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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-01-36/04.06.2019 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши
годишна планова проверка в Районен съд - Смолян.

Проверката се извърши в периода от 10.06.2019 г. до 14.06.2019 г. от
инспектор Любомир Крумов и експертите: Мария Тодорова и Николай
Илиев.

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд - Смолян,
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 - Смолян;
проверка на организацията по образуване и движение на гражданските дела,
както и приключването им в установените срокове.

Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен съд-
Смолян.

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 – Смолян е създаден през м. октомври 1913 г. като
„мирово съдилище“. Днес Районен съд – Смолян е най-големият
първоинстанционен съд на територията на Смолянска област. Заема част от
първия и целия втори етаж на Съдебната палата в гр. Смолян, построена през
1979 г. Материалната и техническа осигуреност на съда са на добро ниво.
Всеки съдия разполага с отделен кабинет. Деловодството е общо и се намира
на първия етаж на сградата, заедно с това на Окръжен съд, което безспорно
улеснява  и подобрява обслужването на гражданите.

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
Към извършване на проверката утвърдената и заета щатна численост

на Районен съд /РС/ - Смолян се състои от общо 31 бройки, от които:
· 5 магистрати, вкл. административен ръководител и

зам.административен ръководител;
· 4 държавни съдии изпълнители;
· 1 съдия по вписванията;
· 21 служители.

            В началото на 2017 г. щатната численост на РС – Смолян  е включвала
изброените по-горе бройки и същите щатни длъжности. През годината са
настъпили промени: със заповед № 11/17.01.2017 г., считано от 18.01.2017 г.
и заповед № 80/31.03.2017 г., считано от 03.04.2017 г., на председателя на РС
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– Смолян, са били прекратени трудовите правоотношения с двама служители
на длъжност „съдебен секретар“. Със заповед № 39/21.02.2017 г. на
административния ръководител на съда е обявен конкурс за длъжността
„съдебен секретар“, за две работни места, по реда на глава Пета, раздел
Четвърти от Кодекса на труда. След проведения конкурс, с класираните на
първите две места, са сключени трудови споразумения по чл. 107 КТ, за
неопределено време, считано от 04.05.2017 г. Щатното разписание на
длъжностите в РС – Смолян е утвърдено със заповед № 27/07.02.2017 г.,
считано от 09.02.2017 г. Настъпили са промени съгласно новия
Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата  и
Правилата за прилагането му: трима съдебни служители са преназначени на
длъжностите „счетоводител“, „човешки ресурси“ и административен
секретар“. Длъжностите им са изменени от 21.03.2017 г., след утвърждаване
на новото щатно разписание от КСА на СК на ВСС.

През 2018 г. щатната численост на РС – Смолян не е променяна и
включва общо 31 бройки, от които:

· 5 магистрати, вкл. административен ръководител и
зам.административен ръководител;

· 4 държавни съдии изпълнители;
· 1 съдия по вписванията;
· 21 служители.
·

            Съдебните служители, съобразно чл. 14 ПАС, са разпределени в обща
и специализирана администрация.
            В общата администрация  са длъжностите: системен администратор -1;
човешки ресурси, той касиер и СС - 1; счетоводител съдебно изпълнение - 1.
Ръководна длъжност в общата администрация – главен счетоводител.

           Специализираната администрация на РС – Смолян  е организирана в
следните служби: „Завеждащ служба „Деловодство“, „Съдебни секретари“,
„Съдебни деловодители“. Работещите в тези служби съдебни служители са
разпределени както следва:

· завеждащ служба „Деловодство“, той деловодител и архивар;
· съдебни секретари -5. Един от тях е завеждащ РКИ;
· съдебни деловодители – 7. Наказателно деловодство – 2, гражданско

деловодство – 2, СИС – 2, единият е и домакин, Бюро съдимост – 1.

             Ръководството на специализираната администрация се осъществява
от административния секретар, той и съдебен статистик. Другата ръководна
длъжност в специализираната администрация е „завеждащ служба
„Деловодство“.
              Технически длъжности  – шофьор, той и работник по поддръжката -
1; куриер – 1; чистач/хигиенист – 1.
              Съдебният деловодител приема и регистрира входящата
кореспонденция, експедира изходящата кореспонденция, разпределя и
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направлява постъпилата поща. Образува и придвижва първоинстанционни
дела, приема новопостъпили документи, подрежда и номерира документите
към делата,подготвя ги за доклад, 4изпълнява указанията на председателя на
състава по съответното дело, изготвя списъци за призоваване на лицата,
изготвя и изпраща съобщения за решения и определения по делата, изготвя
преписи от съдебните актове, вписва данни по делата, ръчно и на компютър,
прави справки по делата и изпълнява други, възложени му от
административния ръководител на съда и от административния секретар
задължения.
           Съдебният секретар изпълнява дейности по подготовката на делата за
разглеждане в съдебни заседания, съставя протоколи от открити съдебни
заседания, изпълнява разпореждания на съдията, постановени в открити,
закрити и разпоредителни заседания, изготвя и прилага по делото
протоколите от съдебните заседания, съставя списъци на лицата за
призоваване в съда по образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени
призовките и съобщенията, или отразява начина на уведомяване,подготвя
формуляри и други документи, изпълнява други, възложени му от
административния ръководител на съда и от административния секретар
задължения.

С нарочна заповед на председателя на съда № 301/17.10.2012 г. е
разпределена и организирана дейността по изпълнение на актовете по
производствата по частни граждански дела - заповедни производства,  като на
служба „Съдебни секретари“ е възложено изпълнението на актовете по
образуваните по заявления по чл. 417 ГПК дела, а на завеждащия
административна служба  и деловодител Захаринка Бечева е възложено
изпълнението на актовете по производствата по чл. 410 ГПК.

            От 2002 г. в РС – Смолян се работи с автоматизираната система за
управление на делата /АСУД/, която програма е пълен аналог на хартиения
носител.
            В РС – Смолян се водят следните книги:

· на хартиен носител: азбучен указател за образуваните граждански дела;
описна книга; книга за открити заседания; книга за закрити и
разпоредителни заседания; книга за получените и върнати призовки и
други съдебни книжа; регистър на изпълнителните листове, издадени за
държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт;
регистър на актовете, с които преписката е върната, респ. делото е
прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на
очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за
разноските или отстраняване на нередовности и за надлежно
администриране на жалбата; регистър искания за справки НБ
Население и други.

· на електронен носител: азбучен указател за образуваните граждански
дела; описна книга; книга за открити заседания; книга за закрити и
разпоредителни заседания; книга за получените и върнати призовки и
други съдебни книжа.
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          Бяха проверени следните съдебни и деловодни книги и регистри по
граждански дела:

· Книги за открити съдебни заседания /срочни книги/
Срочните книги за 2017 г. и 2018 г. се водят на хартиен носител.

Срочната книга за съответната календарна книга е обща за всички
граждански състави. Заседанията са описани като са отделени едно от друго
чрез посочената дата на провеждането им. На една и съща дата са заседавали
повече от един съдия. Книгите съдържат изискуемата информация. Записите
са четливи, ясни и коректни. В графа 11 ръкописно е възпроизведен
диспозитива на съдебния акт със съкращения. От страни на графа 1 е записан
вида и номера на акта. Не е записана датата на постановяване на съдебния
акт. В графа 13 и 14 са записани датите на приемане и предаване на делото в
канцеларията, които съвпадат и са удостоверени с подпис на съдебен
служител. Записани са причините за отлагане на делата, както и датата на
следващото с.з. Записано е основанието за прекратяване или спиране на
производството. Отразен е и ОХС. И двете книги са приключени с подпис на
завеждащия административната служба, като е записан поредния номер и
дата на последното разгледано дело.

Според срочната книга от 2017 г. са разгледани в о.с.з. общо 725 дела.
Отразени са общо 267 заседателни дни, често с по едно заседание, от които :
14 заседателни дни за съдия Маргаритов; 17 заседателни дни за съдия
Оджакова; 74 заседателни дни за съдия Русева; 79 заседателни дни за съдия
Златанова и 83 заседателни дни за съдия Кузманова. В книгата са отразени и
заседания по граждански дела, проведени от наказателните съдии Оджакова и
Маргаритов в периода от 28.07.2017 г. до 29.09.2017 г. През 2017 г. първото
о.с.з. е на 04.01.2017 го, последното – на 22.12.2017 г.

Според срочната книга от 2018 год. са разгледани в о.с.з. общо 776
дела. Отразени са общо 256 заседателни дни, от които : 12 на съдия
Маргаритов; 13 на съдия Оджакова; 72 на съдия Русева; 78 на съдия
Златанова и 81 на съдия Кузманова. В книгата са отразени и заседания по
граждански дела, проведени от наказателните съдии Оджакова и Маргаритов
в периода от 10.08.2018 г. до 01.10.2018 г. През 2018 г. първото о.с.з. е на
08.01.2018 г., последното – на 27.12.2018 г.

· Описни книги
Описните книги за 2017 г. и 2018 г. са попълвани акуратно, точно,

пълно, четливо и разбираемо. Съдържат необходимата изискуема
информация. Описани са гражданските и частните граждански дела,
образувани през съответната календарна година. През 2017 г. образуваните
граждански дела са 1526, а през 2018 г. – 1414. Неприключените дела от 2017
год. и 2018 год., съгласно записите в описните книги, са същите, които са
посочени в изготвените съдебни справки.

Описните книги за 2017 г. и 2018 г. са проверени при приключването
им от завеждащия административната служба.
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· Регистър по чл.235, ал.5 ГПК
В проверения регистър се намират всички постановени през 2017 г. и

2018 г. съдебни решения. Съдебните актове са приложени в цялост с мотиви
и диспозитив, като личните данни в тях са заличени по надлежния ред.
Според регистъра постановените през 2017 г. съдебни решения са 309 броя и
са подредени хронологично. Първото е постановено на 11.01.2017 г. по гр.д.
№ 124/2016 г., а последното - на 21.12.2017 г. по гр.д.  № 6/2017 г. Според
регистъра постановените през 2018 г. съдебни решения са 298 броя и са
подредени хронологично. Първото е постановено на 05.01.2018 г. по гр.д. №
305/2017 г., а последното - на 28.12.2018 г. по гр.д.  № 379/2018 г. Положен е
подпис на длъжностното лице и печат на съда.

· Книги за закрити и разпоредителни заседания
През 2017 г. книгата е оформена в два самостоятелни тома, през 2018

г. – в три тома. Книгите са общи за всички състави, разглеждали граждански
дела, в това число и наказателните, в случаите в които са се произнасяли по
граждански дела.

Книгите през 2017 г. съдържат следните колони: пореден номер на
запис, номер на дело, състав на съда, докладчик /име/, номер на съдебния акт,
резултат от заседанието /изписва се кратко съдържанието на диспозитива на
съдебния акт/, дата на обявяване на съдебния акт, удостоверена с подписа на
съдебен служител.

Първият том за 2017 г. съдържа 2030 записа. Започнал е с отразяване
на съдебни актове, постановени на 03.01.2017 г. и е приключил с процесуални
действия на съда, извършени на 18.07.2017 г. Вторият том е започнал със
запис № 2031 от 18.07.2017 г. и е приключил със запис № 2898 за съдебен акт
на съда, постановен в съдебно заседание на 29.12.2017 г. Записите не винаги
са отразявани в хронологична последователност на постановяване на
съдебните актове, например: след запис за постановен съдебен акт на
04.01.2017 г. по гр. д. № 1048/2016 г., са направени записи за съдебни актове,
постановени на 03.01.2017 г. по гр. д. № 993/2016 г. След отбелязване на
разпореждане от 11.01.2017 г.  по гр. д. № 18/2017 г., е направено отбелязване
за определение, постановено на 06.01.2017 г. по гр. д. № 980/2015 г. Такива
обстоятелства се констатират и за книгата от 2018 г. – след разпореждане по
гр. д. № 1448/2017 г. от 05.01.2018 г. е отразено определение по гр. д. №
702/2017 г. от 02.01.2018 г., стр. 5, том 1.

Книгите от 2018 г. са различен формат от тези за 2017 г. и съдържат
колони със следната информация: номер на запис, номер на дело, по което е
постановено съдебния акт, състав на съда, име на докладчик, номер на
съдебния акт, описание на диспозитива на акта, дата на обявяването,
удостоверена с подпис на съдебен служител.

Първият том от 2018 г. съдържа 1116 записа. Започнал е с отразяване
на актове на съда, постановени на 02.01.2018 г. и е приключил с отбелязване
на процесуални действия, извършени на 30.04.2018 г. Вторият том започва
със запис № 1117 и завършва със запис № 2148; отразява процесуални
действия на съда от 30.04.2018 г. до 04.12.2018 г. Третият том започва със
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запис № 2158 и приключва със запис № 2428; отразени са съдебни актове,
постановени от 04.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

Книгите са прономеровани, прошнуровани и подпечатани с печата на
съда, което е удостоверено с подписа на председателя.

Съдът е разработил за собствени нужди, извън нормативно
регламентираните, следните регистри:

1. Регистър на издадените електронни подписи
Състои се от подадените заявления през годините за

издаване/подновяване на квалифициран електронен подпис. Със заповед №
187/17.07.2017 г. е регламентирано създаването на регистъра, лицето, на
което са възложени дейностите, свързани с издаване, използване,
подновяване и прекратяване на електронни подписи в РС – Смолян и за
издаване на удостоверения в тази връзка.

2. Регистър на банкови сметки и сейфове.
3. Регистър на изработени печати и щемпели на РС – Смолян.

           4. Регистър на заявления за достъп до обществена информация.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
НА РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН

Районен съд – Смолян се ръководи от административен
ръководител-председател, подпомаган от зам. Административен
ръководител-зам.председател.

Администрацията на съда се ръководи пряко от
административния секретар  М.К.

Административен ръководител-председател на РС –  Смолян е
съдия Петър Христов Маргаритов, встъпил в длъжност първоначално на
07.03.2014 г. и повторно избран на 23.04.2019 г., встъпил  на 02.05.2019 г.

Зам.административен ръководител-зам.председател на РС –
Смолян  е съдия Гергана Нинова Кузманова, встъпила в длъжност на
07.12.2009 г.

Всичките петима съдии в РС – Смолян  в началото на 2017 г. са имали
ранг на съдия в Апелативен съд. От 01.03.2017 г. съдия Гергана Кузманова
придобива ранг – съдия във ВКС и ВАС. Ранг на съдия във ВКС и ВАС, от
01.06.2017 г. придобиват и съдиите Сийка Златанова, Райна Русева и Петя
Оджакова.

Както през 2017 г., така и през 2018 г.  няма промени в титулярите на
съставите. През двете години няма командировани  съдии от РС – Смолян и в
РС – Смолян.

В РС – Смолян е въведена частична специализация. Съдия Петър
Маргаритов и съдия Петя Оджакова разглеждат преимуществено наказателни
дела. Съдиите Гергана Кузманова, Сийка Златанова и Райна Русева
разглеждат преимуществено граждански дела.
           През 2017 г., въз основа на заповед № 199827.07.2017 г. на
председателя на съда, за периода от 27.07.2017 г. до 31.08.2017 г.,  на
наказателните съдии Оджакова и Маргаритов са разпределяни на случаен
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принцип делата по шифър 0100 от номенклатурата на статистическите кодове
по граждански дела.
            На проведеното на 17.01.2018 г. общо събрание на съдиите от РС –
Смолян е взето единодушно решение, с оглед голямата натовареност на
съдиите, разглеждащи граждански дела, през 2018 г. наказателните съдии
Петър Маргаритов и Петя Оджакова  да бъдат включени на 100% при
разпределението на частните граждански дела в група 1100 – заповедни
производства. Издадена е заповед № 24/22.01.2018 г. на председателя на съда,
според която заповедните дела се разпределят и на наказателните съдии,
считано от 01.02.2018 г., при процент на натовареност – 100%. Със заповед №
134/27.04.2018 г. наказателните съдии, за периода от 27.04.20128 г. до
04.05.2018 г., при 100% натовареност, са включени в случайното
разпределение на делата по шифър 0100 от Номенклатурата на
статистическите кодове по граждански дела по чл. 16б ЗСП. В периода на
съдебната ваканция съдиите Маргаритов и Оджакова са включени в
системата за случайно разпределение по групите дела по чл. 310, ал. 1 ГПК –
бързи производства, производства по реда на ЗЗДН, ЗСП, ЗЗДетето и други,
налагащи постановяване на съдебни актове в регламентирани кратки
процесуални срокове. По останалите групи дела е прието да се прилагат
правилата за разпределение, важащи през 2017 г. През м. август 2018 г. са
издадени няколко заповеди за включване на наказателните съдии при
преразпределение на дела по ЗЗДН. В края на 2018 г., със заповед №
423/17.12.2018 г. на председателя на съда, гражданските съдии Кузманова,
Златанова и Русева са включени в разпределението на конкретно ЧНД –
производство по искане за задължително настаняване и лечение по чл. 154,
ал. 2 и 3 и чл. 157 ЗЗдравето.

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

Книжата, по които се образуват граждански дела се предават най-
късно на следващия ден от постъпването им на зам.административния
ръководител, който образува делото, ако са налице процесуалните
изисквания, като определя вида, групата и съдията-докладчик на принципа на
случайния подбор, чрез програмата за случайното разпределение на делата, в
централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/. При отсъствие
на зам.председателя, гражданските дела се образуват и разпределят от
председателя на съда, а в редките случаи на отсъствие на двамата
административни ръководители тази дейност се осъществява от съдия,
определен с изрична заповед на председателя на съда. В системата
разпределящият се идентифицира с електронен подпис, потребителско име и
парола.

След разпределението делото се предава в деловодство, където се
окомплектова, подвързва и подготвя за доклад.

Според действащите в РС – Смолян Вътрешни правила за
разпределение на делата, актуализирани със заповед № 333/17.11.2017 г., с
последна актуализация към 22.01.2019 г., разпределението на делата в съда се
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извършва на принципа на случайния подбор, чрез централизираната система
за разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването им. В
системата разпределящият се идентифицира с електронен подпис,
потребителско име и парола. Наказателните дела се разпределят от
председателя на съда, гражданските – от зам.председателя на съда. При
отсъствие на административните ръководители, със заповед се определя
заместващ съдия.

Начините а разпределение на делата са: автоматично, ръчно и по
дежурство. Ръчно се разпределят делата по искания по ЗЕС, чиито
разрешения /разпореждания/ се издават от председателя на РС, а в негово
отсъствие – от зам. председателя.

Определянето на съдията-докладчик по делата за обезпечителни
производства, молби по ЗЗДН, частни граждански дела по заявления за
разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на деца
– чл. 130, ал. 3 и ал. 34 СК, за разрешения за извършване на действия на
разпореждане с имущество на лица, поставени под настойничество и
попечителство – чл. 165, ал. 4 и чл. 168, ал. 2 СК, за разрешение за сключване
на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица – чл. 65, ал. 2 и ал. 3
СК, за разрешение за извършване на сделки от встъпилия в брак
непълнолетен – чл. 130, ал. 5 СК, се извършва автоматично, като предвид
кратките процесуални срокове за произнасяне, отсъстващите съдии се
изключват от разпределението.

Ръчно, на първоначално определения докладчик, се разпределя:
-гражданското дело след отмяна на съдебен акт, прекратяващ

производството по същото;
-новообразуваното гражданско дело, при разделяне на производството

по обективно и субективно съединени искове.
Образуваните о чл. 422 ГПК граждански дела се разпределят на

автоматично, на случаен принцип.
Опция „изключване на съдия“ се използва при съществуване на

законово основание в подбора на докладчик по някое дело да не участват
определени магистрати:

-при отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за ново
разглеждане , то се разпределя автоматично, но без участието на съдията-
докладчик, постановил отменения/обезсилен съдебен акт;

-ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест,
продължителна командировка и други причини, указващи невъзможност
конкретен докладчик а участва в разглеждането на делото.

Преразпределение на вече разпределено дело се прави в случаите на
самоотвод или уважен отвод, както и при смяна на съдията-докладчик по
други причини.

При постъпили няколкократно едни и същи искови молби, по които са
образувани дела, се разглежда само първото образувано дело, от определения
по него докладчик, а производствата по останалите се прекратяват. При
обединяване на няколко дела за разглеждане в едно общо производство, то
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продължава под номера на първото образувано дело, разглежда се от
определения по него докладчик.

При по-продължително отсъствие на съдията-докладчик /например –
отпуск, болничен/, той е длъжен да пренасрочи своевременно делата, като не
забавя съществено хода им. При невъзможност за пренасрочване, делата се
докладват на административните ръководители за преразпределението им.
Определеният нов докладчик има право на преценка дали да разгледа делото
на датата, на която е било насрочено, или да определи друга дата за
заседанието. Предвидено е новоопределеният докладчик да приключи
разглеждането на преразпределеното дело.

При отсъствия на съдията-докладчик, извън описаните по-горе, и при
необходимост от спешно администриране по делата, те се докладват на
съответния дежурен съдия за провеждане на съответното
закрито/разпоредително заседание.

Заложената 100% натовареност на всички съдии по граждански дела,
може да бъде променяна само с изрична заповед на председателя на съда.

Съдията-докладчик може да бъде заменен при спазване на случайния
подбор, като изрично се посочват причините за извършеното
преразпределение.

За извършеното разпределение на делото се съставя протокол, в който
се отразяват: датата, час, минута и секунда на извършеното действие, входящ
номер на книжата, номер и година на образуваното дело, вида и групата на
делото, разпределен съдия, начин на разпределение,списък на възможните
съдии с посочен процент на натовареност и брой дела в групата, списък на
изключените съдии и причините за изключването им. Протоколът се
подписва с квалифициран електронен подпис, разпечатва се и се прилага по
съответното дело.

По дежурство се разпределят само производства, образувани по реда
на НПК, УБДХ и ЗМВР.

Работата по време на съдебната ваканция е организирана съгласно чл.
329 и сл. ЗСВ. Отпуските в периода между 15 юли и 1 септември са
съгласувани между отделните съдии, като административният ръководител
съблюдава  и осигурява достатъчно съдебни състави през съдебната ваканция
за разглеждане на висящите и постъпващите дела, посочени в разпоредбата
на чл. 329, ал. 3 ЗСВ. Съдиите, които са на работа през съдебната ваканция,
обработва доклади на отсъстващите съдии, по които е необходимо бързо
администриране, заповедни производства, образуват и разпределят дела и
други. През съдебната ваканция се утвърждават и графици за дежурства на
съдии и съдебни служители.

Според предоставените справки за общата и действителна
натовареност на съдиите в РС – Смолян, средно месечно разгледаните дела от
съдия през 2017 г. са около 47 броя, а през  2018 г. – около 45 броя. Средно
месечно свършените дела са около 42 през 2017 г и 40 през 2018 г. Годишната
индивидуална натовареност според справката по СИНС варира от 119,66 до
179,58, като най-висока е на административния и зам.административния
ръководители.
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ІV.  РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

Общият брой разгледани граждански дела през 2017  г.  в РС –
Смолян възлиза на 1678, като по-големият брой дела са частните
граждански – 1080. Останалите несвършени от предходния период са 152, от
които  - нито едно частно гражданско дело. Постъпилите през годината, или
новообразуваните, са 1526 броя, от които частните граждански дела са 1080
броя. Свършените в края на годината дела са 1497, като 1071 са частни
граждански.

 Данните за делата по съдии, са както следва:
- съдия Гергана Кузманова – общо разгледани 447 граждански

дела /182 по общия ред и 265 частни/, от които висящи към
01.01.2017 г. – 48 /всички по общия ред/ и новообразувани – 399
/134 – по общия ред и 265 частни граждански дела/. Свършените в
края на 2017 г. от съдия Кузманова граждански дела са общо 393,
от които 262 – частни и 131 – по общия ред;

- съдия Сийка Златанова – общо разгледани 453 граждански дела
/187 по общия ред и 266 частни/, от които висящи към 01.01.2017 г.
– 49 /всички по общия ред/ и новообразувани – 404 /138 –по общия
ред и  266 частни граждански дела/. Свършените в края на 2017 г.
от съдия Златанова граждански дела са общо 388, от които 263 –
частни и 125 – по общия ред;

- съдия Райна Русева – общо разгледани 454 граждански дела /191
по общия ред  и 263 частни/, от които висящи към 01.01.2017 г. –
55 /всички по общия ред/ и новообразувани – 399 /136 – по общия
ред и 263 частни граждански дела/. Свършените в края на 2017 г.
от съдия Русева граждански дела са общо 394, от които 260 –
частни и 134 – по общия ред;

- съдия Петя Оджакова – общо разгледани 158 граждански дела
/19по общия ред и 139 частни/, всички новообразувани.
Свършените в края на 2017 г. от съдия Оджакова граждански дела
са общо 157, като неприключено е 1 исково производство;

- съдия Петър Маргаритов – общо разгледани 166 граждански
дела /19 по общия ред и 147 частни/, всички новообразувани.
Свършените в края на 2017 г. от съдия Маргаритов граждански
дела са общо 165, като неприключено е 1 исково производство.

През 2018 г. в РС – Смолян са разгледани общо 1595 граждански
дела, от които частните граждански дела са 948, а образуваните по общия ред
– 647. Останалите несвършени граждански дела  към 01.01.2018 г. са 172
броя. Новообразуваните дела възлизат на 1414 броя, от които частните
граждански дела са 939. В края на 2018 г. са свършени 1411 броя
граждански дела, като броят на свършените частни граждански дела е 931.

Данните за делата по съдии, са както следва:
- съдия Гергана Кузманова – общо разгледани 404 граждански

дела /193 по общия ред и 211 частни/, от които висящи към
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01.01.2018 г. – 54 / 51 по общия ред и 3 частни/ и новообразувани –
350 /142 – по общия ред и 208 частни граждански дела/.
Свършените в края на 2017 г. от съдия Кузманова граждански дела
са общо 347, от които 207 – частни и 140 – по общия ред. Останали
са висящи  57 граждански дела, от които 53 – по общия ред и 4 –
частни граждански дела;

- съдия Сийка Златанова – общо разгледани 414 граждански дела
/201по общия ред и 213 частни/, от които висящи към 01.01.2018 г.
– 65 /62 по общия ред и 3 - частни/ и новообразувани – 349 /139 –
по общия ред и 210 частни граждански дела/. Свършените в края
на 2017 г. от съдия Златанова граждански дела са общо 346, от
които 208 – частни и 138 – по общия ред. Останалите висящи към
01.01.2019 г. граждански дела са 68, от които по общия ред са 63 и
частните граждански – 5.

- съдия Райна Русева – общо разгледани 411 граждански дела /200
по общия ред и 211 частни/, от които висящи към 01.01.2017 г. – 60
/57 по общия ред и 3 частни/ и новообразувани – 351 /143 –по
общия ред и 208 частни граждански дела/. Свършените в края на
2017 г. от съдия Русева граждански дела са общо 352, от които 203
– частни и 149 – по общия исков ред. Останалите висящи към
01.01.2019 г. граждански дела са 59, от които исковите са 51 и
частните граждански – 8.

- съдия Петя Оджакова – общо разгледани 183 граждански дела
/26 по общия ред и 157 частни/, от които новообразуваните са 25
по общия ред и 157 частни граждански дела. Свършените в края на
2018 г. от съдия Оджакова граждански дела са общо 183, т.е.
всички разглеждани от нея през годината.

- съдия Петър Маргаритов – общо разгледани 183 граждански
дела /27 по общия ред и 156 частни/. Новообразуваните са 156
частни и 26 – по общия ред. Свършените в края на 2018 г. от съдия
Маргаритов граждански дела са общо 183, т.е. всички разглеждани
от него през годината.

  Постъпилите през 2017 г. общо 1526 граждански дела, разграничени
по видове в отчетния доклад за дейността на съда през 2017 г. са посочени
както следва: по искове по СК – 221 броя, по облигационни искове – 54 броя,
по вещни искове – 57 броя, делби и по искове по ЗНасл. – 13 броя, по
установителни искове – 57 броя, искове по КТ – 21 броя, дела от
административен характер – 7 броя, обезпечения по чл. 390 ГПК – 10 броя,
частни производства – 208 броя, заповедни производства  и по ЗКИ – 856
броя, частни производства – регламенти – 18 броя, други  - 4 броя.

През 2017 г.  по 1328 граждански дела производството е приключило в
рамките на 3 месеца, което от всички разглеждани през годината дела
съставлява приблизително 79%. С продължителност до 1 година са
производства, образувани и разгледани по общия исков ред, които са общо 27
на брой, а продължителите над една година, от същия вид граждански дела,
са 18 броя.
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Постъпилите през 2018 г. общо 1414 граждански дела, разграничени
по видове в отчетния доклад за дейността на съда през 2017 г. са посочени
както следва: по искове по СК – 242 броя, по облигационни искове – 61 броя,
по вещни искове – 28 броя, делби и по искове по ЗНасл. – 7 броя, по
установителни искове – 86 броя, искове по КТ – 30 броя, дела от
административен характер – 6 броя, обезпечения по чл. 390 ГПК – 10 броя,
частни производства – 196 броя, заповедни производства  и по ЗКИ – 730
броя, частни производства – регламенти – 16 броя, други  - 2 броя.

Процентът на свършените в срок до 3 месеца граждански дела през
2018 г. е около 71%. Намалели са с 8% свършените в тримесечен срок
граждански дела, в сравнение с тези през 2017 г. Продължителите повече от
една година производства са по образуваните по общия исков ред граждански
дела, 18 броя, което е по-малко с 9 от същите дела през 2017 г.

Съдия Кузманова през 2017 г. по график е имала 56 дежурства, 85
заседателни дни, в които е разгледала 217 граждански дела. През 2018 г.
дадените дежурства са 49, заседателните дни – 79, в които съдията е
разгледала 247 граждански дела.

Съдия Златанова през 2017 г. по график е имала 49 дежурства,
заседавала е 80 дни, в които е разгледала 252 граждански дела. През 2018 г.
дадените дежурства са 43, заседателните дни – 82, в които съдията е
разгледала 256 граждански дела.

Съдия Русева през 2017 г. по график е имала 54 дежурства, 74
заседателни дни, в които е разгледала 201 граждански дела. През 2018 г.
дадените дежурства са 45, заседателните дни – 71, в които съдията е
разгледала 222 граждански дела.

Съдия Оджакова през 2017 г. по график е имала 56 дежурства, 17
заседателни дни с граждански дела, в които е разгледала 30 дела. През 2018 г.
дадените дежурства са 56, заседателни дни – 9, в които са разгледани 24
граждански дела.

Съдия Маргаритов през 2017 г. по график е имал 54 дежурства, 13
заседателни дни с граждански дела, в които е разгледала 27 дела. През 2018 г.
дадените дежурства са 56, заседателни дни – 10, в които са разгледани 24
граждански дела.

През 2017 г. са отсрочени съдебните заседания по 23 граждански дела,
а през 2018 г. – по 27 граждански дела. Отсрочването е извършено с нарочно
постановено разпореждане. Поради обявяване на датата на насрочено
заседание за почивен ден са отсрочени заседанията по 6 граждански дела. По
молби на адвокати – пълномощници на страна в производството са отсрочени
заседанията по 34 дела, по молби на вещи лица – по 2, по молби на страна –
по 1 и поради отпуск или командировка на съдията-докладчик – по 7
граждански дела. По нито едно от делата не се констатира нарушение на
изискването за разглеждането и решаването му в разумен срок.
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     1. Искови производства, образувани през 2017 г. и 2018 г.

1.1. Граждански дела по общия исков ред, образувани през
2017 г. и неприключени към 10.06.2019 г.

Актът за образуване на гражданските дела през 2017 г. е под формата
на два печата, като единият не е попълнен, а другият съдържа данни за
номера на делото, докладчика, датата на образуване и подпис на председателя
на съда. Върху първата страница на исковата молба /ИМ/ е вписан входящ
номер на документа и дата на постъпване, удостоверени с подпис на съдебен
служител.

От образуваните през 2017 г. останали несвършени в края на годината
са 114 граждански искови производства. До края на 2018 г. несвършените
дела от този вид са само 10 броя, от които – 6 по ЗУЕС, 2 – по чл. 422 ГПК, 1
– по чл. 34 ЗС и 1 – по чл. 549 ГПК.

От образуваните през 2017 г. граждански дела, към датата на
проверката не са приключени само пет, образувани през периода от края на
месец януари до началото на месец април 2017 г., като по всички дела е
предявен иск по ЗУЕС, а страните са граждани на Руската Федерация.

Гр.д. № 116/2017 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на
30.01.2017 г. от съдия Кузманова по постъпила на 27.01.2017 г. ИМ с
предявени осъдителни искове по ЗУЕС. Делото е разпределено на 30.01.2017
г. автоматично от съдия Кузманова между тримата граждански съдии при 100
% участие на всеки от тях и за докладчик е определена съдия Кузманова. С
разпореждане № 351 от 09.02.2017 г. по чл. 131 ГПК съдията е наредил
връчване на препис от ИМ, ведно с приложенията, на ответника за отговор в
едномесечен срок. Разпореждането съдържа указанията по чл. 131 и чл. 132
ГПК. С разпореждане № 352 от 09.02.2017 г. съдията докладчик е оставил
ИМ без движение и е указал на ищеца в едноседмичен срок да представи в
превод на руски език ИМ и приложенията, разпореждането по чл. 131 ГПК,
ведно със съобщението за връчване на книжата на ответника, гражданин на
Русия, с постоянен адрес в гр.Москва. Указанията са изпълнени с молба от
22.02.2017 г. С разпореждане от 16.03.2017 г. съдът е указал на ищеца да
представи в едноседмичен срок в превод на руски език потвърждението за
получаване на книжата от ответника. Указанията са изпълнени с молба
27.03.2017 г. Писмото до МП – отдел МПП е изпратено на 10.04.2017 г. На
02.05.2017 г. в съда е постъпило писмо от МП, потвърждаващо получаването
на СП от МП и изпращането й в Русия на 21.04.2017 г. На 18.02.2019 г. до
МП е изпратено запитване във връзка с изпълнението на съдебната поръчка.
Отговорът е постъпил в съда на 07.03.2019 г. и според него от Русия не е
постъпила информация по изпълнението на съдебната поръчка, касаеща
връчване на съдебните книжа на ответника. Съдът е уведомен за изпратеното
ново запитване на 27.02.2019 г. до РФ. На 27.05.2019 г. до МП е изпратено
ново запитване, по което отговор не е постъпил към датата на проверката.

Гр.д. № 448/2017 г. /съдии Сийка Златанова и Гергана Кузманова/ е
образувано на 11.04.2017 г. от съдия Кузманова по постъпила на същата дата
ИМ с предявени осъдителни искове по ЗУЕС. Делото е разпределено на
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11.04.2017 г. автоматично от съдия Кузманова между тримата граждански
съдии при 100 % участие на всеки от тях и за докладчик е определена съдия
Златанова. С определение от 12.04.2017 г. докладчикът се е отвел от
разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 ГПК, като е посочил
конкретните обстоятелства. Делото е преразпределено на 13.04.2017 г. на
съдия Кузманова. С разпореждане № 950 от 19.04.2017 г. по чл. 131 ГПК
съдията е наредил връчване на препис от ИМ ведно с приложенията на
ответника за отговор в едномесечен срок. Разпореждането съдържа
указанията по чл. 131 и чл. 132  ГПК. С разпореждане № 951 от 19.04.2017 г.
съдията докладчик е оставил ИМ без движение и е указал на ищеца в
едноседмичен срок да представи в превод на руски език ИМ и приложенията,
разпореждането по чл. 131 ГПК, ведно със съобщението за връчване на
книжата на ответника, гражданин на Русия, с постоянен адрес в гр.Москва.
Указанията са изпълнени с молба от 02.05.2017 г. С разпореждане от
18.05.2017 г. е наредено изготвяне на съдебна поръчка за връчване книжата
на ответника чрез МП, изпратена на 18.05.2017 г. С писмо, постъпило на
08.06.2017 г. в РС – Смолян, МП е потвърдило получаване на СП и
изпращането й на компетентните органи в РФ. На 18.02.2019 г. до МП е
изпратено запитване във връзка с изпълнението на съдебната поръчка.
Отговорът е постъпил в съда на 07.03.2019 г. и според него от Русия не е
постъпила информация по изпълнението на съдебната поръчка, касаеща
връчване на съдебните книжа на ответника. Съдът е уведомен за изпратеното
ново запитване на 27.02.2019 г. до РФ. На 27.05.2019 г. до МП е изпратено
писмо с поискана информация по изпълнението на поръчката, по което
отговор не е постъпил към датата на проверката.

Останалите проверени и неприключени дела, образувани през 2017 г.,
№ 157, № 158 и № 419, са образувани от съдия Кузманова в деня на
постъпване им или на следващия ден. Докладчикът е определен автоматично
между тримата съдии при 100 % участие и за докладчик е определена съдия
Райна Русева. Гр.д. № 157/2017 г. е преразпределено на съдия Русева след
отвод на съдия Златанова. С ИМ по горепосочените дела са предявени
осъдителни искове по ЗУЕС срещу руски граждани. Във връзка с размяната
на книжата процедурата е идентична с тази по описаните по-горе дела, на
доклад на съдия Кузманова.

След изпращане и потвърждаване на получаването на съдебната
поръчка от МП, съдия Русева е изискала справки по изпълнението й на
18.01.2018 г., 06.12.2018 г. и 27.05.2019 г. Съдебните поръчки не са
изпълнени.

1.2. Граждански дела по общия исков ред, образувани през
2017 г. и приключили към 11.06.2019 г.

Гр.д. № 881/2017 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 03.08.2017 г.
от съдия Маргаритов по постъпила на същата дата ИМ за делба между един
ищец и един ответник. Делото е разпределено автоматично между тримата
граждански съдии от съдия Маргаритов при 100 % участие на съдиите и за
докладчик е определена съдия Русева. Разпореждането по чл. 131 ГПК е
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постановено на 10.08.2017 г.  и в него изрично е записано делото да се
докладва след изтичане на срока за отговор. Съобщението до ответника е
изпратено на 11.08.2017 г., връчено е на 15.08.2017 г. и на 22.08.2017 г. е
депозиран писмен отговор. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на
03.10.2017 г., т.е. две седмици след изтичане на едномесечния срок по чл. 131
ГПК. Съдържа пълен, подробен и ясен проект за доклад. Приети са
писмените доказателства и делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
27.10.2017 г., когато му е даден ход, изслушани са страните, извършен е
доклад по чл. 146 ГПК, приети са представени в с.з. писмени доказателства и
е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
27.11.2017 г. С решение № 603 от 27.11.2017 г. съдебната делба е допусната.
Съобщенията до страните са изпратени на 28.11.2017 г., връчени са на
30.11.2017 г. и на 06.12.2017 г. С разпореждане от 21.12.2017 г. съдът е
констатирал, че решението по допускане на делбата е влязло в сила и е
насрочил първо о.с.з. във втора фаза на 17.01.2018 г., когато е даден ход на
делото. В производството е приета претенция на ищцата за възлагане на
имота. Назначена е СТЕ относно поделяемостта и пазарната цена.
Следващото с.з. е насрочено за 23.02.2018 г., когато е даден ход на делото и е
отложено за 23.03.2018 г., за изготвяне на заключението по СТЕ, депозирано
на 18.03.2018 г. В с.з. на 23.03.2018 г. е даден ход на делото, прието е
заключението на вещото лице и с оглед възможност за постигане на спогодба
между страните делото е отложено за 27.04.2018 г., когато отново е отложено
по молба на страните за постигане на спогодба за 23.05.2017 г. В с.з. на
горепосочената дата е даден ход на делото, съдът е одобрил постигнатата
между страните спогодба и е прекратил производството.

Гр.д. № 232/2017 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на
02.03.2017 г. от съдия Кузманова по постъпила на 01.03.2017 г. ИМ за делба.
Делото е разпределено автоматично между тримата граждански съдии от
съдия Кузманова при 100 % участие на съдиите и за докладчик е определена
съдия Кузманова. На 06.03.2017 г. е постъпила уточняваща молба от ищеца,
касаеща идентификацията на недвижимия имот, както и вписаната на
06.03.2017 г. ИМ. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на
13.03.2017 г. Съобщение до ответника е изпратено на 14.03.2017 г., връчено
на 03.04.2017 г. и на 04.05.2017 г. е депозиран писмен отговор.
Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 31.05.2017 г. Съдържа
пълен, подробен и ясен проект за доклад. Приети са писмените доказателства
и делото е насрочено в о.с.з. за 21.06.2017 г., когато му е даден ход,
изслушани са явилите се страни, извършен е доклад по чл. 146 ГПК,
допусната е поправка на ОФГ в идентификатора на сградата, предмет на
делбата. Даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 18.07.2017 г. С решение № 316 от 21.07.2017 г. съдебната делба е
допусната. Съобщенията до страните са изпратени на 24.07.2017 г., връчени
са на 26.07.2017 г. и на 14.09.2017 г. Решението е влязло в сила на 28.09.2017
г. С разпореждане от 24.10.2017 г. съдът е констатирал, че решението по
допускане на делбата е влязло в сила и е насрочил първо о.с.з. във втора фаза
на 20.11.2017 г., когато е даден ход на делото, назначена е СТЕ относно
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поделяемостта и пазарната цена на процесния имот. Следващото с.з. е
насрочено за 20.12.2017 г. За събиране на доказателства, включително
допълнителни експертизи са проведени десет съдебни заседания. В о.с.з. на
14.11.2018 г. съдът е съставил и предявил на страните проект за разделителен
протокол за делба на недвижимите имоти, предмет на делото, одобрил е
постигнатата между тях спогодба и е прекратил производството по делото.

Гр.д. № 436/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
07.04.2017 г. от съдия Кузманова по постъпила на същата дата ИМ по чл. 200
КТ. Делото е разпределено автоматично между тримата граждански съдии от
съдия Кузманова при 100 % участие на всеки и за докладчик е определена
съдия Златанова. С разпореждане от 10.04.2017 г. ИМ е оставена БД и е
указано отстраняване на нередовностите. С молба от 18.05.2017 г. указанията
са изпълнени. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 16.06.2017 г.
Съобщението до ответника е изпратено на 19.06.2017 г., връчено е на
05.07.2017 г. и на 27.07.2017 г. е депозиран писмен отговор, в който е
инкорпориран обратен иск. С определение от 28.07.2017 г. съдът е
конституирал като трето лице помагач на ответника застрахователно
дружество. Оставил е БД обратната ИМ срещу същото застрахователно
дружество като нередовна и е указал отстраняване на нередовностите.
Съобщението е изпратено до ответника на 28.07.2017 г. и е връчено на
17.08.2017 г. На 25.08.2017 год. е постъпила обратна ИМ, изпратена по
куриер на 24.08.2017 г. С разпореждане от 31.08.2017 г. обратната ИМ отново
е оставена БД с подробни конкретни указания, които са изпълнени със
заявление от 03.10.2017 г. С разпореждане от 10.10.2017 г. по чл. 131 ГПК
съдебните книжа са изпратени за връчване на ответника по обратния иск.
Съобщението е изпратено на 11.10.2017 г. и е връчено на 20.10.2017 г.
Писмен отговор е депозиран на 15.11.2017 г. Определението по чл. 140 ГПК е
постановено на 22.11.2017 г. Съдържа пълен и ясен проект за доклад. Приети
са писмените доказателства, разпределена е доказателствената тежест,
допуснати са ССЕ, СМЕ. Отхвърлено е доказателствено искане за допускане
на СПЕ. Допуснати са гласни доказателства, разпоредено е връчване на
третото лице помагач на първоначалната молба ведно с приложенията към
нея и на същото е указано да подаде писмен отговор. Насрочено е първо о.с.з.
за 16.01.2018 г.,  пренасрочено с разпореждане от 13.12.2017 г. за 20.02.2018
г. по молба на процесуалния представител на ищеца. Заключението по СМЕ е
депозирано на 20.12.2017 г., а по ССЕ - на 23.01.2018 г. В с.з. на 20.02.2018 г.
не е даден ход на делото, предвид нередовното призоваване на ищеца.
Следващото с.з. е насрочено за 27.03.2018 г. На 22.03.2018 г. е постъпило
заявление от първоначалния ищец за отказ от иска. В с.з. на 27.03.2018 г.
съдът е дал ход на делото, изслушал е становище на ответника по
първоначалния иск, който е заявил отказ от обратния иск. Съдът е прекратил
изцяло производството по делото.

Гр.д. № 1200/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
05.10.2017 г. от съдия Кузманова по постъпила на 03.10.2017 г. ИМ по чл. 87
ЗЗД. Делото е разпределено автоматично между тримата граждански съдии
от съдия Кузманова на 05.10.2017 г. при 100 % участие на всеки  и за
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докладчик е определена съдия Златанова. С разпореждане от 06.10.2017 г.
съдът е оставил БД исковата молба и е дал указания за вписването й, което е
извършено на същата дата. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на
10.10.2017 г. Съобщението до ответника е изпратено на 10.10.2017 г., върнато
невръчено със забележка, че адресът му е в гр.Варна. Съдът е разпоредил на
16.10.2017 г. на ответника да се връчи съобщение в гр.Варна, което е
изпратено на същата дата и не е върнато. На 30.11.2017 г. е депозиран писмен
отговор от ответника. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на
04.12.2017 г. Съдържа пълен и ясен проект за доклад. Приети са писмените
доказателства, допуснати са гласни доказателства и делото е насрочено в
о.с.з. за 30.01.2018 г., когато му е даден ход, изслушани са страните,
докладвано е по чл. 146 ГПК и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 28.02.2018 г. С решение № 61 от 19.02.2018 г.
съдът е уважил конститутивните искове по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Съобщенията до
страните са изпратени на 20.02.2018 г. и са връчени на 26.02.2018 д. и на
12.03.2018 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 27.03.2018 г.

Гр.д. № 344/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
23.03.2017 г. от съдия Кузманова по постъпила на същата дата ИМ по чл. 422
ГПК. Делото е разпределено на 23.03.2017 г. между тримата граждански
съдии от съдия Кузманова при 100 % участие на всеки и за докладчик е
определена съдия Златанова. С разпореждане от 24.03.2017 г. ИМ е оставена
БД. С молба от 10.04.2017 г.  указанията са изпълнени. Разпореждането по чл.
131 ГПК е постановено на 10.04.2017 г. Съобщението до ответника е
изпратено на 10.04.2017 г ., връчено е на 26.04.2017 г. и на 26.05.2017 г. е
депозиран писмен отговор. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на
16.06.2017 г. Съдържа пълен  и ясен проект за доклад. Приети са писмените
доказателства и е насрочено о.с.з. за 11.07.2017 г., когато е даден ход на
делото. Изслушани са страните. Докладвано е по чл. 146 ГПК. Приети са
представени в с.з. писмени доказателства и е даден ход по същество. Съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 31.07.2017 г. С решение № 321 от
25.07.2017 г. предявените искове са отхвърлени. Съобщенията до страните са
изпратени на 26.07.2017 г. и са връчени на 27.07.2017 г. и на 03.08.2017 г.

На 11.08.2017 г. е постъпила въззивна жалба срещу решението. С
разпореждане от 23.08.2017 г. е наредено да се извърши размяната на
книжата. Отговор на въззивната жалба е постъпил на 11.09.2017 г., при
връчено на 28.08.2017 г. съобщение. Върху отговора е поставена резолюция
за изпращане на делото по компетентност на ОС – Смолян. Върху първата
страница на въззивната жалба е поставен печат, в който са описани
действията по администриране на въззивната жалба: в срок; препис на
противната страна; жалбата заедно с делото да се изпрати на председателя на
ОС. Датата в печата е 23.08.2017 г. и има подпис на съдията. Делото е
изпратено в ОС – Смолян на 20.09.2017 г. С решение № 507 от 23.11.2017 г.
по в.гр.д. № 353/2017 г. ОС – Смолян е потвърдил първоинстанционното
решение.
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1.3. Граждански дела по общия исков ред, образувани през
2018 г. и неприключени към 10.06.2019 г.

Актът за образуване на делата през 2018 год. е под формата на един
печат в края на годината, а в началото на годината все още са поставяни два
печата, единият от които не е попълван. Върху исковите молби са поставяни
два печата – един с входящ номер и дата и друг с номера на делото, името на
докладчика и датата на образуване.

От образуваните през 2018 г. граждански производства, разгледани по
общия исков ред, в края на календарната година неприключени са останали
109 броя.

Към 10.06.2019 г. не са приключени  производствата по 23 граждански
дела, образувани по общия исков ред. Четири от производствата са делбени, с
постановено или влязло в сила решение по допускане на делбата. От
останалите несвършени дела към датата на проверката 6 са образувани през
м. декември 2018 г.-, 6 – през м. ноември 2018 г., 3 – през м октомври 2018 г.,
по 1 – през м. март и м. септември 2018 г. и 2 – през м. април 2018 г. От тях
все още ненасрочени са 6 граждански дела, образувани в края на 2018 г., по
които процедурата по размяна на книжата е усложнена, вкл. с оглед
назначаване на особен представител по реда на чл. 47 ГПК.

Бяха проверени:
Гр.д. № 1061/2018 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 27.09.2018

г. по искова молба по чл. 87, ал. 3 ЗЗД, постъпила в съда на същата дата.
Делото е разпределено в деня на постъпване на молбата и образуването му,
видно от протокола за случаен избор. Разпределението е извършено от
председателя на съда автоматично. В избора са участвали всички съдии,
разглеждащи граждански дела, при 100% натоварване. От разпределението са
изключени съдиите, които разглеждат преимуществено наказателни дела. С
разпореждане от 08.10.2018 г. съдът е оставил производството без движение с
указания за отстраняване на нередовности /вписване на исковата молба,
представяне на данъчна оценка на имота, представяне на исковата молба с
приложенията на езика на ответника/. Съобщение за указанията на съда е
изпратено до ищцата на 09.10.2018 г., на адреса на пълномощника й, връчено
на 10.10.2018 г. На 10.10.2018 г. е постъпила молба от пълномощника с
искане за удължаване на срока за изпълнение на указанията, на основание чл.
63, ал. 1 ГПК. С определение от 11.10.2018 г., изписано върху молбата, съдът
е уважил искането за удължаване на срока, считано от изтичане на
предходния срок,  разпоредил е издаването на поискани съдебни
удостоверения. Съобщение за съдебния акт е изпратено на 15.10.2018 г.,
връчено на 16.10.2018 г. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на
17.10.2018 г. С определение върху молбата, постановено на 22.10.2018 г.
съдът е указал делото да се докладва след изтичане на срока за отстраняване
на всички нередовности – 29.10.2018 г., с оглед постановяване на
разпореждане по чл. 131 ГПК, както и за изготвяне пакет на съдебна поръчка
или за връчване на адреса в България, като разпореждането по чл. 131 ГПК и
евентуалното потвърждение за връчване следва да бъдат преведени.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 29.10.2018 г. С друго
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разпореждане от същата дата съдът е указал на ищцата в едноседмичен срок
да представи по делото в превод на езика на ответника постановеното по
делото разпореждане по чл. 131 ГПК, както и потвърждение за връчване. С
трето разпореждане от същата дата съдът е указал да се изготви пакет на
съдебна поръчка за връчване на книжата на ответника за изпращането й и се
предостави на ищеца екземпляр от потвърждението за превода му на руски
език, като се докладва при изготвянето на съдебната поръчка за изпращането
й, ведно с преведените на руски език документи. Съобщение от 29.10.2018 г.
е връчено на пълномощника на ищцата на 01.11.2018 г. Доказателства за
изпълнение на указанията са представени с молба от 06.11.2018 г. С
разпореждане от 08.11.2018 г. е указано да се изпълни разпореждането от
29.10.2018 г., като се докладва пълния пакет на съдебната поръчка за
изпращането й за изпълнение чрез МП. Съпроводително писмо към
поръчката е изпратено на 19.11.2018 г. В отговор на запитване от съда, на
27.12.2018 г. е постъпило писмо от МП, според което нямат данни за
изпълнение на поръчката. С разпореждане от 27.12.2018 г. съдът е указал да
се извърши нова справка и да се докладва при постъпване на отговор. На
22.01.2019 г. е постъпила молба от пълномощника за корекция в съдебната
поръчка, с която конкретизира кой е компетентния съд в Русия да я извърши.
С разпореждане от 25.01.2019 г. съдът е указал да се поиска от МП
евентуалното връщане на поръчката за изпращане на компетентния съд.
Писмо в тази връзка е изпратено на 31.01.2019 г. Писмо от МП е постъпило
на 26.02.2019 г., с което е уточнено, че е направена корекция на поръчката.
На 27.02.2019 г. съдът е указал да се докладва след постъпването й. На
25.04.2019 г. е постъпил отговор на исковата молба. На 30.04.2019 г. е
постъпило допълнение към отговор на исковата молба. С разпореждане от
23.05.2019 г. съдът е указал да се изиска справка от МП дали са върнати
книжата от поръчката и се докладва отговора. Писмо, съгласно указанията, е
изпратено на 27.05.2019 г. С определение от 23.05.2019 г., по чл. 140 ГПК,
съдът е насрочил делото в открито заседание на 19.06.2019 г., указал е на
ищцата да внесе възнаграждение за преводач, съобщил е на страните проекта
на доклад по делото, разпределил е доказателствената тежест и се е
произнесъл по направените доказателствени искания. Призовки до страните
са изпратени на 27.05.2019 г., връчени съответно на 28.05.2019 г. и 31.05.2019
г.

Гр.д. № 1203/2018 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 07.11.2018
г. по искова молба от 8 ищци за делба, постъпила на същата дата. Делото е
разпределено автоматично на докладчик на 08.11.2018 г. между всички
съдии, разглеждащи граждански дела. С разпореждане от 13.11.2018 г. съдът
е оставил без движение производството за отстраняване на нередовности –
вписване на исковата молба и представяне на актуална скица на имота,
предмет на делбата. Съобщение за указанията е изпратено на ищците чрез
пълномощника им на 14.11.2018 г., връчено на 19.11.2018 г. Указанията са
изпълнени с молба от 23.11.2018 г. Подробно разпореждане по чл. 131 ГПК е
постановено на 23.11.2018 г. Препис от молбата е изпратен на ответника със
съобщение от 23.11.2018 г., връчени на 03.12.2018 г. Отговор на молбата е
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депозиран на 27.12.2018 г. С определение по чл. 140 ГПК, постановено на
24.01.2019 г., съдът е насрочил делото в открито заседание на 15.02.2019 г.,
изготвил е подробен проект на доклад и е разпределил доказателствената
тежест. Призовки за страните са изпратени на 25.01.2019 г. В съдебно
заседание от 15.02.2019 г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 13.03.2019 г. С решение от 13.03.2019 г. съдът е
допуснал делбата, съобщения за което са изпратени на 15.03.2019 г., връчени
на 18.03.2019 г. След изтичане на срока за обжалване, делото е докладвано на
30.05.2019 г., съгласно отбелязването на деловодителя. С разпореждане от
31.05.2019 г. съдът е насрочил делото в открито заседание на 28.06.2019 г. за
разглеждане на делото във втора фаза по извършване на делбата. Призовки за
страните са изпратени на 03.06.2019 г.

Гр.д. № 1164/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на
25.10.2018 г. по искова молба по чл. 422 ГПК, постъпила в съда на същата
дата. С разпореждане от 02.11.2018 г. производството е оставено без
движение за внасяне на такса. Указанията са изпълнени с молба от 05.12.2018
г. Подробно разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 06.12.2018 г.
Препис от молбата е изпратен на ответника със съобщение от 06.12.2018 г.,
върнато в цялост с отбелязване, че адресът е посетен на четири дати,
последната от които 04.01.2019 г., като на адреса няма такова лице. С
разпореждане от 08.01.2019 г. е указано да се изготви справка за адреса на
ответника. На 08.01.2019 г. е изготвена справка по Наредба № 14/18.11.2009
г. С разпореждане от 15.01.2019 г. е указано исковата молба да се изпрати на
посочения в справката настоящ адрес. Съобщение от същата дата е върнато в
цялост с отбелязване от 16.02.2019 г. С разпореждане от 19.02.2019 г. е
указано залепване на уведомление на адреса. Уведомление е залепено на
21.02.2019 г., с отбелязване, че няма такова лице. С разпореждане от
07.03.2019 г. е указано да се изготви справка от НАП за регистрирани
трудови договори на ответника. С разпореждане от 18.03.2019 г. съдът е
указал на ищеца да внесе възнаграждение за назначаване на особен
представител. Ищецът е уведомен на 01.04.2019 г. с изпратено на 19.03.2019
г. съобщение.  Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 08.04.2019
г. С разпореждане от 05.04.2019 г. е указано да се изпрати искане до АК-
Смолян за определяне на особен представител. Писмо е изпратено на
08.04.2019 г. и на 09.04.2019 г. е постъпил отговор. С определение от
15.04.2019 г. съдът е назначил особен представител и е указал да му се връчи
препис от исковата молба за отговор по 131 ГПК. Препис от молбата е връчен
на 16.04.2019 г. със съобщение от 15.04.2019 г. Отговор е депозиран на
16.05.2019 г. С определение по чл. 140 ГПК, постановено на 31.05.2019 г.,
съдът е изготвил проект на доклад по делото, разпределил е
доказателствената тежест и е насрочил открито заседание на 19.06.2019 г.

Гр.д. № 1345/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на
11.12.2018 г. по искова молба за обезщетение на имуществени и
неимуществени вреди, депозирана в съда на къщата дата. Разпределено е
автоматично на 12.12.2018 г. между всички граждански съдии, при 100%
натовареност. Разпределението е извършено от съдия Кузманова.
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Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 17.12.2018 г. Препис от
исковата молба е изпратен на ответника /Община Смолян/ със съобщение от
17.12.2018 г., връчен на 18.12.2018 г. Писмен отговор е депозиран на
21.01.2019 г., ведно с молба за привличане на трето лице-помагач. С
определение от 08.02.2019 г. съдът е конституирал 7 трети лица-помагачи и е
отхвърлил искането за конституиране на едно от лицата, указал е на
ответника да представи преписи от писмения си отговор и е разпоредил
преписи от отговора и исковата молба да бъдат връчени на третите лица за
отговор в едномесечен срок. Указанията са доведени до знанието на
ответника на 11.02.2019 г. със съобщение, изпратено на 10.02.2019 г. и са
изпълнени с молба от 13.02.2019 г. Преписи от исковата молба и от отговора
са изпратени на конституираните трети лица със съобщение от 13.02.2019 г.
Съобщението до една от страните е върнато в цялост с отбелязване от
19.02.2019 г. С разпореждане от 20.02.2019 г. съдът е указал и на 21.02.2019 г.
е залепено уведомление на адреса. Последното съобщение е връчено на
13.03.2019 г. Писмени отговори са депозирани на 14.03.2019 г., 20.03.2019 г. и
28.03.2019 г. С определение по чл. 140 ГПК, постановено на 16.05.2019 г.,
съдът е изготвил проект на доклад на делото, разпределил е
доказателствената тежест, произнесъл се е по доказателствените искания,
като е посочил, че по исканията за СИЕ и СТЕ ще се произнесе след
изслушване на страните и е насрочил делото в открито заседание на
24.06.2019 г. Призовки до страните са изпратени на 17.05.2019 г.

Отказът на съда да конституира като трето лице-помагач една от
страните е обжалван от ответника с частна жалба от 18.02.2019 г. Жалбата е
оставена без движение с разпореждане от 19.02.2019 г. Указанията са
съобщени на 21.02.2019 г. и са изпълнени с молба от 22.02.2019 г. С
разпореждане от 22.02.2019 г. е указано препис да се връчи на ищеца за
становище. Препис е изпратен на 25.02.2019 г., връчен на 26.02.2019 г.
Жалбата е изпратена на ОС – Смолян на 08.03.2019 г., където на 08.03.2019 г.
е образувано в. ч. гр. д. № 83/2019 г. По делото е постановено определение от
29.03.2019 г.

Гр.д. № 1370/2018 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
19.12.2018 г. по постъпила на 18.12.2018 г. ИМ с предявен иск по чл. 422
ГПК. Делото е разпределено на 19.12.2018 г. от съдия Кузманова между
тримата съдии при 100 % участие и за докладчик е определена съдия
Златанова. С разпореждане от 28.12.2018 г. съдията е оставил БД исковата
молба и е указал отстраняване на нередовности. С молба от 22.01.2019 г.
указанията са частично изпълнени. Върху молбата съдията е поставил
резолюция КД на 25.01.2019 г. С разпореждане от 18.02.2019 г. ИМ отново е
оставена БД за внасяне на дължимата ДТ, която в предходно разпореждане не
е била изчислена правилно. Указанията са изпълнени с молба от 11.03.2019 г.
Разпореждането по чл. 131 е постановено на 25.03.2019 г. Ответникът не е
намерен на посочения адрес. Извършени са справки по наредба № 14/2009 г.
Наредено е и са изпратени нови съобщения и уведомления по реда на чл. 47
ГПК. С определение от 04.06.2019 г. съдът е допуснал назначаване на особен
представител на ответника, определил е възнаграждението му, наредил е
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изпращане на писмо до АК – Смолян, както и изпращане на съдебните книжа
за връчване на определения от АК – Смолян адвокат. Писмото е изпратено на
05.06.2019 г. По делото е приложено заповедното производство на РС –
Смолян.

Гр.д. № 301/2018 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
16.03.2018 г. по постъпило на същата дата по подсъдност от РС – Девин гр.д.
№ 458/2017 г. Производството пред РС – Девин е прекратено на 01.02.2018 г.,
след постъпване на отговора от ответника, в който е направено възражение за
местна неподсъдност. Делото е разпределено на 16.03.2018 г. от съдия
Кузманова автоматично между тримата съдии при 100 % участие и за
докладчик е определена съдия Русева. След отвода й, на 19.03.2018 г. делото
е преразпределено от съдия Кузманова на съдия Златанова при изключване на
съдия Русева, като за причина за преразпределението е посочена родствена
връзка с пълномощника на ответника. С разпореждане от 02.05.2018 г.
докладчикът е оставил БД исковата молба с указание за отстраняване на
констатирани нередовности. Указанията са изпълнени с молба от 14.05.2018
г. Разпореждането по чл. 131 е постановено 22.05.2018 г. Съобщението е
изпратено на ответника на 25.05.2018 г. и му е връчено на 31.05.2018 г.
Писменият отговор е депозиран на 25.06.2018 г. Определението по чл. 140
ГПК е постановено на 20.07.2018 г. Съдържа проект за доклад, който е
изключително подробен и ясен, доказателствената тежест е разпределена
конкретно. С определението са приети представените от страните писмени
доказателства. От ЧСИ са изискани копия от две изпълнителни дела.
Допусната е ССЕ. Първото о.с.з. е насрочено за 02.10.2018 г. С разпореждане
от 26.09.2018 г,. по молба на пълномощника на ищеца, с.з. е пренасрочено за
30.10.2018 г., когато е даден ход на делото и същото е отложено поради
неизготвяне на ССЕ за 18.12.2018 г. С разпореждане от 07.12.2018 г. с.з. е
пренасрочено за 22.01.2019  г., с оглед постъпили молби от страните  и заради
неизготвено заключение по ССЕ. Заключението е депозирано в съда на
14.01.2019 г.  В о.с.з. на 22.01.2019 г. съдът е дал ход на делото. Изслушал е
страните. Изготвил е окончателен доклад по чл. 146 ГПК, като е допълнил
фактическите твърдения на ищеца. Приел е копията от изпълнителните дела и
заключението на вещото лице. Допуснал е допълнителна задача и е отложил
делото за 26.03.2019 г., когато му е дал ход. Приети са писмени доказателства
и поради неизготвяне на допълнителното заключение делото е отложено за
14.05.2019 г., когато пак е отложено по същата причина за 13.06.2019 г.
Заключението е депозирано на 06.06.2019 г.

1.4. Граждански дела по общия исков ред, образувани през
2018 г. и приключили към 11.06.2019 г.

Гр.д. № 854/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на
27.07.2018 от съдия Маргаритов по постъпила на същата дата ИМ с
предявени отрицателни установителни искове за собственост. Делото е
разпределено автоматично на 27.07.2018 г. между тримата граждански съдии
от съдия Маргаритов при 100 % участие и за докладчик е определена съдия
Кузманова. С разпореждане от 31.07.2018 г. ИМ е оставена БД с указание за
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вписване, което е извършено на 17.08.2018 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК
е постановено на 17.08.2018 г. Съобщението до ответника е изпратено на
17.08.2018 г., връчено е на 20.08.2018 г. и на 19.09.2018 г. е депозиран писмен
отговор. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 31.10.2018 г.
Съдържа подробен и ясен  проект за доклад. Приети са писмените
доказателства. Произнасянето по искането за СТЕ е отложено за с.з. Дадени
са указания на страните по доказателствата. Делото е насрочено в о.с.з. за
26.11.2018 го. На 21.11.2018 г. е постъпила молба от ищеца, с която заявява,
че оттегля ИМ. В с.з. на 26.11.2018 г. не е даден ход на делото, поради
нередовно призоваване на ищеца. Производството по делото е прекратено на
основание чл. 232 ГПК поради оттегляне на иска. Ищецът е осъден да заплати
разноски на ответника. Определението не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр.д. № 1097/2018 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
04.10.2018 г. от съдия Кузманова по постъпило на същата дата по подсъдност
гр.д. № 5704/2018 г. на РС – Бургас. С ИМ с предявен осъдителен иск. По
искането за обезпечение на предявения иск се е произнесъл РС - Бургас.
Делото е разпределено автоматично на същата дата между тримата
граждански съдии от съдия Кузманова при 100 % участие и за докладчик е
определена съдия Златанова. Производството пред РС – Бургас е прекратено
с определение от 12.09.2018 г., след извършена размяна на книжата по чл. 131
ГПК и направено възражение по чл. 119, ал. 3, вр. чл. 105 ГПК.
Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 08.10.2018 г. Съдържа
подробен и ясен проект за доклад. Приети са писмените доказателства.
Допуснати са свидетели. Делото е насрочено в о.с.з. 13.11.2018 г., когато му е
даден ход. Изслушани са страните. Направен е доклад по чл. 146 ГПК.
Разпитани са свидетели. Допусната е СГЕ във връзка с оспорване на
истинността на писмен документ. Уважени са доказателствени искания на
страните. Следващото с.з. е насрочено за 18.12.2018 г. Заключението е
депозирано на 10.12.2018 г. В о.с.з. на 18.12.2018 г. е даден ход на делото.
Прието е заключението на вещото лице. Разпитан е свидетел и е даден ход по
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 18.01.2019 г. С
решение № 24 от 17.01.2019 г. съдът е уважил изцяло предявения иск.
Съобщенията са изпратени на страните на 18.01.2019 г. и са връчени на
28.01.2019 г. и на 30.01.2019 г.
            На 13.02.2019 г. е постъпила въззивна жалба срещу решението. На
същата дата върху жалбата е поставена резолюция: „КД, В СРОК“. С
разпореждане от 13.02.2019 г. съдът е наредил да се връчи препис от
въззивната жалба на другата страна с указание за писмен отговор в
двуседмичен срок. Писменият отговор е постъпил на 18.03.2019 г. и на
19.03.2019 г.. е разпоредено делото да се изпрати по компетентност на ОС –
Смолян, което е изпълнено незабавно.  С решение № 204 от 22.05.2019 г. по
в.гр.д. № 106/2019 г. ОС – Смолян е потвърдил първоинстанционното
решение.

Гр.д.  № 432/2018 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 25.04.2018 г.
от съдия Кузманова по постъпила на същата дата ИМ с предявен отрицателен
установителен иск. Делото е разпределено автоматично на същата дата
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между тримата граждански съдии от съдия Кузманова при 100 % участие на
всеки и за докладчик е определена съдия Русева. Разпореждането по чл. 131
ГПК е постановено на 09.05.2018 г. Съобщението до ответника е изпратено
на 10.05.2018 г., връчено е на 17.05.2018 г. и на 11.06.2018 год. е депозиран
писмен отговор. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 27.06.2018
г. Съдържа проект за доклад. Приети са писмените доказателства. Назначена
е СТЕ. Дадени са указания на страните по доказателствата. Допуснати са
свидетели. Делото е насрочено в о.с.з. 13.07.2018 г., когато му е даден ход.
Изслушани са страните. Направен е доклад по чл. 146 ГПК. Разпитан е един
свидетел. Изискано е гражданско дело на РС – Смолян и за изготвяне на
заключението делото е отложено за 28.09.2018 г. Заключението е депозирано
на 21.09.2018 г. В о.с.з. на 28.09.2018 г. е даден ход на делото. Приети са
заключението по СТЕ, изисканото дело и е даден ход по същество. Съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 26.10.2018 г. С решение № 474 от
26.10.2018 г. съдът е уважил предявения иск. Съобщенията са изпратени на
страните на 29.10.2018 г. и са връчени на 30.10.2018 г. и на 08.11.2018 г.

На 14.11.2018 г. е постъпила въззивна жалба срещу решението. С
ръкописно разпореждане от същата дата съдът е наредил да се връчи препис
от въззивната жалба на другата страна с указание за писмен отговор в
двуседмичен срок. Писменият отговор е постъпил на 29.11.2018 г. и на
30.11.2018 г. е разпоредено делото да се изпрати по компетентност на ОС –
Смолян. Разпореждането е изпълнено незабавно. С решение № 43 от
04.02.2019 г. по в.гр.д. № 408/2018 г. ОС – Смолян е потвърдил
първоинстанционното решение.

По постъпилата на 08.02.2019 г. молба за издаване на ИЛ съдът се е
произнесъл с разпореждане от 11.02.2019 г. ИЛ е получен на 12.02.2019 г. и за
издаването му е извършено отбелязване на последната страница на
решението.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените граждански производства, разгледани по общия исков

ред, както през 2017 г., така и през 2018 г. са образувани и разпределени от
съдия Гергана Кузманова – зам. председател, а в нейно отсъствие – от
председателя на съда, съобразно Вътрешните правила за разпределение на
делата.

Делата са образувани и разпределяни в деня на постъпването, или най-
късно на следващия работен ден. Всичките трима граждански съдии,
Кузманова, Златанова и Русева, участват при разпределението на делата на
100%, вкл. зам.председателят, като се отчита и натовареността в съответната
група дела. Актът за образуване на делото  под формата на печат, утвърден
образец, който се поставя на първата страница на исковата молба и съдържа
данни за номера на делото, докладчика, датата на образуване и подпис на
образуващия делото съдия.

Производствата по образуваните през 2017 г. дела от тази категория,
са приключени към началната дата на проверката. Останалите 5 граждански
дела, образувани от края на м. януари до началото на м. април 2017 г., все



26

още неприключени, са образувани по предявени искове по ЗУЕС със страни –
граждани на Руската Федерация. По всички дела причината за
продължителността на производството е в неизпълнените съдебни поръчки
чрез Министерство на правосъдието на Р България /МП/. Нито едно от делата
не е насрочено, предвид неизвършената размяна на книжата по надлежен ред.
По три от делата съдията се е интересувал периодично от изпълнението на
поръчката, чрез запитващи писма до МП, докато по останалите докладчикът е
потърсил информация от МП едва в началото на 2019 г., като резултатът е
един и същ. На проверяващите направи впечатление липсата на активност от
страна на МП при установяване на връзката с изпълняващия орган от Р
Федерация.

Проверката на приключените, образувани през 2017 г. граждански
дела по общия исков ред установи спазване на основното начало по чл. 13
ГПК за разглеждане на делата в разумен срок. В различни срокове:
незабавно, от 1 до 3 дни, от 7 до 10 дни, 1 месец, се извършва проверката по
редовността на исковата молба, която приключва с разпореждане за оставяне
на исковата молба без движение, или с разпореждане по чл. 131 ГПК. При
нередовна искова молба съдията я оставя без движение с ясни и изчерпателни
указания за отстраняване на нередовностите. При неточно или непълно
изпълнение на указанията съдът дава повече от една възможности на
страните да приведат в съответствие със закона подадената искова молба.

Съобщенията по чл. 131 ГПК се изпращат до страната най-късно на
следващия ден от постановяване на разпореждането. Размяната на книжата
продължава обичайно около месец и половина, най-много два. Изключенията
се обясняват с проблеми около установяване на действителния адрес на
ответниците, необходимостта от служебни проверки за регистрираните
постоянен и настоящ адреси, адрес по месторабота чрез НАП, изпращане на
съобщения с изрични указания до длъжностното лице по връчване на
книжата, залепване на уведомления по реда на чл. 47 ГПК, както и при
отклонения от обичайното развитие на процеса – при упражняване на правата
по чл. 211, чл. 212  и чл. 219 ГПК, предявяване на обратни искове.

Към постановяване на определението по чл. 140 ГПК съдиите
пристъпват след изтичане на едномесечния срок за писмен отговор по чл. 131
ГПК, независимо дали отговорът е постъпил по-рано. В това отношение се
констатира постоянна и непротиворечива практика. Срокът, в който се
произнасят съдиите, респ. извършват подготовката за провеждане на открито
заседание, също е различен., от 3 дни до 1 месец. По всяко от проверените
дела определението по чл. 140 ГПК съдържа проект на доклад по делото,
който е подробен и ясен, Съдиите вземат отношение по квалификацията на
предявените искове, направените възражения, по доказателствените искания
и разпределението на доказателствената тежест, дават указания на страните.
Първото о.с.з. се насрочва до 1 месец, по-рядко – до 2 месеца. Всяко
следващо с.з. се отлага за срок около 1 месец. Причините за отлагане на
съдебните заседания са: нередовна процедура по призоваване на страна;
събиране на доказателства, които са били допуснати, но страните не са ги
представили своевременно, неизготвени или изготвени извън процесуалния
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срок заключения по допуснатите експертизи. Констатира се и отсрочване на
с.з. по молби на страните, които се уважават от съда.

В едно открито съдебно заседание са разгледани и приключени
производствата по четири от проверените дела /по две от тях – в първата фаза
на делбата/. По проверените делбени дела, първото о.с.з. след влизане на
решението по допускане на делбата, се насрочва в рамките до един месец от
разпореждането, което се постановява до 1 месец от влизане в сила на
решението. Втората фаза на делбата продължава значително по-дълго от
първата, провеждат се многобройни съдебни заседания, което донякъде се
обяснява с характера на производството.

В последното о.с.з. съдията винаги обявява датата, на който ще
произнесе решението си, като актът е постановяван или на посочената дата,
или преди това, винаги в рамките на едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК,
по всички проверени дела. Съобщенията до страните с незаверен препис от
решението се изпращани незабавно или на следващия ден от обявяването му.

Постъпилите въззивни жалби са администрирани своевременно, като
се извършва проверка по редовността и спазването на срока. Осъществява се
размяна на книжата. По проверените дела няма върнати от въззивната
инстанция на РС – Смолян дела за извършване по надлежен ред на
процедурата по чл. 262 и чл. 263 ГПК, за допълване на решението или за
отстраняване на допуснати явни фактически грешки. По всички проверени
дела, актовете на първоинстанционния съд са потвърдени от по-горната
инстанция.

От образуваните през 2018 г. неприключените към края на м. май 2019
г. граждански производства по общия исков ред са 23, от които в края на
годината са образувани 15, през м. април – 2 и през м. март и м. септември –
по 1. От тези дела 6 не са насрочени за разглеждане в о.с.з., поради
възникнали усложнения в процедурата по размяна на книжата, като по
всички исковата молба е била оставяна без движение до отстраняване на
констатираните нередовности.

Делата се образуват и разпределят от зам.председателя на съда – съдия
Кузманова, а в нейно отсъствие - от председателя на съда-съдия Маргаритов.

И през 2018 г. делата се образуват или в деня на постъпване на
книжата, или най-късно на следващия работен ден. Разпределят се между
тримата съдии, разглеждащи преимуществено граждански дела, при 100%
участие, което се отнася и до зам.председателя. Докладват се незабавно на
определения съдия-докладчик. Съдията-докладчик, след проверка на
редовността на исковата молба, се произнася или с разпореждане за оставяне
на производството без движение, или с разпореждане по чл. 131 ГПК, в
едноседмичен срок, най-много в двуседмичен срок. По отделни дела съдиите
са се произнасяли в 3-дневен срок или незабавно с разпореждане по чл. 131
ГПК след постъпване на молбата за отстраняване на констатираните в
разпореждането за оставяне на исковата молба без движение. По гр.д. №
301/2018 г., постъпило по подсъдност от РС – Девин след извършена размяна
на книжата, съдията-докладчик е оставил производството без движение за
отстраняване на нередовности в исковата молба месец и половина след
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определянето му за докладчик, след което отново е извършена размяна на
книжата между страните.

Проблеми в процедурата по размяна на книжата, както бе отбелязано и
по-горе, бяха констатирани по проверените ненасрочени, образувани през
2018 г. дела. При връчване книжата на ответник по реда на чл. 131 ГПК,
чийто адрес е неточно, непълно или некоректно посочен в исковата молба, се
изпълняват стриктно всички изисквания по връчване на съобщението с
книжата, вкл. няколкократно търсене на лицето в продължение на месец и
половина, служебни справки за настоящ и постоянен адрес, за адрес по
месторабота, повторно връчване, залепване на уведомление, назначаване на
особен представител по реда на чл. 47 ГПК и определянето на адвокат от
съответния орган на АК, връчване на книжата на назначения особен
представител по реда на чл. 131 ГПК.

С определение по чл. 140 ГПК съдиите се произнасят след изтичане на
едномесечния срок, независимо от датата на постъпване на писмения отговор.
Срокът, в който се постановява съдебния акт е различен: 4 дни /по гр.д. №
1097/2018 г./, двуседмичен, триседмичен, около месец и малко повече от 1
месец, който срок безспорно е разумен. Следва да се отбележи, че и през 2018
г. определението по чл. 140 ГПК, по всяко едно от проверените дела, съдържа
подробен и ясен доклад, от който може да се направи извод за пълнотата и
задълбочеността на извършената подготовка за разглеждане на делото в
открито съдебно заседание.

През 2018 г. продължава установената практика за бързо насрочване
на делата в първо о.с.з., чиято дата се определя до един месец от
постановяване на определението по чл. 140 ГПК. Всяко следващо с.з. по
делото, при необходимост от отлагане, респ. – при пренасрочване, също се
провежда в кратки срокове, около месец, по-рядко 2 месеца, обикновено
преди и около съдебната ваканция.

Проверените, приключени дела от 2018 г., са разгледани в 1 или 2
съдебни заседания. По една част от проверените неприключени дела е
насрочено първото о.с.з., което не е проведено към датата на проверката, едно
от делата не е насрочено. По останалите са проведени едно или две съдебни
заседания, а по гр.д. № 301/2018 г. – пет с.з., като причината за отлагането им
е  неизготвено своевременно заключение по допуснати основна и
допълнителна експертизи. Друга основна причина за отлагане на с.з. е
необходимостта от събиране на доказателства, които са допуснати или са
допустими и относими.

През 2018 г. съдиите в последното заседание по разглеждане на делото
винаги са обявявали датата за постановяване на съдебния акт. По всички
проверени дела срокът по чл. 235, ал. 5 ГПК е спазен. Своевременно и
надлежно са администрирани постъпилите въззивни жалби и делата са
изпратени по компетентност на ОС – Смолян.

Може да се обобщи, че по проверените дела не се констатираха
нарушения в дейността по образуването, разпределението и движението им.
Установената по-голяма продължителност на отделни производства се
обяснява предимно с обективни причини: фактическа и правна сложност,
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отстраняване на нередовности в исковата молба, усложнения в процедурата
по размяна на книжата, включително – съдебни поръчки, назначаване на
особени представители, по-рядко – неизготвени или изготвени извън
предвидения процесуален срок заключения от вещите лица по допуснатите
експертизи. В редки случаи, само по отделни дела, съдиите не са
предприемали мерки за дисциплиниране поведението на участниците в
процеса, довело до провеждане на многобройни съдебни заседания и
неоправдано дълго събиране на доказателства.

По делата се отбелязва датата на влизане в сила на решението. По
молбите за издаване на изпълнителни листове съдиите са се произнасяли
своевременно, с нарочни и мотивирани разпореждания. Извършвани са
надлежни отбелязвания за издадените изпълнителни листове.

                2.   Граждански дела – бързи производства и производства със
съкратени процесуални срокове

    2.1.  Дела, образувани по реда на чл. 310 и сл. ГПК
През 2017 г. в РС – Смолян са образувани 15 броя граждански дела,

разгледани по реда на бързото производство. През същата година са
постановени съдебни актове по 20 дела, от които 5 са образувани в края на
2016 г. По съдии данните са както следва: съдия Гергана Кузманова –
разпределени 5 броя дела през 2017 г., останали висящи от 2016 г. – 2 броя,
общо разгледани и приключени – 7 броя дела по реда на глава Двадесет и
пета  от ГПК; съдия Сийка Златанова – разпределени 4 броя дела през 2017 г.,
останали висящи от 2016 г. – 2 броя, общо разгледани и приключени – 6 броя
дела по реда на глава Двадесет и пета  от ГПК; съдия Райна Русева –
разпределени 5 броя дела през 2017 г., останали висящи от 2016 г. – 1 брой,
общо разгледани и приключени – 6 броя дела по реда на глава Двадесет и
пета  от ГПК; съдия Петя Оджакова – разпределено по време на съдебната
ваканция 1 дело, разгледано и приключено с определение за прекратяване на
производството, след одобрена спогодба между страните.

Върху всички проверени дела – бързи производства има залепен жълт
стикер:

Гр.д.  № 778/2017 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано от съдия
Кузманова на 04.07.2017 г. по постъпила на 03.07.2017 г. ИМ с предявен иск
по чл. 144 СК. Делото е разпределено на 04.07.2017 г. от съдия Кузманова
автоматично между тримата граждански съдии при 100 % участие на всеки от
тях и за докладчик е определена съдия Кузманова. Съдията докладчик е
постановил разпореждане по чл. 131 ГПК на 05.07.2017 г. Съобщението е
изпратено на ответника на 06.07.2017 г. и е върнато невръчено, в цялост. На
17.07.2017 г. е наредено да се извърши справка в НБДН, след което
съобщението е изпратено по настоящ адрес. Ответникът е уведомен по реда
на чл. 47 ГПК. С разпореждане от 08.09.2017 г. съдът е приел, че книжата са
редовно връчени на 23.08.2017 г. и е разпоредил да се приложат, а от АК –
Смолян е поискано да определи адвокат, който да бъде назначен за особен
представител. Уведомителното писмо от АК – Смолян е постъпило в съда на
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15.09.2017 г. и с определение от същата дата съдът е назначил посочения
адвокат за особен представител на ответника. Разпоредил е съдебните книжа
да се връчат на особения представител  по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението
е връчено на 18.09.2018 г. и в едномесечния срок не е постъпил отговор.
Делото е докладвано на съдията на 24.10.2017 г. Разпореждането по чл. 312
ГПК е постановено на 25.10.2017 г. Съдържа писмен доклад. С него са приети
представените писмени доказателства и е насрочено първо о.с.з. на 08.11.2017
г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Допуснати са и
разпитани водените свидетели. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 16.11.2017 г., от която дата тече срок за
обжалването, съгласно чл. 315 ГПК. Решението е постановено на 16.11.2017
г. Изпратени са съобщения до страните с преписи от акта на 17.11.2017 г.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр.д. № 61/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано от съдия
Кузманова на 19.01.2017 г. по постъпила на 18.01.2017 г. ИМ с предявен иск
по чл. 150 СК.  Делото е разпределено на 19.01.2017 г. от съдия Кузманова
автоматично между тримата граждански съдии при 100 % участие и за
докладчик е определена съдия Златанова. Съдията докладчик е постановил
разпореждане по чл. 131 ГПК на 19.01.2017 г. Съобщението е изпратено на
ответника на 20.01.2017 г. и е връчено на 25.01.2017 г. Постъпил е писмен
отговор на 16.02.2017 г. Разпореждането по чл. 312 ГПК е постановено на
16.02.2017 г. Съдържа писмен доклад. С него са приети представените
писмени доказателства, изискан е социален доклад, като са предприети и
действия по осигуряване изслушването на детето в с.з., насрочено на
07.03.2017 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Извършен е доклад по чл.146 ГПК. Приет е постъпилия социален доклад и
детето е изслушано в присъствието на социален работник. Даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 30.03.2017 г.
Решението е постановено на 27.03.2017 г. Изпратени са съобщения до
страните с преписи от същото на 29.03.2017 г.

Постъпилата на 18.04.2017 г. от особения представител на ответника
въззивна жалба  е администрирана от съда своевременно и делото е
изпратено на ОС – Смолян на 31.05.2017 г. С решение № 300 от 03.07.2017 г.
по в.гр.д. № 212/2017 г. ОС – Смолян е потвърдил частично
първоинстанционното решение, а в частта за разноските го е отменил
частично.

Гр.д. № 546/2017 г. /съдия Райна Русева/ е образувано от съдия
Кузманова на 05.05.2017 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявен иск
по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 КТ.  Делото е разпределено на 05.05.2017
г. от съдия Кузманова автоматично между тримата граждански съдии при
100% участие на всеки и за докладчик е определена съдия Русева. Тя е
постановила разпореждане по чл. 131 ГПК на 05.05.2017 г. Съобщението е
изпратено на ответника на 05.05.2017 г. и е връчено на 09.05.2017 г. В
едномесечния срок няма постъпил писмен отговор. Разпореждането по чл.
312 ГПК е постановено на 12.06.2017 г. Съдържа писмен доклад. Приети са
представените писмени доказателства. Дадени са указания на ищеца да
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представи доказателства за процесуално представителство, както и по
доказателствата. От ответника са изискани конкретни доказателства.
Назначена е ССЕ и делото е насрочено на 30.06.2017 г. С разпореждане от
20.06.2017 г. съдът е допуснал до разпит свидетели на ищцата. Дал е
възможност за представяне на писмени доказателства. Допуснал е изменение
на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ и е възложил допълнителна задача по ССЕ,
чието основно заключение е постъпило на 20.06.2017 г., а допълнителното -
на 23.06.2017 г. В о.с.з. на 30.06.2017 г. е даден ход на делото. Изслушани са
страните. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са заключенията.
Допуснато е следващо изменение на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ. Приети са
писмени доказателства и е даден ход по същество, като съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 13.07.2017 г., от който ден тече срок за обжалване,
на основание чл. 315, ал. 2 ГПК. Решението е постановено на 30.06.2017 г.
Изпратени са съобщения до страните с преписи от акта на 13.07.2017 г.

Постъпилата на 28.07.2017 г. въззивна жалба е администрирана от
съда своевременно и делото е изпратено на ОС – Смолян на 29.08.2017 г. С
решение № 409 от 03.10.2017 г. по в.гр.д. № 325/2017 г. ОС – Смолян е
потвърдил обжалваното решение. По повод постъпила молба от 20.10.2017 г.
за издаване на ИЛ въззивният съд е констатирал противоречие между
мотивите и диспозитива на първоинстанционното решение, досежно периода
на обезщетението. С определение от 24.10.2017 г.  делото е изпратено на РС –
Смолян за осъществяване на производство по реда на чл. 247 ГПК. С решение
от 31.10.2017 г. РС – Смолян е допуснал поправка на ОФГ.

По касационна жалба срещу въззивното решение във ВКС е
образувано гр.д.  № 608/2018 г., Четвърто гражданско отделение,
производството по което е спряно с определение от 10.05.2018 г. до приемане
на решение по тълкувателно дело № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС.
Касационната жалба е оттеглена на 06.07.2018 г. и с определение от
11.07.2018 г. ВКС е възобновил производството по гр.д. № 608/2018 г., след
което го е прекратил.

През 2018 г. в РС – Смолян са образувани 20 броя граждански дела –
бързи производства, като през годината са приключени и три дела,
образувани в края на 2017 г. По съдии данните са както следва: съдия Гергана
Кузманова – разпределени и приключени – 7 броя дела по реда на глава
Двадесет и пета  от ГПК, от които 5 – с акт по същество и 2 прекратени по
спогодба; съдия Сийка Златанова – разпределени и приключени – 7 броя дела
по реда на глава Двадесет и пета  от ГПК, от които 1 –с акт по същество,
постановен на 01.04.2019 г., 1 – спряно в о.с.з. на 14.02.2019 г. и 5 –
прекратени по спогодба; съдия Райна Русева – разпределени 5 броя дела през
2018 г., останали висящи от 2017 г. – 3 броя, общо разгледани и приключени
– 8 броя дела по реда на глава Двадесет и пета  от ГПК, от които 6 – с акт по
същество, 2 – прекратени по спогодба. За две от делата е установено, че са
образувани като бързи, но след това са разгледани по общия исков ред.; съдия
Петър Маргаритов – разпределено по време на съдебната ваканция 1 дело,
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разгледано и приключено с определение за прекратяване на производството,
след одобрена спогодба между страните.

Върху всички проверени дела – бързи производства има залепен жълт
стикер:

Гр.д.  № 183/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано от съдия
Маргаритов на 14.02.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявен иск
по чл. 149 СК. Делото е разпределено на 14.02.2018 г. от съдия Маргаритов
автоматично между тримата граждански съдии при 100 % участие на всеки от
тях и за докладчик е определена съдия Кузманова. Съдията докладчик е
постановил разпореждане по чл. 131 ГПК на 16.02.2018 г. Съобщението е
изпратено на ответника на 19.02.2018 г. и е върнато невръчено, в цялост. На
14.03.2018 г. е наредено да се извърши справка в НБДН, след което
съобщението е изпратено по настоящ адрес. Ответникът е уведомен по реда
на чл.  47 ГПК. С разпореждане от 15.05.2018 г. съдът е приел, че книжата са
редовно връчени по реда на чл. 47 ГПК и е наредил да се изпрати писмо до
АК – Смолян за определяне на адвокат, който да бъде назначен за особен
представител. Уведомителното писмо от АК – Смолян е постъпило в съда на
16.05.2018 г. и с определение от 17.05.2018 г. съдът е назначил посочения
адвокат за особен представител на ответника. Разпоредил е да му се връчат
съдебните книжа по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на
21.05.2018 г. и на 01.06.2018 г. е депозиран писмен отговор. Разпореждането
по чл. 312 ГПК е постановено на 04.06.2018 г. Съдържа писмен доклад. С
него са приети представените писмени доказателства. Изискан е от ДСП –
Смолян социален доклад и осигуряване на социален работник в съдебното
заседание, за изслушване на детето. Първото о.с.з. е насрочено на 20.06.2018
г. Социалният доклад е постъпил на 20.06.2018 г., когато в о.с.з. е даден ход
на делото. Изслушани са страните. Изслушано е и навършилото 10 години
дете. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 28.06.2018 г., от която дата тече срок за обжалване, съгласно чл.
315 ГПК. Решението е постановено на 28.06.2018 г. Изпратени са съобщения
до страните с преписи от съдебния акт на 29.06.2018 г.

Постъпилата на 03.07.2018 г въззивна жалба от особения представител
на ответника срещу решението е администрирана от съда своевременно и
делото е изпратено на ОС – Смолян на 05.11.2018 г. С решение № 462 от
14.12.2018 г. по в.гр.д. № 378/2018 г. ОС – Смолян е потвърдил
първоинстанционното решение в обжалваната част.

Гр.д. № 908/2018 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано от съдия
Кузманова на 03.08.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ с предявен иск
по чл. 150 СК.  Делото е разпределено на 03.08.2018 г. от съдия Кузманова
автоматично между двама граждански съдии при 100 % участие на всеки,
като от разпределението е изключен съдията, ползващ отпуск в периода от
30.07.2018 г.  до 22.08.2018 г. и за докладчик е определена съдия Златанова.
Съдията докладчик е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК на 03.08.2018
г. Съобщението е изпратено на ответника на 06.08.2018 г. и е връчено на
09.08.2018 г. Постъпил е писмен отговор на 07.09.2018 г.  Разпореждането по
чл. 312 ГПК е постановено на 14.09.2018 г. Съдържа писмен доклад. С него са



33

приети представените писмени доказателства, изискан е социален доклад,
като са предприети и действия по осигуряване изслушването на едно от
децата в с.з., насрочено 09.10.2018 г., когато е даден ход на делото.
Изслушани са страните. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приет е
постъпилия социален доклад и навършилото 10 години дете е изслушано в
присъствието на социален работник. Страните са се спогодили и съдът е
одобрил постигната между тях спогодба, като е прекратил производството по
делото.

Гр.д. № 216/2018 г. /съдия Райна Русева/ е образувано от съдия
Маргаритов на 22.02.2018 г. по постъпила на същата дата ИМ за отмяна на
заповед от 17.01.2018 г. на Директора на ОДМВР – Смолян за налагане на
дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”. Делото е
разпределено на същата дата от съдия Маргаритова автоматично между
тримата граждански съдии при 100 % участие на всеки от тях и за докладчик
е определена съдия Русева. Съдията докладчик е постановил разпореждане по
чл. 131 ГПК на 23.02.2018 г. С друго разпореждане от същата дата на ищцата
е указано в 3-дневен срок да представи заверено копие от обжалваната
заповед. На делото има поставен жълт стикер за обозначаването му като
бързо производство, въпреки, че предявеният иск не е от изброените в
разпоредбата на чл. 310, ал. 1 ГПК. Съобщението е изпратено на ответника на
23.02.2018 г. и е връчено на 26.02.2018 г. С молба от 28.02.2018 г. ищцата е
изпълнила дадените от съда указания. С разпореждане от 01.03.2018 г. съдът
е приел като доказателство по делото представеното заверено копие на
обжалваната заповед. Постъпил е писмен отговор от ответника на 23.03.2018
г.  Разпореждането по чл. 312 ГПК е постановено на 23.03.2018 г. Съдържа
писмен доклад. С него са приети представените писмени доказателства,
изискани са от ответника писмени доказателства и първото о.с.з. е насрочено
за 13.04.2018 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните и съдът
е преминал към разглеждане на производството по делото по общия ред, като
се е позовал на чл. 310 ГПК. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК и за събиране
на доказателства с.з. е отложено за 11.05.2018 г., отсрочено с разпореждане от
09.05.2018 г. за 15.06.2018 г. поради отсъствие на съдията по болест. В о.с.з.
на 15.06.2018 г. е даден ход на делото. Приети са писмени доказателства и са
разпитани свидетели, като е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 13.07.2018 г. Решението, с което предявеният иск е
отхвърлен, е постановено на 16.07.2018 г,

Постъпилата на 03.08.2018 г. въззивна жалба е администрирана от
съда своевременно и делото е изпратено на ОС – Смолян на 20.09.2018 г. С
решение № 415 от 05.11.2018 г. по в.гр.д. № 318/2018 г. ОС – Смолян е
потвърдил първоинстанционното решение.

КОНСТАТАЦИИ:
Делът на гражданските дела, разгледани по реда на бързото

производство е относително малък в РС – Смолян. Проверката установи, че
делата се образуват и разпределят от зам.председателя на съда – съдия
Кузманова или от председателя – съдия Маргаритов. Разглеждат се от
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тримата граждански съдии – Кузманова, Златанова и Русева, съответно от
разпределението са изключвани тези от тях, които отсъстват поради отпуск /
гр.д. № 908/2018 г., образувано и разпределено на 03.08.2018 г./. Преценката
относно приложното поле на чл. 310, ал. 1 ГПК се извършва към момента на
образуване на делата, които се обозначават с жълт стикер. Предявените
искове по всички проверени дела, с изключение на едно – гр.д. № 216/2018 г.,
са от посочените в чл.310, ал. 1 т.1, и т. 6 ГПК. Производството по гр.д. №
216/2018 г. е започнало като бързо, но в първото о.с.з. съдът е преминал към
разглеждането му по общия исков ред.

През 2017 г. проверените дела са образувани в деня на постъпване на
исковата молба, или най-късно на следващия работен ден, докато през 2018 г.
– всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на исковата
молба, което отговаря в по-голяма степен на вида на производството и
изискването за бързина, както и на разпоредбата на чл. 311, ал. 1 ГПК.

По проверените дела от тази категория проверката за редовността на
исковата молба и допустимостта на исковете, е завършила с постановяване на
разпореждане по чл. 131 ГПК. Съдиите произнасят разпореждането по чл.
131 ГПК в деня на разпределението на делото, която явно им се докладва
незабавно, с оглед изискването на разпоредбата на чл. 311, ал. 1 ГПК. На
следващия ден или след два дни, а не в деня на разпределението, респ.
постъпването на ИМ, е приключила проверката по чл. 311, ал. 1 ГПК по две
от проверените дела – гр.д. № 778/2017 г. и гр.д № 183/2018 г.

По делата, които се разглеждат по реда на Глава Двадесет и пета ГПК,
съдиите се произнасят с акт, именуван разпореждане, съобразно разпоредбата
на чл. 312 ГПК, като делото се докладва в деня на постъпване на писмения
отговор, или след изтичане на едномесечния срок по чл. 131 ГПК, когато
писмен отговор не е постъпил. Само по гр.д. № 61/2017 г. стриктно е спазена
разпоредбата на чл. 312, ал. 1 ГПК, като разпореждането е постановено в деня
на постъпване на писмения отговор. По останалите дела, разпореждането е
постановено в диапазона от 3 до 7 дни, след постъпване на отговора или след
изтичане на едномесечния срок. Всяко разпореждане съдържа писмен доклад
по делото, както и останалите изискуеми реквизити.

Първото о.с.з. по делата е насрочено при съобразяване на
разпоредбата на чл. 312, ал.1, т. 1 ГПК, не по-късно от три седмици от датата
на разпореждането. Разглеждането на проверените дела е приключило в
рамките на едно о.с.з., което сочи на извършена добра подготовка по делото
за разглеждането му в о.с.з.

По всички дела съдията е обявявал датата на постановяване на
решението при съобразяване на изискването по чл. 315, ал. 2 и чл. 316 ГПК.
Решенията са постановени в установения 2-седмичен процесуален срок по чл.
316 ГПК. Изключение бе констатирано по гр.д. № 61/2017 г., по което съдът е
обявил, че ще постанови акта си в 3-седмичен срок и е постановил решението
в 20-дневен срок.
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    2.2. Дела, образувани по Закона за закрила на детето.
През 2017 г. в РС – Смолян са образувани и разгледани общо 44 броя

граждански дела по ЗЗДетето, разпределени по съдии, както следва: съдия
Гергана Кузманова – 13 броя, съдия Сийка Златанова – 9 броя, съдия Райна
Русева – 18 броя и по 2 броя, разпределени в периода на съдебната ваканция
на съдиите Петя Оджакова и Петър Маргаритов, разглеждащи
преимуществено наказателни дела. Всички дела са приключени през 2017 г.,
освен едно – гр.д. № 1464/2017 г., образувано на 01.12.2017 г., решението по
което е постановено и обявено на 16.01.2018 г. Всички дела са приключени с
акт по същество.

Проверени бяха:
Гр.д. № 213/2017 г. /съдия Райна Русева/ е образувано от съдия

Кузманова на 27.02.2017 г. по постъпила на 24.02.2017 г. молба от Д”СП” –
Смолян по чл. 26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 27.02.2017 г. от съдия
Кузманова автоматично между тримата граждански съдии при 100 % участие.
С разпореждане от 06.03.2017 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на
24.03.2017 г., с призоваване на Д”СП” – Смолян, приемния родител и
рождените родители. В о.с.з. на 24.03.2017 г. съдът е дал ход на делото при
неявяване на родителите, чиито призовки са се върнали в цялост и които не
са били открити на регистрираните адреси. Докладвано е. Изслушани са
явилите се страни. Приети са писмените доказателства. Даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 19.04.2017 г. С
решение № 151/04.04.2017 г. съдът е настанил детето, родено през 2017 г. в
професионално приемно семейство за определен срок. Изпратени са
съобщения до страните, вкл. заинтересованите, а заверен препис от влязлото
в сила необжалвано решение е изпратено на Д”СП” – Смолян за сведение и
изпълнение.

Гр.д. № 676/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано от съдия
Кузманова на 08.06.2017 г. по постъпила на 06.06.2017 г. молба от Д”СП” –
Смолян по чл. 30 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 08.06.2017 г. от съдия
Кузманова автоматично между тримата граждански съдии при 100 % участие.
С разпореждане от 09.06.2017 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на
27.06.2017 г. с призоваване на Д”СП” – Смолян и е наредено осигуряване на
децата в с.з. за изслушване. В о.с.з. на 27.06.2017 г. съдът е дал ход на делото,
като едно от двете непълнолетни деца, навършили 10-годишна възраст, не се
е явило. Изслушани са явилите се страни. Приети са писмените
доказателства. Изслушано е явилото се дете в присъствието на социален
работник. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 27.07.2017 г. С решение № 296/14.07.2017 г. съдът е прекратил
мерките за закрила по отношение на двете деца, взети с решение по гр.д. №
636/2016 г. по описа на РС - Смолян. Изпратени са съобщения до страните,
вкл. заинтересованите, а заверен препис от влязлото в сила необжалвано
решение е изпратено на Д”СП” – Смолян за сведение и изпълнение.

Гр.д.  № 725/2017 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано от съдия
Кузманова на 26.06.2017 г. по постъпила на 23.06.2017 г. молба от Д”СП” –
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Смолян по чл. 26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 26.06.2017 г. от съдия
Кузманова автоматично между тримата граждански съдии при 100 % участие.
С разпореждане от 01.07.2017 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на
12.07.2017 г. с призоваване на Д”СП” – Смолян и бабата на детето.
Разпореждането съдържа кратък доклад по делото. В о.с.з. на 12.07.2017 г.
съдът е дал ход на делото. Изслушани са явилите се страни. Приети са
писмените доказателства. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 20.07.2017 г. С решение № 4312/21.07.2017 г. съдът е
настанил детето в семейство на роднини-баба по майчина линия за определен
срок. Изпратени са съобщения до страните, а заверен препис от влязлото в
сила необжалвано решение е изпратено на Д”СП” – Смолян за сведение и
изпълнение.

Гр.д.  № 857/2017 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано от съдия
Кузманова на 31.07.2017 г. по постъпила на 28.07.2017 г.  молба от Д”СП” –
Смолян по чл. 26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 31.07.2017 г. от съдия
Кузманова автоматично между трима съдии, от които двамата наказателни
при 100 % участие, като са изключени двама граждански съдии, ползващи
отпуск. За докладчик е определен съдия Маргаритов. С разпореждане от
03.08.2017 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на 22.08.2017 г., с
призоваване на Д”СП” – Смолян, детето и приемните родители. В о.с.з. на
22.08.2017 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са явилите се страни.
Изготвен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства.
Изслушани са приемните родители и детето в присъствието на социален
работник. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 21.09.2017 г. С решение № 439/20.09.2017 г. съдът е настанил
детето в приемно семейство за определен срок. Изпратени са съобщения до
страните, а заверен препис от влязлото в сила необжалвано решение е
изпратено на Д”СП” – Смолян за сведение и изпълнение.

Гр.д.  № 858/2017 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано от съдия
Кузманова на 31.07.2017 г. по постъпила на 28.07.2017 г. молба от Д”СП” –
Смолян по чл. 26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 31.07.2017 г. от съдия
Кузманова автоматично между трима съдии, от които двамата наказателни
при 100 % участие, като са изключени двама граждански съдии, ползващи
отпуск. За докладчик е определена съдия Оджакова. С разпореждане от
18.08.2017 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на 07.09.2017 г., с
призоваване на Д”СП” – Смолян, детето и приемните родители.
Разпореждането съдържа кратък доклад по делото. В о.с.з. на 07.09.2017 г.
съдът е дал ход на делото. Изслушани са явилите се страни. Изготвен е
доклад по чл. 146 ГПК. Приети са писмените доказателства. Изслушани са
приемните родители и детето в присъствието на социален работник. Даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
14.09.2017 г. С решение № 410/12.09.2017 г. съдът е настанил детето в
приемно семейство за определен срок. Изпратени са съобщения до страните,
а заверен препис от влязлото в сила необжалвано решение е изпратено на
Д”СП” – Смолян за сведение и изпълнение.
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През 2018 г. в РС – Смолян са образувани общо 38 броя граждански
дела по ЗЗДетето,  разгледани са 39, тъй като едно от делата е било
образувано на 01.12.2017 г. и неприключено /гр.д. № 1464/2017 г./,
разпределени по съдии, както следва: съдия Гергана Кузманова – 9 броя,
съдия Сийка Златанова – 9 броя, съдия Райна Русева – 18 броя и по 1 дело,
разпределено в периода на съдебната ваканция на съдиите Петя Оджакова и
Петър Маргаритов, разглеждащи преимуществено наказателни дела. По
всички дела са постановени актове по същество.

Бяха проверени:
Гр.д. № 555/2018 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано от съдия

Кузманова на 15.05.2018 г. по постъпила на 14.05.2018 г. молба от Д”СП” –
Смолян по чл.  26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 15.05.2018 г. от съдия
Кузманова автоматично между тримата граждански съдии при 100 % участие.
За докладчик е определена съдия Златанова. С разпореждане от 23.05.2018 г.
съдията докладчик е насрочил о.с.з. на 07.06.2018 г. с призоваване на Д”СП”
– Смолян, родителите на детето и приемния родител. В о.с.з. на 07.06.2018 г.
съдът е дал ход на делото. Изслушани са явилите се страни. Делото е
докладвано. Приети са писмените доказателства. Изслушан е приемният
родител. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 06.07.2018 г. С решение № 356/05.07.2018 г. съдът е настанил
детето в семейството на професионален приемен родител за определен срок.
Изпратени са съобщения до страните, а заверен препис от влязлото в сила
необжалвано решение е изпратено на Д”СП” – Смолян за сведение и
изпълнение.

Гр.д.  № 650/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано от съдия
Кузманова на 30.05.2018 г. по постъпила на същата дата молба от Д”СП” –
Смолян по чл. 26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 30.05.2018 г. от съдия
Кузманова автоматично между тримата граждански съдии при 100 % участие.
За докладчик е определена съдия Кузманова. С разпореждане от 01.06.2018 г.
съдията докладчик е насрочил о.с.з. на 11.06.2018 г., с призоваване на Д”СП”
– Смолян. В о.с.з. на 11.06.2018 г. съдът е дал ход на делото. Изслушан е
представител на молителя. Приети са писмените доказателства. Даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 06.07.2018 г.
С решение № 345/02.07.2018 г. съдът е настанил ненавършилите 10-годишна
възраст деца в ЦНСТ за определен срок. Изпратени са съобщения до
страните, а заверен препис от влязлото в сила необжалвано решение е
изпратено на Д”СП” – Смолян за сведение и изпълнение.

Гр.д.  № 1000/2018 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано от съдия
Маргаритов на 03.09.2018 г. по постъпила на 31.08.2018 г. молба от Д”СП” –
Смолян по чл. 26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 03.09.2018 г. от съдия
Маргаритов автоматично между четирима съдии, от които двамата
наказателни, при 100 % участие, като е изключена съдия Кузманова,
ползваща отпуск. За докладчик е определен съдия Маргаритов. С
разпореждане от 04.09.2018 г. е насрочено о.с.з. на 14.09.2017 г., с
призоваване на Д”СП” – Смолян и приемния родител. В о.с.з. на 14.09.2018 г.
съдът е дал ход на делото. Изслушани са явилите се страни. Приети са
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писмените доказателства. Изслушан е приемният родител. Даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 14.10.2018 г. С
решение № 456/15.10.2018 г. съдът е настанил роденото през 2018 г. дете в
„утвърдено професионално семейство” за определен срок. Изпратени са
съобщения до страните, а заверен препис от влязлото в сила необжалвано
решение е изпратено на Д”СП” – Смолян за сведение и изпълнение.

Гр.д. № 1001/2018 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано от съдия
Маргаритов на 03.09.2018 г. по постъпила на 31.08.2018 г. молба от Д”СП” –
Смолян по чл. 26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 03.09.2018 г. от съдия
Маргаритов автоматично между трима съдии, от които двамата наказателни
при 100 % участие, като са изключени двама граждански съдии, ползващи
отпуск. За докладчик е определена съдия Оджакова. С разпореждане от
12.09.2018 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на 08.10.2018 г. с
призоваване на Д”СП” – Смолян и приемните родители. Разпореждането
съдържа кратък доклад. В о.с.з. на 08.10.2018 г. съдът е дал ход на делото.
Изслушани са явилите се страни. Извършен е доклад по чл. 146 ГПК. Приети
са писмените доказателства. Изслушани са приемните родители. Даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 16.10.2018 г.
С решение № 452/10.10.2018 г. съдът е настанил роденото през 2018 г. дете в
приемно семейство за определен срок. Изпратени са съобщения до страните,
а заверен препис от влязлото в сила необжалвано решение е изпратено на
Д”СП” – Смолян за сведение и изпълнение.
            Гореописаните  две дела са разпределени на една съща дата, в
интервал от 1 минута и половина, като по първото е изключен един съдия,
ползващ отпуск, а по второто - двама съдии, ползващи отпуск. Според
предоставените справки за ползваните отпуски, съдия Кузманова е била в
отпуск от 20.08.2018 г. до 28.09.2019 г., а съдия Златанова – от 03.09.2018 г.
до 12.09.2018 г.

Гр.д. № 1180/2018 г. /съдия Райна Русева/ е образувано от съдия
Кузманова на 01.11.2018 г. по постъпила на същата дата молба от Д”СП” –
Смолян по чл. 26 ЗЗДетето. Делото е разпределено на 01.11.2018 г. от съдия
Кузманова автоматично между тримата граждански съдии. За докладчик е
определена съдия Русева. С разпореждане от 02.11.2018 г. съдията докладчик
е насрочил о.с.з. на 23.11.2018 г. с призоваване на Д”СП” – Смолян,
известният родител и роднините, при които детето е настанено.  В о.с.з. на
23.11.2018 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са явилите се страни.
Делото е докладвано. Приети са писмените доказателства. Изслушани са
явилите се родител и роднини. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 07.12.2018 г. С решение № 544/07.12.2018 г.
съдът е настанил роденото през 2015 г. дете в семейството на прабаба и
прадядо по майчина линия. Изпратени са съобщения до страните, а заверен
препис от влязлото в сила необжалвано решение е изпратено на Д”СП” –
Смолян за сведение и изпълнение.
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КОНСТАТАЦИИ:
           При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДетето, се установи,
че същите са образувани и разпределяни на следващия работен ден, като
исканията от Д“СП“ – Смолян обикновено са постъпвали в петък. Две от
проверените дела, гр.д. № 650/2018 г. и гр.д. № 1180/2018 г., са образувани и
разпределени в деня на постъпване на искането в съда. Гр.д. № 676/2017 г. е
образувано и разпределено 2 работни дни след постъпване на молбата, която
е подадена във вторник – 06.06.2017 г. Разпределението е извършвано от
зам.председателя на съда между тримата граждански съдии, като по време на
ползване на отпуск от граждански съдия, през съдебната ваканция, в
разпределението са включвани двамата наказателни съдии. Участието на
всички съдии в разпределението е при 100% натовареност.
          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. Съдията е насрочвал о.с.з. с нарочно разпореждане,
постановявано в срок от 1 ден до 18 дни от разпределение на делото.
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. не
може да бъде изпълнено на практика. Съдиите, обаче, са насрочвали
откритото заседание в кратки срокове и разглеждането на делото е
приключвало в едно о.с.з. Решението също е постановявано в изключително
срокове,  предвид спазване на разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето за
произнасяне с решение с едномесечен срок от постъпване на искането.
           Производствата по проверените дела, от депозиране на искането в съда
до постановяване на съдебното решение са продължили в срок от 1 месец и 2
дни до 1 месец и 23 дни, като само гр.д. № 725/2017 г. е приключило в
едномесечен срок.
           По гр.д. № 676/2017 г., приключило с постановяване на решение за
прекратяване на мерките за закрила,  едно от двете навършили 10-годишна
възраст деца не е било изслушано, тъй като не е било доведено в о.с.з., в
което съдът е обявил делото за решаване.

При образуване и разпределение на делата в деня на постъпване на
исканията по ЗЗДетето, незабавното им докладване на съдията-докладчик и
бързо постановяване на разпореждане за насрочване на делото в о.с.з., всички
дела в РС – Смолян, биха могли да бъдат разгледани и по тях да бъде
постановено решение в рамките на едномесечния срок по чл. 28, ал. 4
ЗЗДетето.
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   2.3.  Дела, образувани по реда на ЗЗДН
Общо разгледаните през 2017 г. граждански дела, образувани по реда

на Закона за защита от домашното насилие, са 20 броя, като 19 от тях са
образувани през 2017 г. и едно – на 16.12.2016 г. Четири от делата са
приключени с решение, като с три от тях молбата по чл. 8 ЗЗДН е уважена, а
с 1 – отхвърлена. Останалите производства са прекратени: поради оттегляне
на молбата, върната молба, поради неизпълнени в срок указания за
отстраняване на нередовности, смърт на ответника. Две от делата са
присъединени към други.

Бяха проверени:
Гр. д. № 1135/2017 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 19.09.2017

г. по молба за защита от домашно насилие, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено на докладчик в деня на постъпване на молбата, като от
разпределението са изключени наказателните съдии. Протоколът е подписан
от съдия Петър Маргаритов. С разпореждане от 19.09.2017 г. съдът е
насрочил открито заседание на 18.10.2017 г., указал е да се връчи препис от
молбата на ответника, като му се съобщят задълженията по чл. 12, ал. 1 ЗЗДН
за представяне на всички доказателства и е допуснал на молителя двама
свидетели. На 06.10.2017 г. от пълномощника на ответника е постъпила
молба за пренасрочване на делото, обоснована с ползване на отпуск.
Представено е доказателство в тази връзка – удостоверение от АК – Смолян.
С разпореждане от 10.10.2017 г. съдът е пренасрочил съдебното заседание за
24.10.2017 г. На същата дата към настоящото производство е присъединено
гр. д. № 1218/2017 г., образувано на 09.10.2017 г. по молба от ответника по
настоящото дело, на основание чл. 8 ЗЗДН. Призовки за страните са
изпратени на 11.10.2017 г. В открито заседание на 24.10.2017 г. страните са
направили изявления за оттегляне на молбите, с оглед на което съдът е
постановил протоколно определение за прекратяване на производството.

Гр.д. № 35/2017 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на
13.01.2017 г. по молба по чл. 8 ЗЗДН от същата дата. Делото е разпределено
незабавно на докладчик между тримата граждански съдии. С разпореждане от
13.01.2017 г. съдът е насрочил делото в открито заседание на 08.02.2017 г.,
указал е молбата с приложенията да се връчат на ответника, а на молителката
- да ангажира гласни доказателства. Призовки до страните са изпратени на
16.01.2017 г., връчени на молителя на 23.01.2017 г. и на ответника на
19.01.2017 г. На 24.01.2017 г. е постъпила молба от пълномощника на
молителя за пренасрочване на делото, поради служебна ангажираност. С
разпореждане от 25.01.2017 г. делото е пренасрочено за 13.02.2017 г. В
съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество, в протокола от
съдебното заседание е отразено, че съдът се е оттеглил на съвещание, след
което е обявил решението си на страните. По делото е приложено решение и
заповед за защита от същата дата. Решението е изпратено на началника на РУ
– Смолян на 14.02.2017 г.

Гр.д. № 413/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
31.03.2017 г. по преписка по 8 ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата от РУ –
Мадан. С разпореждане от 31.03.2017 г. съдът е конституирал малолетно лице
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като страна, назначил е особен представител, като е указал да се изпрати
писмо до АК – Смолян, насрочил е открито заседание на 20.04.2017 г., указал
е на ответника да се връчат преписи от книжата и да се уведоми Д“СП“ –
Смолян, която да осигури социален работник за изслушването на детето.
Призовки до страните са изпратен на 03.04.2017 г. На същата дата е издадена
заповед за незабавна защита. На 05.04.2017 г. е постъпило уведомително
писмо от АК – Смолян и с определение от същата дата съдът е назначил
особен представител. На 18.04.2017 г. е постъпил социален доклад. В съдебно
заседание от 20.04.2017 г. не е даден ход на делото, след като съдът е
констатирал, че от органите на МВР, на които съдът е възложил да извършат
призоваването на ответника, не е постъпила информация, поради което е
отложено за 11.05.2017 г. Информация за призоваването е постъпила от РУ –
Златоград на 24.04.2017 г., от която става ясно, че ответникът е уведомен на
13.04.2017 г. За заседанието от 11.05.2017 г. ответникът е уведомен на
28.04.2017 г. В съдебно заседание от 11.05.2017 г. е даден ход по същество,
съдът е посочил, че ще се произнесе с решение в 14,30 часа. По делото са
приложени решение и заповед за защита от тази дата. Решението е изпратено
на началника на РУ – Златоград на 15.05.2017 г.

През 2018 г.  в съда са образувани, разгледани и приключени 18 броя
граждански дела по ЗЗДН, от които 5 – на съдия Гергана Кузманова, 5 – на
съдия Сийка Златанова, 1 – на съдия Райна Русева, 4 – на съдия Петя
Оджакова и 3 – на съдия Петър Маргаритов. На двамата наказателни съдии
делата са разпределени в периода от 16.07.2018 г. до 11.09.2018 г. Единадесет
от делата са приключени с постановяване на решение, с което молбата за
защита от домашно насилие е уважена. Останалите производства са
прекратени, поради оттегляне или отказ от молбата, както и поради
неизпълнени в срок указания за отстраняване на нередовности в молбата по
чл. 8 ЗЗДН.

Бяха проверени:
Гр.д. № 1397/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на

21.12.2018 г. по молба по чл. 8 ЗЗДН от същата дата. Разпределено на
докладчик незабавно между всички съдии, разглеждащи граждански дела. С
молбата е направено искане за издаване на заповед за незабавна защита. С
разпореждане от 21.12.2018 г. съдът е отказал да издаде заповед за незабавна
защита, насрочил е делото в открито заседание на 14.01.2019 г., допуснал е
свидетели и е указал препис от молбата да се връчи на ответника. Призовки
на страните са изпратени на 27.12.2018 г. В първо открито съдебно заседание
на 14.01.2019 г. е даден ход по същество. Съдът е посочил, че ще се
произнесе с решение в 15,30 ч. По делото са приложени решение и заповед за
защита от тази дата. Решението е изпратено на началника на РУ – Смолян с
писмо, изх. № 1397/14.01.2019 г.

Гр.д. № 670/2018 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
04.06.2018 г. по молба по чл. 8 ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата.
Делото е разпределено в деня на постъпване на молбата между съдиите,
разглеждащи граждански дела. С молбата е направено искане за издаване на
заповед за незабавна защита. С определение от 04.06.2018 г. съдът е отказал
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да издаде заповед за незабавна защита, насрочил е открито заседание на
19.06.2018 г. и е указал препис от молбата да се връчи на ответника.
Призовки за страните са изпратени на 05.06.2018 г. В съдебно заседание от
19.06.2018 г. е даден ход на делото и за събиране на доказателства /разпит на
свидетел/ е отложено за 12.07.2018 г. На тази дата е даден ход по същество и
съдът е обявил решението си в присъствието на страните.

Гр.д. № 825/2018 г. /съдия Златанова, съдия Оджакова/ е образувано
на 16.07.2018 г. по молба по чл. 8 ЗЗДН от същата дата. Делото е
разпределено на 16.07.2018 г. на съдия Сийка Златанова. С определение от
17.07.2018 г. съдът е прекратил производството пред себе си и го е изпратил
по компетентност на Районен съд – Мадан, след като е приел, че компетентен
е съдът по постоянен и настоящ адрес на пострадалото лице. С определение
от 08.08.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 281/2018 г., Окръжен съд –
Смолян е отменил определението на районния съд за прекратяване на делото
и го е върнал за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е
върнато в решаващия съд на 08.08.2018 г. На 08.08.2018 г. делото е
преразпределено на случаен принцип на съдия Маргаритов, поради отпуск на
първоначалния докладчик. С определение от тази дата съдия Маргаритов се е
отвел от разглеждане на делото, мотивирайки се с обстоятелствата, че с
молителката са работили по едно и също време в Районен съд – Мадан. При
новото разпределение за докладчик е определена съдия Оджакова. С
разпореждане от 09.08.2018 г. съдът е изготвил доклад на делото, оставил е
без уважение молбата за издаване на заповед за незабавна защита, указал е да
се връчат книжата на ответника и е насрочил открито заседание на 16.08.2018
г. В заседание от тази дата ответникът е направил възражение, че не е спазен
срокът за редовно призоваване и не е запознат със съдебните книжа, което е
наложило отлагане на делото за 24.08.2018 г., без да му се дава ход.  На тази
дата е даден ход и след изявления на страните съдът е постановил спиране на
производството,  на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, като е указал
последиците по чл. 231 ГПК. Във връзка с постъпила молба от молителката
на 25.10.2018 г., с разпореждане от 31.10.2018 г. съдът е възобновил
производството и е насрочил о.с.з. на 15.11.2018 г. Делото е пренасрочено за
26.11.2018 г. по молба на пълномощника на ответника. На тази дата е даден
ход по същество, съдът се е оттеглил на съвещание, след което е постановил
решението си, ведно със заповед за защита. На същата дата страните са
получили преписи от решението и заповедта. Препис от решението е
изпратен на РУ – Мадан на 27.11.2018 г.

Гр.д.  № 419/2018 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 18.04.2018 г.
по молба по чл. 8 ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата. Делото е
разпределено на докладчик незабавно, като разпределението е извършено
само между гражданските съдии. С разпореждане от 18.04.2018 г. съдът е
насрочил открито заседание на 18.05.2018 г., указал е на ответника
задълженията му по чл. 13 ЗДНН, а на молителката - да посочи дали страните
знаят български с оглед назначаване на преводач. Съобщения да страните са
изпратени на 19.04.2018 г., връчено на молителката на 25.04.2018 г.
Съобщението до ответника е върнато в цялост. На 03.05.2018 г. е постъпила
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молба от пълномощника на молителката с информация за адрес, на който
ответникът може да бъде уведомен. Съобщението отново е върнато в цялост
и съдът е указал на молителката да представи адрес за връчване на
съобщението. Молителката е изпълнила указанията, дадени с разпореждането
от 18.04.2018 г., с молба от 27.04.2018 г. Нови указания в тази връзка са
дадени на страната с разпореждане от 03.05.2018 г.,  доведени до знанието й
на 08.05.2018 г. На 16.05.2018 г. е постъпила молба с нова информация за
адреса на ответника. По делото е приложена информация от съдебния
секретар, че ответникът е уведомен чрез своя близка за насроченото
заседание. На 18.05.2018 г. съдът не е дал ход на делото, след като е
констатирал, че ответникът не се явява и не могат да му бъдат връчени
съдебните книжа по делото. На молителката е указано в тридневен срок да
представи доказателства дали ответникът притежава удостоверение за
временно пребиваване и е отложил делото за 06.06.2018 г. Съдът е предприел
действия за връчване на призовката чрез РУ-Смолян. Поради нередовна
процедура по призоваване на 06.06.2018 г. отново не е даден ход на делото и
е отложено за 22.06.2018 г. На 20.06.2018 г. от РУ – Смолян е постъпила
информация, че призовките не са връчени, тъй като лицето не се намира на
територията на Р България. С писмо от 21.06.2018 г. е изискана информация
от РУ – Смолян за регистрирания адрес в административните служби за
пребиваването на територията на страната на ответника. На 22.06.2018 г.
делото е отложено за 05.07.2018 г. С разпореждане от 02.07.2018 г. съдът е
указал на молителката да внесе възнаграждение за особен представител и на
същата дата е изпратено искане за посочване на адвокат от АК – Смолян. АК
– Смолян е върнала отговор на 03.07.2018 г. С определение от 04.07.2018 г.
съдът е назначил особен представител и е указал да му се връчат книжата.
Съобщението е връчено на пълномощника на 04.07.2018 г. В съдебно
заседание от 05.07.2018 г. е даден ход по същество. В протокола е отбелязано,
че съдът се е произнесъл с приложено решение, което връчва на страните. На
тази дата е издадена заповед за защита. По делото е приложено преведено
пълномощно от ответника, с което упълномощава нов процесуален
представител. На 12.07.2018 г. от същия е депозирана въззивна жалба. По
жалбата е образувано в. гр. д. № 270/2018 г., приключило с решение, с което е
отменено решението на първоинстанционния съд и молбата е оставена без
уважение.

Гр.д. № 921/2018 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на
09.08.2018 г. по молба по ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено на докладчик в деня на постъпването й между всички съдии, с
изключение на ползващите годишен отпуск. С разпореждане от 09.08.2018 г.
съдът е насрочил делото в открито заседание на 21.08.2018 г., допуснал е
свидетели и е указал изпращане на препис от книжата на ответника. В
открито съдебно заседание от 21.08.2018 г. съдът е докладвал делото по чл.
146 ГПК и за събиране на доказателства го е отложил за 27.08.2018 г. На тази
дата е даден ход по същество, съдът се е оттеглил на съвещание и е посочил,
че ще обяви решението си на 28.08.2018 г. В съдебно заседание от 28.08.2018
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г. съдът е обявил решението си на страните. Преписи от съдебните актове са
връчени на страните на тази дата.

КОНСТАТАЦИИ:
През 2017 г. в РС Смолян са образувани 19 граждански дела по ЗЗДН,

но само по 4 от тях е постановен акт по същество. От проверените дела се
установи, че са образувани и разпределени от председателя или
зам.председателя на съда, в деня на постъпване на молбата по чл. 8 ЗЗДН,
между тримата граждански съдии, на случаен принцип. Делата са докладвани
незабавно на определения за докладчик съдия, който с разпореждане от деня
на постъпването на книжата 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. При отлагане на делото,
съобразно процесуалните правила, следващото о.с.з. също е насрочвано до 1
месец. Решенията са произнесени в о.с.з., след приключване разглеждането
на делото, предвид чл. 15, ал. 1 ЗЗДН. При уважаване на молбата е издавана
заповед за защита. На страните са изпращани съобщения с преписи от
решението.

Заповед за незабавна защита е издадена по гр.д. № 413/2017 г., като не
е спазен срока по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН.

От образуваните през 2018 г. в РС – Смолян 18 граждански дела по
ЗЗДН, 11 са приключени с акт по същество, с който подадената молба по чл.
8 ЗЗДН е уважена. Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване
на молбата за защита от домашно насилие от председателя или
зам.председателя на съда. През съдебната ваканция, разпределението се
извършва между всички съдии, като се изключват само ползващите отпуск, а
в останалото време – между гражданските съдии. Делата се докладват
незабавно и съдиите се произнасят незабавно по насрочването на делото за
разглеждане в о.с.з., респ. в срока от 24 часа по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН със заповед
за незабавна защита. Първото о.с.з. се насрочва в срок до 1 месец, при
отлагане, сроковете са още по-кратки. Решенията се произнасят в последното
по делото о.с.з.

3. Дела, образувани преди 01.01.2017 г. и неприключили към
момента на проверката.

Според предоставените справки  към датата на проверката има едно
гражданско дело, образувано преди 01.01.2017 г. и неприключено.

Гр.д. № 618/2013 г. е образувано на 03.06.2013 г. по предявен иск за
делба от 1 ищец срещу 14 ответници по отношение на 14 земеделски и 1
горски недвижими имоти. Разпределено е на съдия Сийка Златанова. След
отстраняване на констатираните от съда нередовности в исковата молба, на
31.07.2013 г. е постановено разпореждането по чл. 131 ГПК. Делото е
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 20.02.2014 г. с постановеното на
30.12.2013 г определение по чл. 140 ГПК, което съдържа проект за доклад.
Проведени са три о.с.з. Следващото, четвърто по ред о.с.з. е проведено, но не
е даден ход на делото, тъй като се е намирало в ОС – Смолян за произнасяне
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по частна жалба срещу определение от з.з. на  19.05.2014 г., с което без
уважение е оставена молба за конституиране на съделители. С определение
№ 928/31.07.2014 г., по в.ч.гр.д. № 304/2014 г., ОС-Смолян е отменил
първоинстанционната определение и е конституирал като страни в делбеното
производство по гр.д. № 618/2013 г. на РС – Смолян в качеството на
ответници още 2 съделители. С разпореждане от 07.08.2014 г. съдия
Златанова е оставила БД исковата молба  и е указала представяне на преписи
от съответните съдебни книжа за връчване на новоконституираните страни.
Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 23.10.2014 г. В насроченото
на 24.02.2015 г. о.с.з. не е даден ход на делото и то е отложено за 24.03.2015
г., когато отново не е даден ход, назначен е особен представител на една от
ответниците на основание чл. 29, ал. 2 ГПК. Не е даден ход на делото и в
следващото о.с.з., на 12.05.2015 г., поради нередовна процедура по
призоваването на един ответник. В о.с.з. на 06.10.2015 г. е даден ход на
делото, приети са писмени доказателства, разпитани са свидетели, назначена
е тройна СПЕ по направеното в о.с.з. на 13.05.2014 г. искане, след приемане
на единичната СПЕ, отхвърлено е искане за допускане на СЛТЕ. Проведени
са още 4 о.с.з. за събиране на доказателства, като в последното, на 24.03.2016
г. делото е обявено за решаване. Междувременно, на основание чл. 227 ГПК,
починал на 20.01.2016 г. ответник е заличен и на негово място са
конституирани законните му наследници. С решение № 159 от 20.04.2016 г.
съдът е допуснал извършването на съдебната делба. С решение № 254 от
06.07.2016 г. съдия Златанова е допуснала поправка на ОФГ в диспозитива на
основното решение, касаеща квотите на трима от съделителите. С решение №
544 от 21.11.2016 г. по в.гр.д. № 350/2016 г. ОС-Смолян е потвърдил двете
решения, постановени от РС – Смолян. С определение № 428/30.10.2017 г. по
гр.д. № 1249/2017 г., ВКС, Второ гражданско отделение, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение на ОС-Смолян. След връщане
на делото в РС – Смолян е постановено решение № 553 от 06.11.2017 г., с
което е допусната поправка на ОФГ в диспозитива на решението от
20.04.2016 г., в частта, с която е определена квотата на съделител. Първото
редовно о.с.з. във втората фаза на делбата е проведено на 13.11.2018 г., когато
са приети за разглеждане претенции по сметките, искания за поставяне в дял
на конкретни недвижими имоти, приети са писмени доказателства и
заключение по СТЕ, назначена е допълнителна СТЕ, следващото о.с.з. е
насрочено за 15.01.2019 г. Проведени са 4 о.с.з. за събиране на доказателства,
вкл. експертизи – допълнителни и повторни. Делото е насрочено за
02.07.2019 г.

КОНСТАТАЦИИ:
Фактът, че към м. май 2019 г. в РС – Смолян има само едно висящо,

несвършено производство по гражданско дело, образувано преди 01.01.2017
г. говори сам по себе си за добра организация на дейността на гражданските
съдии по движение на делата и приключването им в разумни срокове. Гр.д. №
618/2013 г. е делбено, съделителите по него са около двадесет, вкл.
новоконституирани в процеса. По делото е приключила първата фаза по
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делбата, като решението е постановено на 20.04.2016 г., влязло в сила на
30.10.2017 г., след проведен въззивен и касационен контрол. Основните
причини за констатираната продължителност, както в първата фаза на
делбеното производство, така и във втората, са обективни: продължителна
размяна на книжа, предвид многото страни и случилите се промени в статуса
им, отстраняване на нередовности, допускане и изслушване на експертизи-
основни, тройни и допълнителни, проведен инстанционен контрол по
отношение на постановени определения и решения.

4. Дела с отменен ход по същество през 2017 г. и 2018 г.
Няма отменен ход по същество по дела, образувани през 2018 г. за

проверявания период. Постановените през 2017 г. определения за отмяна на
хода по същество са по 2 граждански дела, образувани през 2017 г. През 2018
г. са постановени общо 4 определения за отмяна на дадения в о.с.з. ход по
същество, по 4 дела, образувани също през 2017 г.

Бяха проверени:
Гр.д. № 132/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано и

разпределено на 02.02.2017 г. по постъпило на 01.02.2017 г. по подсъдност
гр.д. № 13688/2016 г. по описа на РС – Пловдив. За докладчик е определена
съдия Златанова. По делото са постановени две определения по чл. 140 ГПК,
на 08.03.2017 г. и на 17.07.2017 г. Първо о.с.з. е насрочено на 04.04.2017 г.,
когато ИМ е оставена БД. Конституирани са ответници и по отношение на
други ответници производството е прекратено. По частни жалби срещу
определения на РС – Смолян делото е изпращано в ОС-Смолян за
произнасяне. Отсрочвани са дати за съдебни заседания, а на два пъти не е
даван ход на делото. Проведени са съдебни заседания за събиране на
доказателства по делото. В о.с.з. на 21.06.2018 г. е даден ход по същество. В
срока за произнасяне, с определение от з.с.з. от 20.07.2018 г., съдът е отменил
протоколното определение за даване на ход по същество и е върнал делото в
стадия на съдебното дирене. Допуснал е допълнителна задача към СТЕ,
назначена и приета в хода на производството. Насрочил е о.с.з. за 27.09.2018
г., когато е даден ход на делото, прието е допълнителното заключение по
СТЕ, представено в срок и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 26.10.2018 г. С решение № 463 от 17.10.2018 г. съдът
е уважил частично предявения иск.

Подадената на 20.11.2018 г. въззивна жалба е администрирана
своевременно и  делото е изпратено в ОС-Смолян на 31.01.2019 г. С решение
№ 136 от 15.04.2019 г. по в.гр.д. № 37/2019 г. ОС-Смолян е потвърдил
решението в обжалваната част. В останалите части решението не е обжалвано
и е влязло в сила.

Гр.д. № 152/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано и
разпределено на 07.02.2017 г. по постъпила на 06.02.2017 г. ИМ с предявени
искове по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и по чл. 124 ГПК. За докладчик е определена
съдия Златанова. Извършена е размяна на книжата, завършила с постъпване
на писмения отговор от ответниците на 21.03.2017 г.  Определението по чл.
140 ГПК е постановено на 05.04.2017 г. Първото о.с.з. е насрочено на
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02.05.2017 г., когато е даден ход на делото. За събиране на доказателства са
проведени четири съдебни заседания, отлагани най-вече с оглед неизготвени
заключения по назначени експертизи. На два пъти вещите лица са заменяни.
В о.с.з. на 01.02.2018 г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 01.03.2018 г. С определение от з.с.з. на 19.02.2018 г.
съдът е отменил протоколното определение за даване на ход по същество на
делото, оставил е БД исковата молба в частта на предявения иск по чл. 26
ЗЗД, указал е отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени с
молба от 02.03.2018 г. С разпореждане от 26.03.2018 г. съдът е насрочил о.с.з.
на 03.05.2018 г. и е указал на ответниците до 30.04.2018 г. да подадат
допълнителен писмен отговор по уточнителната молба, която е постъпила в
указания срок. В о.с.з. на 03.05.2018 г. е даден ход на делото и ход по
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 04.06.2018 г. С
решение № 253 от 04.06.2018 г. съдът е отхвърлил като неоснователни и
недоказани предявените искове.

Подадената на 27.06.2018 г. въззивна жалба е администрирана
своевременно и делото е изпратено в ОС-Смолян на 30.07.2018 г. С решение
№ 366 от 09.10.2018 г. по в.гр.д. № 278/2018 г. ОС-Смолян е потвърдил
решението. С определение № 290 от 04.06.2019 г. по гр.д. № 244/2019 г. ВКС,
Първо гражданско отделение, не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Гр.д. № 278/2017 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано и
разпределено на 09.03.2017 г. по постъпила на същата дата молба по чл. 19
ЗГР. За съдия докладчик е определена съдия Кузманова. С разпореждане от
13.03.2017 г. съдията докладчик е приел представените с молбата писмени
доказателства. Изискал е от ОДМВР – Смолян справка. Задължил е молителя
да представи свидетелство за съдимост и му е дал възможност да води
свидетел. Делото е насрочено в о.с.з. на 29.03.2017 г. с призоваване на
молителя, Община Смолян и РП – Смолян. В с.з. на 29.03.2017 г. съдът е дал
ход на делото и ход по същество, като е обявил,, че ще се произнесе с
решение на 18.04.2017 г. С определение от з.с.з. на 20.04.2017 г.
протоколното определение за даване ход по същество е отменено. На
молителя е указано да представи препис на решение от 24.08.2016 г. на РС –
Мадан, с което искането му по чл.19 ЗГР е уважено, със заверка относно
датата на влизане в сила. Насрочено е о.с.з. за 28.04.2017 г., когато е даден
ход на делото. Прието е решение по гр.дело № 189/2016 г. на РС – Мадан,
писмени доказателства, разпитан е свидетел и е даден ход по същество.
Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 05.05.2017 г. С
неподлежащо на обжалване, на основание чл. 537, ал. 1 ГПК, решение № 183
от 05.05.2017 г. съдът е допуснал промяна на собственото и бащино име на
молителя и е разпоредил на Община Смолян да впише промяната в акта за
раждане.

Гр.д.  № 334/2017 г. /съдия Райна Русева/ е образувано и разпределено
на 22.03.2017 г. по постъпила на 21.03.2017 г. ИМ с предявен иск по чл. 422
ГПК. Извършена е размяна на книжата, завършила с постъпване на писмения
отговор от ответника на 04.05.2017 г. Определението по чл. 140 ГПК е
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постановено на 18.05.2017 г. Първо о.с.з. е насрочено на 28.06.2017 г., когато
е даден ход по същество. С определение от з.с.з. на 19.07.2017 г.
протоколното определение за даване ход по същество е отменено и делото е
насрочено в о.с.з. на 29.09.2017 г. Назначена е допълнителна ССЕ,
заключението по която е депозирано на 21.09.2017 г. В с.з. на 29.09.2017 г.
съдът е дал ход на делото, приел е допълнителното заключение, дал е ход по
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе на 27.10.2017 г. С решение №
522 от 27.10.2017 г. съдът е уважил частично предявените искове. Решението
не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр.д. № 480/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано и
разпределено на 24.04.2017 г. по постъпила на 20.04.2017 г. ИМ с предявен
облигационен осъдителен иск. ИМ е приведена в съответствие със закона.
Извършена е размяна на книжата, завършила с постъпване на писмения
отговор от ответника на 28.06.2017 г. Определението по чл. 140 ГПК е
постановено на 28.07.2017 г. Първо о.с.з. е насрочено на 12.10.2017 г., когато
е даден ход на делото. По събиране на доказателствата по делото са
проведени две съдебни заседания, като на 18.01.2018 г. е даден ход по
същество. С определение от з.с.з. на 16.02.2018 г. протоколното определение
за даване ход по същество е отменено и делото е насрочено в о.с.з. на
22.03.2018 г. Назначена е допълнителна СЛТЕ, която е депозирана 14.03.2017
г. В с.з. на 22.03.2017 г. съдът е дал ход на делото, прието е допълнителното
заключение и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе на
20.04.2018 г. С решение № 158 от 18.04.2018 г. съдът е уважил изцяло
предявения иск, изменен в с.з. на 18.01.2018 г.

Подадената на 01.06.2018 г. въззивна жалба е администрирана
своевременно и  делото е изпратено в ОС-Смолян на 18.07.2018 г. С решение
№ 390 от 22.10.2018 г. по в.гр.д.  № 265/2018 г. ОС-Смолян е потвърдил
решението.

КОНСТАТАЦИИ:
В РС – Смолян през 2017 г. и 2018 г. отменянето на хода по същество

не е често прилаган процесуален способ. Постановени са общо 6 определения
за отмяна на даден ход по същество по граждански дела, образувани през
2017 г., като 2 от актовете са от 2017 г. и 4 – от 2018 г.

По 3 от проверените дела ходът по същество е отменен след
проведени две или повече от две открити съдебни заседания., а  2 от делата са
били обявени за решаване в първото насрочено открито съдебно заседание.
Основната причина за отмяна на хода по същество е необходимостта от
събиране на допълнителни доказателства, с оглед изясняване на спора и
правилното му и законосъобразно разрешаване, като в насроченото о.с.з. са
приети тези доказателства, най-вече допълнителни експертни заключения. По
едно от делата – гр.д. № 152/2017 г., с определението за отмяна на дадения
ход по същество исковата молба е била оставена без движение в частта по
отношение на един от предявените искове. В този случай не без значение и
процесуалната пасивност на страните, тъй като по делото има подробен
проект на доклад, доклад по чл. 146 ГПК, по които страните не са възразили,
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проведени са и 4 о.с.з. След извършеното по указания на съда привеждане на
исковата молба в съответствие с изискванията на закона, е постановено
решение, което е потвърдено от въззивната инстанция, а касационният съд не
е допуснал обжалване на въззивното решение.

Констатираното удължаване на срока за разглеждане и приключване
на делото с решение, предвид първото несвоевременно обявяване за
решаване, при не напълно изяснена фактология, по всички проверени дела е
несъществено – от половин месец до три месеца.

  5. Спрени и спирани производства.
През 2017 г. са спирани производствата по 18 граждански дела, от

които 9 са образувани през 2016 г. и 9 – през 2017 г. По всички дела
производствата са възобновени и приключени до края на 2018 г., като по 16
са постановени решения, а две са прекратени с определението за
възобновяване.

През 2018 г са спирани производствата по 22 граждански дела, от
които 1 е образувано през 2016 г., 5 – през 2017 г. и останалите – през 2018 г.
Освен 7 дела, по които производствата са спрени и към датата на проверката,
по всички останали производствата са възобновени. По 19 дела
производствата са приключени / 18 – с акт по същество и 1 – прекратено/. Не
са приключени производствата по 3 от възобновените дела.

Спрени към 15.05.2019 г.  са производствата по 11 дела, 1 –
образувано през 2009 г., 1 – образувано през 2014 г., 1 – образувано през 2016
г. и 8 – образувани през 2018 г.  Пет  от производствата са спрени на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по взаимно съгласие на страните.
Шестмесечният срок по чл. 231 ГПК не е изтекъл по нито едно от делата. Три
от производствата са спрени на основание чл. 229, ал. 1 , т. 4 ГПК, две от
делата – през 2018 г. и едно – през 2016 г. Едно производство е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК на 30.01.2018 г., 1 – на основание чл. 229,
ал. 1, т. 5 ГПК на 24.02.2010 г. и 1 – на основание чл. 19, т. 1 от Регламент ЕО
2201/03 на 29.10.2018 г.

5.1. Производства, спрени и спирани през 2017 г.
Гр.д. № 1168/2017 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на

25.09.2017 г. по молба за настаняване от Дирекция „Социално подпомагане”
по чл. 16б от Закона за социално подпомагане, депозирана на същата дата. С
разпореждане от 29.09.2017 г. съдът е насрочил делото в открито заседание
на 16.10.2017 г. С оглед направено изявление на пълномощника на молителя,
че е починал настойникът на лицето, чието настаняване се иска, и тече
процедура по назначаване на нов настойнически съвет, съдът е постановил
спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК до учредяването му. На
16.03.2018 г. молителят е представил удостоверение в тази връзка. С
определение от 19.03.2018 г. съдът е възобновил производството и е насрочил
открито заседание на 04.04.2018 г. Ход по същество е даден в открито
заседание от 16.04.2018 г. и решение е постановено на 20.04.2018 г. Препис
от решението е изпратен на страните на 23.04.2018 г.
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Гр.д. № 535/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
03.05.2017 г. по искова молба по чл. 422 ГПК от същата дата. С определение
от 24.06.2017 г., постановено в закрито заседание, съдът е спрял
производството, на основание  чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на ч.
гр. д. № 432/2017 г. на РС – Смолян. Според  мотивите на определението
издадената по ч.гр.д. № 432/2017 г. заповед за изпълнение е била обезсилена,
тъй като заявителят не е представил доказателства за предявяване на иск в
едномесечен срок, като срещу разпореждането за обезсилване е подадена
частна жалба, по която е образувано в.ч.гр.д. № 262/2017 г. С определение от
19.07.2017 г. ОС – Смолян е потвърдил разпореждането за обезсилване на
издадената заповед. С определение от 24.07.2017 г. РС – Смолян е
възобновил производството, оставил е без разглеждане иска по чл. 422 ГПК
като процесуално недопустим и е прекратил производството. По частна
жалба срещу прекратяването е образувано в.ч.гр.д. № 356/2017 г. на ОС –
Смолян. С определение от 09.10.2017 г. въззивният съд е отменил
обжалваното определение и е върнал делото на първоинстанционния съд за
продължаване на съдопроизводствените действия. С разпореждане от
12.10.2017 г. съдът е указал препис от молбата да се връчи на ответника за
отговор в едномесечен срок. Проведени са 4 открити съдебни заседания на
31.01.2018 г., 13.03.2018 г., 26.04.2018 г. и 26.06.2018 г. На последната датата
е даден ход по същество и решение е постановено на 23.07.2018 г. Би
следвало да се постави въпрос доколко хипотезата на  чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК може да е основание за спиране на производството в конкретния
случай. Другият въпрос е: Защо съдът е обезсилил заповедта за изпълнение,
след като и по двете дела му е било служебно известно, че искът е предявен
своевременно, въпреки непредставяне на доказателства за това по
заповедното производство?

Гр.д. № 708/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
20.06.2017 г по искова молба по чл. 422 ТПК от същата дата. С протоколно
определение, постановено във второто открито заседание, съдът е спрял
производството на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ, след като ищецът е направил
искане в този смисъл и е представил решение по т. д. № 33/2017 г. на ОС –
Смолян за откриване на производство по несъстоятелност на ответника по чл.
632 ТЗ. На 31.10.2018 г. е изискана писмена справка за статуса на
обуславящото производство. Отговор е постъпил на 05.11.2018 г., от който
става ясно, че с решение от 17.10.2018 г. производството по несъстоятелност
е прекратено и дружеството е заличено. С определение от 28.11.2018 г. съдът
е възобновил и прекратил производството по делото, мотивирано със
заличаването на ответника, и едновременно с това е обезсилил заповедта по
ч. гр. д. № 482/2017 г.

5.2. Производства, спрени и спирани през 2018 г.
Гр.д. № 295/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на

14.03.2018 г.по облигационен иск. На 27.04.2018 г. ищецът е депозирал молба
за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до
приключване на гр. д. № 973/2017 г. на РС – Смолян. Към молбата не са
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представени доказателства в тази връзка. На 30.05.2018 г. е постановено
разпореждане по чл. 131 ГПК, връчено на 03.06.2018 г. Няма депозиран
отговор на исковата молба. С определение от 09.08.2018 г. съдът е спрял
производството по делото до приключване на гр. д. № 973/2017 г. на РС –
Смолян, мотивирано със съображения за преюдициалност.

Няма данни по делото съдът да е събирал доказателства за връзката
между делата. Няма данни след влизане в сила на определението за спиране
на производството да са правени справки за статуса на обуславящото
производство. На прикачено жълто листче на корицата на делото е
отбелязано „чака влязло сила 973/17”. При справка в деловодната система на
съда се констатира, че обуславящото производство не е приключило. С писмо
изх. № 149/08.02.2019 г. е изпратено по въззивна жалба в ОС – Смолян.

Гр.д. № 828/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на
16.07.2018 г. по искова молба по чл. 49 СК. Производството е между
британски поданици. С отговора по чл. 131 ГПК ответникът е направил
изявление за спиране на настоящото производство, с оглед образувано преди
това във Великобритания дело със същия предмет. В тази връзка, с молба от
08.10.2018 г. са представени допълнителни доказателства. С определение от
29.10.2018 г. съдът е постановил спиране, на основание чл. 19, т. 1 от
Регламент ЕО 2201/2003 г. на Съвета, до произнасянето на първия сезиран
съд и е задължил ответника незабавно след произнасянето на съда във
Великобритания относно подсъдността, да представи доказателства за това в
превод на български, с оглед преценката за възобновяване или прекратяване
на делото.

Гр.д. № 383/2018 г. /съдии Гергана Кузманова и Сийка Златанова/ е
образувано на 05.04.2018 г. по установителен иск за собственост. С
определение от 22.10.2018 г. съдия Кузманова се е отвела от разглеждане на
делото, преразпределено на същата дата автоматично на съдия Златанова. В
съдебно заседание от 24.01.2019 г. съдът е спрял производството на
основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК и е дал указания на ищците в шестмесечен
срок да посочат правоприемниците на починалата ответница, като в противен
случай производството ще бъде прекратено. Възобновено е с определение от
26.02.2019 г. С протоколно определение от 26.03.2019 г. е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по съгласие на страните, с предупреждение
за последиците по чл. 231, ал. 1 ГПК. Към момента на проверката не е
изтекъл указаният срок.

Гр.д. № 1003/20018 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 03.09.2018
г. по искова молба по чл. 200 КТ. С определение от 03.09.2018 г., постановено
в закрито заседание, съдът е спрял производството по делото на основание
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК,  до приключване на т. д. № 17/2018 г. на Окръжен съд
– Смолян, след като служебно е констатирал, че същото е образувано по чл.
29 ЗТРРЮЛНЦ за установяване, че вписано по партидата на дружеството
обстоятелство е несъществуващо. В определението за спиране е указано
делото да се докладва като се извършват справки за приключване на т. д. №
17/2018 г. Справки от ОС – Смолян са изисквани на 30.11.2018 г. и 03.06.2019
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г. От последната е видно,, че делото е изпратено във въззивната инстанция и
не е върнато.

     5.3.  Спрени производства към датата на проверката
Гр.д. № 1010/2009 г. /съдия Згуров, съдия Райна Русева/ е образувано

на 20.11.2009 г. по искова молба по чл. 79 ЗЗД, вр. с чл. 240 ЗЗД, постъпила
на 17.11.2009 г. С протоколно определение от 24.02.2010 г. съдът е спрял
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК до
приключване на наказателното производство по образувана наказателна
преписка в РП – Първомай. Редовно са изисквани и по делото са приложени
многобройни справки от РП – Първомай. От последния отговор, постъпил на
20.05.2019 г., става ясно, че постановлението за прекратяване на дознание №
90/2010 г. на РУ на МВР – Първомай е отменено с определение от 27.12.2018
г. по ч.н.д. № 93/2018 г.на РС – Първомай и към момента на проверката
досъдебното производство не е приключило.

Гр.д.  № 761/2014 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 11.07.2014 г.
по искова молба по чл. 108 ЗС и чл. 537, ал. 2 ГПК. С определение от
08.09.2014 г., постановено в закрито заседание, съдът, след извършена
служебно справка, е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. № 545/2009 г. на РС
– Смолян, за което е приел, че има обуславящ характер. Определението е
потвърдено от ОС – Смолян с определение от 01.12.2014 г. по в.ч.гр.д. №
439/2014 г.

Няма данни за извършвани справки за хода на преюдициалното дело.
Постановено е разпореждане без дата делото да се докладва с гр. д. №
545/2009 г. за преценка на обстоятелствата по възобновяване на настоящото.
С определение от 29.06.2015 г. производството по делото е възобновено. На
04.02.2016 г. е депозирана молба за спиране на делото по чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК, мотивирана с обстоятелството, че с решение на ВКС е отменено на
основание чл. 304 ГПК влязлото в сила решение по гр. д. № 545/2009 г. на РС
– Смолян. С протоколно определение от 10.02.2016 г. съдът повторно е спрял
производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. От тази дата и към настоящия
момент няма данни за извършвани справки за движението на обуславящото
производство. При справка в деловодната система на съда се констатира, че
производството по гр. д. № 545/2009 г. /преобразувано в гр. д. № 1157/2015 г./
към момента на проверката се намира по жалба в ОС – Смолян.

Гр.д. № 310/2016 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
19.04.2016 г. по искова молба за делба. В заседание от 10.01.2017 г. е даден
ход по същество в първа фаза на делбата. Решение за допускане на делбата е
постановено на 03.02.2017 г. В съдебно заседание от 30.01.2018 г.
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК поради смърт
на съделител и са дадени указания за представяне на удостоверение за
наследници на починалата в Република Турция. На 22.10.2018 г. е постъпила
молба от особения представител на починалата съделителка за възобновяване
на производството без мотиви и доказателства в тази връзка. С определение
от 22.10.2018 г. е оставена без уважение. С разпореждане от 12.12.2018 г.
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съдът е указал да се напомни на съделителите за изпълнение на дадените
указания. С друго указание от същата дата, изписано върху самозалепващо се
листче, съдът е указал делото да му се докладва след постъпване на данни за
наследниците. Съобщения в тази връзка са изпратени на 28.01.2019 г. След
тази дата няма извършвани действия от страните по делото и от съда.

КОНСТАТАЦИИ:
При спиране на производството съдът е мотивирал основанието за

спиране и го е посочвал изрично, предвид различните правни последици,
свързани със задължението да се следи отпадането на пречките по движение
на делото.

Проверката не установи несвоевременно възобновени или прекратени
производства по проверените граждански дела, спрени по взаимно съгласие
на страните. При подадена в шестмесечния срок молба, съдът се е произнасял
незабавно или в кратки срокове. По същия начин съдът е процедирал и по
спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК /при смърт на ответник/ и чл.
229, ал. 1, т. 3 ГПК.

Не се установи как точно се администрират  спрените на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 ГПК делата, кой и по какъв начин следи за отпадане на
пречките по движението на спряното проиводство, докладват ли се
извършените справки на съдията-докладчик.

На проверяващите не бяха предоставени нарочни заповеди на
председателя на съда, регламентиращи администрирането на спрените
граждански производства и контрола върху тази дейност. В задълженията на
съдебните секретари е записано извършването на ежемесечни справки по
спрените дела. По някои от проверените дела, спрени на основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 ГПК – гр.д. № 1010/2009 г. /спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 5
ГПК/, гр.д. № 708/2017 г. и гр.д. № 1003/2018 г., извършваните справки по
движението на обуславящото производство, са документирани и докладвани
на съдията-докладчик. По гр.д. № 761/2014 г. и по гр.д. № 295/2018 г. няма
данни за извършвани справки по статуса на обуславящото производство,
което е установено. По едно от делата има постановено разпореждане на
съдията, делото да се докладва заедно обуславящото, за преценка на
обстоятелствата по възобновяване, а по другото –напомнителна бележка, че
се чака влязло в сила решение по определено друго дело. Прави впечатление,
че справките се документират, когато обуславящото дело е на друг съд, не и
когато е на РС – Смолян.

Безспорно се установи, че няма забавяне при възобновяване на
производствата, което се извършва своевременно след отпадане на пречките
по движението им. При извършените от проверявашите справки, се установи,
че по невъзобновените дела, не са отпаднали обстоятелствата, по причина на
които са спрени.



54

6. Частни граждански производства през 2017 г. и 2018 г.
През 2017 г. В РС – Смолян са образувани и разгледани общо 1080

частни граждански дела. Няма останали несвършени от 2016 г. В края на
периода са свършени 1071 дела.

По съдии данните са както следва:
съдия Гергана Кузманова – разпределени 265 частни граждански дела,

разгледани – 265, свършени – 262;
съдия Сийка Златанова – разпределени 266 частни граждански дела,

разгледани – 266, свършени – 263;
 съдия Райна Русева – разпределени 263 частни граждански дела,

разгледани – 263, свършени – 260;
съдия Петя Оджакова – разпределени 139 частни граждански дела,

разгледани – 139, свършени – 139;
 съдия Петър Маргаритов – разпределени 147 частни граждански дела,

разгледани – 147, свършени – 147.
 През 2018 г. са разгледани общо 948 частни производства, от които

останалите несвършени от предходната 2017 г. са 9, а новообразуваните –
939. В края на годината са свършени 931 частни граждански дела и
неприключените са 17 броя.

По съдии:
съдия Гергана Кузманова – разпределени 208 частни граждански дела,

разгледани – 211, свършени – 207;
съдия Сийка Златанова – разпределени 210 частни граждански дела,

разгледани – 213, свършени – 208;
 съдия Райна Русева – разпределени 208 частни граждански дела,

разгледани – 211, свършени – 203;
съдия Петя Оджакова – разпределени 157 частни граждански дела,

разгледани – 157, свършени – 157;
 съдия Петър Маргаритов – разпределени 156 частни граждански дела,

разгледани – 156, свършени – 156.

Бяха проверени  отделни видове и групи от частните производства,
най – вече от тези, по които процесуалният закон изисква незабавно или
бързо произнасяне.

    6.1. Дела, образувани по чл. 390 ГПК
През всяка от проверяваните години образуваните в РС – Смолян

частни граждански дела по искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск,
чл. 390 ГПК, са 10 броя. Делата са разпределени между всичките петима
съдии. Според предоставените общи справки, по всичките 20 дела съдиите са
се произнесли незабавно, със съдебен акт в деня на постъпване на молбата по
чл. 390 ГПК. По съдии делата са разпределени както следва:

- през 2017 г.: съдия Гергана Кузманова – 2 дела; съдия Сийка
Златанова – 2 дела; съдия Райна Русева – 2 дела, съдия Петя
Оджакова – 2 дела и съдия Петър Маргаритов – 2 дела;
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- през 2018 г.: съдия Гергана Кузманова – 1 дело; съдия Сийка
Златанова – 3 дела; съдия Райна Русева – 3 дела, съдия Петя
Оджакова – 1 дело и съдия Петър Маргаритов – 2 дела.

Бяха проверени:
Ч.гр.д. № 263/2017 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на

06.03.2017 г. по молба за обезпечаване на бъдещ иск чрез налагане на
възбрана върху недвижим имот. Молбата е депозирана на същата дата и
делото е разпределено на докладчик незабавно. С определение от 06.03.2017
г. съдът е оставил молбата без уважение и съобщение на молителя е
изпратено също незабавно.

Ч.гр.д. № 369/2018 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на
02.04.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК за запор на банкови сметки, посочени в
молбата. С определение от 02.04.2018 г. съдът е допуснал исканото
обезпечение, определил е двуседмичен срок за предявяване на иска, считано
от връчване на съобщението за постановеното определение, указал е на
молителя да представи доказателства за предявяване на иска и последиците
от непредставянето на такива.

Ч.гр.д.  № 609/2017 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 22.05.2017
г. по молба от същата дата за допускане на обезпечение чрез налагане на
запор върху банкови сметки. С определение от същата дата съдът е допуснал
исканото обезпечение, определил е двуседмичен срок за предявяване на
обезпечените искове, считано от датата на постановяване на определението,
указал е представяне на доказателства за предявяване на исковете и
последиците от неизпълнение на указанията. Обезпечителната заповед е
получена от пълномощника на 23.05.2017 г. С молба от 05.06.2017 г.
пълномощникът е поискал отмяна на допуснатото обезпечение, поради
постигнато споразумение. С определение от 06.06.2017 г. съдът е отменил
допуснатото обезпечение и е обезсилил издадената обезпечителна заповед.
Съобщения са изпратени на 07.06.2017 г.

Ч.гр.д.  № 848/2018 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 24.07.2018
г. по молба по чл. 390 ГПК за налагане на запор върху банкови сметки и е
разпределено на докладчик незабавно. С определение от 24.07.2018 г. съдът е
допуснал обезпечението, определил е двуседмичен срок за предявяването на
исковете, считано от датата на определението. Липсват указания за
представяне на доказателства за предявяването им и за последиците от
непредставянето на такива. Съобщение до молителя е изпратено на
25.07.2018 г. С молба от 07.08.2018 г. е представена искова молба с входящ
номер, като доказателство, че искът е предявен. На 04.09.2018 г. от ответника
е депозирана молба по чл. 402, ал. 1 ГПК. С разпореждане от същата дата
съдът е указал препис от молбата да се връчи на ищеца по обезпечения иск за
възражение в тридневен срок от връчване на преписа. Съобщение с препис от
молбата е изпратено на 05.09.2018 г. и е връчено на 10.09.2018 г. На
13.09.2018 г. е депозирано възражение. На 19.09.2018 г. делото е
преразпределено на съдия Маргаритов, поради отпуск на титуляря. С
определение от 19.09.2018 г. молбата на ответника е оставена без уважение.
Съобщенията с препис от акта са изпратени на същата дата.
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Ч.гр.д. № 260/2017 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
02.03.2017 г. по молба по чл. 390 ГПК за допускане на обезпечение чрез
налагане на възбрана. С определение от 02.03.2017 г. е допуснато исканото
обезпечение след внасяне на гаранция, определен е едномесечен срок за
предявяване на исковете, считано от датата на постановяване на
определението и са указани последиците от непредставяне на доказателство
за предявяването им. Препис от определението е изпратен на молителя на
06.03.2017 г., връчен на същата дата. Разликата от 4 дни от постановяване на
акта до изпращане на съобщение се обяснява с празничните, неприсъствени
дни от 03.03.2017 г. до 05.03.2017 г. Доказателство за внасяне на гаранцията е
представено на 06.03.2017 г. и е издадена обезпечителна заповед. На
06.03.2017 г. е постъпила молба за допълване на определението на съда с
Булстат на ответника. С определение от същата дата съдът го е оставил без
уважение, поради липса на такива данни в молбата и приложенията към нея.
По делото е постъпила нова молба в този смисъл на същата дата. С
определение от 07.03.2017 г., на основание чл. 250 ГПК, съдът е допълнил
определението си от 02.03.2017 г., за което съобщение е изпратено на същата
дата. С определение от 05.04.2017 г. съдът е отменил определението и
обезсилил обезпечителната заповед, след като е констатирал, че в указания
срок не са представени доказателства за предявяване на обезпечения иск. По
молба от 21.04.2017 г. за освобождаване на внесената гаранция, на същата
дата е постановено разпореждане за връчването й на ответника за възражение
и с определение от 13.06.2017 г. е постановено освобождаване на гаранцията.

Ч.гр.д. № 350/2018 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на
28.03.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ
иск чрез налагане на запор върху вземания. С разпореждане от 28.03.2018 г.
съдът е оставил без движение молбата с указания в еднодневен срок от
съобщаването на акта да уточни дали иска запор на банковите сметки или
запор на вземанията на ответника срещу трети лица. Съобщението е
изпратено незабавно и е връчено на същия ден. Уточнението е направено с
молба от същата дата. С определение от 28.03.2018 г. съдът е допуснал
исканото обезпечение чрез запор върху банкови сметки до претендирания
размер, определил е двуседмичен срок за предявяване на иска, считано от
датата на определението и последиците от непредставяне на доказателства за
предявяването му. Съобщение е изпратено незабано, връчено на 30.03.2018 г.
С молба от 11.04.2018 г. е представено доказателство за предявяване на иска,
представляващо искова молба и известие за доставяне в Софийския районен
съд.

Ч.гр.д. № 374/2017 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на
29.03.2017 г. по молба по чл. 390 ГПК чрез налагане на запор върху банкови
сметки. С определение от същата дата съдът е допуснал исканото
обезпечение до претендирания размер, определен е едномесечен срок за
предявяване на иска, без да е посочено от кой момент тече, и са указани
последиците от непредставяне на доказателства в тази връзка. С молба от
27.04.2017 г. е представена искова молба с входящ номер като доказателство
за предявяване на иска.
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Ч.гр.д. № 958/2018 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на
17.08.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ
иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот. Делото е разпределено
на случаен избор в деня на неговото образуване. В разпределението са
участвали двама съдии, като в протокола е отразено, че останалите са
изключени поради ползване на годишен отпуск. С определение от 17.08.2018
г. съдът е оставил без уважение молбата. Съобщение е изпратено на
20.08.2018 г.

Ч.гр.д. № 258/2017 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на
02.03.2017 г. по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск, постъпила
на същата дата, чрез налагане на „запор” върху недвижим имот. Делото е
разпределено на докладчик в деня на постъпване на молбата. С определение
от 02.03.2017 г. съдът е оставил без разглеждане молбата като процесуално
недопустима. За да постанови определение в този смисъл, съдът се е
мотивирал с нередовност на молбата, която не може да бъде отстранена
предвид незабавния характер на производството /позовал се е на определение
на Софийския апелативен съд по ч.гр.д. № 4656/2016 г./, както и с факта, че
поисканата обезпечителна мярка „запор върху недвижим имот – апартамент”,
не е предвидена в разпоредбата на чл. 397 ГПК. Посочено е, че съгласно
същата разпоредба обезпечението се извършва чрез налагане на възбрана
върху недвижим имот, запор на движими вещи, както и чрез други
подходящи мерки. Съобщение за определението е изпратено на същата дата.
Настоящият състав е приел, че в това производство не могат да се
отстраняват нередовности по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК, за разлика от
съдия Златанова по ч. гр. д. № 350/2018 г.

Ч.гр.д. № 847/2018 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на
23.07.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ
иск чрез запор върху банкови сметки на длъжника. Делото е разпределено в
деня на постъпване на молбата, първоначално на съдия Оджакова. Поради
ползване на годишен отпуск от съдията-докладчик  е преразпределено в 16,13
ч. на съдия Маргаритов. С определение от 24.07.2018 г. съдът е допуснал
исканото обезпечение до размера на претендираната сума, определил е
едномесечен срок за предявяване на иска, който тече от постановяване на
определението, указал е представянето на доказателства в тази връзка и
последиците от непредставянето им. Обезпечителната заповед е получена на
същата дата от пълномощник. С определение от 07.09.2018 г. съдът е отменил
на основание чл. 390, ал. 3 ГПК допуснатото обезпечение, след като е
констатирал, че в указания срок не е представено доказателство за
предявяване на иска. Липсва диспозитив за обезсилване на издадената
обезпечителна заповед.

КОНСТАТАЦИИ:
Производствата, образувани по молби с правно основание чл. 390

ГПК, са разпределяни от съдия Гергана Кузманова. Върху входящия печат не
е отбелязван часът на постъпване на молбите в съда. Протоколът за избор на
докладчик  съдържа часът, минутата и секундата на разпределението, което е
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извършено по всички дела в деня на постъпване на молбите. И през двете
години всички съдии, в това число наказателните, са участвали в
разпределението на тази категория дела при 100% натовареност.

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на молбата
за обезпечение на бъдещ иск като частни граждански. Разпределени са в деня
на постъпване на искането по чл. 390 ГПК, като от разпределението са
изключвани съдиите, които са в отпуск, предвид изискването за незабавно
произнасяне.

Делата са докладвани на съответния разпределен съдия също
незабавно. По всички проверени дела, определението е постановено в срока
по чл. 395, ал. 2 ГПК, в закрито заседание в деня на подаване на молбата по
чл. 390 ГПК, с изключение на едно – гр.д. № 847/2018 г. По това дело
определението за допускане на обезпечението е постановено на следващия
ден от подаване на молбата, предвид обстоятелството, че е извършено
първоначално разпределение с участие на съдия, ползващ отпуск, довело до
необходимост от преразпределяне на делото, извършено според приложения
протокол в 16:13 часа в деня на постъпване на молбата.

С определението, с което молбата е уважена и исканото обезпечение е
допуснато, съдиите определят срок за предявяване на иска, чието
обезпечение е поискано. Винаги се посочва и от кога започва да тече срока по
чл. 390, ал. 3, изр. първо ГПК – от постановяване на определението за
допускане на обезпечението, което е съобразено с т. 1 от ТР № 6/2013 от
14.03.2014 г., по т.д. № 6/2013 г.  на ВКС – ОСГТК.

Съдът следи служебно за представяне на доказателствата за предявен
в указания срок иск. По проверените дела са представени в срок надлежни
доказателства, предвид т. 2 от цитираното тълкувателно решение.

Би следвало, при отмяна допуснатото обезпечение на основание чл.
390, ал. 3 ГПК, съдът да постановява и изричен диспозитив за обезсилване на
издадената обезпечителна заповед.

По две от проверените дела / ч.гр.д. № 258/2017 г. и ч.гр.д.№ 350/2018
г./ се установи противоречива практика на съда досежно това, следва ли в
производството по допускане на обезпечение на бъдещ иск да се отстраняват
нередовности по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК, независимо от дадения срок,
предвид незабавния характер на производството и възможността да бъде
подадена друга молба. Следва да се отбележи, че по гр.д. № 350/2018 г. е
даден срок от 1 ден за отстраняване на нередовностите и предвид
изпълнението на указанията в деня на разпореждането, определението е
постановено също в деня на постъпване на молбата по чл. 390 ГПК. Въпросът
следва да се разреши от общото събрание на съдиите от РС – Смолян, тъй
като е принципен и касае практика, която следва да бъде уеднаквена.

    6.2. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК.
Заповедните производства са с най-голям дял в общия брой на

гражданските дела.
Образуваните заповедни производства през 2017 г. са 856 броя, от

които 698 – по чл. 410 ГПК и 158 – по чл. 417 ГПК. В края на годината са
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свършени 853 дела и са останали 3 висящи, образувани в последните дни на
м. декември.

Образуваните заповедни производства през 2018 г., са по-малко със
126 броя, а именно – 730 броя. От общо разгледаните през годината 733 дела
/заедно с трите несвършени от предходната година/, са свършени 728, висящи
в края на 2018 г. са били 5 дела, образувани в последните дни на м. декември.
Образуваните по чл. 410 ГПК дела са 580, а по чл. 417 ГПК – 150.

Проверените заповедни производства по чл. 410  и чл. 417 ГПК се
разпределят и разглеждат от всички съдии в РС – Смолян, като през 2017 г.
двамата наказателни съдии участват в разпределението с различен процент
натовареност от гражданските. Тримата граждански съдии са със 100 %, а
двамата наказателни с 30 % през месец януари, а в останалата част от
годината – на 50 %. Натовареността през 2018 год. е еднаква за всичките
петима съдии в РС – Смолян, разглеждащи производства по чл. 410 и чл. 417
ГПК – 100 %, с изключение на м. януари, в който наказателните съдии
участват на 50%.  Делата са разпределяни автоматично между всички
районни съдии, които са на работа, при изключване на отсъстващите по
обективни причини,  при съответната натовареност за 2017 г. и 2018 г.
Разпределението е извършвано в деня на образуване на делото от
зам.председателя – съдия Кузманова или от председателя – съдия
Маргаритов.

6.2.1. Заповедни производства по чл. 410 ГПК, образувани през
2017 г.

Бяха проверени следните частни граждански дела:
ч.гр.д. № 1261/2017 г.  – докладчик съдия Кузманова.
ч.гр.д. № 55/2017 г. – докладчик съдия Русева;
ч.гр.д. № 70/2017 г. – докладчик съдия Златанова;
ч.гр.д. № 380/2017 г. – докладчик съдия Оджакова;
ч.гр.д № 541/2017 г. – докладчик съдия Маргаритов.
Горепосочените дела са образувани от съдия Кузманова с изключение

на ч.гр.д. № 541/2017 г., образувано от съдия Маргаритов. Всички дела са
образувани в деня на постъпване на заявлението по чл. 410 ГПК, с
изключение на ч.гр.д. № 70/2017 г., образувано на следващия ден от
постъпване на заявлението по чл. 410 ГПК. По всички дела с оглед
изискването на чл. 411,  ал. 1 ГПК е извършена служебна проверка на
местната подсъдност чрез справка в НБДН относно адресите на длъжника.

От проверените дела по три, а именно: ч.гр.д. № 70/2017 г.; ч.гр.д.  №
380/2017 г.  и ч.гр.д. № 1261/2017 г., са издадени заповеди за изпълнение на
парично задължение по чл. 410 ГПК. По първото и третото дело заповедите
са издадени в 7-дневен срок, а по второто – в 11-дневен срок. Съобщения до
заявителя и длъжника са изпратени на следващия ден или в тридневен срок от
постановяване на заповедта. Не са постъпили възражения от длъжника по
реда на чл. 414 ГПК. В срок от 3 дни от изтичане на срока за възражение по
ч.гр.д. № 1261/2017 г., 10 дни след изтичане на срока по ч.гр.д. № 380/2017 г.
и 11 дни след изтичане на срока по ч.гр.д. №70/2017 г., съдията докладчик е
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постановил разпореждане за издаване на ИЛ въз основа на влязлата в сила
заповед по чл. 410 ГПК и е наредил да се извърши надлежно отбелязване за
това върху заповедта за изпълнение. И по трите проверени дела ИЛ са
получени, като е извършено надлежно отбелязване за издаването им.

По ч.гр.д. № 55/2017 г., с разпореждане, постановено в 7-дневен срок
от постъпване на документите, съдът е отхвърлил заявлението изцяло, като е
приел, че е нередовно предвид липсата на подпис на заявителя. Съдът се е
позовал на ТР № 4 от 18.06.2014 г. по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС.
/изм. чл. 411, ал. 2, т. 1 ГПК – ДВ бр. 86 от 2017 г./.

По ч.гр.д. № 541/2017 г. е постановено разпореждане на следващия
ден от постъпване на книжата в съда, с което е отхвърлено заявлението в
частта за претендирани разноски. Разпоредено е издаване на заповед за
изпълнение за претендираните вземания. Заповедта за изпълнение на парично
задължение е издадена на същата дата. В срока по чл. 414 ГПК не е
постъпило възражение от ответника. Разпореждането за издаване на ИЛ е
постановено на 07.06.2017 г., като съобщението на длъжника е било връчено
на 09.05.2017 г. За издаването на ИЛ е извършено надлежно отбелязване
върху заповедта.

   6.2.2. Заповедни производства по чл. 410 ГПК, образувани през
2018 г.

Бяха проверени следните частни граждански дела:
            ч.гр.д. № 238/2018 г. – докладчик съдия Русева;
            ч.гр.д. № 376/2018 г. – докладчик съдия Златанова;
            ч.гр.д. № 468/2018 г. – докладчик съдия Кузманова;
            ч.гр.д. № 678/2018 г.  – докладчик съдия Оджакова;
            ч.гр.д. № 834/2018 г. – докладчик съдия Маргаритов.
           Горепосочените дела са образувани от съдия Кузманова. Всички дела
са образувани в деня на постъпване на заявлението по чл. 410 ГПК. По
всички дела с оглед изискването на чл. 411, ал. 1 ГПК е извършена служебна
проверка за местната подсъдност чрез справка в НБДН относно адресите на
длъжника.

По ч.гр.д. № 238/2018 г. заповедта по чл. 410 ГПК е издадена 5 дни
след постъпване на заявлението. Съобщенията до страните са изпратени в
деня на издаване на заповедта. Съобщението на ответника е върнато
невръчено, поради ненамирането му на адреса. Разпоредено е извършване на
справка в ИС на НАП, връчване на съобщението на адреса по месторабота на
ответника, както и да се извърши връчване по чл. 47 ГПК по настоящия
адрес. Съобщението е връчено на 30.04.2018 г. На същата дата от длъжника е
постъпило възражение и с разпореждане от 09.05.2018 г. по чл. 415 ГПК
съдът е указал на заявителя възможността за предявяване на иск в
едномесечен срок, както и задължението за представяне на доказателства за
предявяването му в посочения срок и последиците от неизпълнението на това
задължение. Съобщението е връчено на заявителя на 18.05.2018 г. С
определение от 25.06.2018 г., поради непредставени доказателства до
19.06.2018 г., когато е изтекъл едномесечния срок, съдът е обезсилил
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издадената заповед по чл. 410 ГПК и е прекратил заповедното производство.
Съдебният акт не е обжалван.

По ч.гр.д. № 376/2018 г. заповедта по чл. 410 ГПК е издадена на
04.04.2018 г., т.е. един ден след постъпване на заявлението. Съобщенията до
страните са изпратени на 05.04.2018 г.  На един от длъжниците съобщението
е връчено лично на 19.04.2018 г. На другия длъжник съобщението също е
връчено лично, но не е отбелязана датата. В изпълнение на разпореждане на
съдията от 11.05.2018 г. на 15.05.2018 г. е изпратено писмо до кметството в
с.Смилян, с което са изискани обяснения от връчителя, досежно датата на
връчване на съобщението. В тази връзка на 21.08.2018 г. е постановено
разпореждане, с което от длъжностното лице по връчване на съдебните книжа
в кметството на с.Смилян са изискани обяснения в 3-дневен срок защо не е
изпълнено разпореждане на съда за посочване на датата на връчване на
заповедта по чл. 410 ГПК. По делото не се установи изрично разпореждане за
издаване на ИЛ. Върху заповедта за изпълнение има отбелязване, че ИЛ е
издаден на 24.08.2018 г., получен на 24.10.2018 г. Според отбелязването ИЛ е
издаден за цялата сума по заявлението, но не е ясно дали е издаден срещу
двамата длъжници или срещу един от тях.

По останалите три частни граждански дела : ч.гр.д. № 468/2018 г.;
ч.гр.д. № 678/2018 г. и ч.гр.д. № 834/2018 г. не са постъпили възражения.
Заповедите по чл. 410 ГПК  са издадени в срок от 5 до 8 дни от постъпване на
заявлението по чл. 410 ГПК. Постановени са разпореждания за издаване на
ИЛ в различен срок от изтичане на срока по чл. 414 ГПК: по ч.гр. д. №
468/2018 г. в 4-дневен срок, по ч.гр.д. № 678/2018 г. – в 27-дневен срок и по
ч.гр.д. № 834/2018 г. – в 7-дневен срок.

   6.2.3. Заповедни производства по чл. 417 ГПК, образувани през
2017 г.

Ч.гр.д. № 57/2017 г. е образувано от съдия Кузманова на 18.01.2017 г.
по постъпило на същата дата заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено е
на съдия Кузманова  на същата дата автоматично между петимата съдии в РС
– Смолян, като гражданските съдии участват на 100 %, наказателните – на 30
%. За докладчик е определена съдия Кузманова. На 20.01.2017 г. е извършена
справка в НБДН, съобразно чл. 411 ГПК. Заповедта за изпълнение по чл. 417
ГПК е издадена на 23.01.2017 г. Съобщение за връчването й е изпратено на
заявителя на 24.01.2017 г., връчено на 31.01.2017 г. На 20.02.2017 г. е
постъпила молба от заявителя с искане за поправка на ОФГ в издадената
заповед, досежно началната дата на законната лихва. С разпореждане от
22.02.2017 г. съдът е отстранил допуснатата в заповедта ОФГ. На 25.10.2017
г. е получено писмо от КЧСИ, към което е приложено копие от покана за
доброволно изпълнение до длъжника по образуваното срещу него ИД, с която
му е връчена заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК. Върху
придружителното писмо съдията докладчик е поставил резолюция КД.
За издадения ИЛ са извършени надлежни отбелязвания върху документа по
чл. 417, т. 2 ГПК и върху заповедта по чл. 417 ГПК.
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Ч.гр.д. № 58/2017 г. е образувано от съдия Кузманова на 18.01.2017 г.
по постъпило на същата дата заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено е
на същата дата автоматично между петимата съдии в РС – Смолян, като
гражданските съдии участва на 100 %, наказателните – на 30 %. За докладчик
е определена съдия Русева. На 19.01.2017 г. е извършена справка в НБДН
съобразно чл. 411 ГПК. Заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК е издадена
на 25.01.2017 г. Съобщение за връчването й е изпратено на заявителя на
26.01.2017 г., връчено на 06.02.2017 г.  На 01.03.2017 г. е получено писмо
от КЧСИ, към което е приложено копие от покана за доброволно изпълнение
до длъжника по образуваното срещу него ИД, с която му е връчена заповедта
за изпълнение по чл. 417 ГПК. Върху придружителното писмо съдията
докладчик е поставил резолюция КД. За издадения ИЛ са извършени
надлежни отбелязвания върху документа по чл. 417, т. 2 ГПК и върху
заповедта по чл. 417 ГПК.

Ч.гр.д. № 517/2017 г. е образувано от съдия Кузманова на 02.05.2017
г. по постъпило на 28.04.2017 г. заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено
е на същата дата автоматично между петимата съдии в РС – Смолян, като
гражданските съдии участва на 100 %, наказателните – на 50 %. За докладчик
е определен съдия Маргаритов. На 03.05.2017 г. е извършена справка в НБДН
съобразно чл. 411 ГПК. Заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК е издадена
на 03.05.2017 г. Съобщение за връчването й е изпратено на заявителя на
09.05.2017 г., връчено на 23.05.2017 г. На 21.11.2017 г. е получено писмо
от ДСИ, към което е приложено копие от покана за доброволно изпълнение
до длъжника по образуваното срещу него ИД, с която му е връчена заповедта
за изпълнение по чл. 417 ГПК. За издадения ИЛ са извършени надлежни
отбелязвания върху документа по чл. 417, т. 2 ГПК и върху заповедта по чл.
417 ГПК.

Ч.гр.д. № 679/2017 г. е образувано от съдия Кузманова на 08.06.2017
г. по постъпило на същата дата заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено е
на същата дата автоматично между петимата съдии в РС – Смолян, като
гражданските съдии участва на 100 %, наказателните – на 50 %. За докладчик
е определена съдия Златанова. На 09.06.2017 г. е извършена справка в НБДН
съобразно чл. 411 ГПК. Заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК е издадена
на 09.06.2017 г. Съобщение за връчването й е изпратено на заявителя на
12.06.2017 г., връчено на 19.06.2017 г. По делото не е получено съобщение по
чл. 418, ал. 5 ГПК. За издадения ИЛ са извършени надлежни отбелязвания
върху документа по чл. 417, т. 2 ГПК и върху заповедта по чл. 417 ГПК.

Ч.гр.д. № 1369/2017 г. е образувано от съдия Кузманова на 09.11.2017
г. по постъпило на 08.11.2017 г. заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено
е на същата дата автоматично между петимата съдии в РС – Смолян, като
гражданските съдии участват на 100 %, наказателните – на 50 %. За
докладчик е определена съдия Оджакова. Няма данни по делото за извършена
справка в НБДН съобразно чл. 411 ГПК. Заповедта за изпълнение по чл. 417
ГПК е издадена на 14.11.2017 г. Съобщение за връчването й е изпратено на
заявителя на 15.11.2017 г., връчено на 27.11.2017 г.  По делото не е получено
съобщение по чл. 418, ал. 5 ГПК. За издадения ИЛ са извършени надлежни
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отбелязвания върху документа по чл. 417, т. 2 ГПК и върху заповедта по чл.
417 ГПК.

   6.2.4. Заповедни производства по чл. 417 ГПК, образувани през
2018 г.

Ч.гр.д. № 106/2018 г. е образувано от съдия Кузманова на 29.01.2018
г. по постъпило на 26.01.2018 г. заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено
е на същата дата автоматично между петимата съдии в РС – Смолян, като
гражданските съдии участва на 100 %, наказателните – на 50 %. За докладчик
е определена съдия Русева. На 30.01.2018 г. е извършена справка в НБДН
съобразно чл. 411 ГПК. С разпореждане от 31.01.2018 г. съдията е отхвърлил
изцяло заявлението. Съобщение ведно с разпореждането е изпратено на
заявителя на 31.01.2018 г., връчено на 19.02.2018 г. Не е обжалвано и е влязло
в сила.

Ч.гр.д. № 109/2018 г. е образувано от съдия Кузманова на 29.01.2018
г. по постъпило на 26.01.2018 г. заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено
е на същата дата автоматично между петимата съдии в РС – Смолян, като
гражданските съдии участва на 100 %, наказателните – на 50 %. За докладчик
е определена съдия Златанова. На 30.01.2018 г. е извършена справка в НБДН
съобразно чл. 411 ГПК.  Заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК е издадена
на 31.01.2018 г. Съобщение за връчването й е изпратено на заявителя на
02.02.2018 г., връчено на 05.02.2018 г. На 20.02.2018 г. е получено писмо
от ДСИ, към което е приложено копие от покана за доброволно изпълнение
до длъжника по образуваното срещу него ИД, с която му е връчена заповедта
за изпълнение по чл. 417 ГПК. За издадения ИЛ са извършени надлежни
отбелязвания върху документа по чл. 417, т. 2 ГПК и върху заповедта по чл.
417 ГПК.

Ч.гр.д. № 656/2018 г. е образувано от съдия Кузманова на 31.05.2018
г. по постъпило на същата дата заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено е
на същата дата автоматично между петимата съдии в РС – Смолян при 100 %
участие на всички съдии. За докладчик е определена съдия Кузманова. На
01.06.2018 г. е извършена справка в НБДН съобразно чл. 411 ГПК. Заповедта
за изпълнение по чл. 417 ГПК е издадена на 04.06.2018 г. Съобщение за
връчването й е изпратено на заявителя на 05.06.2018 г., връчено на 18.06.2018
г. На 24.10.2018 г. е получено писмо от ДСИ, към което е приложено копие от
покана за доброволно изпълнение до длъжника по образуваното срещу него
ИД, с която му е връчена заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК. За
издадения ИЛ са извършени надлежни отбелязвания върху документа по чл.
417, т. 2 ГПК и върху заповедта по чл. 417 ГПК.

Ч.гр.д. № 841/2018 г. е образувано от съдия Кузманова на 23.07.2018
го по постъпило на 20.07.2018 г. заявление по чл. 417, т. 1 ГПК. Разпределено
е на 23.07.2018 г. автоматично между четирима съдии в РС – Смолян при 100
% участие на всеки от тях, като е изключена съдия Русева, в отпуск от
25.07.2018 г. до 17.08.2018 г. За докладчик е определена съдия Оджакова. На
23.07.2018 г. е извършена справка в НБДН, съобразно чл. 411 ГПК. Заповедта
за изпълнение по чл. 417 ГПК е издадена на 31.07.2018 г. Съобщение за
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връчването й е изпратено на заявителя на 02.08.2018 г., връчено на 03.08.2018
г. По делото не е получено съобщение по чл. 418, ал. 5 ГПК. За издадения ИЛ
са извършени надлежни отбелязвания върху документа по чл 417, т. 1 ГПК и
върху заповедта по чл. 417 ГПК.

Ч.гр.д. № 919/2018 г. е образувано от съдия Кузманова на 09.08.2018
г. по постъпило на 08.08.2018 г. заявление по чл. 417, т. 2 ГПК. Разпределено
е на същата дата автоматично между трима съдии в РС – Смолян при 100 %
участие на всеки от тях, като са изключени съдия Русева и съдия Златанова, в
отпуск. За докладчик е определен съдия Маргаритов. На 10.08.2018 г. е
извършена справка в НБДН, съобразно чл. 411 ГПК. Заповедта за изпълнение
по чл. 417 ГПК е издадена на 10.08.2018 г. Съобщение за връчването й е
изпратено на заявителя на 13.08.2018 г., връчено на 16.08.2018 г. По делото
не е получено съобщение по чл. 418, ал. 5 ГПК. За издадения ИЛ са
извършени надлежни отбелязвания върху документа по чл. 417, т. 2 ГПК и
върху заповедта по чл. 417 ГПК.

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

частни граждански дела. Разглеждат се от всички съдии в РС – Смолян, като
през 2017 г. двамата наказателни съдии участват в разпределението с
различен процент натовареност от гражданските. Тримата граждански съдии
са със 100 %, а двамата наказателни с 30 % през месец януари, а в останалата
част от годината – на 50 %. Натовареността през 2018 год. е еднаква за
всичките петима съдии в РС – Смолян, разглеждащи производства по чл. 410
и чл. 417  ГПК – 100 %, с изключение на м. януари, в който наказателните
съдии участват на 50%.  Делата са разпределени автоматично между всички
районни съдии, които са на работа, при изключване на отсъстващите по
обективни причини,  при съответната натовареност за 2017 г. и 2018 г.
Образуването и разпределението се извършва от зам.председателя – съдия
Кузманова или от председателя – съдия Маргаритов.

Делата по чл. 410 ГПК се образувани в деня на постъпване на
заявлението по чл. 410 ГПК, с изключение на ч.гр.д. № 70/2017 г., образувано
на следващия ден от постъпване на заявлението по чл. 410 ГПК. По всички
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.

Само по две от проверените дела /ч.гр.д. № 541/2017 г. и ч.гр.д. №
376/2018 г./ съдът е разгледал заявлението и е постановил разпореждането в
тридневния срок по чл. 412, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК. По всички останали дела
съдът се е произнесъл в срок от 5 дни до 8 дни, а по ч.гр.д. № 380/2017 г. – в
11-дневен срок.

По делата, по които не са постъпили възражения от длъжниците в
установения по чл. 414, ал. 2 двуседмичен срок от връчване на заповедта,
съдията е постановил нарочно разпореждане за издаване на изпълнителен
лист. Такова разпореждане не се установи единствено по ч.гр.д. № 376/2018
г., въпреки че е отбелязано издаването на изпълнителен лист. Разпореждането
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за издаване на изпълнителен лист, респ. издаването на изпълнителния лист по
ч.гр.д. № 376/2018 г., е постановено в различни срокове от влизане на
заповедта за изпълнение в сила: 3, 4, 7, 10,11,14,27 дни. Изпълнителният лист
по ч.гр.д. № 376/2018 г. е издаден след три месеца и 2 седмици, ако приемем,
че съобщението до длъжника без дата на връчване, е връчено на датата, в
която то е върнато в съда /най-късната възможна/.

По едно от проверените дела по чл. 410 ГПК  е постъпило възражение
от длъжника. Разпореждането по чл. 415 ГПК е постановено  в 9-дневен срок
от постъпването му. В 8-дневен срок от изтичане на едномесечния срок за
заявителя, от когото не са постъпили доказателства за предявяване на иск,
съдът е обезсилил издадената заповед и е прекратил заповедното
производство.

От всичките десет проверени заповедни производства, образувани по
чл. 417 ГПК през 2017 г. и 2018 г., 6 са образувани на следващия работен ден
от постъпване на заявлението /по 4 от тези 6 дела заявлението е постъпило в
петък и делото е образувано в понеделник, т.е. на третия ден от постъпване на
заявлението/ и 4 – в деня на постъпването му в съда. По всички дела с оглед
изискването на чл. 411, ал. 1 ГПК е извършена служебна проверка за местната
подсъдност чрез справка в НБДН относно адресите на длъжника, приложена
по делото. По девет от проверените дела паричното задължение е по чл. 417,
т. 2 ГПК и по едно – по чл. 417, т. 1 ГПК.

Заповедите за изпълнение са издадени в различни срокове.
Тридневният срок от постъпване на заявлението по чл. 412, ал. 2, вр. ал. 1
ГПК е спазен стриктно по ч.гр.д № 679/2017 г и ч.гр.д. № 919/2018 г. По
останалите дела съдиите се произнесли в  срокове от 4 дни до 11 дни от
постъпване на заявлението, но ако се има предвид датата на която делата са
им докладвани /след извършеното образуване и разпределение/,  тридневният
срок не е спазен от съдията-докладчик по ч.гр.д. №№ 57/2017 г., 58/2017 г.,
1369/2017 г., 656/2018 г. и 841/2018 г.

По всички проверени заповедни дела са извършени надлежни
отбелязвания за издадените изпълнителни листове, върху заповедта за
изпълнение /по чл. 410 и чл. 417 ГПК/ и върху приложения писмен документ,
на който се основава вземането – по чл. 417 ГПК, съобразно разпоредбите на
чл. 416 и чл. 418, ал. 2 ГПК.

11. Обявени съдебни актове извън сроковете  по чл. 235 от ГПК и
чл. 316 ГПК

През 2017 г. са постановени общо 1316 решения, от които 342 – от
съдия Кузманова, 339 – от съдия Златанова, 335 – от съдия Русева, 151 – от
съдия Оджакова и 149 – от съдия Маргаритов.

 През 2018 г. общият брой постановени решения е 1213, от които 292 –
от съдия Кузманова, 291 – от съдия Златанова, 298 – от съдия Русева, 158 – от
съдия Оджакова и 174 - от съдия Маргаритов.

Според предоставените справки, постановените след изтичане на
едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК решения по граждански дела са
изключение в практиката на съдиите. През 2017 г. две съдебни решения са
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постановени от съдия Гергана Кузманова 18 дни след изтичане на
предвидения процесуален срок, което сочи на несъществено закъснение при
обявяването на съдебния акт. Останалите 7 акта са постановени и обявени  от
1 до 7 дни след изтичане на едномесечния срок, като по 3 акта срокът е
изтичал в петъчен ден, а делото с постановеното решение е предадено в
понеделник.

През 2018 г. също се констатираха само 2 съдебни решения,
постановени  28 и 34 дни след изтичане на едномесечния срок от съдия
Кузманова. Останалите посочени в справката решения са постановени от 1
ден до 3 дни след изтичане на процесуалния срок, 2 – 6,7 дни след изтичане
на срока.

Съдия Сийка Златанова няма постановени извън едномесечния срок
решения.

Всички граждански съдии са постановили съдебните решения по
разпределените им за разглеждане дела в установените процесуални срокове,
или в разумни срокове. Налага се извод за трайно установена добра практика
по отношение спазването не само на сроковете за разглеждане на делата, но и
за постановяване на съдебните актове.

Предоставената справка скочи на спазване и на процесуалния
двуседмичен срок по чл. 316 ГПК за постановяване на решенията по бързите
производства, образувани по реда на чл. 310 ГПК. Отклонението от
предвидения срок само по три дела за период от 3 до 6 дни е несъществено.
Съдия Кузманова няма постановени решения извън срока по чл. 316 ГПК.

12. Отводи по граждански дела през 2017 г. и 2018 г.
През 2017 г. общият брой отводи по граждански дела в РС – Смолян

възлиза на 19, по 18 дела. По едно от делата – гр.д. № 612/2017 г. отвод са си
направили двама съдии. Съдия Гергана Куманова се е отвела от
разглеждането на едно дело през 2017 г., съдия Сийка Златанова – по 13 дела,
а съдия Райна Русева – по 5. Осемнадесет от отводите  са основани на чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК, като определенията са мотивирани, обстоятелствата са
посочени конкретно. Основанието за отвод по гр.д. № 706/2017 г. е чл. 22, ал.
1, т. 2 ГПК.

През 2018 г. отводите по граждански дела са значително по-малко – 8,
по 7 дела. Съдия Кузманова и съдия Оджакова се се отвели от разглеждането
на 1 дело, съдия Златанова – по 2 дела и съдия Русева – по 4 дела. Отводите
на съдия Русева са основани на чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК,у останалите – на чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК. Всеки акт е мотивиран с конкретно изложение по
обстоятелствата.

Може да се направи извод, че в съда не се извършват немотивирани,
неоправдани и несъстоятелни отводи. Постановените актове за отстраняване
от разглеждане на делата са своевременни, делата са преразпределени
незабавно и не се констатира забавяне на производството, с оглед
направените отводи.
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IV.    ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА
ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТТА ПО ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВА В  РС - СМОЛЯН

  Общото организационно и административно ръководство на Районен
съд – Смолян се осъществява от административния ръководител –
председател на съда, съобразно правомощията по чл. 80 ЗСВ. При
изпълнението на своите функции той е подпомаган от  заместник
административния ръководител – заместник председателя на съда и
административния секретар.

Административен ръководител-председател на РС – Смолян е съдия
Петър Христов Маргаритов, встъпил в длъжност първоначално на 07.03.2014
г. и повторно избран на 23.04.2019 г., встъпил  на 02.05.2019 г.

Зам.административен ръководител-зам.председател на РС – Смолян  е
съдия Гергана Нинова Кузманова, встъпила в длъжност на 07.12.2009 г.

  Административен секретар на съда е госпожа М.К.
Всичките петима съдии в РС – Смолян  в началото на 2017 г. са имали

ранг на съдия в Апелативен съд, а през 2017 г. 4 от тях  придобиват ранг –
съдия във ВКС и ВАС. Както през 2017 г., така и през 2018 г.  няма промени в
титулярите на съставите. През двете години няма командировани  съдии от
РС – Смолян и в РС – Смолян.

Според въведената в съда частична специализация съдия Петър
Маргаритов и съдия Петя Оджакова разглеждат преимуществено наказателни
дела. Съдиите Гергана Кузманова, Сийка Златанова и Райна Русева
разглеждат преимуществено граждански дела.
           През 2017 г., въз основа на заповед № 199827.07.2017 г. на
председателя на съда, за периода от 27.07.2017 г. до 31.08.2017 г.,  на
наказателните съдии Оджакова и Маргаритов са разпределяни на случаен
принцип делата по шифър 0100 от номенклатурата на статистическите кодове
по граждански дела.
            На проведеното на 17.01.2018 г. общо събрание на съдиите от РС –
Смолян е взето единодушно решение, с оглед голямата натовареност на
съдиите, разглеждащи граждански дела, през 2018 г. наказателните съдии
Петър Маргаритов и Петя Оджакова  да бъдат включени на 100% при
разпределението на частните граждански дела – заповедни производства.
Издадена е заповед № 24/22.01.2018 г. на председателя на съда, според която
заповедните дела се разпределят и на наказателните съдии, считано от
01.02.2018 г., при процент на натовареност – 100%. Със заповед №
134/27.04.2018 г. наказателните съдии, за периода от 27.04.20128 г. до
04.05.2018 г., при 100% натовареност, са включени в случайното
разпределение на делата по шифър 0100 от Номенклатурата на
статистическите кодове по граждански дела по чл. 16б ЗСП. В периода на
съдебната ваканция съдиите Маргаритов и Оджакова са включени в
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системата за случайно разпределение по групите дела по чл. 310, ал. 1 ГПК –
бързи производства, производства по реда на ЗЗДН, ЗСП, ЗЗДетето и други,
налагащи постановяване на съдебни актове в регламентирани кратки
процесуални срокове.

Книжата, по които се образуват граждански дела се предават най-
късно на следващия ден от постъпването им на зам.административния
ръководител, който образува делото, ако са налице процесуалните
изисквания, като определя вида, групата и съдията-докладчик на принципа на
случайния подбор, чрез програмата за случайното разпределение на делата, в
централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/. При отсъствие
на зам.председателя, гражданските дела се образуват и разпределят от
председателя на съда, а в редките случаи на отсъствие на двамата
административни ръководители тази дейност се осъществява от съдия,
определен с изрична заповед на председателя на съда. В системата
разпределящият се идентифицира с електронен подпис, потребителско име и
парола.

След разпределението делото се предава в деловодство, където се
окомплектова, подвързва и подготвя за доклад.

Според действащите в РС – Смолян Вътрешни правила за
разпределение на делата, актуализирани със заповед № 333/17.11.2017 г., с
последна актуализация към 22.01.2019 г., разпределението на делата в съда се
извършва на принципа на случайния подбор, чрез централизираната система
за разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването им. В
системата разпределящият се идентифицира с електронен подпис,
потребителско име и парола. Наказателните дела се разпределят от
председателя на съда, гражданските – от зам.председателя на съда. При
отсъствие на административните ръководители, със заповед се определя
заместващ съдия. Начините а разпределение на делата са: автоматично, ръчно
и по дежурство, като последната опция не се използва по граждански дела.

Съдията-докладчик може да бъде заменен при спазване на случайния
подбор, като изрично се посочват причините за извършеното
преразпределение.

При по-продължително отсъствие на съдията-докладчик /например –
отпуск, болничен/, той е длъжен да пренасрочи своевременно делата, като не
забавя съществено хода им. При невъзможност за пренасрочване, делата се
докладват на административните ръководители за преразпределението им.
Определеният нов докладчик има право на преценка дали да разгледа делото
на датата, на която е било насрочено, или да определи друга дата за
заседанието. Предвидено е новоопределеният докладчик да приключи
разглеждането на преразпределеното дело.

При отсъствия на съдията-докладчик, извън описаните по-горе и при
необходимост от спешно администриране по делата, те се докладват на
съответния дежурен съдия за провеждане на съответното
закрито/разпоредително заседание.

Заложена е 100% натовареност на всички съдии по граждански дела,
която може да бъде променяна само с изрична заповед на председателя на
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съда. За извършеното разпределение на делото се съставя протокол, който
съдържа задължителни реквизити, подписва се с квалифициран електронен
подпис, разпечатва се и се прилага по съответното дело.

Работата по време на съдебната ваканция е организирана съгласно чл.
329 и сл. ЗСВ. През съдебната ваканция се утвърждават и графици за
дежурства на съдии и съдебни служители.

Според предоставените справки за общата и действителна
натовареност на съдиите в РС – Смолян, средно месечно разгледаните дела от
съдия през 2017 г. са около 47 броя, а през  2018 г. – около 45 броя. Средно
месечно свършените дела са около 42 през 2017 г и 40 през 2018 г. Годишната
индивидуална натовареност според справката по СИНС варира от 119,66 до
179,58, като най-висока е на административния и зам.административния
ръководители. Според обобщените данни за натовареността на съдиите по
щат, действителната и индивидуалната натовареност по СИНС, може да се
направи извод, че РС – Смолян попада в групата на съдилищата с по-висока
от средната натовареност за страната.

През 2017 г. приключените в тримесечен срок граждански
производства съставляват приблизително 79% от всички разглеждани през
годината дела.  С продължителност до 1 година са производства, образувани
и разгледани по общия исков ред, които са общо 27 на брой, а
продължителите над една година, от същия вид граждански дела, са 18 броя.

Процентът на свършените в срок до 3 месеца граждански дела през
2018 г. е около 71%. Намалели са с 8% свършените в тримесечен срок
граждански дела, в сравнение с тези през 2017 г. Продължителите повече от
една година 18 производства са по образуваните по общия исков ред
граждански дела, което е по-малко с 9 от същите дела през 2017 г.

При проверката в РС – Смолян не се установиха граждански дела,
чието разглеждане и решаване да е продължило извън рамките на разумния
срок. Всички граждански дела се образуват при спазване на разпоредбата на
чл. 80 ПАС.

Проверените граждански производства, разгледани по общия исков
ред, както през 2017 г., така и през 2018 г. са образувани и разпределени от
съдия Гергана Кузманова – зам. председател, а в нейно отсъствие – от
председателя на съда, съобразно Вътрешните правила за разпределение на
делата.

Делата са образувани и разпределяни в деня на постъпването, или най-
късно на следващия работен ден, при участие на тримата граждански съдии,
на 100%, вкл. зам.председателят, като се отчита и натовареността в
съответната група дела. Актът за образуване на делото е под формата на
печат по  утвърден образец. Докладват се незабавно на определения съдия-
докладчик.

Проверяващите установиха само 5 граждански дела, образувани през
2017 г.  и неприключени към началната дата на проверката. По всички дела
причината за продължителността на производството е в неизпълнените
съдебни поръчки чрез Министерство на правосъдието на Р България /МП/ до
Руската Федерация. От образуваните през 2018 г. неприключените към края
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на м. май 2019 г. граждански производства по общия исков ред са 23, от
които в края на годината са образувани 15.

Проверката на приключените, образувани през 2017 г.  и 2018 г.
граждански дела по общия исков ред установи спазване на основното начало
по чл. 13 ГПК за разглеждане на делата в разумен срок. Проверката по
редовността на исковата молба, която приключва с разпореждане за оставяне
на исковата молба без движение, или с разпореждане по чл. 131 ГПК, се
извършва в различни срокове  от незабавно до 1 месец. Нередовностите се
отстраняват пълно и еднократно.

Съобщенията по чл. 131 ГПК се изпращат до страната най-късно на
следващия ден от постановяване на разпореждането. Размяната на книжата
продължава обичайно около месец и половина, най-много два. Изключенията
се обясняват с проблеми около установяване на действителния адрес на
ответниците, необходимостта от служебни проверки за регистрираните
постоянен и настоящ адреси, адрес по месторабота чрез НАП, изпращане на
съобщения с изрични указания до длъжностното лице по връчване на
книжата, залепване на уведомления по реда на чл. 47 ГПК, както и при
отклонения от обичайното развитие на процеса – при упражняване на правата
по чл. 211, чл. 212  и чл. 219 ГПК, предявяване на обратни искове.

Към постановяване на определението по чл. 140 ГПК съдиите
пристъпват след изтичане на едномесечния срок за писмен отговор по чл. 131
ГПК, независимо дали отговорът е постъпил по-рано. В това отношение се
констатира постоянна и непротиворечива практика. Срокът, в който се
произнасят, респ. извършват подготовката за провеждане на открито
заседание,  варира от 3 дни до 1 месец. По всяко от проверените дела
определението по чл. 140 ГПК съдържа проект на доклад, който е пълен,
подробен и ясен, Първото о.с.з. се насрочва до 1 месец, по-рядко – до 2
месеца. Всяко следващо с.з. се отлага за срок около 1 месец и по -кратък.
Причините за отлагане на съдебните заседания са предимно обективни.
Констатира се и отсрочване на с.з. по молби най-вече на пълномощници на
страните, които се уважават от съда.

Извършената добра и задълбочена подготовка на делата за
разглеждането им в открито о.с.з.  води и до приключване на голяма част от
производствата в едно съдебно заседание. Проверените, приключени дела от
2018 г., са разгледани в 1 или 2 съдебни заседания. Причините за провеждане
на повече заседания и тяхното отлагане са в  неизготвени своевременно
заключения по допуснати основна и допълнителна експертизи.

В последното о.с.з. съдията винаги обявява датата, на който ще
произнесе решението си, като актът е постановяван или на посочената дата,
или преди това, при спазване на едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК.
Бяха констатирани незначителни отклонения от тази трайна и добра практика
на съдиите, разглеждащи граждански дела. Съобщенията до страните с
незаверен препис от решението се изпращани незабавно или на следващия
ден от обявяването му.

Своевременно и надлежно са администрирани постъпилите въззивни
жалби и делата са изпратени по компетентност на ОС – Смолян.
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По проверените дела, образувани и разгледани по общия исков ред не
се констатираха нарушения в дейността по образуването, разпределението и
движението им. Установената по-голяма продължителност на отделни
производства се обяснява предимно с обективни причини: фактическа и
правна сложност, отстраняване на нередовности в исковата молба,
усложнения в процедурата по размяна на книжата, включително – съдебни
поръчки, назначаване на особени представители, по-рядко – неизготвени или
изготвени извън предвидения процесуален срок заключения от вещите лица
по допуснатите експертизи. В редки случаи, само по отделни дела, съдиите не
са предприемали мерки за дисциплиниране поведението на участниците в
процеса, довело до провеждане на многобройни съдебни заседания и
неоправдано дълго събиране на доказателства, най-вече във втората фаза на
делбата.

По делата се отбелязва датата на влизане в сила на решението. По
молбите за издаване на изпълнителни листове съдиите са се произнасяли
своевременно, с нарочни и мотивирани разпореждания. Извършвани са
надлежни отбелязвания за издадените изпълнителни листове.

Делът на гражданските дела, разгледани по реда на бързото
производство е относително малък в РС – Смолян. Проверката установи, че
делата се образуват и разпределят от зам.председателя на съда – съдия
Кузманова или от председателя – съдия Маргаритов. Разглеждат се от
тримата граждански съдии – Кузманова, Златанова и Русева, съответно от
разпределението са изключвани тези от тях, които отсъстват поради отпуск.
Преценката относно приложното поле на чл. 310, ал. 1 ГПК се извършва към
момента на образуване на делата, които се обозначават с жълт стикер. През
2017 г. проверените дела са образувани в деня на постъпване на исковата
молба, или най-късно на следващия работен ден, докато през 2018 г. – всички
проверени дела са образувани в деня на постъпване на исковата молба, което
отговаря в по-голяма степен на вида на производството и изискването за
бързина, както и на разпоредбата на чл. 311, ал. 1 ГПК.

Съдиите произнасят разпореждането по чл. 131 ГПК в деня на
разпределението на делото, която явно им се докладва незабавно, с оглед
изискването на разпоредбата на чл. 311, ал. 1 ГПК. Съобразно разпоредбата
на чл. 312 ГПК съдиите приключват подготовката по делото с постановен в
з.з. акт, наречен разпореждане. Не се спазва разпоредбата на чл. 312, ал. 1
ГПК, разпореждането да се постановява в деня на постъпване на писмения
отговор или изтичане на едномесечния срок по чл. 131 ГПК, когато писмен
отговор не е постъпил.. Всяко разпореждане съдържа писмен доклад по
делото, както и останалите изискуеми реквизити.

Първото о.с.з. по делата е насрочено при съобразяване на
разпоредбата на чл. 312, ал.1, т. 1 ГПК, не по-късно от три седмици от датата
на разпореждането. Разглеждането на делата в кратки срокове сочи на
извършена добра подготовка преди внасянето им в о.с.з.

По всички дела съдиите са спазвали изискването по чл. 315, ал. 2 и чл.
316 ГПК. Решенията са постановени в установения 2-седмичен процесуален
срок по чл. 316 ГПК.
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            Разглежданите по реда на ЗЗДетето дела са образувани и разпределяни
най-късно на следващия работен ден, от зам.председателя на съда между
тримата граждански съдии, като по време на ползване на отпуск от
граждански съдия, през съдебната ваканция, в разпределението са включвани
двамата наказателни съдии. Участието на всички съдии в разпределението е
при 100% натовареност.
          Спазва се разпоредбата на чл. 28, ал. 1  ЗЗДетето, делата са разгледани в
открито съдебно заседание с призоваване на молителя, заинтересованите
лица и при довеждане на децата, навършили 10 годишна възраст. Съдиите, са
насрочвали откритото заседание в кратки срокове и разглеждането на делото
е приключвало в едно о.с.з. Решението също е постановявано в изключително
кратки срокове,  предвид разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето за
произнасяне с решение с едномесечен срок от постъпване на искането.
Въпреки усилията на докладчици, голямата част от производствата са
продължили повече от един месец.

При образуване и разпределение на делата в деня на постъпване на
исканията по ЗЗДетето, незабавното им докладване на съдията-докладчик и
бързо постановяване на разпореждане за насрочване на делото в о.с.з., всички
дела в РС – Смолян, биха могли да бъдат разгледани и по тях да бъде
постановено решение в рамките на едномесечния срок по чл. 28, ал. 4
ЗЗДетето.

Делата по ЗЗДН са образувани и разпределени в деня на постъпване на
молбата за защита от домашно насилие от председателя или зам.председателя
на съда. През съдебната ваканция, разпределението се извършва между
всички съдии, като се изключват само ползващите отпуск, а в останалото
време – между гражданските съдии. Делата се докладват незабавно и съдиите
се произнасят незабавно по насрочването на делото за разглеждане в о.с.з.,
респ. в срока от 24 часа по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН със заповед за незабавна защита.
Първото о.с.з. се насрочва в срок до 1 месец,като се спазва разпоредбата на
чл. 12, ал. 1 ЗЗДН, при отлагане сроковете са още по-кратки. Решенията се
произнасят в последното по делото о.с.з., при спазване на разпоредбата на чл.
15 ЗЗДН.

В РС – Смолян през 2017 г. и 2018 г. отменянето на хода по същество
не е често прилаган процесуален способ. Постановени са общо 6 определения
за отмяна на даден ход по същество по граждански дела, образувани през
2017 г., като 2 от актовете са от 2017 г. и 4 – от 2018 г. Основната причина за
отмяна на хода по същество е необходимостта от събиране на допълнителни
доказателства, с оглед изясняване на спора и правилното му и
законосъобразно разрешаване, като в насроченото о.с.з. тези доказателства са
приети, най-вече допълнителни експертни заключения. Прилагането на
допустимата от процесуалния закон възможност за отмяна на хода по
същество винаги е било целесъобразно и законосъобразно. Констатираното
обективно удължаване на срока за разглеждане и приключване на делото с
решение, предвид първото несвоевременно обявяване за решаване, при
ненапълно фактическо изясняване, е несъществено, което сочи, че
прилагането на способа не е забавило производството по делата.
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Проверката на спрените граждански дела не установи несвоевременно
възобновени или прекратени производства, спрени по взаимно съгласие на
страните. Своевременно съдът е процедирал и по спрените на основание чл.
229, ал. 1, т. 2 ГПК /при смърт на ответник/ и чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК.

Не се установи как точно се администрират  спрените на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 ГПК дела, кой и по какъв начин следи за отпадане на пречките
по движението на спряното производство, докладват ли се извършените
справки на съдията-докладчик, тъй като се документират само справките по
движение на обуславящото дело, когато то е на друг съд. Независимо от това,
безспорно се установи, че няма забавяне при възобновяване на
производствата, което е извършено своевременно след отпадане на пречките
по движението им. По извършени от проверявашите справки, се установи, че
по невъзобновените дела, все още не са отпаднали обстоятелствата, по
причина на които са спрени.

Частните граждански производства в РС – Смолян се образуват
съгласно изискванията на ПАС и процесуалните закони. Разпределят се,
докладват се и по тях съдиите се произнасят в разумни срокове. Бяха
проверени  отделни видове и групи от частните производства, по които
процесуалният закон изисква незабавно или бързо произнасяне.

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на молбата
за обезпечение на бъдещ иск като частни граждански. Разпределени са в деня
на постъпване на искането по чл. 390 ГПК, като от разпределението са
изключвани съдиите, които са в отпуск, предвид изискването за незабавно
произнасяне. В тази връзка, би следвало във входящия печат да се отразява не
само датата, но и часът на постъпване. По проверените дела, определението е
постановено в срока по чл. 395, ал. 2 ГПК, в закрито заседание в деня на
подаване на молбата по чл. 390 ГПК. С определението, с което молбата е
уважена и исканото обезпечение е допуснато, съдиите определят срок за
предявяване на иска, чието обезпечение е поискано. Винаги се посочва и от
кога започва да тече срока по чл. 390, ал. 3, изр. първо ГПК, което е
съобразено с т. 1 от ТР № 6/2013 от 14.03.2014 г., по т.д. № 6/2013 г.  на ВКС
– ОСГТК. Съдът следи служебно за представяне на доказателствата за
предявен в указания срок иск. По проверените дела са представени в срок
надлежни доказателства, предвид т. 2 от цитираното тълкувателно решение.

Би следвало, при отмяна допуснатото обезпечение на основание чл.
390, ал. 3 ГПК, съдът да постановява и изричен диспозитив за обезсилване на
издадената обезпечителна заповед.

Във връзка с констатираната противоречива практика, следва ли в
производството по допускане на обезпечение на бъдещ иск да се отстраняват
нередовности по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК, независимо от дадения срок,
предвид незабавния характер на производството и възможността да бъде
подадена друга молба,  въпросът следва да се разреши от общото събрание на
съдиите от РС – Смолян, тъй като е принципен и касае практика, която следва
да бъде уеднаквена.

Заповедните производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК се образуват като
частни граждански дела. Разглеждат се от всички съдии в РС – Смолян.
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Разпределят се автоматично между всички районни съдии, които са на
работа, при изключване на отсъстващите по обективни причини,  при
съответната натовареност за 2017 г. и 2018 г. Образуването и
разпределението се извършва от зам.председателя или от председателя на
съда.

С оглед изискването за произнасяне в тридневен срок от постъпване
на заявлението, този вид дела следва да се образуват и разпределят в деня на
постъпването на книжата и да се докладват незабавно на определения
докладчик, което в РС – Смолян през 2017 г. и през 2018 г. не е спазвано по
всички заповедни производства.

По делата, предвид разпоредбата на чл. 411,  ал. 1 ГПК се извършва
служебна проверка по спазване на изискването за местната подсъдност чрез
справка в НБДН относно адресите на длъжника.

Спазването на тридневния срок по чл. 412, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК е по-
скоро изключение.  Съдиите се произнасят извън процесуалния срок, макар и
в срокове  от 5 дни до 8 дни, в 11-дневен срок, които са два или три пъти по-
дълги от установения процесуален срок.

Разпореждането за издаване на изпълнителен лист, след влизане в сила
на заповедта по чл. 410 ГПК, също се  постановява в различни срокове: 3, 4,
7, 10,11,14,27 дни.

По всички проверени заповедни дела са извършени надлежни
отбелязвания за издадените изпълнителни листове, върху заповедта за
изпълнение /по чл. 410 и чл. 417 ГПК/ и върху приложения писмен документ,
на който се основава вземането – по чл. 417 ГПК, съобразно разпоредбите на
чл. 416 и чл. 418, ал. 2 ГПК.

Извършената в РС – Смолян 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 този вид
дела през двете проверени години – 2017 г. и 2018 г. Независимо от
сравнително високата натовареност, за равномерността на която
председателят на съда е вземал навременни мерки, 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.

Дадените по-долу препоръки, с оглед констатираните частични
пропуски по отделни видове граждански производства, са с оглед
прецизиране на добрата работа.
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И
НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                         П Р Е П О Р Ъ К И :

          I. Административният ръководител на Районен съд – Смолян 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 – Смолян, в които да се регламентира възприетата
на практика специализация на съдиите със съответните
изключения; да се предвидят изрично и по-детайлно правилата за
изключване на съдии от разпределение; да се включат правила за
заместване на отсъстващи за различен период съдии по обективни
причини;
      2.Да се предприемат подходящи мерки относно документиране
на справките във връзка с администриране на спрените
производства;

3.Да се предприемат мерки, гарантиращи образуването на
делата, по които процесуалния закон изисква незабавно или бързо
произнасяне, разглеждане по реда на бързото производство или в
предвидени по закон кратки срокове, да се извършва в деня на
постъпване на молбата/заявлението/исковата молба;
      4.Да се предприемат мерки относно организация на дейността
по движение на: заповедните производства по чл. 410 и чл. 417
ГПК; бързите производства по реда на чл. 310 ГПК;
производствата с предвидени кратки срокове за разглеждане,  с
цел спазване на установените процесуални срокове и произнасяне
в кратки срокове, в случаите, когато процесуални не са
предвидени;

          II. Административният ръководител на Районен съд – Смолян  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС-Смолян, на което:
                          1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената
комплексна планова проверка в РС-Смолян, възложена със заповед № ПП-01-
36/04.06.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, изменена със заповед № ПП-01-36/15.08.2019 г.



2. la ce o6crru cJreABa nH B rrpou3BoAcrBoro rro AoilycKaHe Ha
o6e:ne'IeHHe Ha 6r4eu1 ucK Aace orcrpaHrBar HepeAoBHocrH rro peAa ga,rr. r29,
a|r. 2 flIK, He3aBlrcuMo or Aa/.eH]frfl CpoK, npeABHA Hega6asnr4, xapaKTep Ha
npor'T3BoACTBOTO t'I BT,3MOXHOCTTa Aa 6rhe noAaAeHa Apyfa uor6a.

Ha ocnosaH]fle v1.58, an-2 or 3arcona sa cr4e6uara BJracr onpeAen-rrM
AByMeceqeH cpoK' ctII4TaHo or [onyqaBaHe Ha HacToflr]\Lrfl aKT, 3a u3rIbJrHeHHe Ha
npenopbKr{Te.

Ha ocuonaHl4e vn.58, an.3 or 3axoua sa crge6nara BJracr, HacTorrq prflT aKT lra
ce I43nparu Ha npeAceAareJrr Ha pafioneH cbA _ CMor.sH, rcofiro B eAHoce.uMuqeH
cpoK cneABa .4a 3arlo3Hae c Hefo [poBeprBaHrzre crn],[Iu vr Aa yBeAoMr4 ne:a6asHo
fJIaBHLI-fl rrHcneKTop 3a LI3IIbJIHeHLIeTo Ha 3aAbnxeHuero ev, Karo u3rrpar1r u
CIII4CbK C AATA II NOAIIUC HA BCCKI4 OT IPOBCP'BAHIITC CTAI4I4.

B erHocerM,rleH cpoK or LI3TpIqaHe Ha cpoKa 3a r'3rrbJrHeHr4e Ha
npetropbKure) Ha ocHoBaHr.re qr. 5 8, ar. 2, nrn Bp. c an. 4 or 3cB, rpeAceAareJrrr
Ha PafioHeH cbA - Cuorss Aa yBeAoMI4 rJraBHufl ulcileKTop Ha zucueKTopara
XTU BCC 3A NPCAIPI,IETPITC MCPKI4 B I.I3IIbJIHEHIIC HA NPEIOPbKI{TC.

creg r43rr4r{aHe Ha cpoKa no r{Jr. 5g, ar. 3, uzp.2-po 3cB - upu Jrr.rnca Ha
IIOCTbIIHJIII Bb3pa)I(eHI'It, a IIpV IIOCTbIII4JILI TaKlIBa, cneA IIpOpI3HaCtHeTo Ha
rJIaBHI4t rIHcrIeKTop Ha [{BCC Iro r.f,x - Kotlue or aKTa, BeAHo c Bb3p31K eHLrflTa v
perrleHlltra no rtx Ha |JIaBHHI I'IHcrIeKTop lnpu rocrbrrLrJrz Bb3paxe1us,l Aa ce
LI3TIPAT{T HA CNCKTPOHEH HOCI{TCJI HA TIPEACEAATEN. rrA OrPrX - CN{orsH n
Ha rrpeAceAarencrBarrlHr cr4ufi crara KoJrefr4_f, Ha B vcuu.f cbBeT.

I,IHCIIEKTOP:
/ nro
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