. на 09.03.2018 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход на устните състезания и приключване събирането
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на доказателства, спрял е производството до приключване с влязъл в сила
съдебен акт на образуваното пред ВКС дело за отмяна на влязлото в сила
решение по гр.д. № 8580/2014 г. на РС – Бургас. С определение от 07.09.2018
г. производството по гр.д. № 1188/2015 г. е възобновено и насрочена в о.с.з.
на 24.10.2018  г.  В това съдебно заседание делото отново е обявено за
решаване и решение № 2167 е постановено на 02.11.2018 г.

Гр.д. № 3265/2017 г.  е образувано и разпределено на 09.05.2017 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ
против Прокуратурата на РБ. За докладчик е определена съдия Магдалена
Маринова. С разпореждане от 12.05.2017 г. съдията е оставил ИМ без
движение с указания за отстраняване на нередовностите, които са отстранени
с молби от 23.05.2017 г. и 12.06.2017 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е
постановено на 16.06.2017 г. Съобщението е изпратено на 19.06.2017 г. и е
връчено на ответника на 10.07.2017 г. Отговорът е депозиран на 02.08.2017 г.
Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 14.08.2017 г. Съдържа
проект за доклад. Допуснати са писмените доказателства. Насрочено е първо
с.з. за 16.10.2017 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства.
Допуснати са до разпит свидетели и е разпитан един от тях. За събиране на
доказателства делото е отложено за 16.11.2017 г., когато е даден ход.
Разпитан е свидетел. Изискани са преписки от ОДМВР – Бургас, като е
определен срок за представянето им по делото, което е отложено за
07.12.2017 г. В с.з. на тази дата е даден ход на делото. Разпитан е свидетел.
Приети са писмени доказателства и е даден ход по същество.

С определение от з.с.з. от 08.01.2018 г. съдът е отменил протоколното
определение, с което е дал ход по същество, насрочил е о.с.з. за 29.01.2018 г.
Констатирано е, че изисканата преписка от ОДМВР е постъпила след
07.12.2017  г.  В с.з.  на 29.01.2018  г.  е даден ход на делото,  приета е
постъпилата преписка и отново е даден ход по същество. С решение № 337 от
28.02.2018 г. съдът е уважил частично предявените искове.
          Гр.д. № 8905/2017 г. е образувано и разпределено на 24.11.2017 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявени искове за отмяна на незаконно
уволнение, възстановяване на заеманата длъжност и за плащане на
обезщетение за неизползван платен отпуск, както и на неизплатено трудово
възнаграждение и допълнително трудово възнаграждение. За докладчик е
определен съдия Калин Кунчев. Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено
на 27.11.2017 г. и отговор на исковата молба е постъпил на 29.01.2018 г.
Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 01.02.2018 г. и с него е
насрочено първо о.с.з. на 07.03.2018 г., пренасрочено за 21.03.2018 г. За



199

събиране на доказателства са проведени и с.з. на 09.05.2018 г., 20.06.2018 г.,
19.09.2018 г. и 07.11.2018 г., като в последното с.з. делото е обявено за
решаване. С определение от з.з. на 21.11.2018 г. съдът е отменил
протоколното определение за даване ход по същество и е насрочил делото в
о.с.з. на 12.12.2018 г. В срока за произнасяне, съдът е констатирал наличие на
неизяснени съществени фактически обстоятелства досежно претенциите за
заплащане на трудово възнаграждение, както и необходимостта в тази връзка
страните да вземат становище и ангажират доказателства. Проведени са о.с.з.
на 12.12.2018 г., 16.01.2019 г. и 20.02.2019 г., когато делото е обявено за
решаване. С решение № 551/12.03.2019 г. съдът е уважил първите два иска,
уважил е частично и осъдителните искове за присъждане на неизплатено
трудово възнаграждение и обезщетение за неизползван платен годишен
отпуск, отхвърлил е изцяло осъдителния иск за присъждане на допълнително
трудово възнаграждение.

Гр.д.  № 6055/2018 г. е образувано и разпределено на 16.08.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по реда на чл. 422 ГПК. За
докладчик е определен съдия Иван Дечев. Разпореждането по чл. 131 ГПК е
постановено на 20.08.2018 г. Съобщението е изпратено незабавно и е връчено
на ответника на 27.08.2018 г.  Определението по чл. 140 ГПК е постановено
на 03.10.2018 г. Изготвен е проект за доклад. Допуснати са писмените
доказателства.  Насрочено е о.с.з.  на 05.11.2018  г.,  когато е даден ход на
делото. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените
доказателства. Приложено е заповедното производство и съдът е обявил,че
ще се произнесе с неприсъствено решение в срок.

С определение от 05.12.2018 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество и е насрочил делото в о.с.з. на
14.01.2019   г.  В срока за произнасяне е приел,  че следва да се извърши
повторна преценка за наличието на предпоставките за постановяване на
неприсъствено решение. В с.з. на 14.01.2019 г. е даден ход на делото в
отсъствие на страните, които не са се явили и съдът е обявил, че ще се
произнесе с неприсъствено решение в срок. С решение № 236 от 30.01.2019 г.
съдът е уважил предявения иск за сумата от 28 лв. и разноски 385 лв.

Гр.д.  № 7635/2017 г. е образувано и разпределено на 11.10.2017 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по реда на чл. 422 ГПК. За
докладчик е определен съдия Асен Радев. Разпореждането по чл. 131 ГПК е
постановено на 17.10.2017 г. Съобщението е изпратено на 18.10.2017 г. и е
връчено на ответника на 19.10.2017 г. Отговор на ИМ е постъпил на
17.11.2017 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 20.11.2017 г.
Изготвен е проект за доклад. Приети са писмените доказателства. Приложено
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е заповедното производство. Насрочено е о.с.з. на 15.12.2017 г., когато не е
даден ход на делото поради нередовно призоваване на ищеца. Отложено е за
09.02.2018 г., когато е даден ход на делото. Извършен е доклад по чл. 146
ГПК. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.

С определение от 20.02.2018 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество, прекратил е производството по
делото и е обявил за влязла в сила заповедта за изпълнение, издадена по
ч.гр.д. № 5675/2017 г. на РС – Бургас. Констатирал е постъпила на 15.12.2017
г. молба от процесуалния представител на ищеца, с изявление за извършено
от ответника плащане на претендираните вземания. Съдът е приел
предявените искове за недопустими по липса на правен интерес.

Гр.д. № 1316/2018 г. е образувано и разпределено 22.02.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен осъдителен иск по чл. 7, т. 1, б.”а”
от Регламент № 261/2004 г. За докладчик е определена съдия Ивелина
Мавродиева. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 27.02.2018 г.
Съобщението е изпратено на 28.02.2018 г. и е връчено на ответника на
12.03.2018 г. Отговор е депозиран на 13.04.2018 г. Определението по чл. 140
ГПК е постановено на 16.04.2018 г. Изготвен е проект за доклад. Допуснати
са писмените доказателства. Насрочено е о.с.з. на 31.05.2018 г., когато е даден
ход на делото. Изслушана е явилата се страна. Извършен е доклад по чл. 146
ГПК. Приети са писмените доказателства. Без уважение е оставено искане за
допускане на СТЕ и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.

С определение от 26.06.2018 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество и е насрочил делото в о.с.з. на
25.09.2018 г. В срока за произнасяне съдът е приел, че делото не е изяснено от
фактическа страна и с оглед разпределението на доказателствената тежест,
следва да се уважи искането на ответника за назначаване на експертиза.
Решение по делото е постановено на 23.10.2018 г.

Гр.д. № 333/2018 г. е образувано и разпределено на 10.01.2018 г. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по реда на чл. 422 ГПК. За
докладчик е определен съдия Стоян Мутафчиев. Разпореждането по чл. 131
ГПК е постановено на 15.01.2018 г. Съобщението е изпратено незабавно и е
върнато невръчено. Извършена е справка в ТД на НАП за адрес по
месторабота и е установено, че няма регистриран трудов договор. С
определение от 23.02.2018 г. съдията е приел, че ответникът е уведомен по чл.
47 ГПК, считано на 05.02.2018 г. Назначен му е особен представител на
основание чл. 47, ал. 6 ГПК и е определено възнаграждение, платимо от
ищеца, който е внесъл депозита и е представил доказателства на 15.03.2018 г.
С определение от 26.03.2018 г. съдът е назначил определения от АК – Бургас
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адвокат за особен представител, който е депозирал отговор на ИМ на
04.04.2018 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 05.04.2018 г.
Квалифицирани са кумулативно обективно съединените установителни
искове. Съдът се е произнесъл по възражението за недопустимост на
производството, допуснал е  писмените доказателства, без уважение е оставил
искане за ССЕ, приложил е заповедното производство. Насрочил е о.с.з. на
30.04.2018 г., когато не е даден ход на делото поради нередовно призоваване
на ищеца. Следващото с.з. е насрочено за 28.05.2108 г., когато е даден ход на
делото. Изслушан е ответника. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са
писмените доказателства и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок.

С определение от 31.05.2018 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество, назначил е ССЕ и е насрочил делото
в о.с.з. на 02.07.2018 г., когато е  даден ход и е отложено, поради неизготвено
заключение, за 12.09.2018 г. Заключението е депозирано на 30.08.2018 г. В с.з.
на 12.09.2018 г. е даден ход на делото. Прието е заключението и е даден ход
по същество. С решение № 1801 от 14.09.2018 г. съдът е уважил частично
предявените искове.
         На проверяващите бяха предоставени копия от постановените през 2018
г. определения за отмяна на хода по същество, 35 броя.
         Всички определения са постановени в месечен срок /някои и в
изключително кратки срокове/  от последното о.с.з. по делото, в което е даден
ход по същество.
        Две от определенията са ръкописни, постановени върху постъпилите в
срока за произнасяне молби от страни по делото с искане за отмяна на хода
по същество в проведеното последно о.с.з. По гр.д. № 4799/2017 г. искането е
обосновано с постигната между страните спогодба два дни след последното
о.с.з. Съдът е отменил протоколното си определение за даване ход по
същество и е насрочил делото в о.с.з. на следващия ден от постъпване на
молбата, чрез призоваване на страните чрез пълномощниците им, по
телефона. По гр.д. № 7404/2017 г. искането е обосновано с внезапна
здравословна криза, възпрепятствала личното явяване на процесуалния
представител на застрахователно дружество, който не успял да направи
доказателствени искания и доведе допуснати свидетели. Допълнено е с
искане за възстановяване на срока за явяване в с.з. и отмяна на всички
процесуални действия, извършени в последното по делото с.з. С определение
от датата на постъпване на молбата в съда, постановено на основание чл. 66,
ал. 1 ГПК, съдът е насрочил о.с.з. на 25.04.2018 г. за разглеждане на молбата
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на ответника за възстановяване на срока за явяване в съдебно заседание.
Решение по делото е постановено на 05.11.2018 г.
         С определенията за отмяна на хода по същество по гр.д. № 7635/2017 г.
и гр.д. № 335/2018 г., производствата са прекратени: по гр.д. № 7635/2017 г. ,
поради недопустимост на предявените искове, а по гр.д. № 335/2018 г. –
поради неподведомственост на спора на общите граждански съдилища, като
делото е изпратено за разглеждане на Административен съд – Бургас. С
постановеното на 09.03.2018 г.  определение за отмяна на хода по същество,
даден в о.с.з. на 12.02.2018 г., съдът е спрял производството по гр.д. №
1188/2015 г. на основание чл. 229, ал. 1 , т. 4 ГПК. В срока за произнасяне е
постановено окончателно определение от 15.02.2018 г. на ОС – Бургас по
в.ч.гр.д. № 1697/2017 г., с което е отменено първоинстанционно определение
за връщане на молба за отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 8580/2014
г. на РС – Бургас /до приключването на което производството по гр.д. №
1188/2015 г. вече е било спирано/ и делото е върнато в РС – Бургас за
администрирането й и изпращането й във ВКС. С определенията за отмяна
хода по същество по: гр.д. № 648/2016 г., гр.д. № 6726/2016 г., гр.д. №
2041/2017 г., гр.д. № 6463/2017 г., гр.д. № 7784/2017 г., гр.д. № 8655/2017 г.,
гр.д. № 2465/2018 г.,  и гр.д. № 2488/2018 г., производствата са оставени без
движение, поради нередовност в исковата молба. Не всяко определение
съдържа изричен диспозитив „без движение“, но с него са дадени изрични
указания за отстраняване на нередовности в исковата молба. По две от делата
– гр.д. № 648/2016 г. и гр.д.  8655/2017 г. нередовността в исковата молба е
вследствие на направено по-късно неточно и неясно изменение на иска. В
зависимост от констатираната по-късно нередовност, неотстраняването на
която би могло да доведе до пълно прекратяване  или до частично
прекратяване на производството, в последния случай, е насрочвано и о.с.з.
        В останалите случаи, с определението за отмяна на хода по същество,
делото е насрочвано за разглеждане в о.с.з. по различни причини: по гр.д. №
6169/2017 г. в срока за изготвяне на протокола от последното о.с.з. е
констатирано, че поради технически причини, в съдебния протокол липсват
възпроизведени гласните доказателства на ищеца; по гр.д. № 1352/2016 г.,
гр.д. № 2602/2016 г., гр.д. № 8436/2017 г., гр.д. № 4465/2018 г. и гр.д. №
6100/2018 г. в срока за произнасяне са постъпили молби, респ. по едно от
делата в писмените бележки е направено възражение за първи път, в които са
изтъкнати обстоятелства, касаещи изясняването на спора в пълнота,
предложение за постигане на споразумение, необходимост от събиране на
новооткрити доказателства, уважителни причини за неявяване в с.з.; по гр.д.
№ 8184/2016 г., гр.д. № 333/2018 г., гр.д. № 1215/2018 г., гр.д. № 1316/2018 г.,
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гр.д. № 1842/2018 г. и гр.д. № 2481/2018 г. делото отново е насрочено за
разглеждане, като са назначени експертизи, предвид необходимостта от
изясняване на фактически обстоятелства, за които са нужни специални
знания. По някои от тези дела поискани по-рано от страните експертизи са
допуснати с определението за отмяна на хода по същество;  по гр.д.  №
474/2017 г., гр.д. № 3234/2017 г., гр.д. № 3265/2017 г., гр.д. № 7530/2017 г.,
гр.д. № 7688/2017 г., гр.д. № 8905/2017 г., гр.д. № 43/2018 г., гр.д. №
3623/2018 г., гр.д. № 5931/2018 г. и гр.д. № 6055/2018 г., ходът по същество е
отменен, с оглед поправяне на процесуален пропуск на съда или за
отстраняване на допуснато процесуално нарушение.

        КОНСТАТАЦИИ:
        Според броя постановени определения за отмяна хода по същество може
да се направи извод, че в РС – Бургас това не е често прилаган и ползван
процесуален способ  през 2017 г. и 2018 г. Отмяната на хода по същество е
допустимо и необходимо процесуално действие, с оглед постановяване на
обоснован съдебен акт, при напълно изяснена фактическа обстановка и
отстранени процесуални нарушения, които биха могли да доведат да отмяна
на решението. Както беше отбелязано по-горе през 2017 г. определението, с
което е даден ход по същество на делото, е отменено по 22 граждански дела,
от които 9 са образувани през 2017 г., а през 2018 г.  ходът по същество е
отменен по 35 граждански дела, от които 14 са образувани през 2017 г. и 15 –
през 2018 г.
         Прави впечатление, че по проверените дела, с отменен ход по същество,
разглеждането е приключило с проведено едно о.с.з., по-рядко две или три.
По гр.д. № 1188/2015 г., по което са проведени 11 о.с.з., като ход по същество
е даден в последното и след това отменен, причините са изцяло обективни –
образувано производство по молба за отмяна на влязло в сила решение по
дело, решаването на което е от значение за решаване на спора по гр.д. №
1188/2015 г.
         Причините, довели до отмяна на хода по същество са различни. По част
от делата те са изцяло обективни: установяване на основания за спиране на
производството по делото; постъпили в срока за произнасяне молби от
страните за допълване и поправка на протокола от последното с.з., за наличие
на обективни възпрепятстващи явяването на страната в с.з. обстоятелства,
постигната спогодба между страните, започнали преговори за споразумяване,
късно посочване на нововъзникнали обстоятелства и необходимост от
събиране на доказателства за това
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         По редица от делата ходът по същество е отменен, за да бъдат събрани
допълнителни доказателства, с оглед изясняване на спора от фактическа и
правна страна. В едни случаи това са доказателства, поискани от страните в
о.с.з. и отхвърлени от съда, в други случаи са били допуснати, но не са били
приети, в трети случаи пропускът е свързан с неизготвен окончателен доклад
по делото и неразпределена доказателствена тежест.
           Само по две от делата след отмяна на хода по същество производството
е прекратено, в единия случай – поради недопустимост на иска, а в другия
случай – поради неподведомственост на спора.
           По редица дела ходът по същество е отменен, с оглед поправяне на
процесуален пропуск на съда или за отстраняване на допуснато процесуално
нарушение.
           По 13 дела с определението за отмяна на хода по същество исковата
молба, респ. молбата за изменение на иска, е оставена без движение и са
дадени указания за отстраняване на нередовности.
           Желателно е още при подготовката на делото за разглеждане в о.с.з.
съдът да извърши необходимото пълно проучване и да се произнесе по
всички предварителни въпроси и по допускане на доказателства, съобразно
разпоредбата на чл. 140 ГПК, което следва да се извърши в разумни срокове,
а не непременно кратки. Не следва да се подценява и ролята на устния доклад
по делото в о.с.з., с посоченото в чл. 146 ГПК съдържание, най-вече с оглед
прилагане на доказателствената преклузия.

Констатираното удължаване на срока за разглеждане и приключване
на делото с решение, предвид отмяна на дадения ход по същество, по всички
проверени дела е в рамките на период от 1 месец до 3 месеца, което само по
себе си не сочи на нарушаване принципа за разглеждане и приключване на
делото в разумен срок. Съдиите своевременно, след няколко дни, най-много
до 1 месец, считано от последното о.с.з., в което е приключило разглеждането
на делото, са постановявали определението за отмяна хода по същество.
Следващите процесуални действия, вкл. насрочване на с.з. и събиране на
доказателства също са извършвани своевременно или ускорено. Решенията са
постановени в срокове, обикновено по-кратки от 1 месец.
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    8. Частни граждански дела

           През 2017 г. в РС – Бургас са разгледани общо 7495 частни граждански
дела, от тях новопостъпилите през годината са 7362, а останалите висящи към
01.01.2017 г. от предходната година – 133. В края на 2017 г. са свършени 7407
частни граждански дела. По съдии разпределението на разгледаните,
новопостъпилите и свършените частни производства, е както следва в
таблицата:

През 2018 г. общо разгледаните частни граждански дела в РС – Бургас са 6644
броя, или с 851 по-малко в сравнение с 2017 г. От тях образуваните през 2018
г. са 6556 броя, което е с 806 по-малко от постъпилите в съда през 2017 г.

Частни  граждански дела – 2017 година

Съдия
Висящи

към
01.01.2017

постъпили
дела

дела за
разглеждане

свършени
дела

За всичко дела 133 7362 7495 7407
АННА  ЩЕРЕВА 6 339 345 342
АСЕН  РАДЕВ 12 403 415 408
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 3 487 490 483
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 10 493 503 495
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 8 482 490 480
ИВАН  ДЕЧЕВ 4 500 504 496
ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 9 488 497 493
КАЛИН  КУНЧЕВ 5 498 503 500
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 10 488 498 495
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 14 493 507 503
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 6 117 123 123
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 7 487 494 489
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 9 80 89 89
РАЙНА  КИРЯКОВА 8 466 474 468
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 12 488 500 493
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 3 493 496 489
СТАНИМИРА  ИВАНОВА 0 68 68 68
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 7 492 499 493
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частни граждански дела. Останалите висящи към 01.01.2018 г., неприключени
в края на 2017 г. частни граждански дела са били 88, по-малко с 45 от
останалите несвършени в края на 2016 г. В края на 2018 г. са свършени 6543
дела. От образуваните в края на 2018 г. частни граждански дела несвършени
са останали 101 броя. По съдии данните са както е според таблицата по-долу:

              Частни граждански дела –2018 година

Съдия
Висящи

към
01.01.2018

постъпили
дела

дела за
разглеждане

свършени
дела

За всичко дела 88 6556 6644 6543

АННА  ЩЕРЕВА 3 300 303 303
АСЕН  РАДЕВ 7 448 455 444
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 7 257 264 264
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 8 250 258 258
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 10 53 63 63
ИВАН  ДЕЧЕВ 8 446 454 449
ИВЕЛИНА
МАВРОДИЕВА 4 443 447 443

КАЛИН  КУНЧЕВ 3 451 454 445
КРАСИМИР  СОТИРОВ 0 104 104 92
МАГДАЛЕНА
МАРИНОВА 3 460 463 456

МОНИКА
ЯХАНАДЖИЯН 4 443 447 442

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 0 208 208 205
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 5 447 452 441
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 0 210 210 201
РАЙНА  КИРЯКОВА 6 436 442 435
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 7 443 450 447
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 7 446 453 445
СИЯНА  ДИМИТРОВА 0 204 204 198
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 6 438 444 443
ТОДОР  МИТЕВ 0 69 69 69
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От частните граждански дела бяха проверени определени категории,
разглеждането и решаването на които е свързано с незабавни или кратки
срокове, различни от общите срокове.
                         8.1. Частни граждански дела по чл. 390 ГПК – обезпечения
на бъдещ иск
                             8.1.1. Частни граждански дела по чл. 390 ГПК, образувани
през 2017 г.

образувани дела по молби за допускане на
обезпечение на бъдещ иска по чл. 390 ГПК  за

2017 година

Съдия Общо
Уважена и
частично
уважена

АННА  ЩЕРЕВА 5 2
АСЕН РАДЕВ 5 0
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 6 3
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 3 2
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 5 3
ИВАН  ДЕЧЕВ 6 5
ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 5 2
КАЛИН  КУНЧЕВ 4 3
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 3 2
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 6 4
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 2 0
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 6 4
РАЙНА  КИРЯКОВА 4 4
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 5 4
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 4 3
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 6 6

Общ брой 75 47

Проверени дела:
           Проверените частни граждански дела по чл. 390 ГПК, образувани  през
2017 г. са разпределени от съдия Анна Щерева и съдебен служител Р.В. От
разпределението са  изключени съдиите в командировка и отпуск. Върху
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молбите са поставени  печати за входирането им, като са отбелязани дата, час
и минути на подаване на молбата Поставен е и печатът за образуване на
делото
          Ч.гр.д. № 5086/2017 г. е образувано на 17.07.2017 г.  по подадена
същия ден в 13,44 ч.  молба по чл.  390  ГПК за обезпечение на бъдещ иск за
плащане на дължими по фактури суми по  договор за извършване на СМР и
лихви за забава, подадена от ЮЛ срещу ЮЛ с поискана мярка – „запор“
върху парични средства по посочени банкови сметки на ответника.
Разпределено е автоматично в 13,51 ч. в деня на образуването на съдия Анна
Щерева. С определение от з.з. от 17.07.2017 г. е допуснато исканото
обезпечение чрез посочената обезпечителна мярка, определена е парична
гаранция, определен е едномесечен срок за предявяване на исковете.
Издадена е обезпечителна заповед на 21.07.2017 г., получена на 27.07.2017 г.
На 18.08.2017 г. е постъпила молба от ищеца за обезсилване на
обезпечителната заповед и освобождаване на гаранцията, постъпило е
съгласие от ответника. С определение от 22.08.2017 г., влязло в сила на
05.09.2017 г., допуснатото обезпечение е отменено и паричната гаранция е
освободена.

Ч.гр.д. № 6071/2017 г. е образувано на 15.08.2017 г.  по подадена  същия
ден в 14, 25 ч. молба по чл. 390  ГПК за обезпечение на бъдещи искове по чл.
79 ЗЗД и чл. 327 ТЗ с поискана мярка – „запор“ върху парични средства по
посочени банкови сметки на ответника. Разпределено е автоматично в 14,39
ч., в деня на образуването, на съдия Калин Кунчев. С определение от з.з. от
15.08.2017 г. е допуснато исканото обезпечение, определена е парична
гаранция, определен е едномесечен срок за предявяване на исковете.
Доказателства за внесена парична гаранция са представени на 22.08.2017 г.
Издадена е обезпечителна заповед, получена на 24.08.2017 г. На 15.09.2017 г.
са представени доказателства за предявения иск срещу ответника.  На
25.06.2018 г., е постъпила молба с представено съдебно решение от ищеца за
обезсилване на обезпечителната заповед и освобождаване на гаранцията. С
определение от 26.06.2018 г. е отменено определението, с което е допуснато
обезпечение, по искането за паричната гаранция съдът е посочил, че ще се
произнесе след влизане в сила на акта, съгласно чл. 403, ал 2 от ГПК. На
13.07.2018 г. с молба е поискано произнасяне по гаранцията. Ответникът е
уведомен по реда на чл. 47 от ГПК на 07.09.2018 г., в срока не е  постъпило
възражение. С окончателно определение от 17.10.2018 г. внесената гаранция е
освободена.
         Ч.гр.д. № 5479/2017 г. е образувано на 28.07.2017 г.  по подадена  същия
ден в 14, 44 ч. молба по чл. 390  ГПК за обезпечение на бъдещ иск по чл. 288
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ТЗ,  вр. чл. 79 ЗЗД с поискана мярка – „запор“ върху парични средства по
посочени банкови сметки на ответника до пълния размер на иска.
Разпределено е автоматично в 15,01 ч., в деня на образуването, на съдия
Дарина Йорданова. С определение от з.з. 28.07.2017 г. е допуснато исканото
обезпечение, определена е парична гаранция, определен е едномесечен срок
за предявяване на иска. Доказателства за внесена парична гаранция са
представени на 02.08.2017 г. Издадена е обезпечителна заповед, получена на
07.08.2017 г. На 28.08.2017 г. са представени доказателства за предявен  иск
срещу ответника пред СРС.  На 09.02.2018 г. е постъпила молба от ищеца с
представена подписана спогодба, за обезсилване на обезпечителната заповед
и освобождаване на гаранцията. С определение от 12.02.2018 г. е отменено
определението, с което е допуснато обезпечение. На 07.03.2018 г. с молба е
поискано произнасяне по гаранцията. Ответникът е уведомен на 28.03.2018 г.,
в срока не е  постъпило възражение. С определение от 11.05.2018 г., влязло в
сила на 08.06.2018 г., внесената парична гаранция е освободена.
          Ч.гр.д. № 4121/2017 г. е образувано на 12.06.2017 г.  по подадена
същия ден в 10, 08 ч.  молба по чл.  390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск по
чл. 87 ЗЗД за изплащане на дължими суми от разваляне на договор за
покупко-продажба на МПС, подадена от ФЛ срещу ЮЛ с поискана мярка –
„запор“ върху парични средства по посочени банкови сметки на ответника до
пълния размер на иска и „запор“ на движими вещи – 3 бр. МПС.
Разпределено е автоматично в 10,18 ч.,  в деня на образуването,  на съдия
Ивелина Мавродиева. С определение от 12.06.2017 г. е отказано исканото
обезпечение чрез запор на движими вещи и е допуснато обезпечение чрез
обезпечителна мярка – „запор“ върху парични средства по изброени банкови
сметки на ответника, определен е едномесечен срок за предявяване на иска.
Определението е обжалвано с частна жалба от 22.06.2018 г. С окончателно
определение от 28.06.2017 г. по в.ч.гр.д. № 947/2017 г., ОС-Бургас е
потвърдил акта на РС-Бургас. С определение от 25.08.2017 г. на РС-Бургас е
отменено определението, с което е допуснато обезпечение, поради
непредставени в срок доказателства за предявяване на иска. Съобщението е
връчено на 30.08.2017 г. Определението не е обжалвано, в сила от 07.09.2017
г.
          Ч.гр.д. № 7822/2017 г. е образувано на 19.10.2017 г.  по подадена
същия ден в 09,06 ч.  молба по чл.  390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск по
чл. 133 ЗЗД за изплащане на дължими суми за месечни възнаграждения за
ползване на компютърна програма по устен договор, с поискана мярка –
„запор“ върху парични средства по посочени банкови сметки на длъжника до
пълния размер на иска. Разпределено е автоматично в 09,15 ч. в деня на
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образуването на съдия Веселин Белев. С определение от з.з. на 19.10.2017 г.
е допуснато исканото обезпечение, определена е парична гаранция, както и
едномесечен срок за предявяване на иска. На 24.10.2017 г. е представено
доказателство за внесена гаранция. Издадена е обезпечителна заповед,
получена на 26.10.2017 г.  На 16.11.2017 г. са внесени доказателства за
предявен иск.
           По частна жалба от 17.11.2017 г., подадена срещу определението от
19.10.2017 г. от ответника, пред ОС-Бургас е образувано в.ч.гр.д. № 1811/2017
г. С определение от 04.12.2017 г. производството по делото е прекратено и
върнато на РС-Бургас за установяване датата на връчване на съобщението. С
разпореждане от 11.12.2017 г. на РС-Бургас частната жалба е оставена без
движение и са дадени указания на жалбоподателя. След отстраняване на
нередовностите пред ОС-Бургас е образувано на 21.12.2017 г. в.ч.гр.д. №
1907/2017 г. С определение от 22.12.2017 г. е потвърден акта на РС-Бургас.
          Ч.гр.д. № 8015/2017 г. е образувано на 25.10.2017 г.  по подадена
същия ден в 13,15 ч. молба по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещи искове
по чл. 55 и чл. 92,  вр.  чл. 86 ЗЗД за възстановяване суми по предварителен
договор за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот и
неустойка, с поискана мярка – „възбрана“ върху недвижимия имот.
Разпределено е автоматично в 14,17 ч. в деня на образуването на съдия Иван
Дечев.  С определение от з.з.  от 25.10.2017  г.  е допуснато исканото
обезпечение, определена е парична гаранция, определен е едномесечен срок
за предявяване на иска, считано от постановяване на акта. На 27.10.2017 г. е
представено доказателство за внесена гаранция. Издадена е обезпечителна
заповед, получена на 27.10.2017 г.  На 03.11.2017 г. са внесени доказателства
за предявен иск.
          По частна жалба от 13.11.2017  г.  от ответника,  подадена срещу
определението от 25.10.2017 г., пред ОС-Бургас на 31.01.2018 г. е образувано
в.ч.гр.д. № 161/2018 г. С определение от 06.02.2018 г. е потвърден акта на РС-
Бургас
           Ч.гр.д.  № 8647/2017 г. е образувано на 15.11.2017 г.  по постъпило по
подсъдност в същия ден, в 09,56 ч., ч.гр.д. № 1612/2017г. по описа на ОС-
Бургас, образувано по молба по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещи искове
по чл.  55  и чл.  92,  вр.  чл.  86  ЗЗД за възстановяване суми по развален
предварителен договор за покупко-продажба на право на строеж на недвижим
имот и неустойка, с поискана мярка – „възбрана“ върху недвижимия имот.
Разпределено е автоматично в 11,04  ч.  в деня на образуването на съдия
Димана Кирязова. С определение от з.з. от същия ден  е допуснато исканото
обезпечение, определен е двуседмичен срок за предявяване на иска, считано
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от постановяване на акта. Издадена е обезпечителна заповед, получена на
15.11.2017 г.  На 21.11.2017 г. са внесени доказателства за предявен иск.
         По частна жалба от 06.02.2018 г. от ответника, подадена срещу
определението от 15.11.2017 г. на РС-Бургас, пред ОС-Бургас на 11.04.2018 г.
е образувано в.ч.гр.д. № 536/2018 г. С окончателно определение от 17.04.2018
г. е потвърден акта на РС-Бургас.

                8.1.2. Частни граждански дела по чл. 390 ГПК, образувани през
2018 г.

 образувани дела по молби за допускане на
обезпечение на бъдещ иска по чл. 390 ГПК  за

2018 година

съдия общо
уважена

вкл.частично
АННА И. ЩЕРЕВА 3 2
АСЕН Т. РАДЕВ 5 1
ВЕСЕЛИН Г. БЕЛЕВ 3 2
ДАРИНА К. ЙОРДАНОВА 4 2
ИВАН Г. ДЕЧЕВ 5 4
ИВЕЛИНА Л.
МАВРОДИЕВА 6 1
КАЛИН С. КУНЧЕВ 5 3
КРАСИМИР В. СОТИРОВ 1 0
МАГДАЛЕНА С.
МАРИНОВА 7 3
МОНИКА Г.
ЯХАНАДЖИЯН 5 5
НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 2 0
ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 3 3
РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 4 1
РАЙНА К. КИРЯКОВА 6 6
СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 7 4
СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 5 2
СИЯНА С. ДИМИТРОВА 3 1
СТОЯН П. МУТАФЧИЕВ 4 1

Общ брой 78 41
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Проверени дела:
           Проверените частни граждански дела по чл. 390 ГПК, образувани  през
2018 г. са разпределени от съдебни служители. От разпределението са
изключени съдиите в командировка и отпуск. Върху молбите са поставени
печати за входирането им, като са отбелязани дата, час и минути на подаване
на молбата. Поставен е и печатът за образуване на делото.
           Ч.гр.д. № 7185/2018 г., е образувано на 05.10.2018 г.  по постъпила
същия ден в 15, 28 ч.  молба по чл.  390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск по
чл. 30 ЗН, с поискана мярка – „възбрана“ върху спорния недвижим имот.
Разпределено е автоматично в 15, 36 ч. на съдия Радостина Петкова.  С
определение от з.з. от 05.10.2018 г. съдът е приел че бъдещият иск по чл. 390
ал.  2  ГПК,  с оглед цената му,  не му е родово подсъден,  прекратил е
производството и е изпратил делото на ОС-Бургас. С определение от 23.10.
2018 г.,  по ч.гр.д. № 1591/2018 г. ОС – Бургас  е отменил обжалваното
определение и делото е върнато за продължаване на производството пред РС
– Бургас. С определение от 26.10.2018 г. РС е допуснал исканото обезпечение
чрез „възбрана“ върху идеални части от апартамент, определен е двуседмичен
срок за подаване на ИМ, същия ден е издадена обезпечителна заповед,
получена от ищеца. Искът е предявен в срок, на 09.11.2018 г., за което съдът е
уведомен на 12.11.2018 г. С молба от 19.03.2019 г. от ищеца е поискана
отмяна на обезпечителната мярка. С определение от з.з. на 23.03.2018 г.,
основание чл. 402, ал. 2 ГПК допуснатото обезпечение е отменено.
          Ч.гр.д.  № 827/2018 г. е образувано на 02.02.2018 г.  по постъпила
същия ден в 13,  05 ч.  молба по чл.  390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск за
изплащане на дължими суми по договор, с поискана мярка – запор върху
банкови сметки на ответника. Разпределено е автоматично в 13, 22 ч. на
съдия  Силвия Петрова. С определение от з.з. на 02.02.2018 г. е допуснато
исканото обезпечение, определена е парична гаранция, определен е
едномесечен срок за подаване на ИМ. Доказателства за внесена гаранция са
представени на 07.02.2018 г., след което е издадена обезпечителна заповед.
Искът е предявен в срок, за което съдът е уведомен на 06.03.2018 г.  писмено
от страната.
        Ч.гр.д. № 2615/2018 г. е образувано на 13.04.2018 г.  по постъпила същия
ден в 11, 14 ч. молба по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещи обективно
съединени искове по чл. 79 и чл. 86 ЗЗД, с поискана мярка – „запор върху
банкова сметка“ на ответника. Разпределено е автоматично в 13,22 ч. на
съдия  Стоян Мутафчиев. С определение от з.з. от 13.04.2018 г. съдът е
допуснал исканото обезпечение, даден е едномесечен срок за предявяване на
исковете. Издадена е обезпечителна заповед, получена от ищеца на 17.04.2018
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г. На 03.05.2018 г. ищецът е поискал с писмена молба обезсилване на
обезпечителната заповед. С определение от 04.05.2018 г., влязло в сила на
30.05.2018 г., на съдия Магдалена Маринова, обезпечението е отменено.
       Ч.гр.д. № 7186/2018 г. е образувано на 08.10.2018 г.  по постъпила същия
ден в 10, 40 ч. молба по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещи искове за
изплащане на дължими суми по неформален договор за ремонт на
автомобили, с поискана мярка – „запор“ на банкови сметки на ответника.
Разпределено е автоматично, в 10,48 ч. на съдия  Магдалена Маринова.  С
определение от з.з. от 08.10.2018 г. съдът е допуснал исканото обезпечение,
определена е парична гаранция, определен е едномесечен срок за предявяване
на исковете. Издадена е обезпечителна заповед след внасяне на гаранцията на
10.10.2018 г. Доказателства за подадена ИМ са представени на 09.11.2018 г.
На 15.01.2019 г. ищецът е поискал обезсилване на обезпечителната заповед и
освобождаване на гаранцията.

Ч.гр.д. № 5855/2018 г. е образувано на 08.08.2018 г., по постъпила на
същата дата, подадена по куриер на 07.08.2018 г., молба по чл. 390 ГПК за
обезпечение на бъдещи искове по чл. 328 ТЗ, чл. 79 ЗЗД, с поискана мярка –
„запор“ на банкови сметки на ответника. Разпределено е автоматично, в 09,38
ч., в деня на образуването на съдия  Панайот Атанасов.  С определение от
з.з. от 08.08.2018 г. е допуснато исканото обезпечение, определена е парична
гаранция, определен е 5-дневен срок за предявяване на исковете. Издадена е
обезпечителна заповед след внасяне на гаранцията на 10.08.2018 г. Заповедта
е получена от ищеца на 17.08.2018 г. На 30.08.2018 г. ищецът е поискал с
писмена молба обезсилване на обезпечителната заповед и освобождаване на
гаранцията. Съобщението е връчено на ответника на 05.09.2018 г., не е
постъпило възражение. С определение от 17.09.2018 г. обезпечението е
отменено и е освободена паричната гаранция.

Ч.гр.д.  № 5668/2018 г. е образувано на 30.07.2018 г.  по подадена
същия ден в 13,39 ч. молба по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещи искове
за изплащане на дължими суми по  споразумения за три поръчки, с поискана
мярка – „възбрана“ върху недвижим имот на ответника. Разпределено е
автоматично, в 13,52 ч., в деня на образуването на съдия  Моника
Яханаджиян. С определение от з.з. от същия ден е допуснато исканото
обезпечение, определена е парична гаранция, определен е едномесечен срок
за предявяване на исковете. Издадена е обезпечителна заповед след
представяне на доказателства за внасяне на гаранцията на 01.08.2018 г.
Заповедта е получена от ищеца на 03.08.2018 г. На 22.08.2018 г. са
представени доказателства за подадена ИМ. На 16.05.2019 г. ищецът е
поискал с писмена молба освобождаване на гаранцията. Съобщението е



214

връчено на ответника на 28.05.2019 г., не е постъпило възражение. С
определение от 11.06.2019 г. обезпечението е отменено и е освободена
паричната гаранция.

Ч.гр.д.  № 5557/2018 г. е образувано на 26.07.2018 г.  по подадена
същия ден в 11,35 ч. молба по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещи искове
по чл.327 ГПК и чл. 86 ЗЗД, с поискана мярка – „запор“ върху парични
средства по банкови сметки на ответника. Разпределено автоматично, в 11,43
ч., в деня на образуването на съдия Асен Радев. С определение от з.з.  от
26.07.2018 г. е допуснато исканото обезпечение, определена е парична
гаранция, определен е двуседмичен срок за предявяване на исковете. Не е
издадена обезпечителна заповед, тъй като не са представени доказателства за
внасяне на гаранцията от ищеца. След извършена служебно справка, с
определение от 15.08.2018 г. допуснатото обезпечение е отменено.

Ч.гр.д.  №  6735/2018 г. е образувано на 20.09.2018 г.  по подадена
същия ден в 11,45 ч. молба по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещи искове
по чл.  288  ТЗ и чл.  266  ЗЗД,  с поискана мярка –  „запор“  върху парични
средства по банкови сметки на ответника. Разпределено е автоматично, в
11,53 ч., в деня на образуване на съдия Райна Кирякова. С определение от
з.з. от 20.09.2018 г. е допуснато исканото обезпечение, определен е
едномесечен срок за предявяване на исковете. Издадена е обезпечителна
заповед, получена на 21.09.2018 г.  На 01.10.2018 г. е постъпила молба от
ищеца за отмяна на обезпечението, поради изплащане на сумите. С
определение от 02.10.2018 г. допуснатото обезпечение е отменено.

КОНСТАТАЦИИ:
По подадените по чл. 390 ГПК молби за обезпечение на бъдещ иск в РС

– Бургас са образувани частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2,
б. „б“ ПАС. Всички дела са образувани и разпределени незабавно, в деня на
постъпване на молбата в съда, като през 2017 г. разпределението е извършено
от съдия, а през 2018 г. – от съдебен служител. Разпределението е извършено
на случаен принцип между всички присъстващи граждански съдии, при
изключване на отсъстващите по обективни причини, независимо от
времетраенето на отсъствието. Във входящия печат, служителите вписват
точния час на постъпване на молбата, което впрочем се прави по всички
граждански дела.
           Делата са комплектовани и докладвани незабавно на съдиите
докладчици. По всички проверени дела, определението, с което съдът се е
произнесъл по искането по чл. 390 ГПК, е постановено в деня на
постъпването му. Наблюдава се почти константна практика за определяне на
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парична гаранция при допускане на обезпечителната мярка. С определението
съдията е посочил срок за предявяване на обезпечения иск, който обикновено
е едномесечен, по-рядко – двуседмичен или петдневен – по гр.д. № 5855/2018
г. Като се има предвид, че всички определения за допускане на исканото
обезпечение са постановени в закрито заседание, в деня на подаване на
молбата, съобразно чл. 395, ал. 2 ГПК, обстоятелството, че не е посочена
начална дата,  от която тече определения срок по чл.  390,  ал.  3  ГПК,  не е
пропуск, предвид т. 1 от ТР № 6/2013 от 14.03.2014 г., по т.д. № 6/2013 г.  на
ВКС – ОСГТК. В тези случаи срокът винаги тече от датата на постановяване
на определението. Само по гр.д. № 7185/2018 г. началната дата е следвало да
бъде посочена, предвид факта, че РС-Бургас се е произнесъл след връщане на
делото от ОС-Бургас.

Съдът следи служебно за представяне на доказателствата за предявен в
указания срок иск. Доказателства не са представени по две от проверените
дела, по които съдът е извършил служебна справка и на основание чл. 390, ал.
3  ГПК е отменил допуснатото обезпечение.  В единия случай това е
извършено своевременно, в 6 дневен срок от изтичане на определения срок, а
в другия случай – месец и половина след изтичане на срока за предявяване на
иска. По някои от делата, в срока за предявяване на иска, молителят е поискал
отмяна на обезпечението и обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

                  8.2. Заповедни производства, образувани през 2017 г. и 2018 г. в
РС – Бургас

                 8.2.1. Заповедни производства, образувани  през 2017 г.
             През 2017 година в РС – Бургас, от общо образуваните 6191
заповедни производства, 4923 са заповедните производства  по чл. 410  ГПК и
1263 частните граждански дела по чл. 417  ГПК.

образувани заповедни производства за 2017 година

Съдия-докладчик Общо по чл.
410

по чл.
417

АННА  ЩЕРЕВА 290 233 57
АСЕН  РАДЕВ 329 263 66
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 411 330 81
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 410 328 82
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 411 328 83
ИВАН  ДЕЧЕВ 414 328 86
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ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 409 322 87
КАЛИН  КУНЧЕВ 414 330 84
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 413 330 83
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 410 328 82
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 102 77 25
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 410 326 84
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 67 51 16
РАЙНА  КИРЯКОВА 392 315 77
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 412 328 84
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 412 331 81
СТАНИМИРА  ИВАНОВА 68 52 16
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 417 328 89

Общ брой 6191 4928 1263

          Проверени заповедни производства по чл. 410 ГПК, образувани през
2017 г.:
         Делата са разпределени от съдебен служител Х.Д., по-рядко – от съдия
Анна Щерева и съдебен служител Р.В. Актът за образуване представлява
печат, съдържа: „образувам“, вид и номер на делото, дата на образуване и
подпис на председател. Делата са разпределени между гражданските съдии,
които са на работа в деня на постъпване и образуване, при 100% участие, с
изключение на съдия Анна Щерева – на 71%. От разпределението са
изключвани отсъстващите по обективни причини съдии.
          Бяха проверени: ч.гр.д. № 1031/2017 г., ч.гр.д. № 1903/2017 г., ч.гр.д.
№ 7940/2017 г., ч.гр.д. № 8580/2017 г., ч.гр.д. № 8784/2017 г., ч.гр.д. №
8857/2017 г.,  ч.гр.д. № 9000/2017 г.,  ч.гр.д. № 9006/2017 г.,  ч.гр.д. №
9162/2017 г.,  ч.гр.д. № 9442/2017 г.,  ч.гр.д. № 9555/2017 г.,  ч.гр.д. №
9569/2017 г.,  ч.гр.д. № 9594/2017 г.,  ч.гр.д. № 9599/2017 г.,  ч.гр.д. №
9602/2017 г.,  ч.гр.д. № 9612/2017 г. Всички дела са образувани и
разпределени в деня на постъпване на заявлението по чл. 410 ГПК. По всички
дела е извършена задължителната служебна проверка на местната подсъдност
по чл. 411, ал. 1 ГПК. Приложени са справките от НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника ФЛ, както и извършените служебни справки в ТР
и Р за ЮЛНЦ,  от които е видно,  че са направени в тридневния срок по чл.
411, ал. 1  ГПК.
          По голямата част от проверените дела, заповедта за изпълнение на
парично задължение по чл. 410 ГПК е постановена в процесуалния срок по
ал. 1 на чл. 411 ГПК. По ч.гр.д. № 9599/2017 г. съдебният акт е постановен в
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срок от 5  дни,  по ч.гр.д. № 9612/2017 г. –  в срок от 6  дни,  по ч.гр.д. №
9594/2017 г. – в срок от 8 дни, по ч.гр.д. №№ 9602/2017 г.  и 9569/2017 г. – в
11- дневен срок, по ч.гр.д. № 9555/2017 г. – в 13-дневен срок. Следва да се
има предвид, че изброените дела са образувани на 28.12.2017 г.
           По ч.гр.д. № 1031/2017 г. съобщението за издадената заповед е
връчено на длъжника и от него в 2-седмичния срок по чл. 414, ал. 2 ГПК е
постъпило възражение на 23.02.2017 г. С разпореждане  от 27.02.2017 г. съдия
Радостина Иванова е указала на заявителя възможността за предявяване на
установителен иск в 1-месечен срок по чл. 415, ал. 1 ГПК, задължението да
представи доказателства за предявения иск, както и последиците от
неизпълнение на задължението за представяне на доказателства, а именно –
обезсилване на заповедта и прекратяване на производството. С определение
от 20.04.2017 г., на основание чл. 415, ал. 2 ГПК, съдия Панайот Атанасов е
обезсилил заповедта за изпълнение и е прекратил производството по делото.
Определението не е обжалвано.
           По ч.гр.д. № 1903/2017 г. съобщението за издадената заповед е
връчено на длъжника и от него в 2-седмичния срок по чл. 414, ал. 2 ГПК е
постъпило възражение на 24.04.2017 г., с приложени доказателства за
извършено плащане. Заповедта е постановена от докладчика – съдия Невена
Ковачева. С разпореждане  от 25.04.2017 г. съдия Панайот Атанасов е
наредил на заявителя да се изпратят преписи от възражението и
приложенията за становище в 3-дневен срок. Становището със заявена липса
на правен интерес от водене на исково производство, предвид пълното
изпълнение на задълженията, е постъпило на 19.05.2017 г. С определение от
22.05.2017 г., постановено от съдия Асен Радев производството по делото е
прекратено.
           По ч.гр.д. № 7940/2017 г. съобщението и заповедта са  били връчени на
длъжника по реда на чл. 47, ал. 5, вр. ал. 1 ГПК на 09.01.2018 г. От извършена
служебна справка по реда на чл. 47, ал. 3 ГПК не е установен адрес по
местоработата на длъжника. Преклузивният 2-седмичен срок по чл. 414, ал. 2
ГПК е изтекъл на 23.01.2018  г.  На основание чл.  415,  ал.  1,  т.  2  ГПК,  с
разпореждане от 26.01.2018 г., съдия Дарина Йорданова-докладчик е указала
на заявителя възможността за предявяване на установителен иск в 1-месечен
срок по чл. 415, ал. 1 ГПК, задължението да представи доказателства за
предявения иск, като му е определил 3-дневен срок, както и последиците от
неизпълнение на задължението за представяне на доказателства, а именно –
обезсилване на заповедта и прекратяване на производството. Доказателствата
са представени с молба от 12.02.2018 г. Решението по гр.д. № 1103/2018 г., с
което искът за установяване дължимостта на сумите по процесната заповед е
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уважен изцяло, е влязло в сила на 20.03.2019 г. На основание чл. 416 ГПК
съдия Сияна Димитрова, на 14.05.2019 г. е разпоредила да се издаде
изпълнителен лист. Издаването на ИЛ е надлежно отбелязано върху
заповедта.
          По ч.гр.д. № 8580/2017 г. /докладчик съдия Магдалена Маринова/
длъжникът е уведомен за заповедта за изпълнение по реда на чл. 47, ал. 5
ГПК. С разпореждане от 19.04.2018 г., след многократно търсене на длъжника
на посочения адрес, на постоянен и настоящ адрес и извършена служебна
справка за адрес по месторабота, на основание чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК съдията
е указала на заявителя възможността за предявяване на установителен иск в
1-месечен срок по чл.  415,  ал.  1  ГПК,  задължението да представи
доказателства за предявения иск, както и последиците от неизпълнение на
задължението за представяне на доказателства, а именно – обезсилване на
заповедта и прекратяване на производството. Доказателствата са представени
с молба от 23.05.2018 г. С разпореждане от 25.05.2017 г. съдия Маринова е
наредила представените доказателства да се приложат по делото, да се
изготви справка за образуваното по исковата молба дело и да се докладва
заповедното дело след приключване на исковото производство с влязъл в
сила съдебен акт.  Решението по гр.д.  № 3754/2018  г.,  с което искът за
установяване дължимостта на сумите по процесната заповед е уважен
частично,  е влязло в сила на 21.02.2019 г. На основание чл. 416 ГПК, съдия
Маринова, на 15.03.2019 г., е разпоредила да се издаде изпълнителен лист.
Издаването на ИЛ е надлежно отбелязано върху заповедта.
          По ч.гр.д. № 8784/2017 г. /докладчик – съдия Панайот Атанасов/
съобщението със заповедта до длъжника е върнато невръчено, поради
ненамирането му на адреса /посочения, постоянния и настоящ адрес
съвпадат/. В срока по уведомлението книжата не са потърсени, не е
установена и местоработата му при извършената служебна справка при ТД на
НАП. С определение от 04.01.2018 г. съдията е указал на заявителя правото
му по чл. 415 ГПК за предявяване на установителен иск в посочения срок,
задължението да представи в 3-дневен срок от изтичане на 1-месечния
доказателства за подаване на искова молба и последиците от неизпълнението.
Доказателствата са представени с молба от 31.01.2018 г. Решението по гр.д.
№ 788/2018 г. е влязло в сила на 03.04.2019 г. С разпореждане от 10.04.2019 г.
съдия Атанасов е наредил издаване на ИЛ въз основа на влязлата в сила
заповед. Издаването на ИЛ е надлежно отбелязано върху заповедта.
          По ч.гр. д. № 8857/2017 г. /докладчик – съдия Райна Кирякова/ на
05.12.2017 г. е постъпило възражение от длъжника срещу издадената заповед.
С разпореждане от 06.12.2017 г. съдия Кирякова е указала на кредитора
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възможността за предявяване на установителен иск в 1-месечен срок по чл.
415, ал. 1 ГПК, задължението да представи доказателства за предявения иск,
както и последиците от неизпълнение на задължението за представяне на
доказателства, а именно – обезсилване на заповедта. Доказателствата са
представени с молба от 15.02.2018 г. Решението по гр.д. № 1084/2018 г. е
влязло в сила на 21.02.2019 г. С разпореждане от 24.02.2019 г. съдията е
наредила издаване на ИЛ въз основа на влязлата в сила заповед. Издаването
на ИЛ е надлежно отбелязано върху заповедта.
         По ч.гр. д. № 9000/2017 г. /докладчик – съдия Моника Яханаджиян/
длъжникът е редовно уведомен за издадената заповед по реда на чл. 47, ал. 5
ГПК на 20.03.2018 г. С разпореждане от 20.03.2018 г. съдията-докладчик, на
основание чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК е указала на заявителя възможността за
предявяване на установителен иск в 1-месечен срок по чл. 415, ал. 1 ГПК,
задължението да представи доказателства за предявения иск, като му е
определил 3-дневен срок от изтичане на 1-месечния, както и последиците от
неизпълнение на задължението за представяне на доказателства, а именно –
обезсилване на заповедта. Доказателствата са представени с молба от
08.05.2018 г. С определение, влязло в сила 12.01.2019 г.,  по гр.д. № 3285/2018
г. съдът е върнал исковата молба и е прекратил производството по делото.
Със същото определение съдът е обезсилил заповедта за изпълнение.
          По ч.гр.д. № 9006/2017 г. /докладчик – съдия Иван Дечев/ заповедта е
редовно връчена на длъжника на 20.12.2017 г., по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК.
При наличието на хипотезата по чл. 415, ал. 1 ,т. 2 ГПК,  с разпореждане от
17.01.2018 г., съдия Дечев е указал на заявителя предявяването на иск
относно вземането, представяне на доказателства за предявен иск в 1-месечен
срок и последиците от неизпълнение на това задължение. Доказателствата са
представени с молба от 02.03.2018 г. Решението по гр.д. № 1533/2018 г. е
влязло в сила на 22.05.2019  г.  Разпореждането за издаване на ИЛ е
постановено на 30.05.2019 г. Издаването е надлежно отбелязано върху
издадената заповед.
          По ч.гр.д. № 9162/2017 г. /докладчик – съдия Калин Кунчев/ заповедта
е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, вкл. След
служебна справка в ТД НАП за адрес по месторабота. С разпореждане от
27.03.2018 г. съдия Кунчев е указал на заявителя предявяването на иск
относно вземането, представяне на доказателства за предявен иск в 1-месечен
срок и последиците от неизпълнение на това задължение. Доказателствата са
представени с молба от 03.05.2018 г. Решението по гр.д. № 3193/2018 г., с
което искът е отхвърлен, е влязло в сила на 06.02.2019 г. Няма постановен акт
за обезсилване на издадената заповед за изпълнение.
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          По ч.гр.д. № 9442/2017 г. /докладчик – съдия Силвия Петрова/, след
служебни справки и изпращане на съобщения многократно на посочения,
настоящ и постоянен адрес, заповедта е връчена на длъжника на 23.02.2018 г.
Възражението е депозирано на 09.03.2018 г. С разпореждане от 12.03.2018 г.
съдия Петрова е указала на заявителя предявяването на иск относно
вземането, представяне на доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и
последиците от неизпълнение на това задължение. Доказателствата са
представени с молба от 12.04.2018 г. С протоколно определение от 03.04.2019
г. по гр.д. № 2601/2018 г., поради оттегляне на иска, съдът е прекратил
производството по делото и е обезсилил издадената заповед за изпълнение.
/ТР № 4/2013 г. от 18.06.2014 г. по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС – т. 13/
          По ч.гр.д. № 9555/2017 г. /докладчик – съдия Стоян Мутафчиев/
заповедта е връчена на длъжника при условията на чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК,
считано на 24.01.2018 г. С разпореждане от 27.02.2018 г. съдия Мутафчиев е
указал на заявителя предявяването на иск относно вземането, представяне на
доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и последиците от
неизпълнение на това задължение. Доказателствата са представени с молба от
23.04.2018 г. Решението по гр.д. № 2844/2018 г. е влязло в сила на 28.05.2019
г. Разпореждането за издаване на ИЛ е постановено на 03.06.2019 г.
Издаването е надлежно отбелязано върху издадената заповед.
           По ч.гр.д. № 9569/2017 г. /докладчик – съдия Веселин Белев/ заповедта
е връчена на длъжника по реда на чл.  47,  ал.  5  ГПК на 25.01.2018  г.
Извършени са служебни справки, вкл. за местоработата на длъжника и не е
установен адрес. С разпореждане от 20.02.2018 г., съдия Белев е указал на
заявителя предявяването на иск относно вземането, представяне на
доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и последиците от
неизпълнение на това задължение. Доказателствата са представени със
„съобщение“ от 23.03.2018 г. С решение от 08.02.2019 г.  по гр.д. № 2019/2018
г. РС - Бургас е отхвърлил предявените искове по чл. 422 ГПК. Решението е
потвърдено с решение  от 20.06.2019 г. по в.гр.д. № 518/2019 г. на  ОС –
Бургас. Делата са върнати в РС на 09.07.2019 г.
            По ч.гр.д. № 9594/2017 г. /докладчик – съдия Анна Щерева/
съобщението е връчено на длъжника на 26.01.2018  г.  и възражението е
депозирано на 29.01.2018 г. С разпореждане от 30.01.2018 г. препис от
възражението е изпратен на заявителя за становище в 3-дневен срок,
постъпило на 12.02.2018 г., с което са оспорени твърденията на длъжника във
възражението. С разпореждане от 13.02.2018 г. съдия Щерева е указала на
заявителя предявяването на иск относно вземането, представяне на
доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и последиците от
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неизпълнение на това задължение. Съобщението е връчено на 23.02.2018 г.
Доказателства за предявен в 1-месечния срок иск не са представени.
Приложени са: определение от 03.07.2018 г., постановено по гр.д. №
1735/2018 г. на РС – Бургас, с което  е обезсилена издадената заповед за
изпълнение на парично задължение от 05.01.2018 г., след влизане в сила на
30.06.2018 г. на определение за прекратяване на производството по същото
гражданско  дело, образувано по осъдителни искове. Приложено е и решение
от 22.01.2019 г. по гр.д. № 4923/2018 г., с което предявените осъдителни
искове са уважени частично.
         По ч.гр.д. № 9599/2017 г. /докладчик – съдия Асен Радев/, с
разпореждане от 03.04.2018 г., след като е приел  заповедта за редовно
връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, съдия Радев е указал
на заявителя предявяването на иск относно вземането, представяне на
доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и последиците от
неизпълнение на това задължение. Доказателствата са представени с молба от
22.05.2018 г. В о.с.з. на 20.05.2019 г., образуваното по установителните
искове гр.д. № 3725/2018 г. е обявено за решаване. Към датата на проверката,
11.07.2019 г., няма данни за постановено решение.
         По ч.гр.д. № 9602/2017 г. /докладчик –Димана Кирязова, постановила
заповедта за изпълнение на 08.01.2018 г./, с разпореждане от 13.03.2018 г. на
съдия Магдалена Маринова, след констатации за връчване на заповедта на
длъжника по реда на чл. 47 ГПК и неявяване за получаване в деловодството
на съда на съдебните книжа, от НАП-Бургас е изискана справка за
местоработата, местослуженето, респ. място за осъществяване на стопанска
дейност от длъжника. Според постъпилата на 27.03.2018 г. справка няма
установен адрес. С разпореждане от 28.03.2018 г. съдия Дарина Йорданова е
указала на заявителя предявяването на иск относно вземането, представяне на
доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и последиците от
неизпълнение на това задължение. Доказателствата са представени с молба от
22.05.2018 г., върху която е поставена резолюция от съдия Белев, за
прилагане по делото. С  решение от 23.05.2019 г. по гр.д. № 3726/2018 г. РС –
Бургас  е уважил частично предявените по чл. 422 ГПК искове. Съобщенията
са връчени на страните съответно на 03.06. и 10.06.2019 г. Към датата на
проверката, 11.07.2019 г. се администрира постъпилата на 24.06.2019 г.
въззивна жалба от кредитора.
         По ч.гр.д. № 9612/2017 г. /докладчик – съдия Ивелина Мавродиева/ с
разпореждане от 29.01.2018 г., след констатации за връчване на заповедта на
длъжника по реда на чл. 47 ГПК и неявяване за получаване в деловодството
на съда на съдебните книжа, от НАП-Бургас е изискана справка за
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местоработата, местослуженето, респ. място за осъществяване на стопанска
дейност от длъжника. Справката е постъпила на 06.02.2018 г. и с
разпореждане от 07.02.2018 г. съдията е наредила делото да й се докладва
след изтичане на срока за възражение при връчено уведомление по чл. 47, ал.
5 ГПК на 26.01.2018 г. С разпореждане от 12.02.2018 г. съдия Мавродиева е
указала на заявителя предявяването на иск относно вземането, представяне на
доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и последиците от
неизпълнение на това задължение. Доказателствата са представени с молба от
21.03.2018 г. С разпореждане от 22.03 2018 г. съдията е наредил делото да се
докладва след приключване на исковото производство, като е констатирала,
че искът е предявен в срок.  Приложено е влязло в сила на 22.06.2019  г.
решение по гр.д.  № 1882/2018  г.,  с което  исковете са отхвърлени.  Няма
постановен акт за обезсилване на издадената заповед за изпълнение.

              8.2.2. Заповедни производства, образувани през 2018 г.
            През 2018 година в РС – Бургас са образувани 5367 броя частни
граждански заповедни дела, от които 4382  - по чл. 410 от ГПК и 985 дела - по
чл. 417 от ГПК.

Образувани заповедни производства за 2018 година

Съдия-докладчик Общо по чл.
410

по чл.
417

АННА  ЩЕРЕВА 254 208 46
АСЕН  РАДЕВ 366 301 65
ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 219 183 36
ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 206 172 34
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 46 38 8
ИВАН  ДЕЧЕВ 363 299 64
ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 360 298 62
КАЛИН  КУНЧЕВ 363 300 63
КРАСИМИР  СОТИРОВ 101 83 18
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 364 295 69
МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 361 296 65
НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 169 138 31
ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 363 303 60
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 156 102 54
РАЙНА  КИРЯКОВА 355 292 63
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СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 359 296 63
СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 364 301 63
СИЯНА  ДИМИТРОВА 167 130 37
СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 362 293 69
ТОДОР  МИТЕВ 69 54 15

Общ брой 5367 4382 985

Проверени са заповедни производства по чл. 417 ГПК, образувани през
2018 г.
           Делата са разпределени от съдебните служители Х.Д., Р.В. и Н.Д.
Образувани са от съдия – председателя на съда или заместващите го съдии,
като частни граждански дела. Актът за образуване представлява печат,
съдържа: „образувам“, вид и номер на делото, дата на образуване и подпис на
председател. Делата са разпределени между гражданските съдии, които са на
работа в деня на постъпване и образуване, при 100% участие, с изключение
на съдия Анна Щерева – на 71%. От разпределението са изключвани
отсъстващите по обективни причини съдии, независимо от срока. По всички
проверени дела са извършени служебни справки относно местната
подсъдност.

Бяха проверени: ч.гр.д. № 209/2018 г., образувано по чл.  417,  т.  2
ГПК, съдия-докладчик Димана Кирязова, ч.гр.д. № 4371/2018 г., образувано
по чл. 417, т. 2 ГПК, докладчик – съдия Силвия Петрова, ч.гр.д. № 4486/2018
г., образувано по чл. 417, т. 9 ГПК, докладчик – съдия Панайот Атанасов,
ч.гр.д. № 4917/2018 г., образувано по чл. 417, т. 9 ГПК, докладчик – съдия
Калин Кунчев, ч.гр.д. № 4938/2018 г., образувано по чл. 417, т. 2 ГПК,
докладчик – съдия Анна Щерева, ч.гр.д. № 4992/2018 г., образувано по чл.
417, т. 2, докладчик – съдия Райна Кирякова, ч.гр.д. № 5089/2018 г.,
образувано по чл. 417, т. 2 ГПК, докладчик – съдия Дарина Йорданова, ч.гр.д.
№ 5461/2018 г., образувано по чл. 417, т. 9 ГПК, докладчик – съдия
Магдалена Маринова, ч.гр.д. № 5482/2018 г., образувано по чл.  417,  т.  2
ГПК, докладчик – съдия Веселин Белев, ч.гр.д. № 5781/2018 г.,  образувано
по чл.  417,  т.  9  ГПК,  докладчик –  съдия Асен Радев, ч.гр.д. № 7140/2018 г.,
образувано по чл. 417, т. 2 ГПК, докладчик – съдия Моника Яханаджиян,
ч.гр.д. № 7627/2018 г.,  образувано по чл. 417, т. 2 ГПК, докладчик – съдия
Ивелина Мавродиева, ч.гр. д. № 8391/2018 г., образувано по чл. 417, т. 3
ГПК, докладчик – съдия  Иван Дечев, ч.гр.д. № 9037/2018 г., образувано по
чл. 417, т. 2 ГПК, докладчик – съдия Радостина Петкова, ч.гр.д. № 9172/2018
г., образувано по чл. 417, т. 9 ГПК, докладчик – съдия Стоян Мутафчиев.
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           Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване на
заявлението по чл. 417 ГПК, с изключение на: ч.гр.д. № 209/2018 г. -
образувано в деня на постъпване на заявлението – 05.01.2018 г., но
разпределено на 08.01.2018 г. и  ч.гр.д. № 8391/2018 г., образувано в деня на
постъпване на заявлението – 14.11.2018 г., разпределено на 15.11.2018 г. По
всички дела е извършена задължителната служебна проверка на местната
подсъдност по чл.  411,  ал.  1  ГПК.  Приложени са справките от НБДН за
постоянен и настоящ адрес на длъжника ФЛ, както и от извършените
служебни справки в ТР и Р за ЮЛНЦ.
           По всички проверени дела заповедта за незабавно изпълнение на
парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК е постановена в
установения процесуален срок по чл. 411, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК – три дни от
подаване на заявлението, което е редовно. Незабавно е издаден и
изпълнителен лист, за което е извършено надлежно отбелязване върху
заповедта за изпълнение и документа, въз основа на който се търси
изпълнението. Само по ч.гр.д. № 4317/2018 г. не е поставен печат върху
извлечението от счетоводните книги, приложено по делото в незаверено
копие.
           Дела с различно процесуално развитие от останалите:

Ч.гр.д. № 4486/2018 г. е образувано на 12.06.2018 г. по постъпило на
същата дата заявление  за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 9
ГПК За докладчик е определен съдия Панайот Атанасов. Заповедта за
незабавно изпълнение е издадена на 13.06.2018 г. На 12.10.2018 г. е
постъпило възражение от длъжника. С определение от 15.10.2018 г. съдия
Атанасов е указал на заявителя предявяването на иск относно вземането,
представяне на доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и последиците
от неизпълнение на това задължение. С разпореждане от 30.11.2018 г. е
наредено на заявителя и длъжника да се изпратят съобщения за посочване в
3-дневен срок на изпълнителното дело. С молба от 11.12.2018 г. заявителят е
посочил номер на образуваното изпълнително дело и ЧСИ. На 20.12.2018 г. е
постъпило уведомлението от ЧСИ с приложено копие от връчената на
длъжника на 08.10.2018 г. покана за доброволно изпълнение. При извършена
служебна справка  на 27.12.2018 г. е установено, че в РС – Бургас няма
образувано и висящо исково производство по чл. 422 ГПК между заявителя и
длъжника. С определение от 31.12.2018 г. съдията е обезсилил издадената
заповед и изпълнителния лист, прекратил е производството по ч.гр.д. №
4486/2018 г.
           Ч.гр.д. № 7140/2018 г. е образувано на 04.10.2018 г. по постъпило на
същата дата заявление по чл. 417 ГПК. За докладчик е определена съдия
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Моника Яханаджиян. Заявител е УНСС. С разпореждане от 05.10.2018 г.
съдията-докладчик е указал на заявителя в 1-седмичен срок да представи
доказателства за своята правосубектност. Основанието за издаване на
заповедта е по чл. 417, т. 2 ГПК. Извършена е служебна справка  в ТР и Р на
ЮЛНЦ относно ответника – търговско дружество. Указанията са изпълнени
от заявителя с молба от 01.11.2018 г. Заповедта за незабавно изпълнение и
изпълнителният лист са издадени на 02.11.2018 г.

Ч.гр.д. № 7627/2018 г. е образувано на 24.10.2018 г. по постъпило на
същата дата заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено е на същата дата и
за докладчик е определена съдия Ивелина Мавродиева. Заповедта за
изпълнение е издадена в срок.  На 07.05.2019 г. в съда е постъпило съобщение
от ЧСИ относно връчена на длъжника заповед за изпълнение по
изпълнителното дело по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК, с приложени
доказателства. С разпореждане от 08.05.2019 г. съдия Мавродиева  е указала
на заявителя предявяването на иск относно вземането, представяне на
доказателства за предявен иск в 1-месечен срок и последиците от
неизпълнение на това задължение. С окончателно разпореждане от 16.05.2019
г. съдията, на основание чл. 415, ал. 2 ГПК е спрял изпълнението по
изпълнителното дело. Наредил е да се връчат на заявителя и ЧСИ преписи от
акта за сведение. С молба от 27.06.2019 г. са представени доказателства за
предявен установителен иск.

Ч.гр.д. № 8391/2018 г. е образувано и разпределено на 14.11.2018 г. по
постъпило на същата дата заявление по чл. 417, т. 3 ГПК За докладчик е
определен съдия Иван Дечев. С разпореждане от 20.11.2018 г съдия Дечев е
отхвърлил заявлението, като е приел че договорът за лизинг, макар и с
нотариална заверка на подписите, не удостоверява подлежащо на изпълнение
вземане срещу длъжника. С определение № IV-283 от 15.02.2019 г. по
в.ч.гр.д. № 124/2019 г. ОС – Бургас е потвърдил постановеното
първоинстанционно разпореждане. Делата са върнати в РС на 18.02.2019 г. С
разпореждане от 19.02.2019 г. съдия Дечев е указал на заявителя, на
основание чл. 415, ал. 1, т. 3 ГПК, възможността за предявяване на
осъдителен иск относно вземането си в 1-месечен срок от получаване на
съобщението, като довнесе дължимата д.т.

КОНСТАТАЦИИ:
Заповедните производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК се образуват като

частни граждански дела. Разглеждат се от гражданските съдии, които
участват в разпределението с процент натовареност 100%, с изключение на
съдия Анна Щерева, зам.председател на съда – на 71%. Делата са
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разпределени автоматично между всички присъстващи граждански съдии,
при изключване на отсъстващите по обективни причини.  Образуването на
делата е извършено от съдия, а разпределението – от съдия или от съдебен
служител.

Делата по чл. 410 ГПК се образувани в деня на постъпване на
заявлението по чл. 410 ГПК и са разпределени на същата дата. Докладвани са
на определените съдии-докладчици незабавно. Делата по чл. 417 ГПК са
образувани и разпределени в деня на постъпване на заявлението, с
изключение на ч.гр.д. № 209/2018 г. и ч.гр.д. № 8391/2018 г.,  образувани в
деня на постъпване на заявлението по чл. 417 ГПК, но разпределени на
следващия работен ден.  По всички заповедни дела, с оглед изискването на
чл.  411,   ал.  1  ГПК,  е извършена служебна проверка по спазване на
изискването за местната подсъдност чрез справка в НБДН относно адресите
на длъжника. Видно от приложените служебни справки, проверките са
извършени в срока по чл. 411 ГПК.

По голямата част от проверените дела, заповедта за изпълнение на
парично задължение по чл. 410 ГПК е постановена в процесуалния срок по
ал.  1  на чл.  411  ГПК.  Извън срока са постановени актовете по 6  от
проверените заповедни производства, между 5 и 13 дни от постъпване на
заявлението. Във всяка от хипотезите на чл. 415 ГПК – при подадено в срок
възражение от длъжника, при връчване на заповедта за изпълнение на
длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, при отказ да бъде издадена
заповед за изпълнение, съдията е давал указания на заявителя за
възможността да предяви установителен или осъдителен иск за вземането си.
В акта съдът е указвал срока за предявяване на иска,  задължението за
довнасяне на дължимата такса, както и последиците от неизпълнение на
указанията. Разпореждането/определението  по чл. 415 ГПК е постановено в
кратки срокове –  най-често 1  ден,  по-рядко до 3  дни,  от постъпване на
възражението. Сроковете са по - дълги, в хипотезата на чл. 415, ал. 1, т. 2
ГПК, когато се следи изтичането на срок, но само по част от проверените
дела, като винаги са разумни /най-късно до 20 дни/. При постъпили
доказателства за предявен иск по реда на чл.  422  ГПК,  съдиите са
разпореждали делото да се докладват при влязло в сила решение по спорното
производство. По всички проверени дела са приложени решенията по
гражданските искови производства и се правят справки по движението им.
Разпореждането за издаване на изпълнителен лист е постановено в срок
между 3 и 7 дни от датата на влизане в сила на окончателното решение по
исковото производство, като само по гр.д. № 8580/2017 г. този срок от 21 дни.
При прекратяване на гражданското дело по иска относно вземането, съдията
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който го разглежда е обезсилвал издадената заповед за изпълнение. При
решение по същество, с отхвърляне на предявения иск, по ч.гр.д. № 9162/2017
г., при влязло в сила на 06.02.2019 г. решение за отхвърляне на иска, към
средата на м. юли 2019 г. няма постановен акт за обезсилване на заповедта за
изпълнение и за прекратяване на производството по заповедното дело. По
ч.гр.д. № 9612/2017 г. , към средата на м. юли 2019 г. не е постановен акт за
прекратяване на производството и обезсилване на заповедта за изпълнение,
въпреки влязлото в сила на 22.06.2019 г. решение по исковото производство.
/ТР № 4/2013 г. от 18.06.2014 г. по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС/.

Издаването на изпълнителен лист по всички проверени дела е
надлежно отбелязано върху заповедта за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 ГПК.
            По всички проверени дела заповедта за незабавно изпълнение на
парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК е постановена в
установения процесуален срок по чл. 411, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК – три дни от
подаване на заявлението, което е редовно. Незабавно е издаден и
изпълнителен лист, за което е извършено надлежно отбелязване върху
заповедта за изпълнение и документа, въз основа на който се търси
изпълнението. Само по ч.гр.д. № 4317/2018 г. не е поставен печат върху
извлечението от счетоводните книги, приложено по делото в незаверено
копие.
            По голяма част от проверените дела, заповедни производства по чл.
417 ГПК, не са постъпили възражения от длъжника. Както и по заповедните
производства по чл.  410 ГПК,  във всяка от хипотезите на чл.  415, ал.  1 ГПК
съдът е указвал на заявителя възможността да предяви иск за вземането си.
Разпореждането/определението е постановено на следващия ден или до 3 дни,
респ. от възражението, от уведомлението от ЧСИ или от влизане в сила на
акта за отхвърляне на заявлението. Ипо тези производства се следи за
движението на исковото производство и за влизане в сила на решението по
предявените искове.
           Предвид изключително кратките срокове в заповедното производство,
отсъстващия съдия-докладчик е бил заместван, при нужда от администриране
и произнасяне по постъпили молби, съобщения и възражения.

8.3. Образувани други частни производства - общ брой дела,
основание.

През 2017 г. в РС – Бургас са образуваните и други частни
производства, общо 1079 броя, а през 2018 година - 1052 броя.
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 Предмет шифър 2017 2018
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 961 998
Разрешение за разпореждане с имущество на
дете; разпореждане със семейно жилище с
разрешение на районния съдия; разрешение за
сключване на граждански брак; обжалване на
действия на органа по настойничество и
попечителство; прекратяване на осиновяване
от районния съд.

1004 322 373

Разкриване на банкова тайна 1001 346 345
Производства за спиране на въвод 1002 3 1
Назначаване особен представител 1005 27 20
Приемане и отказ от наследство 1006 168 194

Други частни производства 1014 37 43
1015 Частни производства по Регламент (ЕС)
№ 655/2014

1

Производство по приемане на наследство по
опис и др.

1016 12 10

Предоставяне на срок за приемане или отказ от
наследство по искане на заинтересовано лице

1017 45 11

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА -
РЕГЛАМЕНТИ

1200-1 118 100

в.т.ч. Процедура по Регламент 1393/2007 г 1201-1 24 39
Процедура по Регламент 1206/2001 г. 1202-1 2 3
Процедура по Регламент 861/2007 г. 1203-1 3 1
Процедура по Регламент 650/2012 г. 1204-1 1 3
Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска
конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

1205-1 88 54

Общ брой 1079 1052

             9.  Постановени отводи по граждански дела
        Според водените в РС – Бургас на електронен носител регистри на
отводите и самоотводите по НПК и ГПК, през 2017 г. са постановени 111
съдебни акта за отвод на магистрати по граждански и частни граждански
дела, а през 2018 г. актовете са 45, значително по-малко.
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Постановени актове за отвод през 2017 година
Съдия Брой

АНАТОЛИ БОБОКОВ 3

АННА  ЩЕРЕВА 4

АСЕН  РАДЕВ 3

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 7

ГЕОРГИ  ГРЪНЧЕВ 3

ГЕОРГИ  ИВАНОВ 3

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 4

ДИМАНА КИРЯЗОВА-ВЪЛКОВА 6

ИВАН ДЕЧЕВ 6

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 4

КАЛИН  КУНЧЕВ 3

КАМЕЛИЯ  НЕНКОВА 3

МАГДАЛЕНА МАРИНОВА 4

МАРТИН  БАЕВ 3

МАЯ  СТЕФАНОВА 3

МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 8

НИКОЛАЙ  ГЕМЕДЖИЕВ 3

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 3

ПЕТЯ  ГЕОРГИЕВА 3

ПЛАМЕНА  СЪБЕВА 2

РАЙНА  КИРЯКОВА 5

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА-РАЧЕВА 6

СВЕТЛИН  ИВАНОВ 1

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 11

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 4

ЯНА  КОЛЕВА 3

ЯНА  АТАНАСОВА 3

Общо актове за отвод 111

Част от постановените 111 съдебни акта през 2017 година,  по-точно 30
определения, са постановени от съдии, разглеждащи през същия период
наказателни дела.
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         Основанието за отвод по постановените през 2017 г. определения  е чл.
22, ал. 1, т. 6 ГПК, с изключение на акта по гр.д. № 9557/2017 г., с основание
чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК. Всички определения са мотивирани.
         По три дела: гр.д. № 7811/2016 г., гр.д. № 4196/2011 г. и гр.д. №
1105/2017 г. седем съдии докладчици са се отвели, като са уважили искането
на страна. Останалите отводи са извършени по почин на съдията докладчик.
В периода 25.05.2017 г. до 03.07.2017 г. са постановени 26 определения за
отвод по гр.д. № 8025/2016 г. /12 постановени от наказателни съдии/,
образувано по искова молба с осъдителен иск за присъждане на имуществени
и неимуществени вреди, причинени от неправомерни действия по образуване
и водене на изпълнително дело от ответника /бивш прокурор в РП – Бургас/.
Определенията са мотивирани еднозначно, посочените обстоятелства са едни
и същи за всеки отвел се магистрат – поискан отвод на всички съдии от съда
по НЧХД № 3990/2016 г., със същите страни, уважен от съдиите, поради
което те са се отвели и от разглеждане на гражданското дело. Еднозначни са
мотивите за отвеждане от разглеждането на ч.гр.д. № 5458/2017 г.,
образувано по молба от ИВСС,  по реда на чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ,  досежно
съдията Гемеджиев от РС – Айтос, командирован в РС – Бургас. От
разглеждане на делото са се отстранили 6 граждански съдии, в периода от
27.07.2017 г. до 31.07.2017 г. Общо 50 акта са постановени /от тях 19  -  от
наказателни съдии/  по гр.д. № 8593/2017 г. и ч.гр.д. № 8471/2017 г., по
които страна е едни и същ съдебен служител в РС –  Бургас и което
обстоятелството е решаващо за отводите по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Извън
описаните по-горе отводи, граждански съдии са се самоотстранили от
разглеждане на дела, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, като са мотивирали
актовете си с посочване на конкретните обстоятелства, можещи да възбудят
съмнение в безпристрастността и обективността на съдията. Единствено по
гр.д. № 7021/2017 г. конкретни обстоятелства не са посочени. Съдия Силвия
Петрова се е отвела от разглеждането на 7 дела – гр.д. № 2787/2017 г., гр.д. №
3986/2017 г., гр.д. № 5204/2017 г., гр.д. № 6590/2017 г., гр.д. № 6642/2017 г.,
гр.д. № 6801/2017 г. и гр.д. № 9462/2017 г., като по 5 от тях процесуален
представител на страна в производството е адвокат, който е пълномощник на
съдията - страна по друго дело. По 4 дела се е самоотвел съдията Веселин
Белев – гр.д. № 169/2017 г., гр.д. № 491/2017 г., гр.д. № 1279/2017 г. и гр.д. №
2610/2017 г. Съдия Моника Яханаджиян се е отвела от разглеждането на 3
дела – гр.д. № 242/2017 г., гр.д. № 1049/2017 г. и гр.д. № 7788/2017 г. Съдия
Светлана Янева се е самоотстранила от разглеждане на две дела – гр.д. №
3314/2017 г. и гр.д. № 4288/2017 г. По едно дело са се отвели съдиите: Анна
Щерева – гр.д. №6462/2017 г., Димана Кирязова – гр.д. № 1236/2017 г., Иван
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Дечев – гр.д. № 2131/2017 г., Стоян Мутафчиев – гр.д. № 8350/2017 г. и
Ивелина Мавродиева – гр.д. № 8670/2017 г.

Информация съдържаща: а.) съдия - докладчик; б.) номер на делото; в.) дата на образуване и правно основание; г.) дата на акта за отвеждане и правно основание н

          От 45 акта за отвод през 2018 г. по граждански дела, 8 са постановени
от наказателни съдии. От разглеждането на гр.д. № 9629/2017 г., на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК са се отвели 23 съдии от РС – Бургас, вкл. 15
граждански и 8 наказателни. Посоченото обстоятелство, можещо да
предизвика основателно съмнение в обективността и безпристрастността на

Постановени актове за отвод през 2018 година
Съдия Брой

АННА ЩЕРЕВА 2
АСЕН  РАДЕВ 3

ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ 5

ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ 1

ГЕОРГИ  ИВАНОВ 1

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 1

ДИМАНА  КИРЯЗОВА-ВЪЛКОВА 1

ИВАН  ДЕЧЕВ 5

ИВЕЛИНА МАВРОДИЕВА 1

КАЛИН КУНЧЕВ 1

МАГДАЛЕНА МАРИНОВА 1

МАРТИН БАЕВ 1

МАЯ СТЕФАНОВА 1

МОНИКА ЯХАНАДЖИЯН 3

НИКОЛАЙ ГЕМЕДЖИЕВ 1

ПАНАЙОТ АТАНАСОВ 1

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА 1

ПЛАМЕНА СЪБЕВА 1

РАЙНА КИРЯКОВА 2
СВЕТЛАНА ЯНЕВА-РАЧЕВА 2

СИЛВИЯ ПЕТРОВА 7

СТОЯН МУТАФЧИЕВ 2

ЯНА  КОЛЕВА 1

Общо постановени актове за отвод 45
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съдиите е, че една от страните по делото е съдебен служител в РС – Бургас.
Двама съдии са се отвели от разглеждането на гр.д. № 4982/2018 г., на
02.07.2018 г. един от тях се е отвел на абсолютно основание – чл. 22, ал. 1, т. 2
ГПК, а на 10.09.2018 г. определенията докладчик се е отвел на основание чл.
22,  ал.  1  ,т.  6  ГПК,  като е уважил подадената от една от страните молба.  По
направено от страна искане, от разглеждане на делата са се отвели
определените съдии докладчици по гр.д. № 788/2018 г. и гр.д. № 4630/2018 г.
На абсолютно основание за отвод – чл. 22, ал 1, т. 1 ГПК, се е позовал  и
съдията по гр.д. № 3766/2018 г. По гр.д. № 1835/2018 г. съдията е основал
отстраняването си от разглеждане на делото на чл. 22, ал. 1, т. 6, вр. т. 5 ГПК.
Установено е, че е разгледал спор между същите страни, за делба на същия
имот, на същото основание и при същите квоти, по гр.д. № 8801/2014 г.,
приключил с решение, с което искът е бил отхвърлен. В останалите случаи
съдиите са се самоотстранили от разглеждане на делата на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК, като са мотивирали определенията си, чрез посочване на
конкретните обстоятелства, можещи да възбудят основателни съмнения в
обективността на решаващия съдия.
          Като се изключат посочените по-горе дела, през 2018 г. отводи са
постановили: съдия Силвия Петрова се е отвела от разглеждането на 6 дела –
гр.д. № 8454/2017 г., гр.д. № 1719/2018 г., гр.д. № 1719/2018 г., гр.д. №
2094/2018 г., гр.д. № 3170/2018 г., гр.д. № 3501/2018 г. и  гр.д. № 9117/20018
г. Съдия Веселин Белев се е отвел от разглеждането на 3 дела – гр.д. №
931/2018 г., гр.д. № 1653/2018 г. и  гр.д. № 4018/2018 г. Съдия Иван Дечев
също се е отвел от разглеждането на 3 дела – гр.д. № 1038/2018 г., гр.д. №
6064/2018 г. и  гр.д. № 7211/2018 г. По 2 дела се е отвел съдия Асен Радев –
гр.д. № 9625/2018 г. и гр.д. № 3005/2018 г. По 1 дело са се отвели съдиите
Светлана Янева – гр.д. № 3524/2018 г. и Стоян Мутафчиев – гр.д. №
9431/2018 г.

           КОНСТАТАЦИИ:
Във връзка с отчетността на постановените отводи по чл. 22  ГПК и с

оглед вмененото на съдиите от законодателя задължение за безпристрастност
/чл. 4 ЗСВ/, със заповед на председателя на РС - Бургас е утвърден образец и е
въведен Регистър на отводите, в който се вписват наличните обстоятелства за
изключването на съдията от разглеждане на определено дело.
           Проверката установи, че съдиите от РС – Бургас, при отстраняването
си от разглеждане на определено гражданско дело, съобразяват указанията,
дадени от ВКС с писмо изх. № 236/11.06.2015 г. до председателите на всички
общи съдилища в страната.
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           Всички съдии от РС - Бургас, при наличие на основания за самоотвод
или отвод по чл. 22  ГПК по конкретно дело постановят мотивиран отказ, с
посочване на правното основание, както и конкретните обстоятелства за това,
съобразно чл. 9. 1, Раздел IV - Правила за предотвратяване конфликт на
интереси от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
         Извършените отводи и самоотводи като абсолютен брой не сочат на
проблеми, още повече че са и по много малко на брой дела. Проверката на
всички тези отводи  установи още, че няма извършени безпринципни откази
от разглеждане на дела, няма постановени неоснователни отводи, оскъпяващи
процеса или значително забавящи разрешаването на спора.

              10. Непроведени съдебни заседания
           Според предоставената от съда справка през 2017 г. не са проведени
153 открити съдебни заседания по граждански дела. Справката съдържа
данни за всяко насрочено и непроведено с.з., поради различни причини, част
от които касаят процесуалното поведение на страните или други участници в
гражданския процес. Друга част са непроведени насрочени о.с.з., предвид
предприети преди това процесуални действия, отменящи провеждането на
с.з.: оставяне на производството без движение, спиране на производството,
поправка и допълване на протокол от с.з. Не са проведени насрочените с.з. на
17.04.2017 г. и на 08.05.2017 г., поради обявяването им за почивни дни, като
със своевременни актове заседанията са пренасрочени за други дати.
           По причина, касаеща отсъствие на съдията докладчик не са проведени
насрочени о.с.з. по 53 граждански дела. Отсъствието на съдията-докладчик се
е дължало на обективни причини: временна нетрудоспособност, служебна
ангажираност, участие в международна конференция и други. Съдебните
заседания са пренасрочени или отсрочени своевременно, с изключение на
някои случаи на временна нетрудоспособност, явно възникнала непредвидено
и внезапно.
            Поради несъвпадение на датата на насроченото о.с.з. с датите по
утвърдените графици за заседанията на съдиите докладчици, своевременно са
пренасрочени съдебните заседания по 9 дела и по 1 дело – поради съвпадение
на датата на насроченото с.з. с планиран годишен платен отпуск на съдията
докладчик.
             Констатирани са пренасрочени с.з. преди датата на насроченото о.с.з.,
което по обективни причини не би могло да бъде проведено. Всички останали
пренасрочени с.з. са до един месец от с.з., което не е можело да бъде
проведено, или не е проведено.
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            В предоставената справка за 2018 г. са посочени 160 непроведени с.з.
Най-голямата част от посочените в справката с.з. не са проведени по причини,
касаещи процесуалното поведение на страни и други участници в процеса,
извършени процесуални действия, отменящи провеждането на с.з. на
определената дата и други. Поради отсъствие на съдията-докладчик, във
временна нетрудоспособност или други обективни лични причини, не са
проведени 16 с.з., своевременно отсрочени със съдебен акт в з.з.
Непроведени, поради насрочването им в обявен по-късно почивен ден, са 17
съдебни заседания, на датите 05.03.2018 г. и 24.09.2018 г. Заради насрочване
извън заседателните дни на съдията-докладчик не са проведени 3 с.з. С
изрични съдебни актове с.з. са пренасрочени в срок до 1 месец.
         Не се констатира забавяне на процеса по делата, по които се е наложило
отсрочване на с.з. за друга дата, нито са създадeни затруднения за
участниците в процеса.

IV. СРОЧНОСТ И КАЧЕСТВО на ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА през 2017 г. и 2018 г. в РС – БУРГАС

1. Постановени и обжалвани съдебни актове
През 2017 г. са били постановени 1688 решения и 654 определения. В

справката не са включени постановените по частни граждански дела актове.
По съдии данните са както следва по-долу:

ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПРЕЗ 2017 г.

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АННА ЩЕРЕВА 77 38

АСЕН  РАДЕВ 58 24

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 112 34

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 126 35

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 119 46

ИВАН  ДЕЧЕВ 117 53

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 109 37

КАЛИН  КУНЧЕВ 119 53

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 97 33

МОНИКА ЯХАНАДЖИЯН 130 35
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НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 44 3

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 120 45

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 21 12

РАЙНА  КИРЯКОВА 96 51

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 130 45

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 105 51

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 104 59

ЯНА  АТАНАСОВА 4 0

Общ брой 1688 654

През 2017 г. са били обжалвани 436  решения и 109  определения,
разпределени по съдии, както следва:

ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ ПРЕЗ 2017 г
РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АННА ЩЕРЕВА 23 7

АСЕН  РАДЕВ 16 4

ВАЛЕНТИНА  КЪРПИЧЕВА 1 0

ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ 29 9

ДАРИНА ЙОРДАНОВА 34 2
ДИМАНА  КИРЯЗОВА 29 8

ИВАН  ДЕЧЕВ 33 8

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 25 3

КАЛИН  КУНЧЕВ 29 10

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 9 5

МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 33 6

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 20 2

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 36 3

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 8 0

РАЙНА  КИРЯКОВА 32 13

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 33 9

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 17 7

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 23 12

ЯНА АТАНАСОВА 6 1

Общ брой 436 109
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През същата година са се върнали потвърдени 291 решения и 56 .
определения. По съдии:

ПОТВЪРДЕНИ АКТОВЕ ПРЕЗ 2017 г.

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АННА  ЩЕРЕВА 13 4

АСЕН  РАДЕВ 16 1

ВАЛЕНТИНА  КЪРПИЧЕВА 1

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 14 3

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 22 1

ДИЛЯНА  ЙОРДАНОВА 2

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 23 8

ЕЛЕОНОРА  КРАЛЕВА 3

ИВАН. ДЕЧЕВ 22 6

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 23 1

КАЛИН КУНЧЕВ 20 4

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 2 3

МОНИКА ЯХАНАДЖИЯН 19 5

НЕВЕНА КОВАЧЕВА 17

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 20 4
РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 9 2

РАЙНА  КИРЯКОВА 12 2

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 16 2

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 15 6

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 18 4

ЯНА  АТАНАСОВА 4

Общ брой 291 56
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През 2017 г. са прогласени за нищожни и са обезсилени 10 съдебни акта,
от които: по три на съдиите Асен Радев и Моника Яханаджиян, 2 – на съдия
Дарина Йорданова и по 1 – на съдиите Веселин Белев и Стоян Мутафчиев.
        Отменени с постановяване на нови съдебни актове, са 65 броя: по 8 – на
съдиите Асен Радев и Райна Кирякова, по 5 – на съдиите Анна Щерева, Калин
Кунчев и Невена Ковачева, по 4 – на съдиите Дарина Йорданова, Иван Дечев,
Моника Яханаджиян и Светлана Янева, по 3 – на съдиите Веселин Белев,
Панайот Атанасов и Стоян Мутафчиев, по 2 – на съдиите Димана Кирязова,
Ивелина Мавродиева и Магдалена Маринова, по 1 – на съдиите Валентина
Кърпичева, Елеонора Кралева и Силвия Петрова.
        С връщане на делото за ново разглеждане са отменени 21 акта: 6 – на
съдия Райна Кирякова,  5 – на съдия Светлана Янева, 3 – на съдия Стоян
Мутафчиев,  2  –  на съдия Анна Щерева и по 1  –  на съдиите Дарина
Йорданова, Иван Дечев, Магдалена Маринова, Невена Ковачева и Силвия
Петрова.
       Няма отменени съдебни актове с прекратяване на производството по
делото.

       През 2018 г. са били постановени 2097  решения и 672  определения,
които разпределени по съдии, са както следва:

ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПРЕЗ 2018

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АННА  ЩЕРЕВА 109 39

АСЕН  РАДЕВ 153 51

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 104 35

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 95 16

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 32 4

ИВАН  ДЕЧЕВ 144 42

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 148 43

КАЛИН  КУНЧЕВ 136 54

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 145 46

МОНИКА ЯХАНАДЖИЯН 145 38

НЕВЕНА КОВАЧЕВА 62 29

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 149 41

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 36 21

РАЙНА КИРЯКОВА 146 61
СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 161 39
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СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 129 45

СИЯНА  ДИМИТРОВА 57 20

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 141 46

ТОДОР  МИТЕВ 4 1

ЯНА  АТАНАСОВА 1 1

Общ брой 2097 672

         През същата година са обжалвани 503  решения и 126  определения:
ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ ПРЕЗ 2018

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АННА  ЩЕРЕВА 25 14

АСЕН  РАДЕВ 48 11

ВАЛЕНТИНА  КЪРПИЧЕВА 1

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 29 13

ДАРИНА ЙОРДАНОВА 20 4

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 24 3

ИВАН ДЕЧЕВ 29 7

ИВЕЛИНА МАВРОДИЕВА 31 2

КАЛИН КУНЧЕВ 31 10
МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 39 7

МОНИКА  ЯХАНАДЖИЯН 49 10

НЕВЕНА  КОВАЧЕВА 6 3

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 37 4

РАДОСТИНА  ПЕТКОВА 1

РАЙНА  КИРЯКОВА 36 15

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 45 4

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 16 9

СИЯНА  ДИМИТРОВА 2 1

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 33 8

ТОДОР  МИТЕВ 2 0

Общ брой 503 126

Върнатите потвърдени през 2018 г. актове са общо 539, от които: 474
решения и 65  определения:
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ПОТВЪРДЕНИ АКТОВЕ ПРЕЗ 2018

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АННА  ЩЕРЕВА 23 4

АСЕН  РАДЕВ 36 5

ВАЛЕНТИНА  КЪРПИЧЕВА 1

ВЕСЕЛИН  БЕЛЕВ 28 8

ДАРИНА  ЙОРДАНОВА 24 3

ДИЛЯНА  ЙОРДАНОВА 1

ДИМАНА  КИРЯЗОВА 29 1

ИВАН  ДЕЧЕВ 32 5

ИВЕЛИНА  МАВРОДИЕВА 22 2

КАЛИН КУНЧЕВ 30 5

МАГДАЛЕНА  МАРИНОВА 32 3

МОНИКА ЯХАНАДЖИЯН 50 4

НЕВЕНА КОВАЧЕВА 7 2

ПАНАЙОТ  АТАНАСОВ 42 3
РАЙНА  КИРЯКОВА 31 6

СВЕТЛАНА  ЯНЕВА 40

СИЛВИЯ  ПЕТРОВА 13 8

СИЯНА  ДИМИТРОВА 1 1

СТОЯН  МУТАФЧИЕВ 32 4

ЯНА  АТАНАСОВА 2 1

Общ брой 474 65

През 2018 прогласени за нищожни и обезсилени са 8 съдебни акта, от
които: по 2 – на съдиите Дарина Йорданова и Панайот Атанасов, по 1 – на
съдиите Диляна Йорданова, Калин Кунчев, Райна Кирякова и Силвия
Петрова.

С постановяване на нови съдебни актове са отменени 68 акта: 11 – на
съдия Асен Радев, 9 – на съдия Светлана Янева, 8 – на съдия Райна Кирякова,
7 – на съдия Стоян Мутафчиев, 6 – на съдия Моника Яханаджиян, по 4 – на
съдиите Анна Щерева, Дарина Йорданова и Панайот Атанасов, по 3 – на
съдиите Веселин Белев и Калин Кунчев, по 2 – на съдиите Димана Кирязова,
Ивелина Мавродиева, Магдалена Маринова, Силвия Петрова, 1 – на съдия
Иван Дечев и нито един  - на съдия Невена Ковачева.
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С връщане на делото за ново разглеждане са отменени 24 акта: 5 – на
съдия Анна Щерева, по 4 – на съдиите Асен Радев и Веселин Белев, 3 – на
съдия Райна Кирякова, по 2 – на съдиите Калин Кунчев, Моника Яханаджиян
и Стоян Мутафчиев, по 1 – на съдиите Магдалена Маринова и Невена
Ковачева. Няма отменени съдебни актове с прекратяване на производството
по делото.

       2.  Срочност на постановените съдебни актове
По обявени за решаване през  2017 г. граждански дела са постановени

1688 решения /общ исков ред и бързи производства/. След едномесечния
срок по чл.  235,  ал.  5  ГПК са обявени само 23  акта от общо 1519. След
двуседмичния срок по чл. 316 ГПК са постановени 13 от общо 169 решения
по бързите производства. Данните по съдии са както следва:

· Съдия Анна Щерева е постановила общо 77 решения, 8 от тях по
бързи производства. Всички решения са постановени в установените
процесуални срокове;

· Съдия Асен Радев е постановил 58 решения, от тях 7 по бързи
производства.  50 акта са постановени в установения едномесечен
процесуален срок и 1 – след изтичане на срока по чл.  235, ал.  5 ГПК –
по гр.д. № 3368/2017 г., с 8-дневно несъществено просрочие. Няма
постановени след срока по чл. 316 ГПК съдебни актове;

· Съдия Веселин Белев е постановил 112 решения, от тях 7 по бързи
производства, всички в установените процесуални срокове по чл.
235, ал. 5 и чл. 316 ГПК;

· Съдия Дарина Йорданова е постановила 126 решения, от които 120 –
в установените процесуални срокове. По дела по реда на чл. 310 и сл.
ГПК са постановени 14 от решенията. След изтичане на срока по чл.
235, ал. 5 ГПК са постановени 4 съдебни акта по: гр.д. № 81/2015 г.,
гр.д. № 708/2015 г., гр.д. № 1540/2016 г. и гр.д. № 142/2017 г.
Просрочието над 1-месечния срок е несъществено, между 11 и 19 дни.
Единадесет дни след изтичане на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК е
постановено решението по гр.д. № 4893/2016 г.;

· Съдия Димана Кирязова-Вълкова е постановила 119 решения /10  по
бързи производства/, от които 118 са обявени в установените
процесуални срокове по чл.  235,  ал.  5  и чл.  316  ГПК.  Решението по
гр.д. № 3889/2016 г. е обявено 9 дни след изтичане на 2-седмичния срок
по чл. 316 ГПК;
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· Съдия Иван Дечев е постановил 117 решения, от които 112 са обявени
в установените процесуални срокове. Извън срока по чл. 235, ал. 5 ГПК,
с несъществено просрочие  от 8 дни, е постановено 1 решение, по гр.д.
№ 1261/2016 г. От общо 15 акта по бързи производства, извън срока по
чл. 316 ГПК, са обявени решенията по 4 дела – гр. № 4497/2017 г., гр. №
1487/2017 г., гр. № 1771/2017 г. и  гр. № 799/2017 г. Касае се до
просрочия между 8 и 15 дни, като решенията са постановени в рамките
на 1-месечен срок от последното о.с.з.;

· Съдия Ивелина Мавродиева е постановила 109 решения, от които 10
са по дела, разгледани по реда на бързото производството. Всички
решения са постановени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. Със 7-дневно
и 10-дневно просрочие на срока по чл. 316 ГПК са постановени 2 от 10
решения по бързите производства – гр.д. № 7993/2016 г. и гр.д. №
4285/2017 г.;

· Съдия Калин Кунчев е постановил 119 съдебни решения, от които 11
–  по дела,  бързи производства.  Едно решение,  от общо 108,  е
постановено извън срока по чл. 235, ал. 5 ГПК с несъществено
отклонение от 16 дни, по гр.д. № 3655/2016 г. Стриктно е спазен срока
по чл. 316 ГПК;

· Съдия Магдалена Маринова е постановила 97 решения, от които 11 –
по бързи производства. От 88 решения, само по гр.д. № 5722/2017 г.
актът е постановен 11 дни след едномесечния срок. По две от делата,
разгледани по реда на чл. 310 и сл. ГПК, гр.д. № 4496/2017 г. и гр.д. №
3366/2017 г., решенията са постановени съответно  - 14 и 7 дни след
срока по чл. 316 ГПК, но до 1 месец от последното о.с.з.;

· Съдия Моника Яханаджиян е постановила 130 решения, от които 11 –
по дела бързо производство. Всички съдебни актове са постановени в
установените по чл.  235,  ал.  5  ГПК и чл.  316  ГПК процесуални
срокове;

· Съдия Невена Ковачева е постановила 44 решения, всички в
едномесечния процесуален срок по чл. 235, ал. 5 ГПК;

· Съдия Панайот Атанасов е постановил 120 решения, от които 12 – по
дела, разгледани по реда на бързото производство. Всички съдебни
актове са постановени в установените процесуални срокове по чл.
235, ал. 5 и чл. 316 ГПК;
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· Съдия Райна Кирякова е постановила 96 решения през 2017 г., от
които 13  –  по дела бързи производства.  Две от 83  решения са
постановени  3 и 9 дни след срока по чл. 235, ал. 5 ГПК – гр.д. №
3939/2016 г. и гр.д. № 5068/2016 г. Шест дни след двуседмичния срок
по чл. 316 ГПК е постановено решението по гр.д. № 5473/2017 г.,
обявено за решаване на 20.12.2017 г., непосредствено преди Коледните
и Новогодишни празници;

· Съдия Светлана Рачева-Янева е постановила 130 решения, от които
17 – по дела бързи производства. След едномесечния срок по чл. 235,
ал.  5  ГПК съдия Янева е постановил 9  решения от общо 113  акта.
Между 4 и 10 дни след срока са постановени решенията по 7 дела: гр. д.
№ 170/2017 г., гр.д. № 6174/2016 г., гр.д. № 6121/2014 г./делба/, гр.д. №
1574/2015 г., гр.д. № 6204/2016 г., гр.д. № 3804/2017 г. и гр.д. №
7843/2016 г. По 2 дела решенията са постановени 22 и 24 дни след
срока по чл. 235, ал. 5 ГПК: гр.д. № 5871/2016 г. и гр.д. № 6121/2014 г.
/делба/. Извън срока по чл. 316 ГПК са постановени 2 решения по
делата, разгледани по реда на чл. 310 и сл. ГПК: 19 дни след срока – по
гр.д. № 4400/2017 г. и 9 дни след срока – по гр.д. № 4495/2017 г.;

· Съдия Силвия Петрова е постановила 105 решения, от които 13 – по
дела бързи производства. Срокът по чл. 316 ГПК е спазен стриктно
по всички дела. Срокът по чл.  235,  ал.  5  ГПК не е спазен при
постановяване на 5 от всичките решения, при несъществени просрочия
между 6 и 10 дни: гр.д. № 606/2016 г., гр.д. № 3685/2016 г., гр.д. 0
6191/2016 г., гр.д. № 5139/2016 г. и гр.д. № 7764/2016 г.;

· Съдия Стоян Мутафчиев е постановил 104 решения, от които 10 – по
дела бързи производства. Всички решения са постановени в
сроковете по чл. 235, ал. 5  и чл. 316 ГПК.

По обявени за решаване през  2018 г. граждански дела са постановени
2097 решения /общ исков ред и бързи производства/. След едномесечния
срок по чл.  235,  ал.  5  ГПК са обявени 27  акта от общо 1980. След
двуседмичния срок по чл. 316 ГПК са постановени 13 от общо 117 решения
по бързите производства. Данните по съдии са както следва:

· Съдия Анна Щерева е постановила общо 109 решения, 4 от тях по
бързи производства. Две решения са постановени след срока по чл. 235,
ал 5 ГПК, едното – с минимално закъснение от 4 дни по гр.д. №
2626/2018 г. Около един месец след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5
ГПК е постановено решението по гр.д. № 6707/2016 г. Всички останали
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решения са постановени в установения процесуален срок. Няма
постановени извън срока по чл. 316 ГПК решения;

· Съдия Асен Радев е постановил 153 решения, от тях 10 - по бързи
производства. От 143 решения 3 са постановени между 3 и 7 дни след
изтичане на срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, което е несъществено – гр.д. №
2275/2018 г., гр.д. № 9076/2017 г. и адм.д. № 5/2018 г. Посочените в
справката дела са повече, но не е отчетен факта, че срокът изтича в
почивен или празничен ден. Всички останали актове са постановени в
установените процесуални срокове. Извън срока по чл. 316 ГПК няма
постановени актове;

· Съдия Веселин Белев е постановил 104 решения, от тях 2 по бързи
производства, всички в установените процесуални срокове по чл.
235, ал. 5 и чл. 316 ГПК, с изключение на решението по гр.д. №
346/2018 г., постановено 6 дни след изтичане на двуседмичния срок по
чл. 316 ГПК, като се има предвид, че в срока за постановяване на акта
попадат и национални празници;

· Съдия Дарина Йорданова е постановила  95 решения, от които 2 – по
дела бързи производства. Всички съдебни актове са постановени в
установените процесуални срокове;

· Съдия Димана Кирязова-Вълкова е постановила 32  решения,  от
които 2 – по дела бързи производства. Всички съдебни актове са
обявени в установените процесуални срокове по чл. 235, ал. 5 и чл.
316 ГПК;

· Съдия Иван Дечев е постановил 144 решения, от които 9 – по бързи
производства. 133 решения са обявени в установения процесуален срок.
по чл.  235,  ал.  5  ГПК.  С несъществено просрочие  от 6  дни са
постановени 2 решения – по гр.д. № 475/2018 г. и гр.д. № 2618/2018 г.
От общо 9 акта по бързи производства, извън срока по чл. 316 ГПК, са
обявени решенията по 6 дела – гр. № 1219/2018 г. и  гр. № 6097/2018 г.
– 11 дни след срока по чл. 316 ГПК, гр. № 9104/2017 г. – 10 дни след
двуседмичния срок,  гр. № 8650//2017 г. и гр.д. № 60/2018 г. – 9 дни
след срока и гр.д. № 4632/2018 г. – само 2 дни след срока;

· Съдия Ивелина Мавродиева е постановила 148 решения, от които 8 са
по дела, разгледани по реда на бързото производството. Всички
решения са постановени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, с изключение на
2, обявени 5 дни след срока по чл. 235, ал. 5 ГПК – по гр.д. № 1081/2017
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г. и гр.д. № 8861/2017 г. Срокът по чл.  316 ГПК е спазен по всички
обявени за решаване дела;

· Съдия Калин Кунчев е постановил 136 съдебни решения, от които 4 –
по дела, бързи производства. Всички решения са постановени в
установените процесуални срокове по чл. 235, ал. 5 ГПК и чл. 316
ГПК;

· Съдия Магдалена Маринова е постановила 145 решения, от които 9 –
по бързи производства. Всички решения са постановени в
установените процесуални срокове по чл. 235, ал. 5 ГПК и чл. 316
ГПК;

· Съдия Моника Яханаджиян е постановила 145 решения, от които 7 –
по дела бързо производство. Всички съдебни актове са постановени в
установените по чл.  235,  ал.  5  ГПК и чл.  316  ГПК процесуални
срокове;

· Съдия Невена Ковачева е постановила 62 решения, от които 10 – по
дела бързи производства.  По 2  дела от 52  общо,  решенията са
постановени 11 дни след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5 ГПК – гр.д.
№ 4779/2018 г. и гр.д. № 6017/2018 г. Останалите решения са обявени в
установения процесуален срок. По 3 дела, разгледани по реда на чл. 310
и сл. ГПК, решенията са постановени извън срока по чл. 316 ГПК. По
гр.д. № 6017/2018 г. – 28 дни след изтичане на срока, по гр.д. №
6277/2018 г. – 21 дни след срока и по гр.д. № 6507/2018 г. – 7 дни след
срока;

· Съдия Панайот Атанасов е постановил 149 решения, от които 11 – по
дела, разгледани по реда на бързото производство. Всички съдебни
актове са постановени в установените процесуални срокове по чл.
235, ал. 5 и чл. 316 ГПК;

· Съдия Райна Кирякова е постановила 146 решения, от които 7 – по
дела бързи производства. Всички съдебни актове са постановени в
установените процесуални срокове по чл. 235, ал. 5 и чл. 316 ГПК;

· Съдия Светлана Рачева-Янева е постановила 161 решения, от които 7
– по дела бързи производства. След едномесечния срок по чл. 235, ал. 5
ГПК съдия Янева е постановил 11 решения от общо 143 акта. Между 7
и 10 дни след срока са постановени решенията по 4 дела: гр.д. №
9502/2017 г., гр. д. № 1881/2018 г., гр.д. № 3252/2017 г. и гр.д. №
8012/2017 г. Между 18 и 28 дни след срока са постановени съдебните
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актове по 7 дела: гр.д. № 6599/2017 г., гр.д. № 8742/2017 г., гр.д. №
8801/2017 г., гр.д. № 6560/2018 г., гр.д. № 9421/2017 г., гр.д. №
9640/2017 г. и гр.д. № 9284/2017 г. Извън срока по чл. 316 ГПК са
постановени 3 решения по делата, разгледани по реда на чл. 310 и сл.
ГПК: 6 дни след срока – по гр.д. № 7403/2017 г. и гр.д. № 437/2018 г., 5
дни след срока – по гр.д. № 2631/2018 г.;

· Съдия Силвия Петрова е постановила 129 решения, от които 8 – по
дела бързи производства. Срокът по чл. 316 ГПК е спазен стриктно
по всички дела. Срокът по чл.  235,  ал.  5  ГПК не е спазен при
постановяване на 4 от всичките решения, при несъществени просрочия
между 4 и 18 дни: гр.д. № 1839/2017 г., гр.д. № 3809/2017 г., гр.д. №
7231/2017 г. и гр.д. № 2682/2016 г. /5 от 18 дни са Коледни празници/;

· Съдия Стоян Мутафчиев е постановил 141 решения, от които 8 – по
дела бързи производства. Всички решения са постановени в
сроковете по чл. 235, ал. 5  и чл. 316 ГПК.
    Към началната дата на проверката –  08.07.2019  г.  не са били

постановени актовете, при изтекъл едномесечен срок по чл. 235, ал. 5 ГПК, по
13 дела, образувани през 2018 г. и обявени за решаване през 2019 г. По седем
от делата докладчик е съдия Асен Радев, а по шест от тях докладчик е съдия
Силвия Петрова, които са административни ръководители и участват в
разглеждането на всички видове граждански дела на 100%, както всички
останали съдии. Към приключване на проверката, 19.07.2019 г.,  необявени
са актовете по 6  от делата –  4  на съдия Радев и 2  –  на съдия Петрова.  До
изготвяне на акта за резултати от проверката, според справка на съдебния
администратор на съда, всички решения са постановени между 22.07.2019 г. и
28.08.2019 г.

Констатираните просрочия са както следва:

· Съдия Асен Радев: по гр.д. № 9055/2018 г., гр.д. № 6036/2018 г.,
гр.д. № 7722/2018 г., гр.д. № 8323/2018 г., гр.д. № 9024/2018 г.,
гр.д. № 7127/2018 г. и гр.д. № 9355/2018 г. решенията са обявени
2 месеца след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, но в
рамките на приетия за разумен 3-месечен срок.

· Съдия Силвия Петрова: по гр.д. № 9477/2018 г., гр.д. № 5263/2018
г., гр.д. № 6579/2018 г., гр.д. № 6957/2018 г., гр.д. № 3725/2018 г.
и гр.д. № 6568/2018 г. решенията са постановени или малко преди
изтичане на два месеца от последното с.з., или между 2 и 3 месеца
от обявяване на делото за решаване.
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КОНСТАТАЦИИ:
Констатациите от проверката, по отношение срочността на постановяване

и обявяване на съдебните решения, сочат на изключително добри резултати в
дейността на всички проверени граждански съдии. Допуснатите отклонения
от установените процесуални инструктивни срокове са или минимални, или
несъществени, а освен това – по много малък брой дела. При действителната
натовареност на гражданските съдии в РС – Бургас, която според
проверяващите е над средната, показателите за срочността на постановените
от тях актове са отлични.
        Следва да бъдат поощрени съдиите, недопуснали постановяване на нито
едно свое решение през 2017 г. и 2018 г. извън установените срокове по чл.
235, ал. 5 ГПК и чл. 316 ГПК, а именно:, Веселин Белев, Димана Кирязова-
Вълкова, Ивелина Мавродиева, Калин Кунчев, Моника Яханаджиян, Панайот
Атанасов и Стоян Мутафчиев. Без просрочени съдебни актове през 2017 г. са
съдиите: Анна Щерева, Невена Ковачева, а през 2018 г. – съдиите Дарина
Йорданова, Магдалена Маринова, Райна Кирякова.

V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
И ДЕЙНОСТТА ПО ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВА В  РС – БУРГАС

Районен съд – Бургас е най-големият от осемте първостепенни съдилища
в съдебния район на Окръжен съд – Бургас и един от четирите  най-
натоварени съдилища в страната.
        Ръководството на съда се осъществява от председателя на съда и двамата
му заместници, които са и ръководители на обособените наказателно и
гражданско отделение.
        Административен ръководител-председател на РС – Бургас е съдия Асен
Радев, избран единодушна на 14.12.2018 г. с решение на Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет и встъпил в длъжност на 28.12.2018 г.
Зам.административни ръководители – зам.председатели на съда са съдия Петя
Георгиева-ръководител на НО и съдия Силвия Петрова-ръководител на ГО.
        През проверявания период, 2017 г. и 2018 г., административен
ръководител-председател на съда е била съдия Яна Колева, освободена по
нейно желание с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от
18.09.2018 г. За времето от 18.09.2018 г. до 27.12.2018 г. съдия Георги Иванов
е изпълнявал функциите на административен ръководител-председател на
съда. Зам.административни ръководители през 2017 г. и 2018 г. са били съдия
Анна Щерева-ръководител на ГО, съдия Светлин Иванов-ръководител на НО
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до 02.07.2017 г. и съдия Георги Иванов-ръководител на НО от 20.09.2017 г. до
17.09.2018 г. и от 28.12.2018 г. до 18.03.2019 г. Непосредствено ръководство
върху общата и специализираната администрация са осъществявали и
осъществяват съдебният администратор С.С.-М. и административният
секретар Щ. Н.
         При утвърдена щатна численост от 33 съдийски длъжности към
началото и края на всяка от проверяваните години – 2017 г. и 2018 г.,
действително заетите съдийски длъжности през 2017 г. са били 31, в началото
на 2018 г. – 30, а в края на 2018 г. – 32.
        В гражданско отделение на съда гражданските състави са 22 – I, III, IV,
V. VI, VII, X, XIII, XV, XVI, XX, XXI, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII,
XL, XLI, XLIII, XLIV. XLVII, XLVIII. През целия проверяван период са
работили десет граждански съдии: Анна Щерева /I състав/, Иван Дечев /XX
състав/, Ивелина Мавродиева /III състав/, Калин Кунчев /XL състав/,
Магдалена Маринова /V състав/, Моника Яханаджиян /XXI състав/,
Панайот Атанасов /VII състав/,  Райна Кирякова /XIII състав/, Светлана
Рачева-Янева /XV състав/,  Силвия Петрова /XVI състав/. Съдия Щерева е
била командирована в ОС-Бургас за периода от 02.01.2019 г. до 02.07.2019 г.
Съдия Янева, считано от 01.02.2019 г. е встъпила като съдия в Софийския
районен съд. Съдия Елеонора Кралева, четвърти състав, е командирована в
ОС – Бургас от 27.06.2016 г. и до сега. Шестима съдии от РС – Бургас, за по-
кратки или по-продължителни периоди през 2017 г. и 2018 г. не са на работа в
РС – Бургас.  Съдия Асен Радев /XXXVII  състав/ през проверявания период
не е работил в РС – Бургас  от 25.01.2017 г. до 04.05.2017 г., когато е
изпълнявал длъжността и.ф. административен ръководител-председател на
РС – Средец. Съдия Веселин Белев /XLIII  състав/  е в РС –  Бургас от
01.01.2017 г. до 17.09.2018 г. От 18.09.2018 г. е командирован в
Административен съд-Бургас, до завръщането на съдия Луканов, но не повече
от 12 месеца. Съдия Дарина Йорданова /XXXVI  състав/  е в отпуск поради
бременност и раждане от 10.09.2018 г. Съдия Димана Кирязова-Вълкова  /X
състав/ е  в РС – Бургас от 01.01.2017 г. до 17.02.2018 г., а за периода от
19.02.2018 г. до 19.02.2019 г. е била командирована в ОС – Бургас. Съдия
Невена Ковачева /XXXVIII състав/ е била на работа от 01.01.2017 г. до
13.04.2017 г. и  от 27.08.2018 г. до 03.10.2018 г. В останалото време е ползвала
отпуск поради бременност и раждане и платен годишен отпуск. Съдия
Радостина Петкова /VI  състав/  е била на работа  от 01.01.2017  г.  до
15.03.2017 г.,  от 04.06.2018 г. до 17.06.2018 г. и от 25.09.2018 г. до 31.12.2018
г., като в останалото време от проверявания период е ползвала отпуск поради
бременност и раждане и платен годишен отпуск.
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        През 2017  г.  и 2018  г.  в РС –  Бургас са били командировани младши
съдии: на Яна Атанасова със заповеди на административния ръководител  е
било възлагано разглеждането на определени граждански дела; Тодор Митев
в периода от 19.01.2018 г. до 02.04.2018 г. е разглеждал само частни
граждански дела и със заповед му е възложено да разгледа насрочените на
19.02.2019 г. дела на съдия Кирязова;  на Сияна Димитрова  в началото на м.
септември  2018 г. е възложено да разгледа, реши и администрира делата на
съдия Дарина Йорданова; Красимир Сотиров е командирован като младши
съдия в РС – Бургас от 08.10.2018 г. и със заповед от началото на м. януари
2019 г. му е възложено да разгледа, реши и администрира делата на съдия
Анна Щерева, командирована в ОС – Бургас.
         С решение на ВСС са закрити две щатни бройки за съдии в РС – Бургас
и щатната численост на съда към края на м. май 2019 г. е 31 магистрати, от
които 30 заети длъжности и една –свободна. Реално правораздаващите съдии
в РС –  Бургас,  обаче,  са много по-малко,  предвид командированите в
Окръжен съд – Бургас и Административен съд – Бургас и ползващите отпуск
по чл. 163 КТ. Освен това съдия Магдалена Маринова от ГО е спечелила
конкурс за преместване в Софийския районен съд, а съдия Георги Иванов от
НО е одобрен за дългосрочен стаж в ЕСПЧ,  считано от 01.09.2019  г.  до
31.08.2020 г. Разгледаните през 2017 г. в РС – Бургас дела възлизат на 17571
броя, от които наказателните са 6941, а гражданските – 10630. През 2018 г.
общо разгледаните дела възлизат на 16966 броя, от които 6366 наказателни и
10600 граждански. Само за първото полугодие на 2019 г. общо разгледаните
дела са 9877 броя, от които 3255 – наказателни и 6622 – граждански.
Сравнението на показателите при общо постъпилите и новопостъпилите през
съответния период дела за 2017 г. и 2018 г. показва намаление на
постъпленията с около 530 дела, съществената част от които – наказателни.
Постъпленията при гражданските дела са почти изравнени. През първото
полугодие на 2019 г. постъпленията по наказателни дела продължават да
намаляват в сравнение с предходните години, докато тези по граждански дела
значително са се увеличили. Предвид обективната натовареност на съда, от
една страна като следствие от пряката правораздавателна дейност - брой
разглеждани наказателни и граждански дела през двете проверявани години,
заедно с останалите дейности, осъществявани от магистратите по
образуваните, по приключените и по архивираните дела, както и
обслужването на гражданите, в съда съществуват проблеми, които могат да
бъдат разрешени само чрез по-добрата му кадрова обезпеченост. Какви са
лостовете за постигане на най-доброто решение, като се щади човешкия
фактор, е въпрос, на който отговор може и следва да даде Висшия съдебен
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съвет. Продължителното отсъствие на заемащите длъжност магистрати в
районния съд, най-вече с оглед решаване на проблеми на други горестоящи
органи на съдебната власт,  следва да се сведе до минимум,  както по
отношение на броя, така и по отношение на срока.
          Организацията на управленската и административната дейност в РС –
Бургас е на високо ниво и това е заслуга на административното му
ръководство, в лицето на председателя на съда и заместниците му, както и на
съдебния администратор и административния секретар. Създадени са
работещи правила по отношение изпълнението на всяка дейност – основната
правораздавателна и всички съпътстващи я и подпомагащи я дейности.
Регламентирани са сферите на образуване, разпределение, движение и
приключване в срок на делата и преписките. Създадени са и действат
ефективни механизми на контрол по изпълнението на правилата, както и по
отношение изпълнението на служебните задължения от страна на съдиите и
съдебните служители.
          Работните кабинети, помещения и съдебни зали, които ползва Районен
съд – Бургас, се помещават в съдебната палата в гр.Бургас. Съдиите са по
двама в кабинет.  Съдебните зали  се ползват съвместно с ОС –  Бургас и
капацитетът им е запълнен в максимална степен. По тази причина на всеки
съдия е определен заседателен ден, като гражданските съдии заседават два
пъти в седмицата по половин ден. Графиците за съдебните заседания се
изработват, утвърждават и спазват стриктно. Състоянието на материално-
техническата база на съда е в сравнително добро състояние. Съдът е снабден
с най-необходимото офис обзавеждане и оборудване, както и с офис техника.
Голяма част от компютрите се поддържат в много добро хардуерно и
софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. Поради
финансови ограничения, обаче, част от техниката, която ползват съдебните
служители не е подменена. Все още се ползват компютърни конфигурации,
които са въведени в експлоатация през 2006 г. и 2007 г. Амортизираната офис
техника създава трудности при обработването на информацията по съдебните
дела, в процеса на създаване и поддържане на електронни папки на делата,
влияе негативно на ефективността на извършването на справки от
деловодната програма САС „Съдебно деловодство“.
          Деловодната програма, деловодните книги и регистри за граждански
дела, съдържат цялата изискуема информация. Попълват се своевременно,
пълно и точно, проверяват се периодично. Със заповед № 191/17.03.2015 г. на
административния ръководител на РС – Бургас са определени видовете книги
и регистри, които се водят съгласно ПАС, както и носителя, на който се
водят. Периодично, както е определено със заповед на председателя на съда,
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от електронните носители на данни се правят разпечатки, които се подшиват
и подвързват в отделни томове. Водят се и други, определени със специален
закон книги и регистри /регистър на решенията по ЗЗДН/, или такива,
улесняващи работата на съда по издаване и изпращане на задължителни
документи, най-вече свързаните с гражданското състояние на лицата
/регистър на съобщенията за прекратен граждански брак/ и други.
          Съдиите и съдебните служители от РС - Бургас имат изключително
активна позиция по отношение на проектите за нормативни актове,
проблемите свързани с прилагането на действащата нормативна уредба или
проблеми, касаещи съдебната система и актове на ВСС. Съдиите изразяват
становище при подготовката на тълкувателни решения на ВАС и ВКС. През
проверявания период съдиите са ангажирани и в изпълнението на други
служебни задачи, извън основната им дейност: НЧД за разпити, НАХД, НЧД
по чл. 251г ЗЕС и образуване и разпределение на гражданските дела
/зам.председателя на съда- съдия Щерева/, образуване и разпределение на
граждански дела, разглеждани по дежурство, участие в конкурсни комисии,
комисии по професионална етика, по ЗОП, по атестиране на съдебни
служители и извършване на инвентаризации, участие в образователни
програми и други.
          Взаимодействието между административния ръководител и общото
събрание на съдиите в РС – Бургас е добро и ефективно. В съда е установена
трайна практика за провеждане на регулярни общи събрания на магистратите.
Още през 2016 г. са приети Правила за организацията на дейността на общото
събрание на Районен съд – Бургас.  През 2017 г. са проведени седем общи
събрания на съдиите, както и събрания на  отделенията, гражданско и
наказателно. Проведени  са и събрания на всички работещи, на основание чл. 6
от Кодекса на труда. През 2018 г.  са проведени пет общи събрания на съдиите,
3 събрания на магистратите, разглеждащи граждански дела и 4 събрания на
магистратите, разглеждащи наказателни дела. През 2018 година в Районен съд
– Бургас е проведено събрание на всички работещи, на основание чл. 6 КТ. На
проведените общи събрания са разисквани и решавани въпроси от
изключителна важност за дейността на съда и магистратите, за приемане на
основни вътрешни правила, времеви стандарти и процедури, уеднаквяване на
съдебната практика.

Повишаването на квалификацията, както на магистратите, така и на
съдебните служители е от изключителна важност за подобряване качеството
на работата, за подобряване имиджа на съда и за повишаване на
ефективността на правораздаването, което разбиране е част от управленската
политика на административното ръководство на съда, планирало различни
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форми на обучения и квалификации през годините. Магистратите от Районен
съд – Бургас, ежегодно подобряват своята квалификация и повишават
знанията и уменията си. През 2017 година са участвали в 36 обучения, от
които 10 са международни. Обучени са общо 104 магистрата. През 2018
година магистрати от Районен съд – Бургас са участвали в 34 обучения, от
които 12 са международни. Обучени са общо 107 магистрати. Съдебните
служители при Районен съд – Бургас също са участвали в обучение за
повишаване на квалификацията им. През 2017 г. са обучени  общо 40 съдебни
служители. През 2018 година съдебните служители при Районен съд – Бургас
са участвали в 10 присъствени, 12 дистанционни и 3 чуждоезикови обучения.
Обучени са общо 34 съдебни служители.

         Дейността по образуване и разпределение на гражданските дела в РС –
Бургас е законосъобразна, добре регулирана с вътрешни правила и заповеди
на административния ръководител, а по отношение изпълнението на
служебните задължения се осъществява периодичен, постоянен и ефективен
контрол.

Постъпващите в РС – Бургас книжа се регистрират от съдебните
деловодители в служба „Регистратура“ в деловодната програма „САС
Съдебно деловодство“. На книжата, по които се образуват дела, се поставя
печат по утвърден образец, съдържащ разпореждането „образувам“, в който
се вписват: вид на делото, генериран от ЦСРД пореден номер на делото, дата
на образуване и подпис на образуващия. Образуващите делата съдии
определят вида на делото, съобразно разпоредбата на чл. 80 ПАС,
статистическия шифър и при необходимост групата на натовареност на
делото, като ги вписват на първата страница и се подписват. Делата, по които
сроковете за произнасяне са кратки или незабавни – молба по чл. 390 ГПК,
молби по чл.  18  ЗЗДН,  искания за разкриване на банкови тайни и други,  се
докладват незабавно за образуване, определяне на статистически шифър и
група на натовареността.

В РС – Бургас принципът на случайния подбор чрез програмен продукт
за случайно разпределение на делата се прилага от месец януари 2009 г., като
първоначално е ползван предоставения от Висшия съдебен съвет продукт
„Law Choice“. Считано от 1 октомври 2015 г. разпределението се осъществява
чрез програмния продукт на Централизираната система за случайно
разпределение на делата (ЦСРД), предоставен от Висшия съдебен съвет.

Разпределението на делата в Районен съд-Бургас се осъществява от
следните лица: административният ръководител- председателят на Районен
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съд - Бургас; заместникът на административния ръководител, отговарящ за
работата на гражданското отделение в PC - Бургас; заместникът на
административния ръководител, отговарящ за работата на наказателното
отделение  в PC - Бургас; магистрати, на които при необходимост, със
заповед на председателя на Районен съд – Бургас, е възложено да извършват
разпределение на делата за определен период от време; магистрати,
разглеждащи граждански дела, съгласно утвърден  график със заповед на
административния ръководител, които разпределят само делата, разглеждани
от дежурен граждански съдия /практиката е въведена със заповед № РД 13-
01/05.01.2016 г. на административния ръководител и до края на 2017 година
ежемесечно е изготвян график/; съдебни служители, на които съгласно
разпоредбата на чл. 35, ал. 5  ПАС, със заповед № РД 13-177/29.09.2017 г. на
председателя на съда е възложена техническата дейност по разпределението
на делата.

Всеки потребител се идентифицира с името си и индивидуална парола
за достъп до ЦСРД, както и с получения персонален квалифициран
електронен подпис.

В Районен съд – Бургас  са приети  Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, първите - още през 2010 година, като са
актуализирани периодично. Последната актуализация на Вътрешните правила
за случайно разпределение на делата е от 11 януари 2019 г., утвърдени със
заповед № РД 13-24 от 11.01.2019 г. на председателя на Районен съд – Бургас.
Приети са и се прилагат и Вътрешни правила за заместване на отсъстващ
магистрат, утвърдени през 2015 г. и актуализирани впоследствие.

Съдиите, които разглеждат граждански дела, са работили при 100%
натоварване, като съгласно Правилата за оценка на натовареността на
съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., възприети с решение № 6 от 10
октомври 2016  г.  на общото събрание на Районен съд –  Бургас и
актуализирани на общото събрание от 03.02.2017 г. общото разполагаемо
годишно време на магистратите, разглеждащи граждански дела е определено
на 1600 часа, равняващо се на 100% натовареност. Председателят на съда
през 2017 г. и 2018 г. е участвал в разпределението на делата при
натовареност 56%, определена въз основа на 900 часа разполагаемо годишно
време. Заместник–председателите са участвали при натовареност 71%,
определена въз основа на 1140 часа разполагаемо годишно време,  съобразно
издадена заповед № РД 13-22/03.02.2017 г. Новият председател на Районен
съд – Бургас и неговите заместници са включени в разпределението на делата
при 100%  натовареност. При възникнала необходимост, със заповед на
председателя на съда, след решение на общото събрание на съдиите, са
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допустими промени в натовареността при разпределение на делата.
Началната информация и промените в нея се извършват от системните
администратори.
         С решение на общото събрание на съдиите при РС –  Бургас са
определени видовете дела за прилагане на принципа на случайно
разпределение на делата. Разпределението на делата се извършва на принципа
на случайния подбор чрез електронно разпределение по материя и видове
дела и съобразно процесуалните срокове. ЦСРД се използва и за образуване
на делата и генериране на пореден номер на делото, съобразно вида му. При
отсъствие на съдия дела не му се разпределят. При предстоящ
отпуск/командировка съдиите се изключват от разпределение два работни
дни преди началото на  отпуска/командировката и се включват в
разпределението в деня на връщането им на работа. При краткосрочно
отсъствие, съдиите се изключват ръчно само по делата, по които се дължи
незабавно произнасяне.
         Изборът е: „автоматичен“, когато е случаен, между всички
неотсъстващи съдии; „ръчен“, когато по определена причина делото трябва
да се разгледа от определен съдия; „по дежурство“, когато трябва да се
разгледа от дежурен съдия, съгласно утвърдените графици за дежурства.

Изрично са регламентирани изключенията от принципа за случайно
разпределение на делата.

При законово основание в подбора на докладчик по някое дело да не
участват определени съдии, имената им се изключват от разпределящия, като
задължително се посочват причините за изключване от разпределение.

Опцията  за изключване от разпределение, според правилата, се прилага
в случаите на платен годишен отпуск, отпуск по болест и командироване,
когато съдията не е предварително изключен от системата, на основание
заповед или разпореждане на административен ръководител. По проверените
дела се констатира, че ръчното изключване на отсъстващ съдия се прилага
както по делата, разглеждани по общия исков ред, така и по делата, чието
разглеждане е свързано с кратки или незабавни процесуални срокове, като не
се държи сметка за времетраенето на отсъствието. В тази връзка би следвало
да се предприемат мерки, чрез актуализиране на Вътрешните правила за
разпределение на делата в РС – Бургас, за изричното и детайлно дефиниране
на отсъствията, с оглед на продължителността им, съобразно с което да се
извършва изключването от разпределение.

Повторно разпределение на вече разпределено дело е допустимо при:
самоотвод или направен отвод от страната,  който е бил уважен;  при
наложителна смяна на докладчика с посочване на конкретната причина; при
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продължително отсъствие на магистрат, за произнасяне по конкретно
процесуално действие с предвидени кратки процесуални срокове /например –
обезпечение по висящо дело/, като след произнасянето делото продължава да
се гледа от първоначално определения докладчик; в случаи на отсъствие на
магистрат повече от 30 календарни дни, поради причини различни от платен
годишен отпуск. Преразпределението се извършва автоматично; в случаите
на грешка при разпределението: грешно определена група,  грешно въведен
регистрационен входящ номер.
          Протоколът от разпределението на всяко конкретно дело се разпечатва,
подписва се от разпределящия и се прилага по делото. Информацията за
извършеното разпределение на делата, образувани в РС – Бургас, се
съхранява на уеб базираната централизирана система за разпределение на
делата.
           През 2017 г. и особено през 2018 г. гражданските съдии в РС – Бургас
са работили при висока действителна натовареност, което се доказва от
представените подробно данни за брой разгледани и брой свършени дела, по
съответните видове и категории, брой проведени съдебни заседания, дадени
дежурства, срочност на приключване на производствата. Изводите се
потвърждават и от  данните за индивидуалната натовареност на магистратите.
          Според предоставените статистически данни най-голямата част от
гражданските дела са приключени в тримесечен срок, като тук са включени
най-многото на брой и най-бързо ликвидни дела - частните граждански
заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Значително по-малко дела
са приключени в шестмесечен срок до една година. Изключително малък е
броят на делата, приключени в срок над една година. При сравнение на
показателите за двете проверявани години, делата приключили след повече от
1 година през 2018 г. са намалели наполовина. Очевидна е тенденцията към
подобряване на срочността при разглеждане на делата. От значение са
приетите от общо събрание на съдиите решения за въвеждане на времеви
стандарти в разглеждането на гражданските дела, които съдиите се стремят да
спазват.

Във връзка с отчетността на постановените отводи по чл.  22   ГПК и с
оглед вмененото на съдиите от законодателя задължение за безпристрастност
/чл. 4 ЗСВ/, със заповед на председателя на РС - Бургас е утвърден образец и е
въведен Регистър на отводите, в който се вписват наличните обстоятелства за
изключването на съдията от разглеждане на определено дело. Проверката
установи, че съдиите от РС – Бургас, при отстраняването си от разглеждане
на определено гражданско дело, съобразяват указанията, дадени от ВКС с
писмо изх. № 236/11.06.2015 г. до председателите на всички общи съдилища
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в страната. Всички съдии от РС - Бургас, при наличие на основания за
самоотвод или отвод по чл. 22  ГПК по конкретно дело постановят мотивиран
отказ, с посочване на правното основание, както и конкретните обстоятелства
за това, съобразно чл. 9. 1, Раздел IV - Правила за предотвратяване конфликт
на интереси от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
         Извършените отводи и самоотводи като абсолютен брой не сочат на
проблеми, още повече че са и по много малко на брой дела. Проверката на
всички тези отводи  установи още, че няма извършени безпринципни откази
от разглеждане на дела, няма постановени неоснователни отводи, оскъпяващи
процеса или значително забавящи разрешаването на спора.
         Извършената проверка на непроведените о.с.з. през 2017 г. и 2018 г.
констатира, че причините за това са обективни. Не се установи забавяне на
процеса по делата, по които се е наложило отсрочване на с.з. за друга дата,
нито създаване на затруднения за участниците в процеса.
         Броят на образуваните преди 01.01.2017 г. граждански дела,
производствата по които все още не са приключени  е несъществен, на фона
на разглежданите и новообразуваните всяка година граждански дела в РС –
Бургас. Като се има предвид, че голямата част от тези висящи производства
са делбени дела, при това с постановено и влязло в сила решение по
допускане на делбата,  може да се направи извод,  че в РС –  Бургас,
независимо от реалната висока натовареност, съдиите разглеждащи
граждански дела, не са допуснали неоснователно забавяне на производствата,
нито нарушение на  принципа за приключването им в разумни срокове.
Извършените в съдилища на апелативния район проверки за висящите,
образувани през 2014 г. и преди това граждански дела, приключили с анализ
за причините, също са допринесли да няма образувани стари и неприключили
граждански дела.

Причините за наличие на висящи производства по дела, образувани
преди 01.01.2017 г. са най-често обективни. Както по делбените, така и по
останалите дела, основната причина за продължителността и висящността на
производствата им е в процесуалното поведение на страните и други
участници в процеса, по-конкретно вещите лица. Като ръководещ и
управляващ процеса, съдът е длъжен  да следи за разумния срок и да не
позволява шиканирането му, като дисциплинира поведението на участниците
и прилага  своевременно  подходящите мерки, предвидени в  ЗСВ и ГПК.
Наличието на многобройни съдебни заседания за събиране на доказателства,
не е добър атестат за ролята на управляващия съдебния процес.
         Администрирането на спрените производства в РС – Бургас е
допълнително регламентирано със заповеди на административния
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ръководител: в т. 4 от заповед № 866/26.11.2014 г. на съдебните деловодители
е възложено да проверяват и докладват ежемесечно на съдията докладчик
делата без движение и спрените дела; със заповед № РД 13-164/19.07.2018 г.,
във връзка с извършена контролна проверка от ОС – Бургас и предходни
заповеди - № 866/26.11.2014 г., № 13-50/06.03.2017 г. и № РД – 13-
07/19.01.2018 г., председателят на съда е напомнил на магистратите и
съдебните служители да спазват стриктно разпоредбите на ГПК, ПАС и
въведената в съда организация по отношение извършването на справки по
спрените граждански дела, утвърдил е образци за справки, в които да се
отразяват резултатите от извършването им и е наредил същите да се поставят
по делата, след докладването им на съдията. В РС - Бургас спрените
производства са администрирани своевременно и в съответствие с въведените
от административния ръководител изисквания. Би могло да се помисли за
облекчаване работата на съдебните служители при извършване на
необходимите справки по движението на преюдициалното дело, които да се
правят по друг начин, а не непременно с писма по утвърден образец.
Справката по телефона, или от деловодната програма би дала същия резултат,
който може да се документира от извършилия справката служител. Добра
практика в това отношение е създадена в Софийския апелативен съд, в който
също е утвърден образец  за документиране на справките, но той е общ и в
него се вписват: всяка справка, датата на извършването, името на извършилия
справката, установения резултат. Делата по спрените на основание чл. 229,
ал. 1, т. 1 ГПК, по общо съгласие на страните, производства, са докладвани
своевременно  на съдията докладчик, както при постъпване на искане за
възобновяване на производството, така и когато до  изтичане на 6-месечния
срок никоя от страните не е поискала възобновяване, съобразно разпоредбата
на чл. 231 ГПК. В тези случаи производствата се прекратяват своевременно.
По делата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, се извършват
служебни справки за съществуването или отпадането на пречката по
движението им, т.е. проверява се статуса на преюдициалното производство.
Справките по различните дела са извършвани в различни периоди от време –
обикновено от един месец до три месеца, съобразено с етапа, в който се
намира производството по обуславящото дело. По проверените дела не се
констатира несвоевременно възобновяване на производството при отпадане
на пречките по движение на делото, с оглед резултата от извършените
служебни справки. Според проверяващите е  недопустимо извършване на
справки през 6 месеца /констатация по едно от проверените дела/, твърде
дълъг период в развитието на което и да е производство,  с възможни
различни поврати. Според проверяващите, чл. 92, ал. 2 ПАС, за преглед и
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доклад на спрените дела веднъж на шест месеца, следва да намира
приложение при спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по взаимно
съгласие на страните и на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – при смърт на
ответника, тъй като само при тези хипотези може да се стигне до
прекратяване на производството и издаване на изпълнителен лист.

През 2017 г. са разгледани общо 10630 граждански дела, като към
31.12.2017 г. свършените са 9626, представляващи 90,6 % от всички
разглеждани. Новопостъпилите през годината са 9690, а новообразуваните –
9644, 6 са върнати за ново разглеждане и 40 – за продължаване на
съдопроизводствените действия. От останалите несвършени в края на 2017 г.
общо 1004 граждански дела, 59% са постъпили през последния месец на
годината. Със съдебен акт по същество са приключили 7347 граждански дела,
т.е. 86% от свършените, а прекратените са 1367.
         От новопостъпилите  през 2017 г. граждански дела, разглеждани по
общия исков ред, в края на същата година неприключени са останали общо
792  броя,  в които не се включват спрените дела.  В края на 2018  г.
неприключените, образувани през 2017 г. граждански дела, разглеждани по
общия исков ред,  вече са били 53 броя, а към началото на проверката са
останали неприключени 18 броя, от които 13 са делбени, като по 6 от тях има
постановено решение по допускане на съдебната делба. Към приключване на
проверката, 18.07.2019 г., неприключените, образувани през 2017 г.
граждански дела са 15,  от които 12  са делбени,  от тях 6  са приключени в
първа фаза на делбата, с постановено решение по допускането й.

От образуваните през 2018 г. граждански дела, разглеждани по общия
исков ред, в края на 2018 г. неприключените са 1176 броя. Към изготвяне на
изисканите справки – 28.05.2019 г., по повод предстоящата проверка, броят
на несвършените, образувани през 2018 г., дела е 402. Преди започване на
проверката неприключените дела са 275, а в края на проверката, към
18.07.2019 г. – 173.

Проверените граждански дела, разглеждани по общия исков ред, през
2017 г.  и 2018 г. са образувани от съдия, най-често от зам.председателя на
съда – съдия Анна Щерева. Делата са образувани в деня на постъпване на
исковата молба, по-рядко – на следващия работен ден. Разпределението на
делата е извършвано автоматично, на случаен принцип, от зам.председателя
на съда, от друг съдия, или от съдебен служител през 2017 г., а през 2018 г. –
от съдия Анна Щерева и по по-голямата част от делата –  от съдебен
служител. Не винаги датата на образуване, съвпада с датата на разпределение,
което се обяснява с различните лица, извършващи двете дейности. В
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разпределението не участват отсъстващите по обективни причини съдии,
независимо от времетраенето на отсъствието. В приложените по делата
протоколи са вписани данни между кои съдии е извършено разпределението,
кои съдии са изключени от него и поради каква причина. Освен изключените
със заповед на председателя на съда от системата за разпределение съдии,
които са били командировани в ОС – Бургас и са в отпуск по майчинство, от
разпределението ръчно са изключвани съдии, отсъстващи за по-дълъг период
от половин месец до 1 месец или краткосрочно, поради платен отпуск или
болничен, участие в обучение, вкл.  от 1 ден до 10 дни. Това изключване е в
противоречие с приетите Вътрешни правила за разпределение на делата,
предвиждащи, че при краткосрочно отсъствие, съдиите се изключват ръчно
само по делата, по които се дължи незабавно произнасяне, каквито не са
делата, разглеждани по общия исков ред. В правилата следва да се дефинират
характера и продължителността на отсъствията.

След образуването и разпределението, делата се комплектоват
незабавно или в кратки срокове от съдебните деловодители и незабавно се
докладват на определения за докладчик съдия.

В изключително кратки срокове съдиите докладчици са извършвали
проверките по редовността на исковата молба и допустимостта на
предявените искове. Разпореждането, с което исковата молба е оставена без
движение, респ. – разпореждането по чл. 131 ГПК, са постановени в срок от 1
ден до 14 дни от постъпване на книжата в съда. Указанията за отстраняване
на констатираните нередовности са ясни и изчерпателни. Повторно или
последващо оставяне на производството без движение се констатира при
неясни уточняващи молби, възражения в постъпилия отговор на исковата
молба, ненамиране на ответници на посочените в исковата молба адреси.
Отстраняването на нередовностите, дори когато на ищците са давани
многократни възможности, е приключвало в разумни срокове, до 1 месец,
най-много – до 2 месеца.

 Размяната на книжата, считано от разпореждането по чл. 131 ГПК до
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, е с различна
продължителност. По проверените дела от 2017 г. варира от около 1 месец до
9 месеца, а през 2018 г. – от 1 месец до 6 месеца. Продължителност на
размяната повече от два месеца се констатира при дела, по които има повече
на брой ответници, в срока за отговор са постъпили възражения и са
отстранени нередовности в исковата молба, ответниците не са намерени на
посочените в исковата молба адреси, извършвани са служебни справки за
настоящ и постоянен адрес, както и за адрес по месторабота, като в тази
връзка съобщенията и уведомленията са изпращани повече от един път,
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ответната страна е била уведомена по реда на чл. 47 ГПК и е бил назначен
особен представител, на когото също е дадена възможност за писмен отговор
в едномесечен срок. Такива са и случаите, в които от ответника са постъпили
искания за конституиране на трети лица, предявени са обратни, инцидентни
или насрещни искове. Дори за констатираните по-продължителни размени на
книжа обикновено има обективни причини.  Добре би било, съдиите да
посочват с разпореждането си по чл. 131 ГПК, на кой от известните по делото
адреси следва да се изпрати съобщението до ответника. Въпрос на съдийска
преценка следва да бъде и в каква последователност, или едновременно , да
се извършват последващите връчвания на съобщения. Следва да се обсъди
въпросът за допустимостта на повторно връчване на книжата от друг
връчител, между посочените в чл. 42 ГПК, след като първоначалното
връчване, макар и по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК, е прието за редовно.

През 2017 г. определенията по чл. 140 ГПК са постановявани винаги
след изтичане на едномесечния срок за отговор по чл. 131 ГПК, като в
случаите на постъпване на писмения отговор преди изтичане на срока,
съдията изрично е нареждал делото да се докладва след изтичането му. През
2018 г. по малка част от проверените дела се констатира различна практика, с
оглед началния момент, от който се пристъпва към постановяване на акта по
чл. 140 ГПК - в кратки срокове след постъпилия предсрочно писмен отговор,
преди изтичане на срока по чл. 131 ГПК. Определенията са постановени в
кратки срокове – от няколко дни до 1 месец. Съдебните актове, приключващи
подготовката на делото за разглеждане в о.с.з., съдържат проект за доклад  с
разпределена доказателствена тежест между страните. Съдиите са се
произнесли по доказателствените искания и допускането на доказателствата.
Първото о.с.з.  е насрочвано обикновено до около 1  месец от датата на
постановеното определение, по изключение – до два месеца.

В първото о.с.з.  по делото съдът е извършвал устен доклад,  с
изискуемото  по чл. 146 ГПК съдържание, като при наличието на подробен
проект за доклад в определението по чл. 140 ГПК, е препращал към него.
Докладът е обявяван за окончателен, най-често без възражения от страните,
или след изменение и допълване.

Производствата по почти всички проверени дела от 2017 г. са
приключени, като от образуването им до последното о.с.з., в което делото е
обявено за решаване,  имат различна продължителност, между 3 и 14 месеца.
По-голямата продължителност на делата се дължи на: спиране на
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК
/смърт на ответник/, при което има новоконституирани страни, на които също
е дадена възможност за писмен отговор в едномесечен срок; продължителна
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размяна на книжа, предвид усложнената процедура по връчване книжата на
ответник, ненамерен на посочения в ИМ адрес, предявена обратна искова
молба в срока за отговор; недаден ход на делото в с.з., предвид нередовна
процедура по призоваване; неизготвено или непредставено в срока по чл. 199
ГПК експертно заключение. По проверените от 2018 г. дела, производствата
по които не са били приключени, са провеждани повече от три о.с.з., отлагани
през кратки интервали от време. Причините за отлагане на с.з. са: нередовна
процедура по призоваване на страна; уважаване на искания на страните и
процесуалните им представители по чл. 142 ГПК; временна
нетрудоспособност на съдията-докладчик /в тези случаи заседанията са
пренасрочвани и страните са уведомявани своевременно/; допускане и
събиране на доказателства;  замени на вещи лица,  които се отвеждат от
възложените им задачи, непредставени в срок експертни заключения,
неизпълнени в срок задачи по възложената експертиза. В тази връзка съдиите
следва по-безкомпромисно да прилагат предвидените мерки за
дисциплиниране на процесуалното поведение на страните и другите
участници в процеса.

 Всички съдебни решения по проверените дела са постановени в
установения процесуален срок по чл. 235, ал. 5 ГПК, или в 1-седмичен и 2-
седмичен срок. Обжалваните съдебни актове са потвърдени от въззивната
инстанция. Върху всички съдебни решения има отбелязване за влизането им
сила. Налице са и надлежни отбелязвания за издадени изпълнителни листове,
което е направено в изпълнение на своевременно постановени изрични
разпореждания на съдиите по чл. 406 ГПК.

Постъпилите въззивни жалби са администрирани своевременно,
съобразно изискванията на чл. 262 и чл. 263 ГПК, като съдиите са се
произнасяли с актовете си в изключително кратки срокове.

Разпорежданията на съдиите относно връчване на съобщения и
призовки, уведомяване на страните и други, са изпълнявани незабавно или
най-късно до три дни от постановяването им от съдебен секретар или съдебен
деловодител. Съобщенията с преписи от изготвените съдебни актове са
изпращани незабавно или на следващия ден.  Книжата по делата са подредени
хронологично. Протоколите от о.с.з. са изготвени в съответствие с
разпоредбата на чл. 150, ал. 1 ГПК.

В РС – Бургас са разглеждани дела по реда на бързото производство,
както и такива, по които са установени кратки процесуални срокове. През
2017 г. в съда са образувани 169 броя дела по чл. 310 ГПК, 118 броя по
ЗЗДетето и 132 броя дела по ЗЗДН. През 2018 г. образуваните по чл. 310 ГПК
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дела са 117, т.е. с 52 по-малко, образуваните по ЗЗДетето са 74, или 44 по-
малко, образуваните по ЗЗДН са 147, или 15 повече.
          Всички проверени дела, разгледани по реда на бързото производство –
глава Двадесет и пета от ГПК, са обозначени с жълт етикет, съобразно
изискването на чл. 82, ал. 5 ПАС относно делата, чието разглеждане е
свързано с кратки процесуални срокове.
        Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване на исковата
молба, с малки изключения по отношение разпределението им. Проверката по
редовността на исковата молба и допустимостта на иска, която според
разпоредбата на чл. 311 ГПК се извършва в деня на постъпване на исковата
молба, почти по всички проверени дела е извършена на следващия ден, по
изключение – на втория ден,  или в тридневен срок. Не по всички дела,
постановяваните актове са на основанията, касаещи бързото производство,
като по нито едно дело съдиите не са посочили изрично реда, по който то се
разглежда.
        Делата се докладват на съдиите в деня на постъпване на писмения
отговор, или в деня на изтичане на 1-месечния срок, когато отговор не е
постъпил. По реда на чл. 312 ГПК се постановяват актове, наименувани
определения, най-рано на следващия ден, а най-късно – в тридневен срок.
Съдебните актове съдържат подробен писмен доклад по делото. Съдът се
произнася по направените доказателствени искания, приканва страните към
спогодба.  С оглед спазването на срока по ал.  1  на чл.  312  ГПК,  за
постановяване на акта, при отсъствие на съдията-докладчик, делото се
докладва на дежурен съдия.
         Първото о.с.з. по делото обикновено се насрочва в триседмичен срок,
при спазване изискването на чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, или след този срок, но до
1 месец, в редки случаи. При отлагане на с.з., някои от съдиите определят
дата също в рамките на триседмичния срок, но други определят тази дата в
рамките на 1 месец или 2 месеца, обикновено преди съдебната ваканция.
Основна причина за отлагане на с.з. е неизготвено в срок заключение от
вещото лице, допуснати допълнителни задачи към експертизата, за събиране
на допуснати доказателства, по-често гласни.
         Съдът не винаги  в последното о.с.з., в което е приключил
разглеждането на делото, е посочвал деня, в който ще обяви решението си.
Всички решения по проверените дела са постановени в срока по чл. 316 ГПК
или в по-кратък срок, но по справките се установиха и актове, които не са
обявени в установения процесуален срок.
        По проверените дела обжалваните първоинстанционни решения са
потвърдени от ОС – Бургас.
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        Делата, разглеждани по реда на ЗЗДетето са образувани и разпределяни в
деня на постъпване на исканията от съответната Д“СП“, или най-късно - на
следващия работен ден. По всички проверени дела се спазва разпоредбата на
чл. 28, ал. 1  ЗЗДетето, съгласно която исканията за настаняване на дете в
семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в
специализирана институция, са подсъдни на районния съд по настоящ адрес
на детето. Делата са разгледани в открито съдебно заседание, с призоваване
на молителя, заинтересованите лица и при довеждане на децата, навършили
10 годишна възраст, които са изслушвани. Съдиите са насрочвали о.с.з. с
нарочно разпореждане или определение, постановявано в срок до 1 ден от
образуване и разпределение на делото, по изключение – в срок до 1 седмица.
Изискването на чл. 28, ал. 3 ЗЗДетето за незабавно разглеждане на искането в
открито заседание, с оглед необходимостта от призоваване и уведомяване на
участниците в производството, както и на действията по образуване,
разпределение, докладване и подготовка на делото за разглеждане в о.с.з.,
въпреки че не се извършва размяна на книжа, не може да бъде изпълнено на
практика. Съдиите, обаче, са насрочвали откритото заседание в кратки
срокове и разглеждането на делото е приключвало обичайно в едно о.с.з.,
най-много в две. Решението също е постановявано в изключително кратки
срокове,   предвид спазване на разпоредбата на чл.  28,  ал.  4  ЗЗДетето за
произнасяне с решение в едномесечен срок от постъпване на искането.
           Производствата по проверените дела, от депозиране на искането в съда
до постановяване на съдебното решение са продължили в срокове до 1 месец,
1 месец до 2 месеца, 2 месеца, по изключение –до 3 или 4 месеца. Основен
проблем по тези дела е призоваването на заинтересованите страни, чиито
адреси, посочени в молбите не са актуални. Това предполага, съответните
социални служби да изпълняват стриктно задълженията си по установяване
на актуалните адреси на заинтересованите страни още към датата на подаване
на молбата си в съда.
          Следва да се положат усилия и да се предвидят подходящи мерки с
оглед ускоряване разглеждането на делата по ЗЗДетето и приключването им
със съдебен акт в рамките на срока по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето.
           В сравнение с останалите граждански производства, чието разглеждане
се извършва при съкратени процесуални срокове, през 2018 г. постъпленията
на делата по ЗЗДН са се увеличили, макар и с малко. По всички проверени
дела са постановени актове по същество. Делата са образувани и
разпределени от председателя или зам.председателя на съда през 2017 г., в
деня на постъпване на молбата  за защита по ЗЗДН, между граждански съдии,
които не отсъстват по обективни причини, на случаен принцип. През 2018 г.
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делата са разпределени от съдебен служител, също незабавно, при спазване
на същите правила. Докладвани са незабавно на определения за докладчик
съдия, който е издал заповед за незабавна защита в рамките на изискуемия
24-часов срок по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН. Със същия акт, с който е уважено
искането за незабавна защита, или с отделен, но пак от деня на постъпването
на книжата, съдията е насрочил о.с.з. до 1 месец, с оглед разпоредбата на чл.
12, ал. 1 ЗЗДН, като на ответника е съобщено задължението за представяне на
доказателства. По нито едно от проверените граждански дела, решението не е
произнесено в о.с.з., съгласно изискването на чл. 15 ЗЗДН.  Всички съдии са
обявявали, че ще се произнесат с решение в срок, с констатирано едно
изключение, в което съдията е посочил до кой час на следващия ден ще обяви
акта си. Решенията са постановени в кратки срокове, от 1 или няколко дни до
1 месец от последното заседание. Делата са разглеждани и през съдебната
ваканция, като при отсъствие на съдията-докладчик, в този период са били
администрирани или разгледани в о.с.з. от дежурен съдия.
          Следва да бъде дадена препоръка за спазване на изискването за
обявяване на съдебното решение в о.с.з. – чл. 15 ЗЗДН.
          При проверката се установиха образувани през 2018 г. граждански дела,
които все още не са насрочени за разглеждане в о.с.з. Делата бяха проверени,
предвид изтеклия срок  от  най-малко 6  месеца от образуваните им до
проверката, за да се изяснят причините за забавяне на насрочването.
         Почти по всички дела са предявени нередовни искови молби, като за
привеждането им в съответствие с изискванията на закона е било необходимо
време в рамките от 1  до 3  месеца.  Образувано през м.  декември 2018  г.,  по
молба за защита по ЗЗДН дело, по което не се извършва размяна на книжата,
е без движение към 15.07.2019 г.
         По всички проверени дела е започнала размяна на книжата по реда на
чл. 131 ГПК, която към проверката не е приключила. Причините за тези
продължителни размени на книжата са различни, в по-голямата част
обективни. По всички проверени дела, ответникът не е намерен на посочения
в исковата молба адрес. Периодът на връчване на книжата, ако ответникът не
бъде намерен на посочения адрес и не се намери лице, съгласно да получи
съобщението, обективно бе увеличен с измененията на чл. 47 ГПК от 2017 г.
По някои от делата ответниците са многобройни и много от тях не са
намерени на посочените адреси. Освен уведомяване па реда на чл. 47 ГПК, е
проведена и процедура по назначаване на особен представител по реда на чл.
47, ал. 6 ГПК. Пропуск на съда, поради който времето се увеличава
допълнително е, че при указване на ищеца да внесе депозит за особения
представител, едновременно производството не се оставя без движение с
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посочване на последиците от неизпълнение на указанията. Това се прави със
следващ акт, след като ищецът не изпълни указанията в определения му срок.
По част от проверените дела, в срока за отговор от ответниците са постъпили
искови молби с предявени насрещни, инцидентни или обратни искове, по
които след отстраняване на нередовности, също е извършена размяна на
книжата. Спирането на производството, впоследствие възобновено
своевременно, или прекратяването, което е отменено, също са допринесли за
продължителността на процедурата. Усложнения са настъпили и във връзка с
конституиране на нови страни, уведомяване чрез публикация в Държавен
вестник, уведомяване в чужбина – в рамките на Европейския съюз  /по
регламента/ и извън него /чрез съдебна поръчка/.
          По малко от делата се констатира забавяне поради късно постановен
съдебен акт. Не следва  да бъде подкрепена практиката, съобщенията да се
докладват след редовно връчване или изтичане на срока по чл. 47, ал. 2 ГПК,
като на съдебните деловодители се предоставя преценката за редовност или
нередовност на връчването. Би следвало на съдията да се докладва незабавно
всяко върнато съобщение или уведомление в процедурата по чл. 131 ГПК.
          Според броя постановени определения за отмяна хода по същество
може да се направи извод,  че в РС –  Бургас това не е често прилаган и
ползван процесуален способ  през 2017 г. и 2018 г. Отмяната на хода по
същество е допустимо и необходимо процесуално действие, с оглед
постановяване на обоснован съдебен акт, при напълно изяснена фактическа
обстановка и отстранени процесуални нарушения, които биха могли да
доведат да отмяна на решението. Причините, довели до отмяна на хода по
същество са различни. По част от делата те са изцяло обективни. Ходът по
същество е отменен, за да бъдат събрани допълнителни доказателства, с оглед
изясняване на спора от фактическа и правна страна. В едни случаи това са
доказателства, поискани от страните в о.с.з. и отхвърлени от съда, в други
случаи са били допуснати, но не са били приети, в трети случаи пропускът е
свързан с неизготвен окончателен доклад по делото и неразпределена
доказателствена тежест. По редица дела ходът по същество е отменен, с оглед
поправяне на процесуален пропуск на съда или за отстраняване на допуснато
процесуално нарушение, или поради констатирани нередовности в исковата
молба, респ. молбата за изменение на иска. Желателно е още при
подготовката на делото за разглеждане в о.с.з. съдът да извърши
необходимото пълно проучване и да се произнесе по всички предварителни
въпроси и по допускане на доказателства, съобразно разпоредбата на чл. 140
ГПК, което следва да се извърши в разумни срокове, а не непременно кратки.
Не следва да се подценява и ролята на устния доклад по делото в о.с.з., с
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посоченото в чл.  146  ГПК съдържание,  най-вече с оглед прилагане на
доказателствената преклузия. Констатираното удължаване на срока за
разглеждане и приключване на делото с решение, предвид отмяна на дадения
ход по същество, само по себе си не сочи на нарушаване принципа за
разглеждане и приключване на делото в разумен срок.
          Както и в другите районни съдилища, в РС – Бургас най-голям е броят
на частните граждански дела. През 2017 г. са разгледани 7495 частни
граждански дела, от които в края на годината свършените са 7407. През 2018
г. разгледаните частни граждански дела са с 851 по-малко. Спазват  се
предвидените общи срокове за постановяване на съдебните актове.
         По подадените по чл. 390 ГПК молби за обезпечение на бъдещ иск,
както и по заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и чл.
417 ГПК, в РС – Бургас са образувани частни граждански дела, съобразно чл.
80, ал. 1, т. 2, б. „б“ ПАС.
        Всички дела по искане за допускане обезпечение на бъдещ иск са
образувани и разпределени незабавно, в деня на постъпване на молбата в
съда, като през 2017 г. разпределението е извършено от съдия, а през 2018 г. –
от съдебен служител. Образуването винаги се извършва от съдия.
Разпределението е извършено на случаен принцип между всички
присъстващи граждански съдии, при изключване на отсъстващите по
обективни причини, независимо от времетраенето на отсъствието.
        Делата са комплектовани и докладвани незабавно на съдиите
докладчици. По всички проверени дела, определението, с което съдът се е
произнесъл по искането по чл. 390 ГПК, е постановено в деня на
постъпването му. Наблюдава се почти константна практика за определяне на
парична гаранция при допускане на обезпечителната мярка. С определението
съдията е посочил срок за предявяване на обезпечения иск, който обикновено
е едномесечен, по-рядко по-кратък. Като се има предвид, че всички
определения за допускане на исканото обезпечение са постановени в закрито
заседание,  в деня на подаване на молбата,  съобразно чл.  395,  ал.  2  ГПК,
обстоятелството, че не е посочена начална дата, от която тече определения
срок по чл. 390, ал. 3 ГПК, не е пропуск, предвид т. 1 от ТР № 6/2013 от
14.03.2014 г., по т.д. № 6/2013 г.  на ВКС – ОСГТК. В тези случаи срокът
винаги тече от датата на постановяване на определението.
        Съдът е следил служебно за представяне на доказателствата за предявен
в указания срок иск и при неизпълнение на дадените указания, съгласно
изискването на чл. 390, ал. 3 ГПК, служебно е отменял обезпечението.
        По отношение на тази категория дела съдиите изпълняват стриктно и
своевременно задълженията си.
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        Изключително голям е делът на заповедните производства.
        Разглеждат се от гражданските съдии, които участват в разпределението
с процент натовареност 100%, с изключение на съдия Анна Щерева,
зам.председател на съда – със 71%. Делата са разпределени автоматично
между всички присъстващи граждански съдии, при изключване на
отсъстващите по обективни причини.  Образуването на делата е извършено от
съдия, а разпределението – от съдия или от съдебен служител.
       Делата по чл. 410 ГПК се образувани в деня на постъпване на заявлението
по чл. 410 ГПК и са разпределени на същата дата. Докладвани са на
определените съдии-докладчици незабавно. Делата по чл. 417 ГПК също са
образувани и разпределени в деня на постъпване на заявлението, с малки
изключения, когато разпределението е извършено на следващия ден /от
съдебен служител/. По всички заповедни дела, с оглед изискването на чл. 411,
ал. 1 ГПК, е извършена служебна проверка по спазване на местната
подсъдност чрез справка в НБДН относно адресите на длъжника. Видно от
приложените служебни справки, проверките са извършени в срока по чл. 411
ГПК.

Заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК е
постановена в процесуалния срок по ал.  1  на чл.  411  ГПК,  с някои
изключения, когато срокът е между 5 – 13 дни от постъпване на заявлението.
Във всяка от хипотезите на чл.  415  ГПК:  подадено в срок възражение от
длъжника, връчване на заповедта за изпълнение на длъжника при условията
на чл. 47, ал. 5 ГПК, отказ да бъде издадена заповед за изпълнение, съдията е
давал указания на заявителя за възможността да предяви установителен или
осъдителен иск за вземането си. В акта съдът е указвал срока за предявяване
на иска, задължението за довнасяне на дължимата такса, както и последиците
от неизпълнение на указанията. Разпореждането/определението  по чл. 415
ГПК е постановено в кратки срокове – най-често 1 ден, по-рядко до 3 дни, от
постъпване на възражението. Сроковете са по - дълги по част от проверените
дела,  в хипотезата на чл.  415, ал.  1,  т.  2 ГПК,  когато се следи изтичането на
срок, но винаги са разумни /най-късно до 20 дни/. Правят се справки по
движението на образуваните по реда на чл. 422 ГПК граждански искови
производства. Разпореждането за издаване на изпълнителен лист е
постановено в кратък или разумен срок. При наличие на влязло в сила
решение за отхвърляне на иска, по две от проверените дела се установи липса
на произнасяне на акт за обезсилване на заповедта за изпълнение и за
прекратяване на производството по заповедното дело. /ТР № 4/2013 г. от
18.06.2014 г. по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС/.
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Издаването на изпълнителен лист по всички проверени дела е
надлежно отбелязано върху заповедта за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 ГПК.
            Заповедта за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа
на документ по чл. 417 ГПК е постановена в установения процесуален срок
по чл. 411, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК – три дни от подаване на заявлението, което е
редовно. Незабавно е издаден и изпълнителен лист, за което е извършено
надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение и документа, въз основа
на който се търси изпълнението.
            По голяма част от проверените дела, заповедни производства по чл.
417 ГПК, не са постъпили възражения от длъжника. Както и по заповедните
производства по чл.  410 ГПК,  във всяка от хипотезите на чл.  415, ал.  1 ГПК
съдът е указвал на заявителя възможността да предяви иск за вземането си.
Разпореждането/определението е постановено на следващия ден или до 3 дни,
респ. от възражението, от уведомлението от ЧСИ или от влизане в сила на
акта за отхвърляне на заявлението. И по тези производства се следи за
движението на исковото производство и за влизане в сила на решението по
предявените искове.
           Предвид изключително кратките срокове в заповедното производство,
отсъстващия съдия-докладчик е бил заместван, при необходимост от
администриране и произнасяне по постъпили молби, съобщения и
възражения. Организацията на дейността по образуване, разпределение,
движение и приключване в срок на заповедните производства е много добра в
съда, съдиите се съобразяват с процесуалното изискване за бързина и предвид
констатираните незначителни изключения, при които правата на страните по
никакъв начин не са засегнати, не следва да се дават препоръки, освен
добрите практики да бъдат продължени и затвърдени.
          Изключително добри резултати в работата на съдиите от РС – Бургас се
констатират и по отношение срочността и качеството на постановените от тях
съдебни актове. От постановените през 2017 г. общо 1688 съдебни решения,
са обжалвани около 26%. Процентът на върнатите потвърдени съдебни
решения през същата година е 67%. От постановените 654 броя определения,
са обжалвани около 17%, като върнатите потвърдени  са около 51%. През
2018 г. от постановените 2097 решения са обжалвани около 24%, като
процентът на върнатите потвърдени съдебни решения възлиза на около 94%.
Процентът на върнатите потвърдени определения е около 52%, при
обжалвани около 19% от общо 672 определения.
      По отношение срочността на постановяване и обявяване на съдебните
решения, е проверено спазването на инструктивните процесуални срокове по
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чл. 235, ал. 5 ГПК и по чл. 316 ГПК. Допуснатите отклонения от установените
срокове са или минимални, или несъществени, а освен това – по много малък
брой дела. При действителната натовареност на гражданските съдии в РС –
Бургас, която според проверяващите е висока, показателите за срочността на
постановените от тях актове са отлични.
        Следва да бъдат поощрени съдиите, недопуснали постановяване на нито
едно свое решение през 2017 г. и 2018 г. извън установените срокове по чл.
235, ал. 5 ГПК и чл. 316 ГПК, а именно: Веселин Белев, Димана Кирязова-
Вълкова, Ивелина Мавродиева, Калин Кунчев, Моника Яханаджиян, Панайот
Атанасов и Стоян Мутафчиев. Без просрочени съдебни актове през 2017 г. са
съдиите: Анна Щерева, Невена Ковачева, а през 2018 г. – съдиите Дарина
Йорданова, Магдалена Маринова, Райна Кирякова.

          Извършената в РС –Бургас комплексна проверка по организация на
административната дейност и дейността по образуване, разпределение,
движение и приключване на гражданските дела в установените процесуални
срокове, показа изключително добри резултати, постигнати от
административните ръководители на съда и съдиите, разглеждащи
граждански дела през двете проверени години – 2017 г. и 2018 г. Независимо
от високата натовареност, съдиите са успявали да разгледат и приключат
разпределените им граждански дела при спазване на основното изискване за
разумност на срока, постановявали са добре мотивирани и издържани
съдебни актове, изключително добросъвестно са изпълнявали всички свои
служебни задължения.
          Заслужава да се подчертае, че в РС – Бургас магистратите и съдебните
служители работят в условията на екипност и изявяват високите си
професионални качества по най-добрия начин. Съдебните служители от
гражданското деловодство изпълняват точно и бързо разпорежданията на
съдиите, обработват и докладват делата, следят за процесуалните срокове.
Поощрения от административния ръководител на съда заслужават съдебния
администратор Стиляна Михайлова  и административния секретар Щилияна
Нейчева за показаните добри резултата по организацията и контрола върху
дейността на съдебните служители, за образцовото изпълнение на
служебните си задължения. Проверяващите са изключително благодарни на
г-жа Михайлова и г-жа Нейчева за оказаното съдействие и проявеното
разбиране при подготовката и извършването на проверката.
           С цел подпомагане дейността на РС – Бургас, един от най-натоварените
в страната първостепенни съдилища, и с оглед разрешаване на кадровата и
материална обезпеченост на съда, следва да се изпрати сигнал до Висшия
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съдебен съвет. Кадровите проблеми на горестоящите съдилища не могат да се
решават за сметка на първостепенния съд и работещите в него съдии, за чието
кадрово израстване следва да се следи внимателно и обективно.
         Дадените по-долу препоръки, с оглед констатирани частични пропуски
по отделни видове граждански производства, са продиктувани от желанието
за  прецизиране на добрата работа.

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 :

          I. Административният ръководител на Районен съд –Бургас да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 т. 9 ЗСВ, като предприеме
мерки относно:

1. Изработване на актуални Вътрешни правила за разпределение на делата
в РС – Бургас, в които да се регламентират изрично и  в детайли правилата за
изключване на съдии от разпределение, при съобразяване на съкратените
процесуални срокове;
      2. Да се предприемат конкретни мерки, подходящи за  администриране на
спрените на различни основания производства;

3. Да се предприемат мерки относно организация на дейността по
движение на бързите производства по реда на чл. 310 ГПК, с оглед стриктно
спазване на сроковете по чл. 311, ал. 1, чл. 312, ал. 1 и чл. 316 ГПК;
      4. Да се предприемат подходящи мерки, включително при взаимодействие
със съответните социални служби по закрила на децата, с оглед приключване
на производствата, образувани по съдебния ред по Закона за закрила на
детето в срока по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето;
     5. Да се предприемат подходящи мерки, с оглед приключване на
производствата по малкото на брой граждански дела, образувани преди
01.01.2017 г., вкл. делбите, по които не е постановено решение по
допускането им.
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          II. Административният ръководител на Районен съд –Бургас
да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС - Бургас, на което:
            1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената комплексна
планова проверка в съда, възложена със заповед № ПП-01-46/01.07.2019 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет;
            2.  Да се обсъди и приеме еднозначна практика по отношение началния
срок на постановяване на определението по чл. 140 ГПК в производствата по
общия исков ред;
            3. Да се обсъди приложението на разпоредбите на чл. 38, т.10,  чл. 92,
ал. 1 и чл. 92, ал. 2 ПАС по отношение администрирането на спрените
производства и с оглед сроковете за проверки по преюдициалните
производства;

4. Да се обсъди обявяването на съдебните решения по образуваните по
ЗЗДН граждански дела, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1  ЗЗДН;

5. Да се обсъди допустимостта на повторното връчване на книжата от
друг връчител, между посочените в чл. 42 ГПК, след като е извършено
първоначално връчване от друг връчител и  е прието за редовно.

III. Предлага на административния ръководител на РС – Бургас,
след преценка за наличието на основанията по чл. 358а ЗСВ, да  поощри
съдебния администратор и административния секретар на РС – Бургас.

           Срок за изпълнение на препоръките:
 На основание чл.58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям

двумесечен срок, считано от получаване на настоящия акт, за изпълнение на
препоръките.

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да
се изпрати на председателя на Районен съд – Бургас, който в едноседмичен
срок следва да запознае с него проверяваните съдии и да уведоми незабавно
главния инспектор за изпълнението на задължението си, като изпрати и
списък с дата и подпис на всеки от проверяваните съдии.



B eAHoceAMr4rreH cpoK or r{3Tr4qaHe Ha cpoKa 3a H3IIbnHeHHe Ha

lpe[opbKl,ITe, Ha ocHoBaHI4e vI. 58, an. 2,n'sn Bp. c ut.4 or 3CB, [peAceAaTensT

na PafioneH c6A -Byprac Aa yBeAoMr{ rJraBHI,I.f, IlHcrIeKTop Ha I,IHcneKTopara KbM

BCC 3a [peA[pI,IerLITe MepKI4 B H3TIIJIHeHI'Ie Ha rlperropbKl4Te.

CneA I{3THqaHe Ha cpoKa no rIJI. 58, an. 3, urp. 2-po 3CB - rpl4 JIHrIca Ha

nocTbtrr{,Jrr4 Bb3paxeHr,rfl, a npH rrocTb[HJrr,I TaKI4Ba, CneA npol{3HactHeTo Ha

rJraBHVr rlHcrreKTop Ha I4BCC uo r{x - Korrne or aKTa, BeAHo c Bb3paxennflTa v

perrreHr{rra rro rqx Ha ruraBHr,rr r,rHcrreKTop lnpu flocrbnrlJltl Bb3paxesns,l Aa ce

r.r3rrparrr Ha eneKTpoHeH HocI4TeJI Ha rlpeAceAaTent Ha oxptxeH
trp eA ceAareJl crBalrluq crAI,Ifi c rara KoJIer vfl. Ha B H curus ctAe6en

Byprac u ua

TIHCTIEKTOP:
/ JIIO
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