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На основание чл.58 от Закона за съдебната власт, съгласно годишната
програма за 2020 г. за провеждане на комплексни планови проверки от
ИВСС на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към
Окръжните прокуратури, приета с решение на заседание на ИВСС,
проведено на 18 март 2020 г. и заповед № ПП-20-36/27.07.2020 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се
извърши годишна комплексна планова проверка в Районен съд – Севлиево.

Проверката се извърши за времето от 03.08.2020 г. до 07.08.2020 г. от
инспектор Любомир Крумов и експертите: Николай Илиев и Стефка
Димитрова.

Цел на проверката: Извършване на цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Районен съд – Севлиево,
организацията по образуването, движението и приключването на
гражданските дела в законоустановените и разумните срокове, анализ на
приключилите дела.

Предмет на проверката: Проучване на гражданските дела, разгледани
от Районен съд - Севлиево, водените в съда книги и регистри, издадени
заповеди на административния ръководител, приети вътрешни правила и
други.

    Проверяван период: Проверяваният период включва гражданските
дела, образувани през 2018 г. и 2019 г., както и неприключени производства,
образувани в Районен съд - Севлиево.

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 за извършване: непосредствено проучване на гражданските
дела и деловодните книги, анализ на документацията, годишните доклади на
съда за 2018 г. и 2019 г., индивидуални разговори със съдиите и съдебните
служители.

През 2018 г. и 2019 г. Районен съд – Севлиево е обслужвал
територията на града и селищата в община Севлиево, общо 46 населени
места.
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І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО.

1. Административно ръководство на съда. Вътрешна
структура. Щатна и кадрова осигуреност.

Административното ръководство на Районен съд – Севлиево за
периода от 01.01.2018 г. до 22.07.2019 г. се осъществява от съдия Павел
Ванев Неделчев.

Професионалният опит в органите на съдебната власт съдия Неделчев
започва от 15.06.1998 г., когато с решение на Висшия съдебен съвет по
протокол № 22/10.06.1998 г. – точка 3., е назначен на длъжност „съдия“ в
Районен съд – Севлиево, която длъжност изпълнява до 14.10.2009 г. От
14.10.2009 г. до 14.10.2014 г. е назначен на длъжност „административен
ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево. В периода от
15.10.2014 г. до 14.11.2014 г. е определен за изпълняващ функциите
„административен ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево.
Съдия Неделчев е встъпил в длъжност „административен ръководител –
председател“ на Районен съд – Севлиево на 14.11.2014 г. за втори пореден
мандат, съгласно решение по протокол № 49 от заседание на Висшия
съдебен съвет, проведено на 05.11.2014 г. - точка 2.

Завършил е висше юридическо образование по специалността „Право”
в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и притежава диплома рег.
№ 127251 от 06.02.1996 г. Съдия Неделчев е придобил статут на
несменяемост по закон. С решение по протокол № 29 от заседанието на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 20.12.2016 г. –
точка 28., придобива ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на
вземане на решението. С решение по протокол № 9 от заседание на Висшия
съдебен съвет, проведено на 27.02.2014 г. – точка 18.1., след проведено
периодично атестиране е приета комплексна оценка от атестирането „Много
добра”.

С решение по протокол № 21 от заседанието на Съдийската колегия на
ВСС, проведено на 02 юли 2019 г. – точка 10., съдия Павел Неделчев -
административен ръководител - председател на Районен съд – Севлиево, е
назначен на длъжност „заместник на административния ръководител -
заместник-председател“ на Окръжен съд – Габрово, на основание чл.160 във
връзка с чл.168, ал.2 ЗСВ. Съдия Неделчев встъпва в длъжност на 22.07.2019
г.

Административното ръководство на Районен съд – Севлиево за
периода от 22.07.2019 г. до 24.11.2019 г. се осъществява от съдия
Валерия Иванова Аврамова – Христова.

Съгласно решение по протокол № 21 от заседание на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 02.07.2019 г. – точка 11., на
основание чл.175, ал.4, изр.2 ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018 г., съдия
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Валерия Аврамова – Христова е определена за изпълняващ функциите
„административен ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево,
считано от датата на встъпване на съдия Неделчев в длъжност „заместник на
административния ръководител – заместник – председател“ на Окръжен съд
– Габрово, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител –
председател на Районен съд – Севлиево.

Професионалният опит в органите на съдебната власт съдия Аврамова
започва от 21.03.1983 г., когато с решение на Държавния съвет на НРБ по
Протокол № 4 от 10.03.1983 г. е назначена на длъжност „районен съдия“ в
Районен съд – Севлиево. В периода 17.05.2000 г. – 25.11.2009 г.
последователно е била заместник-председател и заместник на
административния ръководител – председателя на Районен съд – Севлиево.
Считано от 25.11.2009 г., след съкращаване на щата за заместник на
административния ръководител – председател на Районен съд – Севлиево, е
съдия в същия съд.

Завършила е висше юридическо образование по специалността
„Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и притежава
диплома № 081658 от 29.04.1977 г. Съдия Аврамова е придобила статут на
несменяемост по закон. С решение по протокол № 29 от заседанието на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 20.12.2016 г. –
точка 30., придобива ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на
вземане на решението. С решение по протокол № 33 от заседание на
Висшия съдебен съвет, проведено на 17.07.2014 г. – точка 17.1., след
проведено периодично атестиране е приета комплексна оценка от
атестирането „Много добра”.

С решение по протокол № 38 от заседанието на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, проведено на 19 ноември 2019 г. – точка 5., Валерия
Аврамова – Христова е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в
Районен съд – Севлиево, на основание чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ, считано от
24.11.2019 г.

Административното ръководство на Районен съд – Севлиево за
периода от 24.11.2019 г. до момента на проверката се осъществява от
съдия Станислав Иванов Цветков.

С решение по протокол № 38 от заседанието на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, проведено на 19 ноември 2019 г. – точка 6., на
основание чл.175, ал.4, изр.2 ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., съдия
Станислав Цветков е определен за изпълняващ функциите
„административен ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево,
считано от 24.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен
ръководител.

Професионалният опит в органите на съдебната власт съдия Цветков
започва от 18.01.1993 г. като следовател в Отдел “Следствен” ОУ на МВР –
Габрово. С решение по протокол № 14 от заседание на Висшия съдебен
съвет, проведено на 11.05.2005 г. – точка 21., на основание чл.27, ал.1, т.4
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във връзка с чл.30а, ал.12 ЗСВ, от длъжност следовател в ОСлС гр. Габрово
с ранг „Следовател в отдел на НСлС“ е назначен на длъжност „съдия“ в
Районен съд – Севлиево с ранг „Съдия в АС“. Встъпва в длъжност на
01.06.2005 г.

Завършил е висше юридическо образование по специалността „Право”
във Висш институт – МВР - София, факултет „Национална полиция“ и
притежава диплома № 4832 от 15.12.1992 г. Съдия Цветков е придобил
статут на несменяемост по закон. С решение по протокол № 31 от заседание
на Висшия съдебен съвет, проведено на 22.07.2009 г., достигнатият ранг
“Следовател в отдел на НСлС” се приравнява на “Съдия във ВКС и ВАС”. С
решение по протокол № 25 от заседание на Висшия съдебен съвет,
проведено на 18.06.2014 г., след проведено периодично атестиране, е приета
комплексна оценка от атестирането „Много добра”.

С решение по протокол № 31 от заседанието на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, проведено на 01.10.2019 г. – точка 2.1., е открита
процедура за избор на административен ръководител – председател на
Районен съд – Севлиево, на основание чл.167, ал.2 във връзка с чл.194а, ал.1
ЗСВ, която не е приключила.

Административният ръководител – председател няма заместник по
щата на съда. Във всички случаи на отсъствие, той възлага на основание чл.
168, ал.8 от ЗСВ с писмена заповед на определен съдия да изпълнява
функциите му или част от тях.

Административен секретар на Районен съд – Севлиево от
10.03.2004 г. е М      Л          Ч      . Завършила е висше
образование, с образователно – квалификационна степен „магистър” по
специалността „Публична администрация”, професионална квалификация
„Магистър по държавно и общинско управление” във Великотърновски
университет „Св. Св. Кирил и Методий” и притежава диплома Серия ВТУ-
2007, рег.№ 54425/2007 г. Заема длъжността „съдебен администратор“ в
Районен съд – Севлиево за периода от 01.07.2015 г. до 01.12.2018 г., когато
след намаляване на магистратските длъжности на 5 броя и попадане на съда
в трета група съдилища, е преназначена отново на длъжност
„административен секретар“.

Районен съд – Севлиево е започнал 2018 г. с утвърдена щатна
численост на персонала общо 30 човека, както следва: 6 съдии, от които
председател и 5 районни съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по
вписванията и 22 съдебни служители.

В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите
Павел Ванев Неделчев, Валерия Иванова Аврамова, Станислав Иванов
Цветков, Гергана Николаева Божилова, Христо Николов Христов и Светла
Тотева Дойчева.

С решение по протокол № 24 от заседание на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, проведено на 17.07.2018 г. - точка 16., Светла
Дойчева е освободена от заеманата длъжност „съдия”, на основание чл.165,
ал.1, т.1 ЗСВ, считано от 30.08.2018 г.
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С решение по протокол № 27 от заседанието на Пленума на Висшия
съдебен съвет, проведено на 01.11.2018 г. – точка 1.1., на основание чл.30,
ал.2, т.8 ЗСВ, е съкратена освободената длъжност „съдия“, считано от датата
на вземане на решението.

Държавен съдебен изпълнител е била С.Е.Д., назначена при условията
на чл.68, ал.1, т.4 КТ. Считано от 09.06.2018 г. С.Д. ползва отпуски по
чл.163, ал.1 и чл.164 КТ – отпуск поради бременност и раждане и отпуск за
отлеждане на дете. След извършен подбор, министърът на правосъдието е
сключил трудов договор, при условията на чл.68, ал.1, т.3 КТ, за изпълнение
на длъжността „държавен съдебен изпълнител“ при Районен съд – Севлиево
със С.С.Г. Същата е встъпила в изпълнение на длъжността на 26.07.2018 г.

Съдия по вписванията е била И.М.С. Със заповед на министъра на
правосъдието, считано от 15.11.2018 г., И.С. е освободена от заеманата
длъжност „съдия по вписванията“ при Районен съд – Севлиево, на
основание чл.287, т.1 ЗСВ. След извършен подбор, министърът на
правосъдието е сключил трудов договор, при условията на чл.68, ал.1, т.4
КТ, за изпълнение на длъжността „съдия по вписванията“ при Районен съд –
Севлиево с Р.Г.Г. Същата е встъпила в изпълнение на длъжността на
14.12.2018 г.

Съдебната администрация се е състояла от 22 съдебни служители, от
които: Ръководни длъжности: административен секретар; Специализирана
администрация: 6 съдебни секретари, 7 съдебни деловодители, съдебен
архивар и 3 призовкари; Обща администрация: експертни длъжности в обща
администрация: системен администратор; обща администрация:
счетоводител; Технически длъжности: работник, поддръжка сгради-огняр и
чистач.

Със заповед № РД-14-17 от 22.01.2018 г. на председателя, на
основание чл.328, ал.1, т.10 КТ, считано от 01.02.2018 г., е прекратено
трудовото правоотношение с един съдебен деловодител в СИС, който след
освобождаването му поради пенсиониране, е назначен на свободната щатна
длъжност на срочен договор, при условията на чл.68, ал.1, т.4 КТ, считано
от 01.02.2018 г. Трудовото правоотношение със същия е прекратено със
заповед № РД-14-131 от 10.05.2018 г. на председателя, на основание чл.325,
ал.1, т.8 КТ, считано от 14.05.2018 г. След проведен конкурс, считано от
същата дата, длъжността „съдебен деловодител в СИС“ е заета.

След проведен конкурс, на свободна към началото на годината
длъжност е назначен „съдебен секретар“, считано от 04.04.2018 г. Трудовото
правоотношение с лицето, заемащо длъжността, е прекратено със заповед №
РД-14-153 от 23.05.2018 г. на председателя, на основание чл.325, ал.1, т.1
КТ, считано от 01.06.2018 г. След проведена процедура за попълване на
щата, на длъжността „съдебен секретар“ е назначено друго лице, считано от
01.08.2018 г.

Районен съд – Севлиево е започнал 2019 г. с утвърдена щатна
численост на персонала общо 29 човека, както следва: 5 съдии, от които
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председател и 4 районни съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по
вписванията и 22 съдебни служители.

В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите
Павел Ванев Неделчев, Валерия Иванова Аврамова-Христова, Станислав
Иванов Цветков, Гергана Николаева Божилова и Христо Николов Христов.

Съдия Павел Неделчев заема длъжността „административен
ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево от 01.01.2019 г. до
22.07.2019 г., а съдия Валерия Аврамова – Христова работи в съда от
01.01.2019 г. до 24.11.2019 г.

С решение по протокол № 40 от заседанието на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, проведено на 03.12.2019 г. – точка 3.1., Биляна
Димитрова Коева – младши съдия в Софийски градски съд е назначена на
длъжност „съдия” в Районен съд – Севлиево, на основание чл.160 във вр. с
чл.243 ЗСВ, считано от датата на встъпване в длъжност. Съдия Коева
встъпва в длъжност на 16.12.2019 г.

Държавен съдебен изпълнител през месец януари 2019 г. е била С.С.Г.,
назначена при условията на чл.68, ал.1, т. 3  КТ до завръщане на титуляря
С.Е.Д. Считано от 01.02.2019 г. С.Г. е освободена от заеманата длъжност.
След извършен подбор, министърът на правосъдието е сключил трудов
договор, при условията на чл.68, ал.1, т.3 КТ до завръщане на титуляря
С.Е.Д., за изпълнение на длъжността „държавен съдебен изпълнител“ при
Районен съд – Севлиево с П.Н.Г. Същата е встъпила в изпълнение на
длъжността на 01.04.2019 г.

Съдия по вписванията е била Р.Г.Г.
Съдебната администрация се е състояла от 22 съдебни служители, от

които: Ръководни длъжности: административен секретар; Специализирана
администрация: 6 съдебни секретари, 7 съдебни деловодители, съдебен
архивар и 3 призовкари; Обща администрация: експертни длъжности в обща
администрация: системен администратор; обща администрация: счетоводител;
Технически длъжности: работник, поддръжка сгради-огняр и чистач.

Със заповед № РД-14-141 от 22.04.2019 г. на председателя, на основание
чл.328, ал.1, т.10 КТ, считано от 01.05.2019 г., е прекратено трудовото
правоотношение със служителя, заемащо длъжността „съдебен архивар“.

Със заповед № РД-13-143 от 24.04.2019 г. на председателя, на
освободената длъжност „съдебен архивар“ е преназначен съдебният служител,
заемал длъжността „съдебен секретар, той и касиер“, считано от 01.05.2019 г.

С решение по протокол № 41 от заседанието на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, проведено на 10 декември 2019 г., свободната щатна
бройка за длъжност „съдебен секретар“ в Районен съд – Севлиево, е съкратена
на основание чл.30, ал.5, т.8 ЗСВ, считано от 01.01.2020 г.

Районен съд – Севлиево е започнал 2020 г. с утвърдена щатна
численост на персонала общо 28 човека, както следва: 5 съдии, от които 1
председател и 4 районни съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по
вписванията и 21 съдебни служители.



8

В началото на годината съдийските щатове са заети от съдиите
Станислав Иванов Цветков, Гергана Николаева Божилова, Христо Николов
Христов и Биляна Димитрова Коева. Една свободна бройка има за
председател.

Считано от 23.03.2020 г. съдия Биляна Коева, разглеждаща граждански
дела, ползва отпуск поради временна неработоспособност, като последният
болничен лист е до 03.08.2020 г, включително.

Със заповед № 183 от 01.06.2020 г. в Районен съд – Севлиево е
командирован Диян Димитров Атанасов, съдия в Районен съд – Габрово,
считано от 01.06.2020 г. до завръщане от продължителен отпуск на титуляря
съдия Биляна Коева, но не повече от три месеца.

Със заповед № 637 от 03.07.2020 г. е прекратено трудовото
правоотношение с П.Н.Г. на длъжност „държавен съдебен изпълнител“ при
Районен съд – Севлиево, считано от 13.07.2020 г., поради завръщане на работа
на замествания титуляр, заемащ длъжността ДСИ при РС – Севлиево, С.Е.Д.

Щатната численост на Районен съд – Севлиево за проверявания период е
била, както следва:

Щатната численост на Районен съд – Севлиево към 01.01.2018 г.
1. Щатна численост на персонала - общо 30 бр.
в т.ч.: магистрати 6 бр.
председател 1 бр.
зам. председател 0 бр.
съдии 5 бр.
младши съдии 0 бр.
в т.ч. съдия изпълнители 1 бр.
в т.ч. съдии по вписванията 1 бр.
в т.ч. администрация 22 бр.

2. Заети бройки, в рамките на щатната численост - общо 29 бр.
в т.ч.: магистрати 6 бр.
председател 1 бр.
зам. председател 0 бр.
съдии 5 бр.
младши съдии 0 бр.
в т.ч. съдия изпълнители 1 бр.
в т.ч. съдии по вписванията 1 бр.
в т.ч. администрация 21 бр.

Щатната численост на Районен съд – Севлиево към 01.01.2019 г.
1. Щатна численост на персонала - общо 29 бр.
в т.ч.: магистрати 5 бр.
председател 1 бр.
зам. председател 0 бр.
съдии 4 бр.
младши съдии 0 бр.
в т.ч. съдия изпълнители 1 бр.
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в т.ч. съдии по вписванията 1 бр.
в т.ч. администрация 22 бр.

2. Заети бройки, в рамките на щатната численост - общо 29 бр.
в т.ч.: магистрати 5 бр.
председател 1 бр.
зам. председател 0 бр.
съдии 4 бр.
младши съдии 0 бр.
в т.ч. съдия изпълнители 1 бр.
в т.ч. съдии по вписванията 1 бр.
в т.ч. администрация 22 бр.

Щатната численост на Районен съд – Севлиево към 01.01.2020 г. и към
момента на проверката
1. Щатна численост на персонала - общо 28 бр.
в т.ч.: магистрати 5 бр.
председател 1 бр.
зам. председател 0 бр.
съдии 4 бр.
младши съдии 0 бр.
в т.ч. съдия изпълнители 1 бр.
в т.ч. съдии по вписванията 1 бр.
в т.ч. администрация 21 бр.

2. Заети бройки, в рамките на щатната численост - общо 27 бр.
в т.ч.: магистрати 4 бр.
председател 0 бр.
зам. председател 0 бр.
съдии 4 бр.
младши съдии 0 бр.
в т.ч. съдия изпълнители 1 бр.
в т.ч. съдии по вписванията 1 бр.
в т.ч. администрация 21 бр.

Специализацията на съдиите в Районен съд – Севлиево е условна, тъй
като съдиите, разглеждащи наказателни дела, участват заедно с
гражданските съдии в разпределението на граждански дела, съгласно
Вътрешните правила за разпределение на делата.

В началото на 2018 г., при заета щатна численост на съдиите 6
(шест), специализацията по материя е, както следва:

1. Гражданските дела се разпределят между съдиите Валерия
Аврамова, Светла Дойчева и Христо Христов.

2. Наказателните дела се разпределят между съдиите Павел Неделчев,
Станислав Цветков и Гергана Божилова.
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При съобразяване с правилата за разпределение на делата, граждански
дела се разпределят на наказателните съдии и обратно – наказателни дела се
разпределят на граждански съдии.

Със заповед № РД-13-396 от 31.12.2018 г. на административния
ръководител – председател на Районен съд – Севлиево, считано от 01
януари 2019 г., при заета щатна численост от 5  (пет)  съдии,
постъпващите в Районен съд – Севлиево граждански и наказателни дела се
разпределят, както следва:

1. Гражданските дела се разпределят между съдиите Валерия
Аврамова и Христо Христов.

2. Наказателните дела се разпределят между съдиите Павел Неделчев,
Станислав Цветков и Гергана Божилова.

Считано от 24.09.2019 г. е премахната специализацията на съдиите по
материя.

Със заповед № РД-13-381 от 11.12.2019 г. на и.ф. административен
ръководител – председател на Районен съд - Севлиево, считано от датата на
встъпване в длъжност на съдия Биляна Коева – 16.12.2019 г., специализацията
по материя между съдиите е, както следва:

1. Гражданските дела се разпределят между съдиите Христо Христов
и Биляна Коева.

2. Наказателните дела се разпределят между съдиите Станислав
Цветков и Гергана Божилова.

Съдии, работили в Районен съд – Севлиево през 2018 г.
 Име и фамилия на съдията Ранг Период от време
1. Павел Неделчев Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2018 г. –

31.12.2018 г.
2. Валерия Аврамова Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2018 г. –

31.12.2018 г.
3. Светла Дойчева Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2018 г. –

30.08.2018 г.
4. Станислав Цветков Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2018 г. –

31.12.2018 г.
5. Гергана Божилова Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2018 г. –

31.12.2018 г.
6. Христо Христов Съдия в ОС 01.01.2018 г. –

31.12.2018 г.

Съдии, работили в Районен съд – Севлиево през 2019 г.
Име и фамилия на съдията Ранг Период от време

1. Павел Неделчев Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2019 г. –
22.07.2019 г.

2. Валерия Аврамова Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2019 г. –
24.11.2019 г.

3. Станислав Цветков Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2019 г. –
31.12.2019 г.

4. Гергана Божилова Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2019 г. –
31.12.2019 г.
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5. Христо Христов Съдия в ОС 01.01.2019 г. –
31.12.2019 г.

6. Биляна Коева - 16.12.2019 г. –
31.12.2019 г.

Съдии, работили в Районен съд – Севлиево през 2020 г.:
 Име и фамилия на съдията Ранг Период от време
1. Станислав Цветков Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2020 – до

момента
2. Гергана Божилова Съдия във ВКС и ВАС 01.01.2020 – до

момента
3. Христо Христов Съдия в АС от

18.02.2020 г.
01.01.2020 – до
момента

4. Биляна Коева - 01.01.2020 – до
момента

5. Диян Атанасов – командирован от
РС Габрово

Съдия във ВКС и ВАС 01.06.2020 –
01.09.2020 г.

През 2018  г.  съотношението между броя на съдиите по щат (6  бр.)  и
съдебните служители (22 бр.) е 1:3,67. Съотношението между броя на
съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписвания (8 бр.) и
съдебните служители (22 бр.) е 1:2,75.

През 2019  г.  съотношението между броя на съдиите по щат (5  бр.)  и
съдебните служители (22 бр.) е 1:4,40. Съотношението между броя на
съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписвания (7 бр.) и
съдебните служители (22 бр.) е 1:3,14.

През 2020  г.  съотношението между броя на съдиите по щат (5  бр.)  и
съдебните служители (21 бр.) е 1:4,20. Съотношението между броя на
съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписвания (7 бр.) и
съдебните служители (21 бр.) е 1:3,00.

Проверката обхваща дейността на всички съдии, които са разглеждали
граждански дела и реално са работили в съда през проверявания период –
съдиите Христо Христов, Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана
Божилова. От обхвата й са изключени съдиите Светла Дойчева и Валерия
Аврамова, освободени от длъжност, считано на 30.08.2018 г., респ.
24.11.2019 г., при навършване на 65-годишна възраст, както и съдия Биляна
Коева, която е встъпила в длъжност на 16.12.2019 г.

2. Материална база, техническа обезпеченост и информационно
осигуряване на дейността на съда

Сградата на Съдебната палата в град Севлиево е масивна, триетажна, със
сутерен. Проектирана е през 80-те години на изминалия век и е въведена в
експлоатация през 1996 г. В нея се помещават следните структурни звена:
Районен съд – Севлиево, Районна прокуратура – Севлиево и офис на
Агенцията по вписванията. Откритите съдебни заседания се провеждат в три
съдебни зали, които се намират на първия и втория етаж в сградата. Службите
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на съда са разположени на трите етажа на сградата. Районна прокуратура заема
част от първи етаж. Службата по вписванията ползва едно помещение на
първия етаж.

Охраната на съдебната палата се осъществява от служители на областно
звено „Охрана” - Габрово към ГД „Охрана“ при МП. Охраната със сигнално-
охранителна техника се осъществява от ГД „Охрана“ и МВР.

Откакто функционира, сградата не е обновявана. Дълги години
съществен проблем е архитектурната среда около и вътре в нея, тъй като не е
пригодена за достъп на хора с увреждания. През 2018 г. е изготвен технически
проект, като след одобряването му и отпускане на средства през 2019 г. са
изградени два броя платформи – външна, осигуряваща достъп до първия
етаж на сградата, и вътрешна, която позволява придвижване от първия до
втория етаж, където са разположени две съдебни зали и повече от службите на
съда. В съдебната палата, обаче, липсва санитарен възел, който да е пригоден
за ползване от хора с увреждания.

Отопляването на сградата се извършва от парна инсталация, работеща на
природен газ.

През 2018 г. е подменено съществуващото в съдебната палата
луминесцентно осветление с енергийно-ефективно диодно LED –
осветление. Съдебните зали са оборудвани със системи за паралелен
звукозапис, които са модернизирани с повикващ модул.

Пред всяка съдебна зала има информационен дисплей, който отразява
списъка за делата в съответната съдебна зала, а делото, което се гледа в
момента е маркирано в друг цвят. С течение на времето обаче, компютрите,
които управляват дисплеите дефектират, и в момента от три броя, има само
един работещ. С писмо до ВСС с изх. № РД-72 от 28.02.2020 г. са поискани
средства за нови информационни табла, но с оглед усложнената обстановка
искането на съда не е уважено.

Всички 5 съдии са в самостоятелни климатизирани кабинети, които са
оборудвани с компютърна конфигурация и принтер или мултифункционално
устройство. Кабинетите на държавния съдебен изпълнител и съдията по
вписванията също са оборудвани с компютри и периферна техника.

Всички 21 работни места на служителите са климатизирани, оборудвани
с компютърни конфигурации и периферна техника, в зависимост от нуждите
им за изпълнение на служебните им задължения.

Два сървъра обслужват информационните системи, инсталирани на
място, както и управлението на мрежовите ресурси. По работните места и
съдебни зали има инсталирани 10 принтера, 11 мултифункционални
устройства, 3 плоски скенера и 3 документни високоскоростни скенера.

През 2019 г. в служба „Гражданско деловодство“ е инсталирано
мултифункционално устройство от по-висок клас, а предишното е преместено
в съдебно-изпълнителната служба на съда, като по този начин е обезпечен
нарастващият документооборот в двете служби.

Работните станции разполагат с работещи и с последни актуализации
копия с предоставен лиценз от Висшия съдебен съвет на Windows 7 и Windows
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10, както и антивирусен софтуер на ESET, офис пакет Microsoft Office 2010,
осигуряващ обработка на текстове и поддържащ съвременните документни
файлови формати.

Със заповед № РД-13-41 от 26.02.2015 г. на председателя на Районен съд
– Севлиево са утвърдени Вътрешни правила за използване на
информационните системи в Районен съд – Севлиево.

Правно – информационната система, която се използва в Районен съд
– Севлиево е Апис.

За управление на работния поток документи от 01.01.2009 г. се
използва програмата „САС – съдебно деловодство”, разработена и
поддържана от „Информационно обслужване” АД - Варна. Електронните
регистри са съобразени с изискванията на ПАС. Деловодната система
постепенно разширява възможностите си за управление на делата и
редуциране на рисковете от допускане на грешки от потребителите. В САС се
въвеждат входящите документи по наказателни дела и исковите молби по
гражданските дела, прикачат се протоколите от съдебни заседания и съдебните
актове по всички видове дела. Във връзка с тенденцията всички документи по
делата, които не са генерирани от САС, а са внесени като начални или
съпровождащи, е необходимо осигуряването на допълнителен брой
високоскоростни документни скенери, както и дисков масив за съхранение на
данните. През м. ноември 2018 г. е внедрен комуникационен модул към САС
от „Информационно обслужване“ АД в изпълнение на обществена поръчка с
предмет „Централизиране на информацията от Системата за управление на
съдебните дела в Единния портал за електронно правосъдие“.

Продължава използването на интегрирания модул към САС, подаващ
информация към ядрото на Единната информационна система за
противодействие на престъпността. Успоредно с въвеждането на наказателни
дела се подават и данни към ЕИСПП. Извършва се постоянно наблюдение и
контрол относно свързаността и обмена на данни между информационната
система на Районен съд - Севлиево и ядрото на ЕИСПП.

За разпределение на постъпилите съдебни дела от 01.10.2015 г. се
използва Централизираната система за случайно разпределение на делата
(ЦССРД).

Съдебно – изпълнителната служба работи с програмния продукт Джес
на фирма Темида – 2000 от м. април 2012 г., а ДСИ разполага с достъп до
електронната услуга на БНБ за проверка на банковите сметки и сейфове, и
електронната услуга на НАП за ДСИ, посредством електронен подпис.
Утвърдени са Вътрешни правила за организацията и контрола на получаването
на справки в информационната система на регистъра на банковите сметки и
сейфове на БНБ.

В деловодствата на съда има достъп до електронните услуги на НАП –
трудови договори във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал.3
ГПК, с което се спестяват както време и разходи за кореспонденция, така и
материален ресурс, и до НБД „Население“, изискващи електронен подпис.
Със заповед № 113 от 22.04.2010 г. на административния ръководител –
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председател са утвърдени Вътрешни правила относно реда и начина за достъп
до Регистъра на населението – Национална база данни "Население“.

На всички съдии и необходимия брой служители от съда са осигурени
електронни подписи.

Свидетелства за съдимост се издават посредством електронната
система „Бюра съдимост“ на „Индекс – България“.

През 2019 г. Районен съд – Севлиево е изпълнил всички необходими
изисквания за присъединяване към Единния портал за електронно правосъдие,
където адвокатите и страните по делата, при заявено създаване на профил в
системата или достъп до дела, го получават и имат възможност да разглеждат
електронните папки на делата през Интернет. Със заповед № РД-13-188 от
06.06.2019 г. на административния ръководител – председател на Районен съд
– Севлиево са утвърдени Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни
дела в единния портал за електронно правосъдие.

Съдебни такси могат да се заплащат и чрез ПОС-терминали,  които са
свързани към деловодната система.

В Районен съд – Севлиево се използва счетоводна програма „КОНТО“ и
програма за управление на човешките ресурси „АЛАДИН“.

В деловодството на съда на разположение на гражданите е предоставен
софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0.

Интернет страницата на Районен съд – Севлиево е https://sevlievo-
rs.justice.bg. В интернет страницата на съда е публикувана информация за
структурата на съда, контакти, банкови сметки, вътрешни правила, съдебни
актове, годишни доклади, статистически доклади, декларации и други.

Има наличен вътрешен пощенски сървър в съда, базиран на домейна
sevlievo.court-bg.org, валиден до 01.03.2021 година, който може да се използва
и като външен. Всеки съдия притежава персонална пощенска кутия, както и
всяка от службите.

За официалната кореспонденция с ВСС, други органи на съдебната власт
и други институции се използва електронната пощенска кутия, предоставена
на съда от ВСС, в домейна justice.bg.

Със заповед № РД-13-311 от 23.10.2017 г. на административния
ръководител – председател на Районен съд – Севлиево са регламентирани
действията по обявяване в регистъра на актовете на съдилищата, свързани с
подготовката на актовете в електронна форма за целите на публикуването им.

Публикуването на интернет страницата на Районен съд – Севлиево и в
ЦУБИПСА на присъдите, с които е наложено наказание „лишаване от
свобода“, изпълнението на което не е отложено по реда на чл.66, ал.1 НК, се
извършва незабавно след получаване на уведомление от прокурора, че са
предприети действия по привеждането им в изпълнение. В тази връзка е
издадена заповед № РД-13-329 от 06.11.2017 г. на административния
ръководител – председател на Районен съд – Севлиево. Всички останали
съдебни актове се публикуват ежедневно, след тяхното окончателно
постъпване и обработка (обезличаване) в автоматизираната деловодна система
САС, а мотивите към тях – в деня след изготвянето им.
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В съда се поддържа вътрешна мрежова папка, в която се публикуват
заповеди, съобщения, вътрешни правила и други.

Издадени заповеди на председателя на съда по организацията и
дейността на съда. Вътрешни правила. Наложени дисциплинарни
наказания.

През проверявания период административният ръководител -
председател на съда е издал редица заповеди, регулиращи
административната и правораздавателната дейност на съда и с цел
подобряване организацията на работата му, по изпълнението на които се
осъществява постоянен контрол. Част от множеството заповеди са:

- заповеди за възлагане изпълнението на функциите на
административен ръководител – председател на РС – Севлиево, съгласно
чл.80, ал.1 ЗСВ, на районен съдия в РС – Севлиево, при отсъствие на
председателя на съда: Заповеди № № РД-13-107 от 23.04.2018 г., № РД-13-
229 от 20.07.2018 г.,  № РД-13-230 от 20.07.2018 г., № РД-13-358 от
29.11.2018 г., № РД-13-379 от 10.12.2018 г., № РД-13-380 от 10.12.2018 г., №
РД-13-41 от 01.02.2019 г.,  № РД-13-95 от 22.03.2019 г., № РД-13-137 от
22.04.2019 г.,  № РД-13-173 от 23.05.2019 г., № РД-13-192 от 11.06.2019 г.,
№ РД-13-265 от 23.08.2019 г., № РД-13-294 от 19.09.2019 г.,  № РД-13-312 от
17.10.2019 г.,  № РД-13-333 от 05.11.2019 г.,   № РД-13-339 от 15.11.2019 г.,
№ РД-13-374 от 05.12.2019 г., № РД-13-375 от 05.12.2019 г.;

- Заповед № РД-13-3 от 02.01.2018 г. за определяне на
индивидуалното годишно разполагаемо време за решаване и приключване
на съдебни дела на всеки съдия в РС – Севлиево за 2018 г.;

- Заповеди за свикване на Общото събрание на съда: заповеди № №
РД-13-13 от 18.01.2018 г., № РД-13-29 от 01.02.2018 г., № РД-13-140 от
18.05.2018 г., № РД-13-18 от 12.06.2018 г., № РД-13-301 от 04.10.2018 г., №
РД-13-28 от 29.01.2019 г., № РД-13-29 от 29.01.2019 г., № РД-13-272 от
02.09.2019 г.,  № РД-13-313 от 17.10.2019 г., № РД-13-352 от 28.11.2018 г.,
№ РД-13-376 от 05.12.2019 г., № РД-21-379 от 06.12.2019 г., № РД-13-393 от
27.12.2019 г.;

- Заповед № РД-13-135 от 15.05.2018 г. и Заповед № РД-13-279 от
12.09.2018 г. за определяне на лица, които да използват електронен подпис и
подписват електронно документи, като КЕП се използва за оторизация в
ЦССРД, Търговския регистър, НАП, НБДН, БНБ, както и за подписване на
електронни съобщения;

- Заповед № РД-13-154 от 28.05.2018 г. за оправомощаване на съдебен
деловодител да извършва справки в диалогов режим на работа с данни от
автоматизираните фондове на Регистъра на населението – Национална база
данни „Население“;

- Заповед № РД-13-155 от 28.05.2018 г. за изключване на съдия
Светла Дойчева от разпределението на определени групи дела във връзка с
предстоящо освобождаване от длъжност на основание чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ;
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- Заповеди за извършване на инвентаризация на делата, както и за
проверка на деловодните книги: Заповеди № РД-13-178 от 11.06.2018 г., №
РД-13-388 от 11.12.2018 г., № РД-13-197 от 13.06.2019 г., № РД-13-382 от
13.12.2019 г. и Заповед № РД-13-345 от 21.11.2018 г.;

- Заповед № РД-13-204 от 05.07.2018 г. за докладване на делата на
съдия Светла Дойчева за преразпределение;

- Заповед № РД-13-215 от 11.07.2018 г. за изключване на съдия Светла
Дойчева от разпределението на определени групи дела;

- Заповед № РД-13-226 от 18.07.2018 г. за утвърждаване на видовете
дела, които попадат в предметния обхват на чл.329, ал.3 ЗСВ.

- Заповед № РД-13-307 от 08.10.2018 г. за определяне на групи
граждански дела, които ще се разпределят на наказателните съдии;

- Заповед № РД-13-309 от 09.10.2018 г. за утвърждаване на Вътрешни
правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в
Районен съд – Севлиево; Стратегия за управление на риска в Районен съд –
Севлиево и Риск – регистър на Районен съд – Севлиево;

- Заповед № РД-13-353 от 29.11.2018 г. за трансформиране на
длъжност „съдебен администратор“ в длъжност „административен секретар“
и преназначване на служителя във връзка с решение по протокол № 27 от
заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2018 г. – точка 1., за
съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево;

- Заповед № РД-13-396 от 31.12.2018 г. за разпределение на делата,
считано от 01.01.2019 г. и разполагаемо време за разглеждане на делата;

-  Заповед № РД-13-397  от 31.12.2018  г.  за утвърждаване на
структурата на администрацията, считано от 01.01.2019 г.;

- Заповед № РД-13-5 от 07.01.2019 г., Заповед № РД-13-156 от
15.05.2019 г., Заповед № РД-13-349 от 27.11.2019 г. за определяне на
постоянно действаща комисия във връзка с дейността на архива, както и
заповед № РД-13-285 от 12.09.2019 г. за промяна на състава на комисията;

- Заповед № РД-13-19 от 23.01.2018 г. и Заповед № РД-13-6 от
09.01.2019 г. за определяне на служители, които да изготвят статистическите
отчети през 2018 г. и 2019 г., както и да извършват постоянен контрол за
пълното и правилно водене на деловодните книги през 2018 г. и 2019 г.;

- Заповед № РД-13-188 от 06.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни
правила на Районен съд – Севлиево за достъп до електронни съдебни дела в
единния портал за електронно правосъдие;

- Заповед № РД-13-253 от 12.08.2019 г. за изключване на съдия Павел
Неделчев от разпределението на всички групи дела;

- Заповед № РД-13-275 от 04.09.2019 г. за изключване от
разпределението на определени групи дела на съдия Валерия Аврамова
поради пенсиониране;

- Заповед № РД-13-332 от 05.11.2019 г. за изключване на съдия
Аврамова от разпределението на дела във връзка с освобождаването и от
длъжност;
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- Заповед № РД-13-336 от 12.11.2019 г. за разглеждане на делата по
дежурство;

- Заповед № РД-13-350 от 27.11.2019 г. за възлагане на съдии на
задължение за постоянно наблюдение и контрол на работата по граждански
и наказателни дела на определени служби и звена на съда;

- Заповед № РД-13-381 от 11.12.2019 г. за разпределение на делата.

В Районен съд – Севлиево са изготвени и актуализирани редица
вътрешни правила, регламентиращи административната и
правораздавателната дейност, разпределението на делата, финансовото
управление и контрол, както и управлението на човешките ресурси.

През проверявания период и към момента в съда са действащи
следните правила:

- Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари
и финансирането на тероризма на Районен съд – Севлиево, утвърдени със
Заповед № РД-13-203 от 03.07.2020 г. на административния ръководител –
председател;

- Вътрешни правила за провеждане на стажа на стажант –
юристите в Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-103 от
02.04.2020 г. на и.ф. административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за организацията на работа на съдебните
заседатели при Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-2
от 06.01.2020 г. на и.ф. административния ръководител – председателя;

- Вътрешни правила на Районен съд – Севлиево за достъп до
електронни съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие на
Висшия съдебен съвет на Република България, утвърдени със Заповед №
РД-13-188 от 06.06.2019 г.;

- Правилник за вътрешния трудов ред в Районен съд – Севлиево,
утвърден със Заповед № РД-13-61 от 18.02.2019 г. на административния
ръководител – председател;

- Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол
в Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-61 от 18.02.2019
г. на административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системата
за финансово управление и контрол в Районен съд – Севлиево, утвърдени
със Заповед № РД-13-61 от 18.02.2019 г. на административния ръководител
– председател;

- Вътрешни правила за организация на работната заплата в
Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-61 от 18.02.2019 г.
на административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и
определяне и отчитане на натовареността на съдиите, приети с решение на
Общото събрание на съдиите в Районен съд – Севлиево, проведено на
30.11.2016 г., изменени с решение на Общо събрание, проведено на
12.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.;
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- Правила за организацията на дейността на Общото събрание на
Районен съд – Севлиево, приети с решение на Общото събрание на съдиите
в Районен съд – Севлиево, проведено на 30.11.2016 г.;

- Правила за заместване на съдия – докладчик за времето на
неговото отсъствие, утвърдени със Заповед № РД-13-315 от 15.12.2015
година на административния ръководител – председателя на Районен съд –
Севлиево;

- Номенклатура на делата със срокове за съхраняването им,
образувани от дейността на Районен съд – Севлиево, утвърдена на
28.11.2019 г.;

- Вътрешни правила за документооборота на счетоводните
документи при отчитане средствата по набирателната сметка на Районен съд
– Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-376 от 10.12.2018 г. на
административния ръководител – председател;

- Правила за определяне и изплащане възнаграждения и
командировъчни на вещи лица, съдебни заседатели, свидетели, съдебни
преводачи и тълковници, утвърдени със Заповед № РД-13-376 от 10.12.2018
г. на административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните
данни, обработвани в Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-
13-309 от 09.10.2018 г.;

- Стратегия за управление на риска, утвърдена със Заповед № РД-
13-309 от 09.10.2018 г. на административния ръководител – председател,
както и Риск-регистър за 2018 г., за 2019 г. и за 2020 г.;

- Вътрешни правила за действия и комуникация в кризисни
ситуации в Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-6 от
03.01.2018 г.;

- Вътрешни правила за картови плащания чрез ПОС терминални
устройства в Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-117
от 27.04.2018 г. на административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за събиране на вземания на съдебната власт,
утвърдени със Заповед № РД-13-64 от 13.03.2017 г. на административния
ръководител – председател;

- Вътрешни правила за организацията и контрола на получаването
на справки в информационната система на регистъра на банковите сметки и
сейфове на Българска народна банка;

- Вътрешни правила за достъп до обществена информация в
Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-193 от 13.07.2017
г. на административния ръководител – председател;

- Методология за оценка на риска, утвърдена със заповед № 124
от 12.06.2014 г. на административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в
Районен съд – Севлиево и поддържане на профил на купувача, утвърдени
със Заповед № 212 от 30.09.2014 г.;
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- Правила за организацията и дейността по регистриране на
книжата, провеждане и извършване на публична продан в Районен съд –
Севлиево, утвърдени със Заповед № 138 от 24.06.2014 г. на
административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за организацията на документооборота на
счетоводните документи в Районен съд - Севлиево, утвърдени със Заповед
№ 106 от 07.05.2013 г. на административния ръководител – председател;

- Правила за формиране и използване на средствата по
централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни
служители в Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № 108 от
22.05.2014 г. на административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за реда и документооборота при връщане на
недължимо платени държавни такси, утвърдени със Заповед № 27 от
31.01.2012 г. на административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила относно реда за извършване на
инвентаризация на дълготрайни материални, нематериални и задбалансови
активи и пасиви, бракуване и ликвидиране на активи в Районен съд –
Севлиево, утвърдени със Заповед № 302 от 07.12.2011 г. на
административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за контрол по събиране на дължими
държавни такси в Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № 202 от
26.07.2013 г. на административния ръководител – председател;

- Правила за документооборота в съдебно – изпълнителна служба
на Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № 48 от 22.02.2012 г. на
административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила за използване на информационните системи
в Районен съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № РД-13-41 от 26.02.2015
г. на административния ръководител – председател;

- Правила за регистриране, използване, съхраняване и
унищожаване на печати, утвърдени със Заповед № 103 от 20.05.2014 г. на
административния ръководител – председател;

- Вътрешни правила относно реда и начина за достъп до
Национална база данни „Население“, утвърдени със Заповед № 113 от
22.04.2010 г. на административния ръководител – председател;

- Единна стратегия за периодично провеждане на ден на отворени
врати;

- Правила за поведение в съда и съдебната зала, утвърдени със
Заповед № 104 от 07.04.2011 г. на административния ръководител –
председател;

- Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен
пощенски адрес по реда на чл. 42, а. 4 и сл. от ГПК, утвърдени със Заповед
№ 109 от 19.04.2011 г. на административния ръководител – председател;

- Стандарти за обслужване на граждани в Районен съд –
Севлиево, утвърдени със Заповед № 104 от 07.04.2011 г. на
административния ръководител – председател;



20

- Етичен кодекс на съдебните служители в Районен съд –
Севлиево;

- Кодекс за етично поведение на магистратите в Районен съд –
Севлиево;

- Стратегия за управление на човешките ресурси в Районен съд –
Севлиево, утвърдени със Заповед № 124 от 12.06.2014 г. на
административния ръководител – председател;

- Стратегически план на Районен съд – Севлиево за периода 2017
г. – 2021 г.; Оперативни планове за 2018 г. и 2019 г.;

- План за защита при бедствия на Районен съд – Севлиево,
утвърден на 07.07.2016 г.;

- Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд
в Районен съд – Севлиево, в съответствие със „Стандарт за условията на
труд в органите на съдебната власт и ефективен механизъм за прилагане на
приетия стандарт и контрол по изпълнението му”, утвърдени със Заповед №
РД-13-30 от 29.01.2019 г.; Инструкция за безопасна работа, хигиена на труда
и противопожарна охрана при работа с копирна техника, Вътрешни правила
за осигуряване на пожарна безопасност в обект: Районен съд – Севлиево;
Инструкция за осигуряване на пожарна безопасност в складове и архивни
помещения; Инструкция за пожарна безопасност на котли, работещи с
природен газ; План за евакуация за обект: Районен съд – Севлиево; План за
действие при пожар; Инструкция за работа с пожарогасител; Инструкция за
работа с пожароизвестителна централа; Правила за предпазване от
експлозия при експлоатация на газопроводи, съоръжения, инсталации и
уреди за природен газ в Районен съд – Севлиево; План за пожарогасене –
план за действия при гасене на пожар в Районен съд – Севлиево и други
правила и инструкции, свързани с охрана на труда и пожарната безопасност.

- Вътрешни правила за класифициране на съдебни дела и работа с
материали, съдържащи класифицирана информация и Вътрешни правила за
прилагане на Закона за защита на класифицираната информация в Районен
съд – Севлиево, утвърдени със Заповед № 256/05.11.2013 г.; други правила и
планове за защита на класифицираната информация.

През 2018 г. и 2019 г. не са образувани дисциплинарни производства
по отношение на съдиите от РС – Севлиево, няма наложени наказания по
реда на ЗСВ или дисциплиниращи мерки по чл.327 ЗСВ на съдии.

През 2018 г., със заповед № РД-18-116 от 26.04.2018 г. на
административния ръководител, е наложено едно дисциплинарно наказание
„забележка” на съдебен служител в СИС.

За постигнати високи резултати в работата през 2018 г. и 2019 г. са
дадени поощрения от административния ръководител, на съдиите и съдебни
служители, чрез изплащане на суми за допълнителни трудови
възнаграждения - заповед № РД-13-365 от 03.12.2018 г. и зповед № РД-13-
373 от 04.12.2019 г.
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През 2018 г. е повишен в ранг един съдебен служител, а през 2019 г.
са повишени в ранг петима съдебни служители, като председателят на съда е
издал заповед № РД-13-360 от 30.11.2018 г., респ. заповед № РД-14-343 от
20.11.2019 г.

Административни служби. Съдебно деловодство. Състояние и
водене на деловодните книги и регистри.

През 2018 г. са извършени следните трансформации на длъжности на
съдебни служители:

Със заповед № РД-13-353 от 29.11.2018 г. на председателя, на
основание чл.80, ал.1, т.9, във вр. с чл.341, ал.1, във вр. с чл.340а ЗСВ, във
връзка с решение по т.1 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на
01.11.2018 г., във връзка чл.4, т.4 и чл.14, ал.1, т.3 от Правилата за прилагане
на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и при
съобразяване на Класификатора на длъжностите в администрацията на
съдилищата, считано от 01.12.2018 г. е трансформирана наличната в
Районен съд – Севлиево длъжност „Съдебен администратор“ в длъжност
„Административен секретар“, като М      Ч      , заемала длъжността
„Съдебен администратор“, е преназначена на трансформираната длъжност,
считано от същата дата.

Със заповед № РД-13-220 от 13.07.2018 г. на председателя, на
основание чл.80, ал.1, т.9 ЗСВ, във връзка с решение на Съдийската колегия
на ВСС по протокол № 21/26.06.2018 г. за изменение на Класификатора на
длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл.341, ал.1,
във вр. с чл.340а ЗСВ, при съобразяване на Правилата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, считано
от 16.07.2018 г. е трансформирана наличната в Районен съд – Севлиево
длъжност „Главен счетоводител“ в длъжност „Счетоводител“, като П.И.,
заемала длъжността „Главен счетоводител“, е преназначена на
трансформираната длъжност, считано от същата дата.

Съдебните служители в Районен съд – Севлиево са заемали
длъжности съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на
съдилищата. Разпределени са в обща и специализирана администрация,
съобразно чл.14 от Правилника за администрацията в съдилищата.

Съдебната администрация се е състояла от 22 съдебни служители, от
които:

- Ръководни длъжности: административен секретар;
- Специализирана администрация: 6 съдебни секретари, 7 съдебни

деловодители, съдебен архивар и 3 призовкари;
- Обща администрация - експертни длъжности в обща

администрация: системен администратор; обща администрация:
счетоводител;

- Технически длъжности: работник, поддръжка сгради - огняр и
чистач.
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РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ
Дейността на администрацията в съда се ръководи от

административен секретар, който подпомага председателя при общото
административно ръководство, организира и контролира дейността на
съдебните служители и съдебните заседатели.  Функциите на длъжността
„съдебен администратор“ се изпълняват от административния секретар.

Административният секретар съвместява длъжността на „Служител по
сигурността на информацията” от 2004 г. на основание Заповед № 1 от
14.04.2004 г. и следи за спазване на изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Осъществява функциите и организацията на работа на звено „Човешки
ресурси“, като събира, обработва и съхранява кадровите досиета; изготвя
заповедите, трудовите договори, допълнителните споразумения и
удостоверителните документи, касаещи трудови правоотношения на
съдиите и съдебните служители.

Административният секретар изпълнява функциите на финансов
контрольор самостоятелно, съгласно заповед № РД-13-17 от 29.01.2016 г. на
административния ръководител – председателя на Районен съд – Севлиево
до 01.04.2019 г., когато със заповед № РД-13-102 от 26.03.2019 г.
задълженията са разделени между административния секретар за
предварителен контрол за законосъобразност за всяко поето задължение и
извършен разход, с изключение на разходите за възнаграждения на съдебни
заседатели, вещи лица, особени представители, преводачи, тълковници и
свидетели; и съдебен деловодител в СИС за предварителен контрол за
законосъобразност на разходите за възнаграждения на съдебни заседатели,
вещи лица, особени представители, преводачи, тълковници и свидетели.

Със заповед № РД-13-101 от 26.03.2019 г. на административния
ръководител са възложени на административния секретар, считано от
01.04.2019 г., задълженията по: Изготвянето на разчетно-платежните
ведомости за изплащане на заплатите на съдиите, държавния съдебен
изпълнител, съдията по вписванията и съдебните служители; Текущото
въвеждане във ведомостта за заплати на данните, свързани с отпуски, време
на разположение, извънреден труд, СБКО, ДТВ и други, както и
информацията, основаваща се на промени в работните заплати на съдиите,
държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните
служители; Изготвяне месечна хонорарна ведомост за възнагражденията на
съдебни заседатели, вещи лица, особени представители, преводачи,
тълковници и свидетели.

Със заповед № 80 от 14.04.2009 г. е възложено на административния
секретар да води общ регистър на дадените препоръки от външни одитори и
на предписанията и указанията на други контролни органи. Със заповед №
303 от 28.09.2010 г. е възложено на административния секретар да поддържа
регистър за трудовите злополуки, да съхранява декларациите и протоколите.
Със заповед № 371 от 22.11.2010 г. му е възложено да подготвя и съхранява
документите по отсрочване на резервисти и техника. Със заповед № 158 от
14.05.2010 г. е определен за орган по безопасност и здраве при работа. Със
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заповед № 300 от 27.09.2010 г . му е възложено да провежда всички видове
инструктажи по охрана на труда. Административният секретар е избран за
представител на работещите и член в Групата по условия на труд. Със
заповед № 247 от 12.11.2014 г. е определен да представлява работодателя
пред Дирекция „Инспекция по труда“. Със заповед № РД-13-178 от
07.07.2016 г. са му възложени задълженията на секретар на Обектовия щаб
за изпълнение на Плана за защита при бедствия. Административният
секретар е член на сформираната аварийно-спасителна група. Със заповед №
РД-13-302 от 18.10.2017 г. е възложено на административния секретар да
организира дейността по осигуряване на пожарна безопасност, както и да
съхранява досието по противопожарна безопасност. Със заповед № РД-13-
299 от 18.10.2017 г. е възложено на административния секретар да извършва
инструктаж по противопожарен минимум на всички новопостъпили съдии и
служители. Със заповед № РД-13-160 от 29.05.2018 г. е възложено на
административния секретар да приема подадените декларации на съдебните
служители по чл.35, ал.1 ЗПКОНПИ, както и да води съответните регистри.
Води книга за извънреден труд.

Административният секретар организира стажа на стажант-юристите,
като води картотека и лични досиета на всички стажанти.

Организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните
служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите - заповед
№ РД-13-24 от 30.01.2018 г.; заповед № РД-19-50 от 27.02.2018 г.; заповед
№ РД-19-51 от 27.02.2018 г.; заповед № РД-13-167 от 05.06.2018 г.; заповед
№ РД-19-205 от 10.07.2018 г. Организира и приема документи на
кандидатите за назначаване на длъжностите държавен съдебен изпълнител и
съдия по вписванията, съгласно обявен прием от министъра на правосъдието
– заповед № РД-14-196 от 26.06.2018 г.; заповед № РД-14-339 от 15.11.2018
г.; заповед № РД-14-48 от 07.02.2019 г.

Осъществява снабдяването на съда с материали, инвентар, техника,
консумативи; Отговаря за строителството, ремонта, използването и
стопанисването на сградата; Поддържа връзки с надзорните институции по
експлоатацията на сградата; Участва в комисии за избор на доставчици,
обобщава резултатите и ги предлага за одобрение на административния
ръководител – председател на съда - заповед № РД-13-193 от 20.06.2018 г.;
заповед № РД-13-228 от 19.07.2018 г.; заповед № РД-13-282 от 17.09.2018 г.;
заповед № РД-13-125 от 15.04.2019 г.; заповед № РД-13-218 от 01.07.2019 г.
за провеждане на обявена процедура по чл.20, ал.3, т.2 ЗОП.

Участва или е председател на комисии за инвентаризация на делата,
инвентаризация на активите по ЗСч, атестиране на съдебните служители,
постоянно действаща комисия за проверка на архивните материали в съда,
унищожаване на веществени доказателства, унищожаване на неценни
документи, съвет по управление на риска, преглед на създадената
класифицирана информация, комисия за проверка на касовата наличност и
др. Административният секретар осъществява ежемесечна проверка на
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книгата за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения.

Изготвя графици за дежурства на съдиите, които се утвърждават от
председателя на съда. Изготвя и утвърждава графици за дежурства на
съдебни служители.

Изготвя справки, удостоверения, служебни бележки, свързани с
възнагражденията, обезщетенията, осигуровките и пенсионирането на
магистратите, на съдебните служители и лицата по извънтрудови
правоотношения.

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ е организирана в
служби и самостоятелни длъжности, както следва:

1. "Регистратура за класифицирана информация" – функциите на
регистратурата за класифицирана информация са възложени на съдебните
деловодители по наказателни дела, които отговарят на условията за работа в
регистратурата след съответно проучване за надеждност.

2. "Регистратура" - дейността на служба „Регистратура” се
осъществява от всички съдебните деловодители по граждански и
наказателни дела, съобразно индивидуалните им длъжностни
характеристики.

3. Служба “Съдебно деловодство”
Служба Съдебно деловодство в Районен съд – Севлиево се състои от 7

съдебни деловодители, които са разпределени, както следва: Съдебни
деловодители по граждански дела – трима; Съдебни деловодители по
наказателни дела – двама; Съдебни деловодители в СИС – двама.

Съдебните деловодители изпълняват задълженията си съгласно ПАС
по образуване и придвижване на първоинстанционни дела; прилагане на
новопостъпили документи, подреждане и номериране документите към
делата, подготовка на делата за доклад; изпълнение указанията на съдията-
докладчик по делото, вписване на данни по делата, ръчно и на компютър;
извършване на справки по делата.

На съдебните деловодители по наказателни дела е възложена
дейността на Бюрото за съдимост при Районен съд-Севлиево. С оглед
оптимизиране организацията на работа на съдебните деловодители в Бюрото
за съдимост са осигурени електронни подписи и е предоставен достъп  за
извършване на справки в диалогов режим на работа с данни от
автоматизираните фондове на Регистъра на населението – Национална база
данни "Население".

Съдебните деловодители по наказателни дела участват в комисията за
проверка на документите, съдържащи класифицирана информация - заповед
№ РД-13-336 от 12.11.2018 г.

Един съдебен деловодител по наказателни дела е определен за
завеждащ регистратура за класифицирана информация.

На съдебните деловодители по граждански дела са осигурени
електронни подписи за достъп до електронните услуги на НАП за актуално
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състояние на трудовите договори във връзка с изпълнение на разпоредбите
на чл.47, ал.3 ГПК и справка за осигуряването на лицата, както и до
Регистъра на населението – Национална база данни "Население".

Съдебните деловодители по граждански дела всеки месец извършват
проверка на делата за обезпечение на бъдещ иск относно срока за
предявяване на иска и ги докладват на съответния съдия.

4.Служба “Съдебни секретари”
Съдебните секретари изпълняват задълженията си съгласно ПАС и

индивидуалните длъжностни характеристики. През 2018 г. службата се
състои от  трима съдебни секретари по граждански дела и трима съдебни
секретари по наказателни дела.  През 2018 г. и началото на 2019 г. един
съдебен секретар е съвместявал длъжност и на „касиер”, като след
пенсионирането на съдебния архивар е преназначен на освободената
длъжност, считано от 01.05.2019 г.

Свободната щатна бройка за съдебен секретар е съкратена, считано от
01.01.2020 г.

Всяка година със заповед  се определят по един съдебен секретар и
един съдебен деловодител, съответно по граждански и по наказателни дела,
които да изготвят статистическите отчети, както и други справки при
необходимост. Същите служители участват в комисиите за проверка
наличността на делата в края на всяко шестмесечие.

Със заповед № РД-13-395 от 20.12.2018 г. са определени съдебните
деловодители и съдебните секретари, които да работят с ПОС терминални
устройства.

5.“Архив”
Съдебният архивар осигурява съхраняването на всички свършени

дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на
дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните
звена на съда. Възложено му е да води касова книга, оформя приходни и
разходни документи; да приключва ежедневно касовата наличност.
Материално – отговорно лице, което отговаря за материалите и активите,
както и задбалансово водените такива, с изключение на компютри и
хардуерно оборудване, други машини, съоръжения и оборудване, програмни
продукти, патенти и лицензи, както и задбалансово водените такива,
съгласно зЗаповед № РД-13-281 от 12.09.2019 г.

6. Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
Районен съд – Севлиево има трима призовкари. Единият от

призовкарите съвместява длъжност и на „чистач“, следобед в рамките на
работното време.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Общата администрация се състои от системен администратор и

счетоводител.
Експертни длъжности в обща администрация
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Системният администратор отговаря за въвеждането и поддържането
на информационните и периферните системи в съда, поддържа наличния
хардуер и софтуер. Осигурява интегрирането на информационните системи
на съда с информационните системи на други ведомства. Подържа и
актуализира Интернет - страницата на съда. Изпълнява техническата
дейност по публикуването на съдебните актове в електронната страница на
съда. Въвежда информация в СИНС. Със заповед № РД-13-191 от 19.06.2018
г. е определен да изпълнява функциите на локален администратор чрез
предоставяне на достъп до Информационната система за управление на
ресурсите.  Изпълнява задълженията на материално-отговорно лице, което
да отговаря за компютрите и хардуерното оборудване, други машини,
съоръжения и оборудване, програмни продукти, патенти и лицензи, както и
задбалансово водените такива.

Обща администрация
Финансово-счетоводната дейност се осъществява от счетоводителя на

съда, която подпомага председателя за правилното и законосъобразно
използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и
стоково-материалните ценности. Изготвя и подписва отчети за касово
изпълнение на бюджета и приложенията към тях. Отчита постъпленията от
държавните такси и други приходи. За периода от януари 2014 г. до
20.11.2017 г. съдът е бил регистриран по ЗДДС във връзка с дейността на
съдебното изпълнение. Участва в комисии за инвентаризация по ЗСч и
проверка на набирателната сметка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
Работник, поддръжка сгради – огняр, един. Служителят извършва

дребни поправки по оборудването и инвентара в помещенията на Районен
съд - Севлиево, подържа повредени мебели. Подържа и отговаря за
нормалното топлоподаване и осигуряване на нормални условия на работа в
Районен съд - Севлиево през зимните месеци, следи и контролира
непрекъсната и безаварийна работа на парната инсталация. Води „Сменен
дневник за сградната газова инсталация на Районен съд – Севлиево”. Води
книгите за получените и върнатите призовки и съдебни книжа, на хартиен
и/или електронен носител - описва връчените и върнати призовки и
съобщения от призовкарите и незабавно ги предава в деловодството,
съответно на съдебните секретари; Замества призовкар при изпълнение на
служебните му задължения в случай на отсъствие.

Чистач, един. Чистачът почиства, дезинфекцира, подрежда и
хигиенизира стаи,  канцеларии, зали, коридори санитарни и други съдебни
помещения в сградата на Районен съд – Севлиево. Описва на хартиен и/или
електронен носител, приема и изпраща пощата на Районен съд – Севлиево;
В случай на отсъствие на отговорния служител, води книгите за получени и
върнати призовки и съдебни книжа на хартиен и/или електронен носител.
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§ Деловодни книги и регистри за граждански дела
За управление на работния поток документи от 01.01.2009 г. в съда се

използва програмата „САС – съдебно деловодство”, разработена и
поддържана от „Информационно обслужване” АД - Варна. Електронните
регистри са съобразени с изискванията на ПАС.

В Районен съд - Севлиево се водят предвидените в чл.39, ал.1 ПАС
книги и регистри по граждански дела на електронен и/или хартиен носител,
както следва:

1. Азбучен указател граждански дела;
2. Описна книга граждански дела;
3. Книга за открити заседания по граждански дела – на хартиен

носител;
4. Книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански

дела;
5. Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни

книжа;
6. Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 ГПК;
7. Книга за приемане и отказ от наследство – на хартиен носител;
8. Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси

и суми, присъдени в полза на съдебната власт;
9. Входящ дневник;
10. Изходящ дневник;
11. Архивна книга по граждански дела;
12. Разносна книга;
13. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
14. Регистър на отводите;
15. Регистър по чл.10, ал.2 ЗЗДН – само на хартиен носител.
В автоматизираната деловодна система САС на фирма

„Информационно обслужване” АД се водят: входящ дневник, изходящ
дневник, азбучен указател, описна книга, книга за закрити и разпоредителни
заседания; архивната книга; регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5
ГПК; регистър на изпълнителните листове, регистър на отводите.

В отделни информационни системи се водят разносната книга и
книгата за получени и върнати призовки и други съдебни книжа.

Входящият дневник се разпечатва на хартиен носител в служба
“Деловодство” в края работния ден, а Изходящият дневник се разпечатва на
хартиен носител всеки петък, в края на работния ден.

Азбучният указател се разпечатва в края на годината. Описната книга,
Книгата за закрити заседания по граждански дела и Регистърът на съдебните
решения по чл.235, ал.5 ГПК се разпечатват всеки ден. Архивната книга за
граждански се разпечатва съобразно параметрите на хартиения носител.

Регистърът на изпълнителни листове на Районен съд – Севлиево се
разпечатва в края на всеки месец.
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Разносната книга и Книгите за движението на всички получени и
върнати призовки и съдебни книжа се разпечатват на хартиен носител всеки
ден.

Регистърът на отводите се разпечатва на хартиен носител в края на
всеки месец в служба „Деловодство”.

Деловодните книги се приключват с изтичане на календарната година
и се предават в архив по реда на ПАС.

Бяха проверени водените през 2018 г. и 2019 г. описни книги, книги за
открити заседания и книги за закрити заседания.

Описната книга за 2018 г. се състои от два тома, образува се от
ежедневни разпечатки от деловодната система и се води на електронен
носител. Разграничени са гражданските от частните граждански дела, с
поредни номера. Посочват се статистическия код на делата, страни. Том I
започва с гр.д. № 1/2018 г., образувано на 02.01.2018 г., съдията докладчик,
предмет по чл.422 ГПК, приключва с гр.д. № 863/2018 г., образувано на
29.06.2018 г. Том II започва с пореден номер № 864 на гр.д., образувано на
02.07.2018 г. и приключва с ч.гр.д. № 1608 от 31.12.2018  г. по чл.410 ГПК.

Извършена е проверка на Том I на 02.07.2018 г. с подпис на
проверилия книгата. Данните се вписват на ръка по делата по общия исков
ред относно датата на обявяване за решаване, № и дата на постановяване на
съдебния акт с кратко пресъздаване на диспозитива, напр. уважен отчасти.
На ръка се вписват данните, когато делото е изпратено на инстанционен
контрол, графите за продължителност на делото, датата на предаване в
архив се вписва на ръка по всички дела, № на арх. дело и № на арх. връзка.
Няма неприключили дела, образувани през 2018 г.

Описната книга за 2019 г. се състои от два тома, също образувани от
ежедневни разпечатки от деловодната система и се води на електронен
носител. Том I започва с ч.гр.д. № 1/2019 г., образувано на 02.01.2019 г.,
съдията докладчик, предмет по чл.410 ГПК, приключва с гр.д. № 690,
образувано на 28.06.2019 г. В Том I няма неприключили дела. Том II започва
с пореден номер на ч.гр.д.  № 691/2019  г.  и приключва с гр.д.  № 1485,
образувано на 30.12.2019 г. Няма данни за проверка.

Описните книги по години са попълнени коректно, точно, пълно и
разбираемо и съдържат необходимата информация. Проверените книги са
прошнуровани и са подпечатани. Не се констатираха непопълнени графи.

Книгата за закрити и разпоредителни заседания за 2018 г. и 2019 г.
е от по едни том за всяка години. Води се на електронен носител, като всеки
ден от програмата се правят разпечатки на хартиен носител. Записани са
разпорежданията и определенията по хронологичен ред.
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През 2018 г. са постановени общо 2896 съдебни акта в з.з. През 2019 г.
са постановени общо 2672 съдебни акта в з.з. Книгите са прономеровани и
прошнуровани.

Книги за открити съдебни заседания
Книгата за 2018 г. се води на хартиен носител и е обща за всички

състави относно гражданските дела. Първият заседателен ден е на
04.01.2018 г. на съдия Христо Христов и е разгледал 2 дела. На 08.01.2018 г.
съдия Валерия Аврамова е разгледала 3 дела. На 11.01. са заседавали
съдиите Светла Дойчева и Валерия Аврамова, като съдия Дойчева е
разгледала 5 дела, а съдия Аврамова – 3 дела.

Преди съдебната ваканция последният заседателен ден е бил
24.07.2018 г. Заседавала е съдия Светла Дойчева с 1 дело. Следващият
заседателен ден е бил на 28.08.2018 г. Последният заседателен ден е на
28.12.2018 г., заседавал е съдия Станислав Цветков с 1 дело.

През 2019 г. първият заседателен ден е на 07.01.2019 г. на съдия
Валерия Аврамова и е разгледала 3 дела. През съдебната ваканция е имало
17 заседателни дни. Последният заседателен ден е на 23.12.2019 г., заседавал
е съдия Христо Христов с 2 дела.

Всички графи са попълнени, съдържат изискуемата информация,
нанесена коректно. Изписва се ръкописно част от диспозитива на
решението. В графата „дата на предаване на делото в канцеларията” са
вписани две дати. Първата дата съвпада с датата на съдебното решение и се
удостоверява с подпис от деловодителя, а втората вписана по-късна дата
отразява момента на влизане в сила на съдебния акт и се удостоверява с
подписа на съдебния секретар. При постъпила въззивна жалба срещу
решението се вписва датата на съпроводителното писмо, с което делото се
изпраща на контролиращия съд, за което се подписва съдебен деловодител.

В изпълнение на заповед № РД-13-345 от 21.11.2018 г. и заповед №
РД-13-197 от 13.06.2019 г. на административния ръководител, през двете
години, съдия Валерия Аврамова и съдия Христо Христов, осъществяващи
постоянно наблюдение и контрол върху работата по граждански дела на
службите на съда, са извършили проверка на книгите, водени в
гражданското деловодство на РС - Севлиево, респ. на книгите, водени от
съдебните секретари по граждански дела, архивната книга по граждански
дела, както и книгите за призовките. За резултатите от проверката съдиите
са изготвили и представила на председателя на съда протоколи на
06.12.2018 г. и на 03.07.2019 г.

Проверените деловодни книги се водят правилно, в съответствие с
изискванията на ПАС и съдържат данните, изрично посочени в него, за
което съдебните служители полагат нужните усилия, а ръководството на
съда осъществява периодичен контрол.
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Извършени проверки в Районен съд - Севлиево през 2018 г. и 2019
г.
       На проверяващия екип са предоставени докладите на Окръжен съд –
Габрово от извършените две годишни проверки на организацията на
административната дейност на РС – Севлиево и на организацията по
образуването и движението на съдебните дела и приключването им в
установените срокове.

През месец декември 2018 г., в изпълнение на заповед № 459 от
16.11.2018 г. на и.ф. административен ръководител - председател на
Окръжен съд – Габрово е извършена проверка на дейността на съдиите от
Районен съд – Севлиево за периода 01.01.2018 г. до 30.11.2018 г. В доклада
от проверката са направени положителни констатации, съгласно които:

Организацията на административната дейност е на много добро ниво.
Постановените съдебни актове се публикуват ежедневно на интернет
страницата на съда, след тяхното постъпване и обработване в деловодната
система, а мотивите към тях - в деня на изготвянето им и при съобразяване
на Вътрешните правила на съда за организация на публикуването на
съдебните актове.

Свиквани са общи събрания на съда, за разглеждане на въпроси по чл.
80, ал. 1, т. 5 и т. 17 от ЗСВ, за които са изготвяни съответните протоколи.
Всички заповеди на административния ръководител са подредени в
заповедна книга по реда на тяхното издаване и са номерирани. В съда се
водят всички книги съгласно ПАС. Изготвян е редовно график за
дежурствата.

Образуването на всички видове граждански и наказателни дела се
извършва от административния ръководител на съда при постъпването им
или най-късно на следващия работен ден.

Разпределението на всички дела се извършва електронно, според
поредността на постъпването им и при спазване на принципа на случайния
подбор. Електронното разпределение на делата се извършва от председателя
на съда, а в негово отсъствие от друг съдия, овластен с изрична писмена
заповед. За резултата от разпределението се съставя протокол, който е
подреден по всяко дело. Спазват се изискванията за разпределение на
случаен принцип при направен отвод.

През проверявания период има три граждански дела, по които е
отменен хода по същество на делото, като това процесуално действие не е
довело до неоснователно забавяне на делата. Комисията е установила
висящи 5 броя граждански дела, по които производството продължава
повече от една година, като се касае до дела за делба, по които съдебната
фаза обичайно продължава по-дълго, с оглед специфичния характер на
самото производство. Съдиите докладчици полагат необходимите усилия за
приключване на делата в инструктивните срокове. Отлагане на граждански
дела е допускано предимно за събиране на доказателства по искане на
страните. Проверяващите не са констатирали неоснователно отлагане на
граждански дела.
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Няма граждански дела с неизготвени съдебни актове извън месечния
срок.

Констатирани са 4 бр. спрени граждански дела, като по всички тях се
извършват необходимите действия.

Отбелязва се издаването на изпълнителните листи, като се спазва
разпоредбата на чл.406, ал.3 ГПК и издаването се удостоверява от съдия.

През проверявания период има 23 бр. граждански дела, по които са
направени мотивирани отводи.

В заключение в доклада се сочи, че е налице много добра организация
за спазване на изискванията за срочност и качество, като съдиите проявяват
отговорност и стремеж към усъвършенстване и подобряване на резултатите
от работата. Единствените пропуски, които са констатирани са в дейността
на СИС.

През месец декември 2019 г., в изпълнение на заповед № 483 от
14.11.2019 г. на административния ръководител - председател на
Окръжен съд – Габрово, е извършена проверка на дейността на съдиите от
Районен съд – Севлиево за периода 01.01.2019 г. до 30.11.2019 г. Задачите на
проверката за 2019 г. са идентични на тези при предходната проверка.
Констатациите в доклада са отново изцяло положителни и проверяващите
окръжни съдии не са дали препоръки.

Според доклада, делата се насрочват, разглеждат и решават в рамките
на инструктивните срокове. По общо 3 граждански дела производството
продължава повече от една година. При проверката на тези дела се
установява, че същите са с фактическа и правна сложност. Отново няма
граждански дела с актове, изготвени след изтичане на установения за това
срок. За проверявания период има спрени 3 граждански дела, по които
своевременно са извършвани проверки и действия за отпадане причината за
спиране. Изпълнителните листове се издават по предвидения в чл.405 - 406
ГПК ред и по делата се отбелязва издаването на изпълнителни листове и се
спазва изискването на чл.406, ал.3 ГПК. При извършеното отбелязване се
полагат подписи от съдия и съдебен служител. През периода на проверката
са били направени 18 отвода по общо 16 граждански дела. Отводите са
мотивирани, основанията за тях са изведени на база съответните текстове от
процесуалните закони.

Последната проверка по граждански дела от Инспектората към
Висшия съдебен съвет е извършена в периода 23.09.2013 г. – 04.10.2013
г., в изпълнение на заповед № ПП-01-66/18.09.2013 г. на главния
инспектор на ИВСС. Проверяваният период е от 01.01.2011 г. – 31.12.2012
г. На база констатациите, проверяващите са отправили следните препоръки:
Административният ръководител – председател на РС – Севлиево да
продължи добрата си работа по общо и административно ръководство на
съда. Административният ръководител – председател на РС - Севлиево да
упражни правомощията си по чл.80, ал.1, т. 9 ЗСВ и да свика Общо събрание
на съда, на което да запознае съдиите с констатациите, изводите и
препоръките по Акта от проверката; на общо събрание да постави на
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обсъждане: възможността за допълнително повишаване на ефективността на
правораздаване като отношение на решени и насрочени дела; задължително
посочване в определенията за допускане на обезпечение по чл.390 ГПК на
начален момент на срока за предявяване на обезпечения иск, като в тази
връзка бъде обсъдено и съобразено ТР № 1/2008 г. от 14.09.2009 г. по ТД №
1/2008 г. на ОСГТК на ВКС относно началния момент от който започва да
тече срокът по чл.390, ал.3 ГПК. Стриктно спазване на разпоредбата на чл.
89, ал.4 ПАРОАВАС – „Молби по вече образувани дела да не се образуват в
отделни дела“, с оглед изключване на възможността за изкуствено
увеличаване на броя на делата разглеждани в районния съд.

Председателят на Районен съд – Севлиево е уведомил главния
инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените
препоръки с писмо вх. рег. № ПП-01-66/13 от 30.12.2013 г.

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

През проверяваните периоди съдиите от Районен съд – Севлиево не са
подготвяли теми, казуси или становища по проекти за тълкувателни
решения и постановления на ВКС и ВАС по граждански дела. През
м.декември 2019 г. е изготвено становище на съдиите от Районен съд –
Севлиево по петиции на български граждани във връзка със заповедното
производство.

Взаимодействие между административния ръководител и общото
събрание на съдиите в PC - Севлиево. Разгледани въпроси.

През 2018 г. и 2019 г. са провеждани общи събрания на съдиите от РС
– Севлиево, на които са разглеждани въпроси от компетентността на
събранието. На проверяващите бяха предоставени протоколите от
проведените общи събрания, които са свиквани с покана от председателя на
съда. Приети са Правила за организацията на дейността на общото събрание
на Районен съд – Севлиево, на основание чл.79, ал.2 вр. чл.79, ал.2, т.8 ЗСВ.

През 2018 г. са проведени пет общи събрания на съдиите:
На 22.02.2018 г. общото събрание на магистратите, ДСИ и съдията по

вписванията в РС – Севлиево е обсъдило доклада на председателя за
дейността на дейността на съда за 2017 г, в съответствие с чл.79, ал.2, т. 6
ЗСВ. Приети са констатациите в доклада, в който са отчетени традиционно
добри резултати за качеството и бързината на съдопроизводството.

На проведеното на 23.05.2018 г. общо събрание на съдиите са избрани
членове на Комисията за професионална етика при РС – Севлиево в състав:
съдия Гергана Божилова, съдия Станислав Цветков, съдия Христо Христов
и резервен член съдия Валерия Аврамова. Общото събрание е обсъдило



33

текущи организационни въпроси и въпроси, свързани със съдебната
практика.

На 20.06.2018 г., поради предстоящо освобождаване от длъжност на
съдия Дойчева по реда на чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ, общото събрание на съдиите
е взело решение за изменение на Вътрешните правила за разпределение на
делата. Считано от 01.09.2018 г., съдиите, разглеждащи наказателни дела,
участват наравно с гражданските съдии в разпределението на всички дела по
Семейния кодекс – на делата от групи „Искове по СК”, „Развод и
недействителност на брака”, „Развод по взаимно съгласие” и „Издръжка;
Изменение на издръжка”. Общото събрание е обсъдило текущи
организационни въпроси и въпроси, свързани със съдебната практика.

На 08.10.2018 г. е взето решение всички дела от групи „Искове по СК”
да се разпределят на съдиите, разглеждащи наказателни дела, за да се
преодолее големия дисбаланс в натовареността на отделните съдии,
формирал се след изключването на съдия Светла Дойчева от
разпределението на делата. Общото събрание е обсъдило текущи
организационни въпроси и въпроси, свързани със съдебната практика.

Общото събрание на съдиите, проведено на 12.12.2018 г., е приело
редица важни изменения на Вътрешните правила за разпределение на
делата: направени са уточнения в отделните групи граждански и
наказателни дела, заложени в програмата за разпределение. На дежурните
съдии, разглеждащи граждански и наказателни дела, се разпределят не само
други ЧГД и ЧНД, а гражданските и наказателните дела от съответния вид,
по които съдът се произнася незабавно или в срок до 24 часа. Общото
събрание е определило специализацията на съдиите по материя и
натовареността на председателя на съда и на всеки районен съдия, при
съобразяване изискванията на ПОНС, като председателят на съда следва да
издаде съответна заповед в изпълнение на взетото решение. Така, считано от
01 януари 2019 г., е взето решение постъпващите в Районен съд – Севлиево
граждански и наказателни дела да се разпределят по типове дела, на съдии
докладчици и при процентно съотношение, както следва:

1. Гражданските дела се разпределят между съдиите Валерия
Аврамова и Христо Христов, с изключение на тези граждански дела, които
съгласно Вътрешните правила или съгласно решение на ОС се разпределят
между всички съдии или само между съдиите, разглеждащи наказателни
дела;

2. Наказателните дела се разпределят между съдиите Павел Неделчев,
Станислав Цветков и Гергана Божилова, с изключение на тези наказателни
дела, които съгласно Вътрешните правила се разпределят само между
съдиите, разглеждащи граждански дела.

3. Гражданските дела от групи „Искове по СК“, „Развод и
недействителност на брака“, „Развод по взаимно съгласие и „Издръжка;
Изменение на издръжка“ да се разпределят между съдиите, разглеждащи
наказателни дела.
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4. На основание чл.79, ал.2, т.9 ЗСВ се определя индивидуално
намалено разполагаемо време за разглеждане и приключване на делата по
основната материя на съдията, както следва:

- Съдия Павел Неделчев – 1020 часа (общо разполагаемото годишно
време от 1600 часа е намалено с 500 часа за административна дейност като
административен ръководител - председател (Приложение 5 от Правилата) и
80 часа за доклад на Бюро съдимост и искания по ЗЕС (Приложение 6 от
Правилата);

- Съдия Валерия Аврамова - 1600 часа;
- Съдия Станислав Цветков - 1520 часа (общо разполагаемото

годишно време от 1600 часа е намалено с 80 часа за доклад на Бюро
съдимост и искания по ЗЕС (Приложение 6 от Правилата);

- Съдия Гергана Божилова - 1520 часа (общо разполагаемото годишно
време от 1600 часа е намалено с 80 часа за доклад на Бюро съдимост и
искания по ЗЕС (Приложение 6 от Правилата);

- Съдия Христо Христов - 1600 часа.
5. Процентът на натовареност по делата от основната материя на

съдията, изчислен като дял на определеното индивидуално намалено
годишно разполагаемо време от стандартно разполагаемото време на един
съдия от година от 1 600 часа е, както следва:

1. Съдия Павел Неделчев – 64%;
2. Съдия Валерия Аврамова – 100%;
3. Съдия Станислав Цветков – 95%;
4. Съдия Гергана Божилова – 95%;
5. Съдия Христо Христов – 100%.
6. Процентът на натовареност на наказателните съдии по всички

видове граждански дела, предвидени за разглеждане от тях, е 100%.
7. Процентът на натовареност на гражданските съдии по всички

видове наказателни дела, предвидени за разглеждане от тях, е 100%.
Общото събрание е провело обсъждане по темата за актуалното щатно

разписание на администрацията на съда, обсъдило е въпроси, свързани със
съдебната практика.

През 2018 г., на 25.01.2018 г., в Районен съд – Севлиево е проведено и
събрание на всички работещи на основание чл. 6 от Кодекса на труда. Взето е
решение да се подкрепи създаването на централизиран фонд СБКО към ВСС
за отпускане на помощи на магистрати и служители за 2018 г. с източник за
набиране на средствата, отчисленията в размер на 0,1% от средствата за
СБКО, начислявани върху средствата за основна заплата. Набраните
средства по фонда през 2018 г. да се получават в брой и отчитането да става
по разходен § 02 00 – „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

  През 2019 г. са проведени пет общи събрания на съдиите:
  На 06.02.2019 г. е представен и обсъден доклада на председателя за
дейността на Районен съд – Севлиево за 2018 г., в съответствие с чл.79, ал.2,
т.6 ЗСВ. Отчетените отлични показатели в работата, въпреки увеличения
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брой дела и съкратения съдийски щат, са намерили одобрение на събранието
и от страна на административното ръководство на ОС – Габрово.

На 04.09.2019 г. общото събрание на съдиите е взело решение, поради
предстоящо освобождаване от длъжност на съдия по реда на чл.165, ал.1, т.1
ЗСВ, считано от 24 септември 2019 г., съдия Валерия Аврамова да се
изключи от разпределението на дела по следните групи, въведени с
действащите в РС – Севлиево Вътрешни правила за случайно разпределение
на делата и определяне и отчитане на натовареността на съдиите:

- Облигационни искове;
- Облигационни искове – непозволено увреждане;
- Искове по чл. 124, ал. 1 ГПК;
- Искове по чл. 422 ГПК;
- Вещни искове и дела от административен характер;
- Делби;
- Искове по КТ;
- Искове по чл. 344 КТ;
- Дела по Закона за защита от домашно насилие;
- Дела от група „Други дела“.
Считано от 24 септември 2019 г. е премахната специализацията на

съдиите по материя – съдиите Цветков, Божилова и Христов участват в
разпределението на всички групи граждански и наказателни дела.

Във връзка с обявения конкурс, общото събрание на съдиите, ДСИ и
съдията по вписванията, на 17.10.2019 г., е взело решение и е направило
предложение до СК на ВСС, на основание чл.169, ал.1 вр. с чл.79, ал.2, т.2
вр. ал.1 ЗСВ вр. с чл.47, ал.2, т.1 от Наредба 1 от 09.02.2017 г. за назначаване
на свободната длъжност „административен ръководител – председател” на
РС – Севлиево на съдия Станислав Цветков.

На 12.11.2019 г., след освобождаване от длъжност на съдия Аврамова
е взето решение, считано от 25 ноември 2019 г., делата по дежурство от
гражданска и наказателна материя да бъдат разглеждани от един дежурен
съдия, като следва да се изготви графика за дежурства по посочения ред.

На 11.12.2019 г. общото събрание на съдиите е приело решение да
бъде въведена отново специализация по материя, предвид назначаването на
длъжност съдия в РС – Севлиево на Биляна Коева. Считано от датата на
встъпване в длъжност на съдия Коева, специализацията по материя между
съдиите е, както следва:

- Гражданските дела се разпределят между съдиите Христо Христов и
Биляна Коева, с изключение на тези граждански дела, които съгласно
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата или съгласно
решение на ОС събрание се разпределят между всички съдии, или само
между съдиите, разглеждащи наказателни дела;

- Наказателните дела се разпределят между съдиите Станислав
Цветков и Гергана Божилова, с изключение на тези наказателни дела, които
съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата или
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съгласно Решение на ОС се разпределят между всички съдии, или само
между съдиите, разглеждащи граждански дела;

2. Гражданските дела от групи „Искове по СК“, „Развод и
недействителност на брака“, „Развод по взаимно съгласие“, “Издръжка и
изменение на издръжка“ се разпределят между съдиите, разглеждащи
наказателни дела при 100% натовареност.

3. Съдиите, разглеждащи наказателни дела, участват заедно с
гражданските съдии в групите за разпределение на ЧГД от заповедното
производство и по молби за теглене на средства от банковите сметки на
лица, настанени в социални заведения.

4. ЧГД, имащи за предмет разкриване на банкова тайна или сведения
от Централния депозитар, се разпределят на дежурния наказателен съдия.

5. Делата по чл.64 и 65 НПК, имащи за предмет разглеждане на
искания за вземане или изменение на взетата мярка за неотклонение
задържане под стража“ се разпределят между всички съдии, разглеждащи
граждански дела, с изключение на постъпилите в почивни и празнични дни,
когато се разпределят на дежурния наказателен съдия.

6. В случаите на отвод на всички наказателни съдии по конкретно
наказателно дело или отвод на всички граждански съдии по конкретно
гражданско дело, съответното дело се разпределя между всички съдии,
разглеждащи граждански, съответно и наказателни дела, като за целта се
ползват нарочно създадените групи в ЦСРД. Натовареността на всички
съдии остава на 100%.

Общото събрание също така е взело решение, считано от 06.01.2020 г.,
делата по дежурство от гражданска материя да бъдат разглеждани от
дежурен граждански съдия, а по наказателна материя – от дежурен
наказателен съдия.

През 2019 година в Районен съд – Севлиево е проведено събрание на
всички работещи на основание чл. 6 КТ:

07.02.2019 г., на което е дадено съгласие за създаването на
централизиран фонд СБКО към ВСС за отпускане на помощи на магистрати
и служители през 2019 г., за което да се отчисляват 0,1% от средствата за
СБКО, начислявани върху средствата за основна заплата. Обсъден  и
одобрен е предложения проект на Правила за формиране и използване на
средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и
съдебни служители в органите на съдебната власт. Решено е също така
средствата за СБКО на Районен съд – Севлиево през 2019 г. да се получават
в брой и отчитането да става по разходен § 02 00 – „Други възнаграждения и
плащания на персонала”. Общото събрание е избрало административният
секретар и ОБЗ – г-жа Ч       за представител на работещите в Групата по
условия на труд в РС - Севлиево.
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Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите
и съдебните служители през 2018 г. и 2019 г.

Магистратите от РС – Севлиево са използвали възможности за
повишаване на правната им квалификацията и подобряване на знанията им.

През 2018 г. съдиите са посетили следните срещи и семинари:
Съдия Неделчев е участвал в обучение „Съдебна практика на

Европейския съд по правата на човека в областта на наказателното право“ в
Страсбург, Франция, организирано от Академията по европейско право (ЕРА)
в изпълнение на дейност 3 „Обучения и учебни посещения в европейски
обучителни школи и институции“ на проект „Иновативни продукти и услуги в
обучението, предоставяно от НИП“, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Съдиите Неделчев, Цветков и Божилова са участвали в регионални
семинари по следните теми: „Актуални проблеми на съдебната практика във
връзка с измененията и допълненията в НК и НПК“ и „Обзор на отменените
съдебни актове по наказателни дела с проблемни моменти по прилагането на
Закона“.

Съдия Христов е участвал в регионални семинари по следните теми:
„Обзор на отменените съдебни актове по граждански дела с проблемни
моменти по прилагането на Закона“ и „Международно правно сътрудничество
по граждански дела за развод, законна раздяла, родителска отговорност и
издръжка. Регламента Брюксел IIA, Рим III и регламент 4/2009 г. на СЕ,
Хагски протокол от 2007 г. и други приложими правни инструменти“.

През 2019 г. съдиите от Районен съд – Севлиево са посетили
следните срещи и семинари:

Съдия Цветков е участвал в регионален семинар „Обзор на отменените
съдебни актове по наказателни дела с проблемни моменти по прилагането на
Закона“ и в обучение „Процесуални нарушения в наказателния процес“.

Държавният съдебен изпълнител Г. е участвала в обучителен семинар за
работа с новостите в програмна система „JES”.

През 2018 г. съдебните служители са участвали в обучения, както
следва:

Административният секретар М      Ч       и съдебният секретар
И.Ц. са участвали в обучение „Защита на личните данни в съдебната система“.

Системният администратор М.Г. е участвала в обучение „Европейски
стандарти за защита на личните данни“.

Съдебният деловодител Т.К. и съдебният секретар Р.О. са посетили
обучение на тема „Защита на класифицираната информация в съдебната
система“.

Съдебният секретар В.Д. е посетила обучение на тема „Съдебни
секретари“.
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Съдебният архивар С.Д. е взела участие в квалификационен курс за
работа с документи, организиран от отдел „Държавен архив“ – Габрово.

Съдии и съдебни служители са посетили обучение за защита при
бедствия на тема: “Правила и действия при пожар”.

През 2019 г. съдебните служители са участвали в следните
обучения:

Системният администратор М.Г. е посетила  обучение за реализация на
електронна услуга за подаване на заявления за издаване на заповед за
изпълнение по реда на чл.410 ГПК по проект по Оперативна програма „Добро
управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП
за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Съдебният деловодител Т.К. е посетила обучение на тема "Съдебно-
административно обслужване на граждани" и обучение за реализация на
електронна услуга за подаване на заявления за издаване на заповед за
изпълнение по реда на чл.410 ГПК по проект по Оперативна програма „Добро
управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП
за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Съдебният секретар В.Д. е посетила обучение на тема "Съдебно
сътрудничество по граждански дела" и "Начално обучение на съдебни
служители".

Съдебният деловодител в СИС М.М. е участвала в обучителен семинар
за работа с новостите в програмна система „JES”.

През проверявания период съдиите от Районен съд – Севлиево са били
ангажирани в изпълнение на други служебни задачи, извън основната им
дейност:

През учебната 2017 г. – 2018 г. и 2018 г. – 2019 г. Районен съд –
Севлиево за пореден път е участвал в Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”.  Програмата е реализирана в десетите класове на ПГМЕТ
„Ген. Иван Бъчваров“ и СУ „Васил Левски“ – град Севлиево.

Съдиите Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова са
участвали в Образователната програма, координирано с прокурорите от
Районна прокуратура – Севлиево.

През учебната 2017 – 2018 г. са изнесли следните лекции:
съдия Павел Неделчев е изнесъл лекции и беседи, както следва:

№ Дата Учебното
заведение и клас

Тема

1. 11.12.2017 г. СУ „Васил Левски”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Трафик на хора
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2. 12.03.2018 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10 „а” и „б” клас

Как може да защитим правата си чрез
съдебните институции. Видове
съдебни услуги. Достъп до
правосъдие. Как да се предпазим да
не станем жертва на престъпления?
Детско правосъдие. Непълнолетните
лица и правосъдието – жертви и
извършители на престъпление.

съдия Станислав Цветков  - координатор по Програмата през
учебната 2017 – 2018 г. е изнесъл лекции и беседи, както следва:

№ Дата Наименование на
учебното заведение

Тема

1. 13.11.2017 г. СУ „Васил Левски”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Как може да защитим правата си чрез
съдебните институции. Видове
съдебни услуги. Достъп до
правосъдие. Как да се предпазим да
не станем жертва на престъпления?
Детско правосъдие. Непълнолетните
лица и правосъдието – жертви и
извършители на престъпление.

2. 07.12.2017 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10 „а“ и „б“ клас

Трафик на хора

3. 12.02.2018 г. СУ „Васил Левски”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Съдебни процедури с участие на деца
и правата на децата в тези процедури.
Органи, които могат да им предложат
подкрепа и защита.

4. 13.03.2018 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10 „в” и „г“  клас

Как може да защитим правата си чрез
съдебните институции. Видове
съдебни услуги. Достъп до
правосъдие. Как да се предпазим да
не станем жертва на престъпления?
Детско правосъдие. Непълнолетните
лица и правосъдието – жертви и
извършители на престъпление.

съдия Гергана Божилова  е изнесла лекции и беседи, както следва:

№ Дата Наименование на
учебното заведение

Тема

1. 14.12.2017 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10 „в“ и „г“ клас

Трафик на хора
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2. 19.02.2018 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10 „а” и „б” клас

Разделение на властите според
Конституцията на Република
България. Функции на съдебната
власт. Структура на съдебната
система. Висш съдебен съвет.

3. 20.02.2018 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10 „в” и „г” клас

Разделение на властите според
Конституцията на Република
България. Функции на съдебната
власт. Структура на съдебната
система. Висш съдебен съвет.

На 12.04.2018 г. и 16.04.2018 г. са проведени Дни на отворените врати
и Съдебната палата е посетена от ученици от 10-ти клас на участващите в
Образователната програма училища. Съдиите Павел Неделчев и Станислав
Цветков са запознали учениците с пропускателния режим в съдебната
палата и с работата на отделните служби, показали са  архива на съда и
съдебните зали. В една от залите, при всяко от посещенията, е организиран
симулативен процес с участие на учениците по следния казус:
„Причиняване на телесна повреда при условията на неизбежна отбрана“.
При подготовката и по време на симулативния процес, учениците са
получили насоки, указания и помощ от съдиите Павел Неделчев, Станислав
Цветков и  Гергана Божилова.

През учебната 2018 – 2019 г. съдиите са изнесли следните лекции:

съдия Павел Неделчев е изнесъл лекции и беседи, както следва:

№ Дата Учебното
заведение и клас

Тема

1. 21.02.2019 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Разделение на властите според
Конституцията на Република
България. Функции на съдебната
власт. Структура на съдебната
система. Висш съдебен съвет.

съдия Станислав Цветков е изнесъл лекции и беседи, както следва:

№ Дата Наименование на
учебното заведение

Тема

1. 25.02.2019 г. СУ„Васил Левски”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Как можем да защитим правата си
чрез съдебната система. Видове
съдебни услуги. Достъп до
правосъдие. Как да се предпазим да
не станем жертва на престъпление?
Детско правосъдие. Непълнолетните
лица и правосъдието – жертви и
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извършители на престъпления.
2. 14.03.2019 г. ПГМЕТ „Ген. Иван

Бъчваров”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Права на човека.  Как може да
защитим правата си чрез съдебните
институции. Видове съдебни услуги.
Достъп до правосъдие. Как да се
предпазим да не станем жертва на
престъпления? Детско правосъдие.
Непълнолетните лица и правосъдието
– жертви и извършители на
престъпление.

3. 25.03.2019 г. СУ„Васил Левски”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Съдебни процедури с участие на деца
и правата на децата в тези процедури.
Органи, които могат да им предложат
подкрепа и защита.

съдия Гергана Божилова  - координатор по Програмата през
учебната 2018 – 2019 г. е изнесла лекции и беседи, както следва:

№ Дата Наименование на
учебното заведение

Тема

1. 12.11.2018 г. СУ„Васил Левски”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Трафик на хора

2. 06.12.2018 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10  „а“,  „б“  и „в“
клас

Трафик на хора

3. 11.04.2019 г. ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров”
гр. Севлиево
10 „в” и „г” клас

Хулигански прояви на непълнолетни
лица и последици. Детското насилие.
Домашното насилие и мерки за
защита на правата на жертвите.

С оглед обобщаване на наученото в рамките на програмата, съдебната
палата е посетена от ученици от 10-ти клас на СУ „Васил Левски“ гр.
Севлиево на 22.04.2019 г., а на 23.04.2019 г. от ученици от 10-ти клас на
ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ гр. Севлиево. Съдиите Павел Неделчев,
Станислав Цветков и Гергана Божилова са запознали учениците с
пропускателния режим в съдебната палата и с работата на отделните
служби, показали са архива на съда и съдебните зали. В една от залите, при
всяко от посещенията, е проведен симулативен процес с участие на
учениците по казус за престъпление по чл.198, ал.1 НК. При подготовката и
по време на симулативния процес, учениците са получили насоки, указания
и помощ от съдиите Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана
Божилова.
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Разпределение на делата в Районен съд – Севлиево на принципа
на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Разпределението на делата е извършвано на принципа на случайния
подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на
постъпването им, по материя и видове дела, при спазване изискванията на
чл.9, ал.1 ЗСВ. За разпределението е ползвана Централизираната система за
случайно разпределение на делата, утвърдена с решение на Висшия съдебен
съвет и въведена в експлоатация от 01.10.2015 г. ЦССРД се използва и за
образуване на делата и генериране на пореден номер на делото, съобразно
вида му. През проверявания период в съда са действали Вътрешни правила
за случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на
натовареността на съдиите, приети от общото събрание на съдиите в РС –
Севлиево, проведено на 30.11.2016 г. Последните изменения на правилата са
приети с решение на общото събрание, проведено на 12.12.2018 г., влезли са
в сила от 01.01.2019 г. Приети са и се прилагат и съгласувани с общото
събрание на съдиите Правила за заместване на съдия докладчик за времето
на неговото отсъствие, утвърдени със заповед № РД-13-315 от 15.12.2015 г.
на административния ръководител – председател на РС – Севлиево.

Разпределението на делата, с изключение на тези, които се разглеждат
по дежурство, се извършва от административния ръководител –
председателя, а в негово отсъствие - от съдията, който с изрична заповед е
определен да изпълнява функциите на административен ръководител. При
невъзможност на председателя или на съдията, определен да изпълнява
функциите му, да извърши разпределението на делата, същото се извършва
от съответния дежурен съдия.

Разпределението на делата, които се разглеждат по дежурство, се
извършва от съответния дежурен граждански или наказателен съдия.

С решения на общото събрание на съдиите при РС – Севлиево са
въведени с действащите вътрешни правила следните групи на граждански
дела за разпределение:

- Искове по СК (в тази група се разпределят делата по СК, които не
подлежат на разпределение в някоя от останалите групи по СК);

- Развод и недействителност на брака
- Развод по взаимно съгласие;
- Издръжка; Изменение на издръжка;
- Облигационни искове;
- Облигационни искове – непозволено увреждане;
- Искове по чл.124, ал.1 ГПК (в тази група се разпределят

установителни искове, които не подлежат на разпределение в някоя от
останалите групи);

- Искове по чл.422 ГПК;
-  Вещни искове; Дела от административен характер;
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- Делби, включително искове, свързани с възстановяване на запазена
част от наследство;

- Искове по КТ (без искове по чл.200 и чл.344 КТ);
- Искове по чл.200 и чл.344 КТ;
- Дела по  Закона за защита от домашното насилие;
- Други дела (в тази група се разпределят дела, които не подлежат на

разпределение в никоя от останалите групи);
- Обезпечение на бъдещ иск и обезпечение на доказателства;
- Молби по чл.165, ал.4 вр. с чл.130, ал.3 СК (за теглене на средства от

банковите сметки на лица, настанени в социални заведения)
- Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ
- Граждански дела по дежурство
- Граждански дела – отвод.
В случаите на отвод на всички граждански съдии по конкретно

гражданско дело, съответното дело се разпределя между всички съдии,
разглеждащи наказателни дела, като за целта се ползва нарочно създадената
група в ЦСРД.

Съдиите, разглеждащи наказателни дела, участват заедно с
гражданските съдии в групите за разпределение на ЧГД от заповедното
производство и по молби за теглене на средства от банковите сметки на лица,
настанени в социални заведения.

Частните граждански дела, имащи за предмет разкриване на банкова
тайна или сведения от Централния депозитар, се разпределят на дежурния
наказателен съдия.

Режимите за разпределение са: „автоматичен“, когато системата на
произволен принцип избира съдия от зададените възможни; „ръчен“, когато
има законово основание делото трябва да се разгледа от определен съдия
или да се направи избор между определени съдии; „по дежурство“, когато
трябва да се разгледа от дежурен съдия, съгласно утвърдените графици за
дежурствата по граждански и наказателни дела.

От началото на 2018 г., съгласно съответни решения на общото
събрание на съдиите, наказателните дела са разпределяни между съдиите
Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова, а гражданските
дела между съдиите Валерия Аврамова, Светла Дойчева и Христо Христов.

На дежурния съдия, разглеждащ граждански дела, са разпределяни
постъпилите дела, както следва:

- откази от наследство;
- разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество на

малолетни или непълнолетни или на поставени под запрещение (без дела по
молби за теглене на средства от банковите сметки на лица, настанени в
социални заведения, в който случай разпределението е на случаен принцип);

-  дела по чл.26 и чл.30 от Закона за закрила на детето;
- разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни;
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- разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили
пълнолетие лица;

- разрешение за разпореждане със семейно жилище – лична
собственост;

- назначаване на особени представители за сключване на правни
сделки;

- дела по Изборния кодекс;
- други граждански дела, по които съдът се произнася незабавно или в

срок до 24 часа.

При съобразяване с изискванията на Правилата за оценка на
натовареността на съдиите, приети с решение на ВСС, в сила от 01.04.2016
г., и Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и определяне
и отчитане на натовареността на съдиите, със заповед № РД-13-3 от
02.01.2018 г. на административния ръководител-председателя е определено
индивидуално годишно разполагаемо време за решаване и приключване на
делата през 2018 г., както следва: съдия Павел Неделчев – 1020 часа (общо
разполагаемото годишно време от 1600 часа е намалено с 500 часа за
административна дейност като административен ръководител-председател
(Приложение № 5 от Правилата) и 80 часа за доклад на бюро „Съдимост“
(Приложение № 6 от Правилата); съдия Валерия Аврамова - 1600 часа;
съдия Светла Дойчева - 1600 часа; съдия Станислав Цветков - 1520 часа
(общо разполагаемото годишно време от 1600 часа е намалено с 80 часа за
доклад на бюро „Съдимост“ (Приложение № 6 от Правилата); съдия Гергана
Божилова - 1520 часа (общо разполагаемото годишно време от 1600 часа е
намалено с 80 часа за доклад на бюро „Съдимост“ (Приложение № 6 от
Правилата);  съдия Христо Христов - 1600 часа. Процентът на натовареност,
изчислен като дял на определеното индивидуално намалено годишно
разполагаемо време от стандартно разполагаемото време на един съдия на
година от 1 600 часа е бил, както следва: съдия Павел Неделчев – 64%;
съдия Валерия Аврамова – 100%; съдия Светла Дойчева – 100%; съдия
Станислав Цветков – 95%; съдия Гергана Божилова – 95%; съдия Христо
Христов – 100%.

Процентът на натовареност на наказателните съдии по всички видове
граждански дела, предвидени за разглеждане от тях, съгласно действащите в
РС – Севлиево вътрешни правила за случайно разпределение на делата, е
бил 100  %. Процентът на натовареност на гражданските съдии по всички
видове наказателни дела, предвидени за разглеждане от тях, съгласно
вътрешните правила за случайно разпределение на делата, е бил 100%.

Със заповед № РД-13-155 от 28.05.2018 г. поради предстоящо
освобождаване от длъжност на съдия Светла Дойчева по реда на чл.165,
ал.1, т.1 ЗСВ, считано от 01 юни 2018 г., е изключена от разпределението
на дела по следните групи:

- Искове по СК;
- Развод и недействителност на брака;
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- Облигационни искове;
- Облигационни искове – непозволено увреждане;
- Искове по чл. 124, ал. 1 от ГПК;
- Искове по чл. 422 от ГПК;
- Вещни искове и дела от административен характер;
- Делби;
- Искове по КТ;
- Искове по чл. 344 от КТ;
- Дела по ЗЗДН;
- Дела от група „Други дела“.
Съгласно заповед № РД-13-204 от 05.07.2018 г. всички дела с

докладчик съдия Светла Дойчева, които не са обявени за решаване и
производството по които не е възможно да приключи до 30.08.2018 г. –
датата на освобождаване от длъжност, следва да се докладват своевременно
за преразпределението им.

Със заповед № РД-13-215 от 11.07.2018 г. поради предстоящо
освобождаване от длъжност на съдия по реда на чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ,
считано от 12 юли 2018 г. съдия Светла Дойчева е изключена от
разпределението на дела по групите „Развод по взаимно съгласие“ и
„Издръжка; Изменение на издръжка“. Считано от 20 август 2018 г. съдия
Светла Дойчева е изключена от разпределението на дела по всички останали
групи, по които не е била изключена до този момент.

Съгласно решение на общото събрание на съдиите, взето на
20.06.2018 г., считано от 01.09.2018 г., съдиите, разглеждащи наказателни
дела, са включени, наравно с гражданските съдии, в разпределението на
всички дела по Семейния кодекс.

За да се преодолее големия дисбаланс в натовареността на отделните
съдии, формирал се след изключването на съдия Светла Дойчева от
разпределението на делата, съгласно решение на общото на съдиите, взето
на 08.10.2018 г., считано от същата дата, гражданските дела от групи
„Искове по СК“, „Развод и недействителност на брака“, „Развод по взаимно
съгласие и „Издръжка; Изменение на издръжка“, въведени с действащите
вътрешни правила за случайно разпределение на делата, се разпределят
между съдиите Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова
при 100% натовареност.

Съдиите Валерия Аврамова и Христо Христов са изключени от
разпределението на дела от посочените групи.

Със заповед № РД-13-396 от 31.12.2018 г. на административния
ръководител – председател при съобразяване на Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на
натовареността на съдиите и в изпълнение на решение на Общото събрание
на съдиите, прието на 12.12.2018 г., считано от 01 януари 2019 г., е
наредено постъпващите в РС – Севлиево граждански и наказателни дела да
се разпределят по типове дела, на съдии докладчици и при процентно
съотношение, както следва:
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1. Гражданските дела се разпределят между съдиите Валерия
Аврамова и Христо Христов, с изключение на тези граждански дела, които
съгласно вътрешните правила за случайно разпределение на делата или
съгласно решение на Общото събрание се разпределят между всички съдии
или само между съдиите, разглеждащи наказателни дела;

2. Наказателните дела се разпределят между съдиите Павел Неделчев,
Станислав Цветков и Гергана Божилова, с изключение на тези наказателни
дела, които съгласно вътрешните правила за случайно разпределение на
делата се разпределят само между съдиите, разглеждащи граждански дела.

3. Гражданските дела от групи „Искове по СК“, „Развод и
недействителност на брака“, „Развод по взаимно съгласие и „Издръжка;
Изменение на издръжка“ се разпределят между съдиите, разглеждащи
наказателни дела.

4. Определя се индивидуално намалено разполагаемо време за
разглеждане и приключване на делата по основната материя на съдията,
както следва:

- Съдия Павел Неделчев – 1020 часа (общо разполагаемото годишно
време от 1600 часа е намалено с 500 часа за административна дейност като
административен ръководител-председател (Приложение 5 от Правилата) и
80 часа за доклад на Бюро съдимост и искания по ЗЕС (Приложение 6 от
Правилата);

- Съдия Валерия Аврамова - 1600 часа;
- Съдия Станислав Цветков - 1520 часа (общо разполагаемото

годишно време от 1600 часа е намалено с 80 часа за доклад на Бюро
съдимост и искания по ЗЕС (Приложение 6 от Правилата);

- Съдия Гергана Божилова - 1520 часа (общо разполагаемото годишно
време от 1600 часа е намалено с 80 часа за доклад на Бюро съдимост и
искания по ЗЕС (Приложение 6 от Правилата);

- Съдия Христо Христов - 1600 часа.
5. Процентът на натовареност по делата от основната материя на

съдията, изчислен като дял на определеното индивидуално намалено
годишно разполагаемо време от стандартно разполагаемото време на един
съдия от година от 1 600 часа е, както следва:

1. Съдия Павел Неделчев – 64%;
2. Съдия Валерия Аврамова – 100%;
3. Съдия Станислав Цветков – 95%;
4. Съдия Гергана Божилова – 95%;
5. Съдия Христо Христов – 100%.
6. Процентът на натовареност на наказателните съдии по всички

видове граждански дела, предвидени за разглеждане от тях, е 100%.
7. Процентът на натовареност на гражданските съдии по всички

видове наказателни дела, предвидени за разглеждане от тях, е 100%.
Със заповед № РД-13-253 от 12.08.2019 г., поради преместване в друг

орган на съдебната власт, считано от 22.07.2019 г., съдия Павел Неделчев,
разглеждащ преимуществено наказателни дела, е изключен от
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разпределението на всички групи дела. Всички дела с докладчик съдия
Неделчев, необявени за решаване и производството, по които не е било
възможно да приключи до 22.07.2019 г., датата на която е преместен в друг
орган на  съдебната власт, са преразпределени между съдиите Божилова и
Цветков.

Със заповед № РД-13-275 от 04.09.2019 г., във връзка с решение на
Общо събрание на съдиите от 04.09.2019 г., поради предстоящо освобождаване
от длъжност на съдия по реда на чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ, считано от 24
септември 2019 г., съдия Валерия Аврамова - Христова е изключена от
разпределението на дела по следните групи:

- Облигационни искове;
- Облигационни искове – непозволено увреждане;
- Искове по чл. 124, ал. 1 от ГПК;
- Искове по чл. 422 от ГПК;
- Вещни искове и дела от административен характер;
- Делби;
- Искове по КТ;
- Искове по чл. 344 от КТ;
- Дела по Закона за защита от домашно насилие;
- Дела от група „Други дела“.
Считано от 24 септември 2019 г. е премахната специализацията на

съдиите по материя – съдиите Цветков, Божилова и Христов участват в
разпределението на всички групи граждански и наказателни дела.

Със заповед № РД-13-332 от 05.11.2019 г., считано от 22 ноември 2019
г., съдия Валерия Аврамова е изключена от разпределението на дела по
всички останали групи, по които не е била изключена до този момент,
съгласно заповед № РД-13-275 от 04.09.2019 г.

Всички дела с докладчик съдия Валерия Аврамова, които не са обявени
за решаване и производството по които не е възможно да приключи до
25.11.2019 г., следва да се докладват своевременно за преразпределението им.

Със заповед № РД-13-336 от 12.11.2019 г. и съгласно решение на
общото събрание на магистратите от 12.11.2019 г., считано от 25.11.2019 г.
делата по дежурство от гражданска и наказателна материя се разглеждат от
един дежурен съдия, като графика за дежурства се изготвя в следния ред:
съдия Цветков, съдия Христов, съдия Божилова.

Със заповед № РД-13-381 от 11.12.2019 г. и в изпълнение на решение на
Общо събрание на съдиите, прието на 11.12.2019 г., считано от датата на
встъпване в длъжност на съдия Биляна Коева – 16.12.2019 г.,
специализацията по материя между съдиите е, както следва:

- Гражданските дела се разпределят между съдиите Христо Христов
и Биляна Коева, с изключение на тези граждански дела, които съгласно
вътрешните правила за случайно разпределение на делата или съгласно
решение на Общото събрание се разпределят между всички съдии, или само
между съдиите, разглеждащи наказателни дела;
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- Наказателните дела се разпределят между съдиите Станислав
Цветков и Гергана Божилова, с изключение на тези наказателни дела, които
съгласно вътрешните правила за случайно разпределение на делата или
съгласно решение на Общото събрание се разпределят между всички съдии,
или само между съдиите, разглеждащи граждански дела;

2. Гражданските дела от групи „Искове по СК“, „Развод и
недействителност на брака“, „Развод по взаимно съгласие“, “Издръжка и
изменение на издръжка“ се разпределят между съдиите, разглеждащи
наказателни дела при 100% натовареност.

3. Съдиите, разглеждащи наказателни дела, участват заедно с
гражданските съдии в групите за разпределение на ЧГД от заповедното
производство и по молби за теглене на средства от банковите сметки на лица,
настанени в социални заведения.

4. Частните граждански дела, имащи за предмет разкриване на банкова
тайна или сведения от Централния депозитар, се разпределят на дежурния
наказателен съдия.

5. Делата по чл.64 и 65 НПК, имащи за предмет разглеждане на искания
за вземане или изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под
стража“ се разпределят между всички съдии, разглеждащи граждански дела, с
изключение на постъпилите в почивни и празнични дни, когато се
разпределят на дежурния наказателен съдия.

6. В случаите на отвод на всички наказателни съдии по конкретно
наказателно дело или отвод на всички граждански съдии по конкретно
гражданско дело, съответното дело се разпределя между всички съдии,
разглеждащи граждански, съответно и наказателни дела, като за целта се
ползват нарочно създадените групи в ЦСРД. Натовареността на всички съдии
остава на 100%.

Изключение от принципа за случайно разпределение на делата се
прилага, в случаите, когато срокът за насрочване на делото в открито
съдебно заседание и/или произнасяне с акт по същество изтича в период на
отсъствие на съдията, поради ползване на отпуск или командироване, във
връзка с която има издадена съответна заповед, както и в случаите на
отсъствие поради временна нетрудоспособност. Разпределя се без участието
на отсъстващия по обективните причини съдия.

Преразпределение на разпределено гражданско дело, чрез използване
на режим „автоматичен”, се извършва:

- При самоотвод или приет отвод на първоначално определения
съдия докладчик

- При наличие на предпоставките, установени в действащите в
съда Правила за заместване на съдия докладчик за времето на
неговото отсъствие.

При временно отсъствие на съдия докладчик, неналагащо повторно
разпределение на делото, неговите неотложни процесуални права и
задължения се упражняват от дежурния граждански съдия.
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Съгласно Правилата за заместване на съдия докладчик за времето на
неговото отсъствие, утвърдени със заповед № РД-13-315 от 15.12.2015 г.,
администрирането на делата на отсъстващите съдии се извършва от
съответния дежурен граждански или наказателен съдия, като дежурният
съдия няма право да се произнася по въпроси по съществото на делото.

Във всички случаи на отсъствие с продължителност по-малко от един
месец или в случаи на отсъствие, чието основание и продължителност са
предварително известни (отпуск, командировка и др.), съдията докладчик
отсрочва в закрито заседание насрочените през периода на отсъствието му
дела. При невъзможност, председателят на съда или заместващият го съдия
отсрочва делата на отсъстващия съдия докладчик.

По граждански дела При отсъствие на съдия докладчик за повече от
един месец, което не е свързано с ползване на предварително планиран
отпуск, по преценка на председателя на съда или заместващия го съдия, въз
основа на изрична заповед, разпределените на отсъстващия съдия
граждански дела се преразпределят чрез програмата за разпределение на
делата. Във всички случаи, независимо от продължителността на
отсъствието, несвършените граждански дела, по които се изисква
произнасяне в кратки срокове (незабавно, в 3-дневен срок, в 7-дневен срок
или друг кратък срок), въз основа на изрична заповед на председателя на
съда или на заместващия го съдия, разпределените на отсъстващия съдия
граждански дела се преразпределят чрез програмата за разпределение на
делата.

С оглед създаване на необходимата организация за разглеждане на
делата по време на съдебната ваканция, е издадена заповед № РД-13-226 от
18.07.2018 г., с която са утвърдени видовете дела, попадащи в предметния
обхват на нормата на чл.329, ал.3 ЗСВ, които се разглеждат през съдебната
ваканция, както и гражданските дела, по които сроковете за страните не
спират да текат по реда на чл.61, ал.2 ГПК, както следва:

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:
- дела за издръжка (чл. 140, 143, 144, 145, 149 и 150 СК);
- дела за родителски права на ненавършили пълнолетие деца (чл.127

СК; чл. 59, ал. 9 СК и чл. 51, ал. 4 СК, които имат за предмет изменение на
мерките относно упражняването на родителски права; чл. 131, 132 и 135
СК);

- дела за незаконно уволнение;
- искания за обезпечаване на искове;
- искания за обезпечаване на доказателства;
- искания за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс,

вкл. и по чл. 127а СК;
- искания за назначаване на особен представител;
- дела по Закона за защита от домашното насилие;
- всички дела, които се разглеждат по реда на глава ХХV от ГПК –

БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО;
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- всички дела по глава ХХХVІІ от ГПК – ЗАПОВЕДНО
ПРОИЗВОДСТВО;

- дела по регламенти, по които исканията следва да се разгледат в срок
до един месец;

- всички дела, които се разглеждат от дежурен съдия, съгласно
Вътрешните правила за разпределение на делата в Районен съд – Севлиево:
откази от наследство; разрешения за теглене на влогове или разпореждане с
имущество на малолетни или непълнолетни или на поставени под
запрещение; дела по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето;
разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни; разрешения за
сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица;
разрешение за разпореждане със семейно жилище – лична собственост;
назначаване на особени представители за сключване на правни сделки;
други дела, по които съдът се произнася незабавно или в срок до 24 часа.

- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда
разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

През съдебната ваканция, по преценка на съдиите докладчици, се
разглеждат граждански и наказателни дела, извън видовете, посочени в т. 1
от заповедта, ако това няма да доведе до накърняване на правата на
страните.

Предвид на чл.61, ал.2 ГПК (нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г., отм., бр. 65
от 2018 г., в сила от 1.09.2018 г.) е указано, обстоятелството, че сроковете по
посочените в т.1 от заповедта граждански дела не спират да текат през
съдебната ваканция, да се отразява от съответния съдебен служител в
деловодната система на съда, както и в съобщенията и призовките,
изпращани до страните.

Препис на заповедта е изпратен на Висшия съдебен съвет (писмо
изх.№ РД-173 от 19.07.2018 г.). Заповедта е публикувана на интернет
страницата на съда. Преписи са оставени в гражданско и наказателно
деловодство за запознаване на гражданите и процесуалните представители
на страните.

Изготвяни са графици за дежурства на съдиите по граждански и
наказателни дела, които са утвърждавани от председателя на съда.

Общи данни за разгледаните и приключени граждански дела
през 2018 г. и 2019 г. Натовареност на съдиите.

Данните за разгледаните и приключени граждански дела през
проверявания период в изисканите от съда справки и годишните доклади за
дейността на съда сочат:

§ За 2018 г.
Граждански дела
През 2018 г. в РС – Севлиево са постъпили общо 433 бр. гр. дела,

образувани по общия исков ред, разглеждани в о.с.з., останали несвършени



51

от предходен период - 79 бр. или общо дела за разглеждане - 512 бр. От тях
свършени през 2018 г. са 386 бр. дела или 75,4 %.

Частни граждански дела
През 2018 г. в РС – Севлиево са постъпили общо 1181 бр. ч.гр. дела,

останали несвършени от предходен период – 11 бр. или общо дела за
разглеждане - 1192 бр. От тях свършени през 2018 г. са 1187 бр. дела или
99,6 %.

Общ брой гр. и ч.гр.дела
През 2018 г. в РС – Севлиево са постъпили общо 1614 дела  (от тях гр.

дела по общия ред – 406 бр.; производства по чл.310 ГПК - 26 бр.;
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 1 бр.; ЧГД - 246 бр.; дела по
чл. 410 и чл. 417 ГПК - 935 бр); останали несвършени от предходен период –
90 броя или общо дела за разглеждане – 1704 бр. Заповедните дела
съставляват 58 % от общото постъпление от граждански дела. От
разгледаните дела, свършени през 2018 г. са 1573 бр. дела или 92,3 %. От
свършените дела, 1518 (96.50%) са приключили в 3-месечен срок, считано
от датата на образуването им. От свършените през 2018 г. общо 357
граждански дела по общия ред, 304 (85%) са приключили в срок до 3
месеца. При бързите производства, частните граждански дела и делата от
заповедното производство свършените в инструктивния срок дела са 100%.
Със съдебен акт по същество са приключили 1419 дела. Прекратени са
производствата по 154 гр. дела, в т.ч. 22 по спогодба по чл.234 ГПК и 132 по
други причини. Висящи в края на годината са 131 гр. дела, които
съставляват 7.69% от общия брой граждански дела за разглеждане (1704).

Информацията по съдии за 2018 г. е:

Гр. дела, образувани по общия исков ред, разглеждани в о.с.з.

Съдия
Брой

висящи
към

01.01.2018 г.

Брой
постъпил

и през
2018 г.

Общ брой
гр. дела за
разглеж-
дане през

2018 г.

От тях -
свърше

ни

Павел Ванев Неделчев 0 9 9 6
Валерия Иванова Аврамова 26 172 198 145
Светла Тотева Дойчева 20 58 78 78

Станислав Иванов Цветков 0 12 12 8
Гергана Николаева Божилова 1 7 8 2

Христо Николов Христов 32 175 207 147
Общо 79 433 512 386
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Частни граждански дела

Съдия
Брой

висящи
към

01.01.2018г.

Брой
постъпили
през 2018

г.

Общ брой
ч.гр.дела за
разглеждане
през 2018 г.

От тях -
свърше

ни

Павел Ванев Неделчев 0 176 176 176
Валерия Иванова Аврамова 5 232 237 234
Светла Тотева Дойчева 4 186 190 190

Станислав Иванов Цветков 0 180 180 180
Гергана Николаева Божилова 0 172 172 172

Христо Николов Христов 2 235 237 235
Общо 11 1181 1192 1187

Общо граждански дела - обобщени данни

Съдия
Брой

висящи към
01.01.2018 г.

Брой
постъпил

и през
2018 г.

Общ
брой дела

за
разглеж-

дане

От тях -
свършени

Павел Ванев Неделчев   0   185  185 182
Валерия Иванова Аврамова 31 404 435 379
Светла Тотева Дойчева 24   244  268 268

Станислав Иванов Цветков 0 192 192 188
Гергана Николаева Божилова   1   179  180 174

Христо Николов Христов 34 410 444 382
Общо 90  1614 1704 1573

§ За 2019 г.
Граждански дела
През 2019 г. в РС – Севлиево са постъпили общо 354 бр. гр. дела,

образувани по общия исков ред, останали несвършени от предходен период
- 126 бр. или общо дела за разглеждане - 480 бр. От тях свършени през 2019
г. са 354 бр. дела или 73,6 %.

Частни граждански дела
През 2019 г. в РС – Севлиево са постъпили общо 1134 бр. ч.гр. дела,

останали несвършени от предходен период - 5 бр. или общо дела за
разглеждане – 1139 бр. От тях свършени през 2019 г. са 1130 бр. дела или 99
%.

Общ брой гр. и ч.гр.дела
През 2019 г. в РС – Севлиево са постъпили общо 1488 дела (от тях гр.

дела по общия ред – 325 бр.; производства по чл.310 ГПК - 19 бр.;
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 10 бр.; ЧГД - 254 бр.; дела по
чл. 410 и чл. 417 ГПК - 880 бр.), останали несвършени от предходен период
– 131 броя, или общо дела за разглеждане – 1619 бр. Заповедните дела
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съставляват 59 % от общото постъпление от граждански дела. От
свършените дела, 1424 (96 %) са приключили в 3-месечен срок, считано от
датата на образуването им. От свършените общо 330 гр. дела по общия ред,
273 (83%) са приключили в срок до 3 месеца. При бързите производства,
административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ и делата от заповедното
производство свършените в инструктивния срок дела са 100%. При частните
гр. дела свършените в инструктивния срок са 99%. Висящи в края на
годината са 135 гр. дела, които съставляват 8.34% от общия брой гр. дела за
разглеждане (1619). Със съдебен акт по същество са приключили 1330 от
общо свършените 1484 гр. дела. Прекратени са производствата по 154 гр.
дела, в т.ч. 25 по спогодба по чл.234 ГПК и 129 по други причини.

Информацията по съдии за 2019 г. е:

Гр. дела, образувани по общия исков ред, разглеждани в о.с.з.

Съдия

Брой
висящи

към
01.01.2019г.

Брой
постъпили

през
2019г.

Общ
брой

дела за
разглеж-
дане за
2019г.

От тях -
свършени

Павел Ванев Неделчев 3 16 19 19
Валерия Иванова Аврамова 50 52 102 102

Станислав Иванов Цветков 5 69 74 46
Гергана Николаева Божилова 7 86 93 58

Христо Николов Христов 61 129 190 129
Биляна Димитрова Коева 0 2 2 0

Общо 126 354 480 354

Частни граждански дела

Съдия
Брой

висящи
към

01.01.2019г.

Брой
постъпили

през
2019г.

Общ
брой
ч.гр.

дела за
разглеж-
дане за
2019г.

От тях -
свършени

Павел Ванев Неделчев 0 118 118 118
Валерия Иванова Аврамова 3 242 245 245
Станислав Иванов Цветков 0 229 229 227

Гергана Николаева Божилова 0 244 244 241
Христо Николов Христов 2 290 292 290
Биляна Димитрова Коева 0 11 11 9

Общо 5 1134 1139 1130
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Общо граждански дела - обобщени данни

Съдия

Брой
висящи

към
01.01.2019г.

Брой
постъпи
ли през
2019г.

Общ
брой

дела за
разглеж-

дане

От които
брой

свършени

Павел Ванев Неделчев 3 134 137 137
Валерия Иванова Аврамова 53 294 347 347
Станислав Иванов Цветков 5 298 303 273

Гергана Николаева Божилова 7 330 337 299
Христо Николов Христов 63 419 482 419
Биляна Димитрова Коева 0 13 13 9

Общо 131 1488 1619 1484

§ Натовареност, обща, по съдии, действителна и по щат
Съдът е започнал 2018 г. с утвърден щат за 6 районни съдии.
В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите

Павел Неделчев, Валерия Аврамова, Станислав Цветков, Гергана Божилова,
Христо Христов и Светла Дойчева.

С решение по протокол № 24 от заседание на СК на ВСС, проведено
на 17.07.2018 г., Светла Дойчева е освободена от заеманата длъжност
„съдия”, на основание чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ, считано от 30.08.2018 г.

С решение по протокол № 27 от заседанието на Пленума на ВСС,
проведено на 01.11.2018 г., на основание чл.30, ал.2, т.8 ЗСВ, е съкратена 1
свободна длъжност „съдия“, считано от датата на вземане на решението.

Към 31.12.2018 г. щатната численост на Районен съд – Севлиево е за 5
районни съдии.

При посочената щатна численост в края на 2018 г. натовареността по
щат и действителната натовареност спрямо общия брой дела за
разглеждане е 37.32 дела средно месечно на съдия, а спрямо решените дела е
34.50 дела средно месечно.

година Натовареност по щат Действителна натовареност
дела за

разглеждане
свършени дела дела за

разглеждане
свършени дела

2018 37.32 34.50 37.32 34.50

Съдът е започнал 2019 г. с утвърден щат за 5 районни съдии.
В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите

Павел Неделчев, Валерия Аврамова, Станислав Цветков, Гергана Божилова и
Христо Христов.

С решение по протокол № 21 от заседанието на СК на ВСС, проведено
на 02.07.2019 г., съдия Павел Неделчев - административен ръководител -
председател на Районен съд – Севлиево, е назначен на длъжност „заместник на



55

административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд –
Габрово, на основание чл.160 вр. с чл.168, ал.2 ЗСВ. Съдия Неделчев встъпва в
длъжност на 22.07.2019 г.

С решение по протокол № 38 от заседанието на СК на ВСС, проведено
на 19 ноември 2019 г., Валерия Аврамова е освободена от заеманата длъжност
„съдия“ в Районен съд – Севлиево, на основание чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ, считано
от 24.11.2019 г.

С решение по протокол № 40 от заседанието на СК на ВСС, проведено
на 3 декември 2019 г., Биляна Коева – младши съдия в Софийския градски съд
е назначена на длъжност „съдия” в Районен съд – Севлиево, на основание
чл.160 вр. с чл.243 ЗСВ, считано от датата на встъпване в длъжност. Съдия
Коева встъпва в длъжност на 16 декември 2019 г.

Към 31.12.2019 г. щатната численост на Районен съд – Севлиево е за 5
районни съдии.

При посочената щатна численост и кадрови състав в края на 2019 г. от
четири районни съдии, на база дела за разглеждане, натовареността по щат
е била 35.58, а действителната натовареност е била 40.28. Натовареността,
на база свършени дела, по щат е била 32.63, а действителната
натовареност - 36.94.

година Натовареност по щат Действителна натовареност
дела за

разглеждане
свършени дела дела за

разглеждане
свършени дела

2019 35.58 32.63 40.28 36.94

През 2018 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево,
формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на
съдиите, изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на
съдиите, е 601,92. При 5 съдии по щат, средният индекс е 120,38. Като се
вземе под внимание разпоредбата на чл.16, ал.1 от Правилата за оценка на
натовареността на съдиите, следва че съдиите са били нормално
натоварени.

През 2019 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево,
формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на
съдиите, изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на
съдиите, е 630,95. При 5 съдии по щат, средният индекс е 126,19. Като се
вземе под внимание разпоредбата на чл.16, ал.2 от Правилата за оценка на
натовареността на съдиите, следва че съдиите са били високо натоварени.

Справките за индивидуалната натовареност на съдиите за 2018 г.,
изготвени съгласно изискванията на чл.17, ал.2 от Правилата за оценка на
натовареността на съдиите, сочат следните формирани индекси на
индивидуална натовареност на всеки съдия:

1. Съдия Павел Неделчев – 109,73
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2. Съдия Валерия Аврамова – 116
3. Съдия Станислав Цветков – 95,93
4. Съдия Гергана Божилова – 97,42
5. Съдия Христо Христов – 122,44
6. Съдия Светла Дойчева (до 30.08.2018 г.) - 60,40

Анализът на статистическите данни показва следното:
Съдия Павел Неделчев
Съдия Неделчев е имал за разглеждане общо 343 дела, от които 158

наказателни и 185 граждански. Свършил е 334 дела, от които 152
наказателни и 182 граждански, или 97.38% от делата за работа. 327 дела
(97.90%) са приключени в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой дела за
разглеждане 28,58 и към свършените дела 27,83 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой граждански дела за
разглеждане 15,42 и към свършените граждански 15,17 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой наказателни дела за
разглеждане 13,17 и към свършените наказателни 12,67 дела средно
месечно.

Съдия Валерия Аврамова
Съдия Аврамова е имала за разглеждане 435 граждански и 1

наказателно дело. Свършила е 380, или 87.16% от делата за работа. 360 дела
(94.74%) са приключени в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой дела за
разглеждане 36,33 и към свършените дела 31,67 дела средно месечно.

Съдия Станислав Цветков
Съдия Цветков е имал за разглеждане общо 382 дела, от които 190

наказателни и 192 граждански. Свършил е 361 дела, от които 173
наказателни и 188 граждански, или 94.50% от делата за работа. 360 дела
(99.72%) са приключили в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой дела за
разглеждане 31,83 и към свършените дела 30,08 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой граждански дела за
разглеждане 16,00 и към свършените граждански 15,67 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой наказателни дела за
разглеждане 15,83 и към свършените наказателни 14,42 дела средно
месечно.

Съдия Гергана Божилова
Съдия Божилова е имала за разглеждане общо 365 дела, от които 185

наказателни и 180 граждански. Свършила е 344 дела, от които 170
наказателни и 174 граждански, или 95.03% от делата за работа. 328 дела
(95.35%) са приключили в срок до 3 месеца.



57

Средна действителна натовареност към общия брой дела за
разглеждане 30,17 и към свършените дела 28,67 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой граждански дела за
разглеждане 15,00 и към свършените граждански 14,50 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой наказателни дела за
разглеждане 15,41 и към свършените наказателни 14,17 дела средно
месечно.

Съдия Христо Христов
Съдия Христов е имал за разглеждане общо 444 граждански дела.

Свършил е 382 дела, или 86.04% от делата за работа. От свършените дела
355 (92.93%) са в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой граждански дела
за разглеждане 37,00 и към свършените граждански дела 31,83 дела средно
месечно.

Съдия Светла Дойчева
Съдия Дойчева, до освобождаването от длъжност, считано от

30.08.2018 г., е имала за разглеждане общо 269 дела. Свършени са всички
дела. От тях 261, или 97.03% са приключили в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой граждански дела
за разглеждане 33,63 и към свършените граждански дела 33,63 дела средно
месечно.

Справките за индивидуалната натовареност на съдиите за 2019 г.,
изготвени съгласно изискванията на чл.17, ал.2 от Правилата за оценка на
натовареността на съдиите, сочат следните формирани индекси на
индивидуална натовареност на всеки съдия:

1. Съдия Павел Неделчев (до 22.07.2019 г.) – 80,89
2. Съдия Валерия Аврамова (до 24.11.2019 г.) – 117,35
3. Съдия Станислав Цветков – 149,28
4. Съдия Гергана Божилова – 139,99
5. Съдия Христо Христов – 140,93
6. Съдия Биляна Коева (от 16.12.2019 г.) - 2,51

Анализът на статистическите данни показва следното:

Съдия Станислав Цветков
Съдия Цветков е имал за разглеждане общо 493 дела, от които 190

наказателни и 303 граждански. Свършил е 448 дела, от които 175 наказателни
и 273 граждански, или 90.87% от делата за работа. 431 дела (96.21%) са
приключили в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой дела за разглеждане
41,08 и към свършените дела 37,33 дела средно месечно.
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Средна действителна натовареност към брой граждански дела за
разглеждане 25,25 и към свършените граждански 22,75 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой наказателни дела за
разглеждане 15,83 и към свършените наказателни 14,58 дела средно месечно.

Съдия Гергана Божилова
Съдия Божилова е имала за разглеждане общо 560 дела, от които 223

наказателни и 337 граждански. Свършила е 503 дела, от които 204 наказателни
и 299 граждански, или 89.82% от делата за работа. 480 дела (95.43%) са
приключили в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой дела за разглеждане
46,66 и към свършените дела 41,92 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой граждански дела за
разглеждане 28,08 и към свършените граждански 22,75 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой наказателни дела за
разглеждане 18,58 и към свършените наказателни 17,00 дела средно месечно.

Съдия Христо Христов
Съдия Христов е имал за разглеждане общо 514 дела, от които 482

граждански и 32 наказателни. Свършил е 443 дела, от които 419 граждански и
24 наказателни, или 86.19% от делата за работа. 409 дела (92.33%) са
приключили в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой дела за разглеждане
42,83 и към свършените дела 36,92 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой граждански дела за
разглеждане 40,17 и към свършените граждански 34,92 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой наказателни дела за
разглеждане 2,67 и към свършените наказателни 2,00 дела средно месечно.

Съдия Биляна Коева
Съдия Коева, от встъпването й в длъжност на 16.12.2019 г., е имала за

разглеждане общо 13 граждански дела. Свършила е 9 дела, или 69.23% от
делата за работа. Всичките 9 дела (100.00%) са приключили в срок до 3 месеца.

Съдия Павел Неделчев
Съдия Неделчев, до преместването му в друг орган на съдебната власт,

считано от 22.07.2019 г., е имал за разглеждане общо 206 дела, от които 69
наказателни и 137 граждански. Свършил е 206 дела, от които 69 наказателни и
137 граждански, или 100.00% от делата за работа. 205 дела (99.51%) са
приключени в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой дела за разглеждане
29,43 и към свършените дела 29,43 дела средно месечно.

Средна действителна натовареност към брой граждански дела за
разглеждане 19,57 и към свършените граждански 19,57 дела средно месечно.
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Средна действителна натовареност към брой наказателни дела за
разглеждане 9,86 и към свършените наказателни 9,86 дела средно месечно.

Съдия Валерия Аврамова
Съдия Аврамова, до освобождаването й от длъжност, считано от

24.11.2019 г., е имала за разглеждане, общо 349 дела, от които 347 граждански
и 2 наказателни дела. Свършила е 349 дела, от които 347 граждански и 2
наказателни дела, или 100.00% от делата за работа. 327 дела (93.70%) са
приключени в срок до 3 месеца.

Средна действителна натовареност към общия брой дела за разглеждане
31,72 и към свършените дела 31,72 дела средно месечно.

Процентът на натовареност по делата от основната материя на
съдията, изчислен като дял на определеното индивидуално намалено
годишно разполагаемо време от стандартно разполагаемото време на един
съдия от година от 1 600 часа е, както следва:

1. Съдия Павел Неделчев – 64%;
2. Съдия Валерия Аврамова – 100%;
3. Съдия Светла Дойчева – 100 %;
4. Съдия Станислав Цветков – 95%;
5. Съдия Гергана Божилова – 95%;
6. Съдия Христо Христов – 100%.
Процентът на натовареност на наказателните съдии по всички видове

граждански дела, предвидени за разглеждане от тях, е 100%.
Процентът на натовареност на гражданските съдии по всички видове

наказателни дела, предвидени за разглеждане от тях, е 100%.

Брой граждански дела по съдии за 2018 г. и за 2019 г.

Съдия Брой
разпределе

ни дела

Общ брой
дела за

разглеждане

Брой
решени

дела

2018
г.

2019
г.

2018
г.

2019
г.

2018
г.

2019
г.

Павел Неделчев 185 134 185 137 182 137
Валерия Аврамова 404 294 435 347 379 347
Светла Дойчева 244 0 268 0 268 0
Станислав Цветков 192 298 192 303 188 273
Гергана Божилова 179 330 180 337 174 299
Христо Христов 410 419 444 482 382 419
Биляна Коева 0 13  0 13 0 9
Общо 1614 1488 1704 1619 1573 1475
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Брой наказателни дела по съдии за 2018 г. и за 2019 г.

Съдия Брой
разпределе

ни дела

Общ брой
дела за

разглеждане

Брой
решени

дела

2018
г.

2019
г.

2018
г.

2019
г.

2018
г.

2019
г.

Павел Неделчев 147 63 158 69 152 69
Валерия Аврамова 1 2 1 2 1 2
Светла Дойчева 1 0 1 0 1 0
Станислав Цветков 180 173 190 190 173 175
Гергана Божилова 169 208 185 223 170 204
Христо Христов 0 32 0 32 0 24
Биляна Коева 0 0 0 0 0 0
Общо 498 478 535 516 497 474

Според изготвената справка, през 2018 г. в РС – Севлиево са
насрочени общо 568 съдебни заседания по граждански дела. В откритите
заседания са разгледани общо 544 дела. Насрочените съдебни заседания по
граждански дела през 2019 г. в съда са 492. Разгледаните дела в открито
заседание са общо 473 броя.

Информацията по съдии и по месеци за двете години е следната:

Брой съдебни заседания, разгледани
от съдия за месеца

Брой дела, разгледани от съдия в ОСЗ

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
Павел Неделчев Павел Неделчев Павел Неделчев Павел Неделчев

Януари -  0 Януари -  1 Януари -0 Януари -1
Февруари - 0 Февруари - 1 Февруари -0 Февруари -1

Март - 0 Март - 3 Март -0 Март -3
Април - 0 Април -3 Април -0 Април -3
Май - 0 Май -4 Май -0 Май -4
Юни -0 Юни -5 Юни -0 Юни -5
Юли -0 Юли -3 Юли -0 Юли -3

Август -0 Август -0 Август -0 Август -0
Септември -0 Септември -0 Септември -0 Септември -0
Октомври -1 Октомври -0 Октомври -1 Октомври -0
Ноември -1 Ноември -0 Ноември -1 Ноември -0

Декември - 4 Декември -0 Декември -4 Декември -0
Общо: 6 Общо:20 Общо:6 Общо:20
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Валерия
Аврамова

Валерия
Аврамова

Валерия Аврамова Валерия Аврамова

Януари -15 Януари -21 Януари -14 Януари -20
Февруари -19 Февруари -19 Февруари -18 Февруари -19

Март -17 Март -11 Март -17 Март -9
Април -18 Април -20 Април -17 Април -20
Май -20 Май -14 Май -19 Май -14
Юни -14 Юни -10 Юни -14 Юни -10
Юли -17 Юли -10 Юли -17 Юли -10
Август -5 Август -3 Август -5 Август -3

Септември - 14 Септември - 20 Септември -14 Септември -19
Октомври - 24 Октомври -21 Октомври -22 Октомври -20
Ноември - 27 Ноември -5 Ноември -26 Ноември -5
Декември - 20 Декември -0 Декември -18 Декември -0

Общо: 210 Общо:154 Общо:201 Общо:149
Светла Дойчева Светла Дойчева Светла Дойчева Светла Дойчева

Януари -15 Януари -0 Януари -15 Януари -0
Февруари -24 Февруари -0 Февруари -24 Февруари -0

Март -21 Март -0 Март -20 Март -0
Април -12 Април -0 Април -12 Април -0
Май -19 Май -0 Май -19 Май -0
Юни -11 Юни -0 Юни -11 Юни -0
Юли -4 Юли -0 Юли -4 Юли -0

Август -0 Август -0 Август -0 Август -0
Септември -0 Септември -0 Септември -0 Септември -0
Октомври -0 Октомври -0 Октомври -0 Октомври -0
Ноември -0 Ноември -0 Ноември -0 Ноември -0
Декември -0 Декември -0 Декември -0 Декември -0
Общо:106 Общо:0 Общо:105 Общо:0

Станислав
Цветков

Станислав
Цветков

Станислав Цветков Станислав Цветков

Януари -0 Януари -1 Януари -0 Януари -1
Февруари -0 Февруари -6 Февруари -0 Февруари -5

Март -0 Март -1 Март -0 Март -1
Април -0 Април -3 Април -0 Април -2
Май -0 Май -6 Май -0 Май -6
Юни -0 Юни -1 Юни -0 Юни -1
Юли -0 Юли -7 Юли -0 Юли -7

Август -0 Август -2 Август -0 Август -2
Септември -1 Септември -4 Септември -1 Септември -4
Октомври -1 Октомври -3 Октомври -1 Октомври -3
Ноември -2 Ноември -11 Ноември -2 Ноември -10
Декември -1 Декември -12 Декември -1 Декември -12

Общо:5 Общо: 57 Общо:5 Общо:54
Гергана
Божилова

Гергана
Божилова

Гергана Божилова Гергана Божилова

Януари -0 Януари -2 Януари -0 Януари -2
Февруари -0 Февруари -2 Февруари -0 Февруари -2

Март -0 Март -3 Март -0 Март -3
Април -0 Април -4 Април -0 Април -4
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Май -0 Май -6 Май -0 Май -6
Юни -0 Юни -4 Юни -0 Юни -3
Юли -0 Юли -0 Юли -0 Юли -0

Август -0 Август -3 Август -0 Август -3
Септември -0 Септември -10 Септември -0 Септември -9
Октомври -1 Октомври -6 Октомври -1 Октомври -6
Ноември -0 Ноември -10 Ноември -0 Ноември -10
Декември -1 Декември -12 Декември -1 Декември -12

Общо:2 Общо: 62 Общо:2 Общо:60
Христо Христов Христо Христов Христо Христов Христо Христов

Януари -16 Януари -23 Януари -16 Януари -22
Февруари -26 Февруари -21 Февруари -26 Февруари -21

Март -22 Март -19 Март -22 Март -17
Април -16 Април -15 Април -15 Април -15
Май -11 Май -12 Май -11 Май -12
Юни -21 Юни -15 Юни -18 Юни -13
Юли -7 Юли -13 Юли -7 Юли -13

Август -9 Август -8 Август -8 Август -8
Септември -24 Септември -25 Септември -23 Септември -23
Октомври -34 Октомври -16 Октомври -28 Октомври -15
Ноември -32 Ноември -17 Ноември -32 Ноември -16
Декември -21 Декември -15 Декември -19 Декември -15

Общо:239 Общо:199 Общо:225 Общо:190
Биляна Коева Биляна Коева Биляна Коева Биляна Коева

Януари -0 Януари -0 Януари -0 Януари -0
Февруари -0 Февруари -0 Февруари -0 Февруари -0

Март -0 Март -0 Март -0 Март -0
Април -0 Април -0 Април -0 Април -0
Май -0 Май -0 Май -0 Май -0
Юни -0 Юни -0 Юни -0 Юни -0
Юли -0 Юли -0 Юли -0 Юли -0

Август -0 Август -0 Август -0 Август -0
Септември -0 Септември -0 Септември -0 Септември -0
Октомври -0 Октомври -0 Октомври -0 Октомври -0
Ноември -0 Ноември -0 Ноември -0 Ноември -0
Декември -0 Декември -0 Декември -0 Декември -0

Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо:0
Сумарен резултат за 2018 година: 568
Сумарен резултат за 2019 година: 492
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ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В
ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ И РАЗУМНИТЕ СРОКОВЕ

§ Граждански дела, образувани преди 01.01.2018 г.  и
неприключили към 03.08.2020 г.

Според предоставена от РС – Севлиево справка има едно дело от тази
категория, образувано през 2017 г. и е с предмет делба, докладчик по делото
е съдия Христо Христов. Не е включено 1 делбено дело в архив, образувано
също преди 01.01.2018 г.

При проверката на делбеното производство се установи:
Гр.д.  №  129/2017  г. е образувано на 31.01.2017 г. по постъпила на

същата дата искова молба за делба на недвижими имоти от един ищец
срещу един ответник. Делото е разпределено от съдия Павел Неделчев
автоматично на 31.01.2017 г. между трима съдии при 100 % натовареност и
за докладчик е определен съдия Христо Христов.

С разпореждане от същата дата съдията е оставил производството без
движение за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок.
Съобщение е изпратено до ищеца на 01.02.2017 г. и е връчено на 13.02.2017
г. С молба от 16.02.2017 г. е поискано удължаване на срока и с ръкописно
разпореждане от 16.02.2017 г. съдията докладчик е разпоредил да му се
докладва молбата за продължаване на срока след връщане на съобщението
за оставяне на ИМ без движение. С молба от 17.02.2017 г. ищецът е
изпълнил частично дадените му указания.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 21.02.2017 г.
Съобщението е изпратено на ответника на 21.02.2017 г. и му е връчено на
10.04.2017 г. Отговор на ИМ е постъпил в съда на 12.05.2017 г., изпратен с
куриер на 10.05.2017 г. С отговора на ИМ са предявени насрещни искове за
делба на движими вещи и МПС.

С разпореждане от 17.05.2017 г. съдът е оставил без движение
първоначалната ИМ и насрещната ИМ с указания за отстраняване на
нередовности и в двете. Съобщенията са изпратени на 18.05.2017 г., като на
първоначалния ищец е връчено на 29.05.2017 г., а на ищеца - ответник – на
19.06.2017 г.

С определение № 394 от 28.06.2017 г. съдията докладчик е удължил
срока за изпълнение на указанията, дадени с разпореждането от 17.05.2017 г.

С определение № 395 от 28.06.2017 г. първоначалната ИМ е върната и
производството прекратено в частта, касаеща ИМ, по която е образувано
делото. Съобщенията са връчени на страните на 17.07.2017 г. Срещу
определението е депозирана въззивна частна жалба, която е администрирана
своевременно и делото е изпратено на ОС – Габрово на 25.08.2017 г. С
определение № 612 от 05.09.2017 г. по в.ч.гр.д. № 246/2017 г. ОС – Габрово
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е оставил без уважение подадената частна жалба. Делото е върнато в РС –
Севлиево на 13.10.2017 г.

С разпореждане по чл.131 ГПК от 15.08.2017 г. е указано да се връчат
преписи от насрещните искове на първоначалния ищец за отговор в
едномесечен срок. Съобщението е изпратено на 16.08.2017 г. и му е връчено
на 25.08.2017 г. Писменият отговор е депозиран в съда на 20.09.2017 г. С
резолюция от същата дата съдът е указал делото да се докладва след
връщане от ОС – Габрово, изпратено по депозираната въззивна частна
жалба.

С определение от 20.10.2017 г. съдът е насрочил о.с.з. на 08.11.2017 г.
за разглеждане на молба на първоначалния ищец за възстановяване на срок.
В с.з. на посочената дата съдът се е произнесъл с протоколно определение, с
което е оставил без уважение молбата за възстановяване на срока.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 12.12.2017 г. Изготвен
е проект на доклад по делото. Приети са писмените доказателства.
Допуснати са гласни доказателства и делото е насрочено в о.с.з. на
12.01.2018 г., когато е даден ход на делото и делото е отложено за
14.03.2018 г. с оглед изявление на страните за водене на преговори за
постигане на спогодба.

В с.з. на 14.03.2018 г. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Уважени са доказателствени искания за писмени и гласни доказателства,
както и е допусната СИЕ. Делото е отложено за 25.04.2018 г.

С молба от 22.03.2018 г. ответникът - ищец е поискал чрез
процесуалния си представител да бъде освободен от внасяне на определения
депозит по допуснатата СИЕ на основание чл.83, ал.2 ГПК. С разпореждане
от 23.03.2018 г. молбата е оставена без движение с указание за предоставяне
на доказателства, обосноваващи искането за невнасяне на депозит.

С разпореждане от 23.03.2018 г. производството по насрещната ИМ е
оставено без движение с указание за индивидуализиране на движимите
вещи, предмет на делбата, което е изпълнено с молби от 17.04.2018 г.

С определение от 23.04.2018 г. съдът е оставил без уважение молбата
от 22.03.2018 г. за освобождаване на ищеца от разноски за вещо лице.

В с.з. на 25.04.2018 г. е даден ход на делото, като е изменено
определението по чл.140 ГПК и е допълнен проекта за доклад по делото,
след което същият е обявен за окончателен. Делото е отложено за 23.05.2018
г., когато е даден ход на делото. Разпитани са свидетели и съдът е дал ход по
същество, като е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок.

С решение № 201 от 25.06.2018 г. съдът е уважил частично
предявените искове за делба на движими вещи и ги е отхвърлил по
отношение на други, като е прекратил производството по отношение на
делбата на МПС поради оттегляне на иска за делба в тази част. Съобщения с
преписи за страните са изпратени на 25.06.2018 г. и са връчени на
първоначалния ищец на 22.07.2018 г., а на ищеца-ответник на 25.07.2018 г.

Постъпилата на 13.09.2018 г., изпратена по куриер на 12.09.2018 г.,
въззивна жалба от ищеца-ответник е администрирана своевременно и
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делото ведно с жалбата е изпратено на ОС – Габрово по компетентност. С
решение № 56 от 27.03.2019 г. по в.гр.д. № 318/2019 г. ОС – Габрово е
отменил решението частично в отхвърлителната част на
първоинстанционното решение и е уважил исковете, а в останалата част го е
потвърдил.

Делото е върнато в РС – Севлиево на 03.06.2019 г. Първото о.с.з. във
втората фаза на делбата е насрочено с определение от 26.06.2019 г. за
24.07.2019 г., когато не е даден ход на делото поради нередовна процедура
по призоваването на страните. Делото е насрочено за 11.09.2019 г., когато е
даден ход на делото. Допусната е съдебно оценителна експертиза и делото е
отложено за 16.10.2019 г., когато е даден ход на делото. Страните са
предупредени, че ако не внесат определения депозит в едноседмичен срок,
делото ще бъде внесено в архив. Следващото с.з. е насрочено за 20.11.2019
г.

В с.з. на посочената дата е даден ход на делото и са дадени указания за
призоваване на вещото лице. Следващото с.з. е насрочено за 20.12.2019 г. На
13.12.2019 г. вещото лице е подало молба за замяната му с друго вещо лице
по отношение на част от вещите, които имат специфичен характер.

В с.з. на 20.12.2020 г. е докладвана молбата на вещото лице и делото е
отложено за 19.02.2020 г. с указание към вещото лице да посочи друго вещо
лице с познания за оценка на оръжия, което е изпълнено с молба от
30.12.2019 г. и с определение от същата дата е назначено друго вещо лице.

С определение от 13.01.2020 г. съдът е внесъл делото в архив поради
невнасяне в срок на определения депозит от страна на един от съделителите.

С молба от 07.02.2020 г. е представено доказателство за внесения
депозит и с определение от 12.02.2020 г. делото е извадено от архив и
насрочено в о.с.з. на 25.03.2020 г., пренасрочено с определение от
19.03.2020 г., във връзка с въведеното извънредно положение в страната за
предотвратяване разпространението на инфекцията с вирус КОВИД-19, за
08.05.2020 г. По същата причина с.з. е отменено и насрочено за 19.06.2020 г.
с определение от 28.04.2020 г. На 04.06.2020 г. е депозирано едно от
заключенията за част от вещите.

В с.з. на 19.06.2020 г. съдът е дал ход на делото и за изслушване на
заключението и поради направено изявление за водене на преговори за
спогодба, съдът е отложил делото за 15.07.2020 г., когато отново е отложено
за водене на преговори за спогодба за 02.09.2020 г.

КОНСТАТАЦИИ:

По провереното делбено дело, образувано през 2017 г., първата фаза на
делбата е приключила с влязло в сила решение по допускането й,
постановено в срока по чл.235, ал.5 ГПК. Този етап от производството (от
образуването му до о.с.з., в което е обявено за решаване) е продължил 1
година и близо четири месеца. Разглеждането на делото в първата фаза е
свършило в четири о.с.з., отлагани основно за събиране на допуснати
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доказателства.  Решението по допускане на делбата е било обжалвано, като
след връщане на делото от ОС – Габрово, съдията докладчик е насрочил
първото съдебно заседание във втората фаза на делбата, своевременно, до
един месец. Повече съдебни заседания - до момента 11 с.з., са насрочени,
ритмично и са проведени във втората фаза, по обективни причини – най-
вече за изготвяне на допуснатата експертиза, вкл. съдът е допуснал замяна
на вещото лице. Делото е било внесено в архив за един месец поради
невнасяне на определения депозит от един от съделителите. Две съдебни
заседания са пренасрочени през 2020 г. заради епидемичната обстановка в
страната и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от
възникване на нови случаи на COVID – 19 и решението на СК на ВСС от
15.03.2020 г. Съдебни заседания са отлагани поради неизготвено
заключение за част от вещите и уважени искания на страните за преговори
за постигане на спогодба.

Неприключването на делбеното дело до момента се дължи на
особения характер на производството, протичащо в две фази, което
предпоставя по-дълъг период на разглеждане и приключване. Делото е
образувано по нередовна искова молба. Констатира се, че след извършена
размяна на книжата и постъпилия отговор на ИМ, съдията докладчик е
оставил отново производството без движение за отстраняване на
нередовности на ИМ и на предявените в срока за отговор от ответника
насрещни искове, вкл. е продължен срока за изпълнение на указанията.
Друга причина за известна продължителност на делото в първата фаза е
проведеният инстанционен контрол по отношение на определението за
прекратяване на производството в частта, касаеща първоначалната ИМ.
Съдът своевременно и в кратки срокове се е произнасял с актовете си по
чл.131 ГПК и чл.140 ГПК.
 Като се има предвид, че висящото производство е делбено дело, по
което е постановено решение по допускане на делбата, влязло в сила, може
да се направи извод, че съдът е полагал усилия за своевременно извършване
на процесуалните действия, които зависят от него и да не допуска
неоснователно забавяне на производството.

§ Съгласно изготвената от съда справка, към 17.07.2020 г. в Районен
съд – Севлиево има две делбени дела, едното образувано през 2017
г., а другото - през 2019 г., които след постановяване на решение по
допускането на делбата, съдът е внесъл в архив,  тъй като
съделителите в дадения им срок не са внесли разноски за
извършване на експертиза за оценка на имотите и съставяне на
дяловете, съгласно 60, ал.2 от ПАС.
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Съдия – докладчик № на дело
Дата на

постановяване
на решението по

допускане на
делбата

Дата на
предаване

на делото в
архив

Христо Христов 998/2017 г. 25.06.2018 г. 04.12.2019 г.

Диян Атанасов 255/2019 г. 13.05.2019 г.
09.06.2020 г.
съдебен акт
за внасяне
на делото в
архив

Искови производства, образувани през 2018 и 2019 г.

§ Ненасрочени граждански дела, образувани през 2018 г. и 2019
г., които не са спрени

Към момента на проверката в РС – Севлиево няма ненасрочени
граждански дела, образувани през 2018 г. Съгласно предоставената справка,
ненасрочени към 24.07.2020 г. са 6 граждански дела, образувани през 2019 г.
по общия исков ред, които не са спрени и не са делби в архив: гр.д. №
975/2019 г., гр.д. № 1459/2019 г., гр.д. № 991/2019 г. гр.д. № 1226/2019 г.,
гр.д. № 1270/2019 г., гр.д. № 1469/2019 г. Бяха проверени производствата по
5 дела, за да се изяснят причините за забавяне на насрочването. Върху
първата страница на приетата в съда искова молба по проверените дела са
положени два печата. Единият съдържа: вх. номер, час и дата на постъпване
на ИМ и подпис на съдебен деловодител. Вторият печат е за образуване на
делото и съдържа: „Образувам“, вида на делото – гражданско, номер на
делото и година, съдията докладчик, определен на основание чл.9 ЗСВ и
подпис на председателя или на извършилия разпределението съдия.

Гр.д. № 975/2019 г. е образувано на 20.09.2019 г. по постъпила на
19.09.2019 г. искова молба с предявен иск по чл.26 ЗЗД, вр. чл.58 от ЗН.
Разпределено е на 20.09.2019 г. от съдия Валерия Аврамова, автоматично,
между 2 съдии при 100 % натовареност и за докладчик е определена съдия
Валерия Аврамова.

С определение от 01.10.2019 г. производството по делото е оставено
без движение с указания за отстраняване на нередовности. Съобщението е
изпратено незабавно и е връчено на ищеца на 02.10.2019 г.

С молба от 09.10.2019 г. ищецът е поискал предоставяне на правна
помощ по делото и с определение от 09.10.2019 г. съдът е указал на ищеца
да представи доказателства за имущественото си и имотно състояние в
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едноседмичен срок. Съобщение за указанията е изпратено незабавно и е
връчено на 15.10.2019 г.

С молба от 22.10.2019 г. ищецът е поискал от съда да спре
производството на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК и с определение от
29.10.2019 г. съдът е оставил без уважение това искане.

С молба от 11.11.2019 г. ищецът е депозирал молба по чл.22, ал.1, т.6
ГПК, която е оставена без уважение и е разпоредено делото да се докладва
за преразпределение от председателя на съда поради предстоящо
освобождаване на съдията докладчик на основание чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ.

Делото е преразпределено на 12.11.2019 г. от съдия Аврамова,
автоматично между трима съдии и за докладчик е определен съдия Христо
Христов, за което е приложен протокол за избор на докладчик /
преразпределение / от 12.11.2019 г.

С разпореждане от 02.12.2019 г. производството по делото е оставено
без движение с указание ищецът да представи попълнена молба за
предоставяне на правна помощ съгласно приложен формуляр, декларация за
имотно състояние и др. Препис от разпореждането е изпратено на ищеца на
03.12.2019 г. и му е връчено на 09.12.2019 г.

С разпореждане от 13.01.2020 г. производството отново е оставено без
движение с подробни указания за отстраняване на нередовности на ИМ в
двуседмичен срок. С разпореждане от 13.01.2020 г. съдът е дал повторно
същите указания, дадени с разпореждането от 02.12.2019 г. Преписи от
двете разпореждания са изпратени със съобщение от 13.01.2020 г. и са
връчени на 20.01.2020 г.

С определение от 10.02.2020 г. молбата за предоставяне на правна
помощ е оставена без уважение.

С разпореждане от 09.03.2020 г. съдията докладчик е дал същите
указания, дадени с разпореждането от 13.01.2020 г., които да бъдат
изпълнени в двуседмичен срок. Съобщението е изпратено незабавно и е
връчено на ищеца на 10.03.2020 г. Молба в изпълнение на указанията е
депозирана на 01.06.2020 г.

С разпореждане от 08.06.2020 г. производството за пореден път е
оставено без движение с указания за отстраняване на нередовности в
едноседмичен срок от получаване на съобщението, което е изпратено
незабавно. Връчено е на 16.06.2020 г. На 23.06.2020 г. е постъпила молба в
изпълнение на указанията.

С разпореждане от 29.06.2020 г. производството отново е оставено без
движение с указание в едноседмичен срок ищецът да внесе ДТ.
Съобщението е изпратено на ищеца незабавно и му е връчено на 30.06.2020
г. С молба от 07.07.2020 г. е представен документ за внесена ДТ.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 09.07.2020 г.
Съобщенията до ответниците – 5 бр. са изпратени на 10.07.2020 г. и са
връчени на 13.07.2020 г. Към датата на проверката – 03.08.2020 г. не е
изтекъл едномесечния срок за подаване на писмени отговори от ответниците
и такива не са постъпили по делото.
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Гр.д. № 991/2019 г. е образувано на 26.09.2019 г. по постъпила на
26.09.2019 г. ИМ с предявен иск по чл.108 ЗС. Разпределено е на 26.09.2019
г. от съдия Гергана Божилова, автоматично, между 3 съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Станислав Цветков.

С определение от 30.09.2019 г. производството е оставено без
движение с указание за отстраняване на нередовности в ИМ в едноседмичен
срок. Съобщението е изпратено на ищеца на 01.10.2019 г. и му е връчено на
03.10.2019 г. На същата дата ищецът е поискал с молба издаване на съдебни
удостоверения във връзка с изпълнение на указанията, които са издадени на
04.10.2019 г.

На 08.10.2019 г. процесуалният представител на ищеца е депозирал
молба с искане за удължаване на срока за изпълнение на дадените указания,
която е уважена с определение на съда от 08.10.2020 г., като срокът е
продължен с 15 календарни дни. Молба в изпълнение на указанията е
депозирана на 17.10.2019 г.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 18.10.2019 г.
Съобщението до ответника е изпратено незабавно и му е връчено на
25.10.2019 г. Писмен отговор е изпратен по пощата на 25.11.2019 г. и е
заведен в деловодството на съда на 26.11.2019 г. С писмения отговор е
депозирана молба от ответника на основание чл.219, ал.1 ГПК за
привличане на трето лице помагач – две физически лица. Съдията е
разпоредил да се направи справка за постоянен адрес на лицата, които
следва да бъдат привлечени. Такава справка е изготвена на 29.11.2019 г.

Ответникът е изпратил по пощата на 25.11.2020 г., входирана в съда на
26.11.2019 г. молба с предявен обратен иск срещу третите лица – помагачи.

С определение от 02.12.2019 г. съдът е допуснал третите лица –
помагачи и е приел за разглеждане предявеният обратен иск на основание
чл.219, ал.3 ГПК. Оставил е без движение производството по обратния иск с
указание за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок.
Съобщението е изпратено незабавно и е връчено на 10.01.2020 г. На
15.01.2020 г. е постъпила молба от ответника за удължаване на срока за
изпълнение на дадените указания, която е уважена с определение от същата
дата и срокът е продължен с още 15 календарни дни. Молба в изпълнение на
указанията е постъпила на 28.01.2020 г. и е започнала размяна на книжата по
чл.131 ГПК, каквото указание се съдържа в определението от 02.12.2019 г.

Препис от обратния иск е изпратен на третите лица на 30.01.2020 г.,
като едното съобщение е връчено на 31.01.2020 г., а другите две са върнати
в цялост. Изготвени са справки за постоянен и настоящ адрес в НБДН.
Установено е, че едно от лицата има постоянен адрес в чужбина, поради
което е проведена процедура по залепване на уведомление на адрес в София
на 15.03.2020 г. По отношение на второто от лицата е изискана справка от
НАП за актуално състояние на трудовите договори и на 18.05.2020 г. е
изпратено съобщение до местоработата му, което е върнато в цялост на
11.06.2020 г. На 01.07.2020 г. съдията е разпоредил да се съобщи чрез
залепване на уведомлението. Към момента на проверката няма върнато
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съобщение, от което да е видно, че третото лице - помагач е редовно
уведомено и му е връчен препис от обратния иск.

С определение от 01.07.2020 г. на основание чл.47, ал.6 ГПК съдът е
започнал процедура по назначаване на особен представител и е определил
възнаграждение, вносимо от ищеца в едноседмичен срок. Доказателство за
весения депозит е представено на 28.07.2020 г. На същата дата съдът е
разпоредил да се уведоми АК – Габрово, че следва да определи адвокат,
който да бъде назначен за особен представител. На 31.07.2020 г. е получено
уведомително писмо, в което е посочен адвокатът, който съдът следва да
назначи за особен представител.

Гр.д. № 1226/2019 г. е образувано на 05.11.2019 г. по постъпила на
същата дата ИМ с предявен иск за делба от двама ищци срещу един
ответник. Разпределено е на 05.11.2019 г. от съдия Валерия Аврамова,
автоматично, между 3 съдии при 100 % натовареност и за докладчик е
определен съдия Станислав Цветков.

С определение от 05.11.2019 г. съдията докладчик е оставил
производството без движение с указание за отстраняване на нередовности в
едноседмичен срок. Съобщения до двамата ищци са изпратени незабавно и
са връчени на пълномощника им на 15.11.2019 г. Указанията са изпълнени с
молба от 21.11.2019 г.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 22.11.2019 г.
Съобщение до ответника е изпратено на 22.11.2019 г. и му е връчено на
02.12.2019 г. Писмен отговор е депозиран на 10.12.2019 г. и с него е
предявен и насрещен иск.

С ръкописно разпореждане от 13.12.2019 г. производството по
насрещния иск е оставено без движение за отстраняване на нередовности в
едноседмичен срок.

Разпореждане по чл.131 ГПК по насрещния иск е постановено
ръкописно на 17.12.2019 г. върху насрещната ИМ. Съобщенията до
първоначалните ищци са изпратени на 18.12.2019 г. и са им връчени на
09.01.2020. Отговор на насрещната ИМ е изпратен по пощата на 10.02.2020
г. и входиран в съда на 11.02.2020 г.

С определение от 13.02.2020 г. съдът е оставил без движение
производството по първоначалната ИМ с указание за отстраняване в
едноседмичен срок на констатирани нередовности. Съобщения до ищците са
изпратени на 13.02.2020 г. и са връчени на пълномощника им на 26.02.2020
г. Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 06.03.2020 г. С ново
разпореждане от 06.03.2020 г. съдът е оставил отново производството без
движение и е указал поправената първоначална ИМ да се впише. Същата е
вписана на 26.05.2020 г. и с ръкописно разпореждане от 27.05.2020 г. съдът е
разпоредил да се изпълни процедурата по чл.131 ГПК. Съобщението е
изпратено на ответника незабавно и му е връчено на 08.06.2020 г., като
писмен отговор - допълнение на ИМ е постъпил в съда на 08.07.2020 г.,
изпратен по пощата на 07.07.2020 г.
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С определение от 22.07.2020 г. съдът е конституирал по
първоначалната ИМ трети ищец и едновременно като ответник по
предявения насрещен иск. Разпоредил е да се извърши процедурата по
чл.131 ГПК по насрещния иск и по отношение на новоконституирания ищец
по първоначалната ИМ. Съобщение с преписи е изпратено на
новоконституираната страна на 23.07.2020 г. и към момента на проверката
не е върнато съобщението.

Гр.д. № 1270/2019 г. е образувано на 18.11.2019 г. по постъпила на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.422 ГПК. Разпределено е на
18.11.2019 г. от съдия Станислав Цветков, автоматично, между 3 съдии при
100 % натовареност и за докладчик е определена съдия Гергана Божилова.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 20.11.2019 г.
Съобщението до ответника е изпратено на 21.11.2019 г. и е върнато в
цялост, невръчено, с отбелязване, че лицето не е открито на посочения
адрес. Изпратено е ново съобщение за връчване по постоянния адрес на
ответника, което отново е върнато невръчено, в цялост. Изготвена е справка
в НБДН за постоянен и настоящ адрес на 07.01.2020  г.,  след което е
изпратено съобщение на 08.01.2020 г. до ответника на настоящия му адрес,
върнато отново в цялост, невръчено. На 13.01.2020 г. е направена справка в
НАП за актуални трудови договори за връчване по месторабота. Съобщение
по месторабота е изпратено на 14.01.2020 г. и върнато в цялост на 21.01.2020
г.

Уведомление по чл.47 ГПК е изпратено със съобщение на 13.03.2020
г., залепено на адреса, посочен в ИМ, на 21.04.2020 г. Повторно
уведомление по чл.47 ГПК е изпратено със съобщение на 19.05.2020 г.,
залепено по настоящ адрес на ответника, на 20.05.2020 г.

С определение от 08.06.2020 г. съдът е стартирал процедура по
назначаване на особен представител. Уведомителното писмо от АК –
Габрово с определения адвокат е постъпило на 30.06.2020 г., като по делото
липсва определение за назначаването на адвоката за особен представител.

С ръкописно разпореждане от 30.06.2020 г. съдията докладчик е
разпоредил да се изпълни процедурата по чл.131 ГПК. Съобщение до
особения представител с препис от ИМ, ведно с приложенията, е изпратено
незабавно и му е връчено на 01.07.2020 г. Писмен отговор е депозиран по
делото на 10.07.2020 г.

Гр.д. № 1459/2019 г. е образувано на 18.12.2019 г. по постъпила на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.79, ал.1 ЗЗД. Разпределено е на
18.12.2019 г. от съдия Станислав Цветков, автоматично, между 2 съдии при
100 % натовареност и за докладчик е определена съдия Биляна Коева.

С разпореждане от 19.12.2019 г. съдът е оставил производството без
движение с указание да бъде внесена дължимата ДТ. Съобщението до ищеца
е изпратено незабавно и му е връчено на 23.12.2019 г. Молба в изпълнение
на указанията е постъпила на същата дата.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 23.12.2019 г.
Съобщението до ответника с препис от ИМ и приложенията е изпратено на
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23.12.2019 г. Върнато е невръчено, в цялост на 10.01.2020 г. На 15.01.2020 г.
съдията докладчик е разпоредил да се извърши справка в НБДН за настоящ
и постоянен адрес на ответника, съвпадащи с посочения в ИМ. На същата
дата е изготвена и справка от НАП за актуални трудови договори на
ответника. Съдът е разпоредил на 15.01.2020 г. да се посети отново адреса за
връчване. Съобщението от посочената дата е върнато на 26.01.2020 г.
невръчено, в цялост, с отбелязване, че лицето не живее на адреса от 9
години.

На 30.01.2020 г. съдът е указал да се залепи уведомление на адреса.
Изпратено е съобщение на 30.01.2020 г. и е залепено уведомлението на
09.02.2020 г. Съобщението е върнато на 24.02.2020 г. с отбелязване, че
лицето не се е явило за получаване на съдебните книжа след залепване на
уведомлението.

На 27.02.2020 г. е изготвена нова справка от НАП и съдът е
разпоредил да се изпрати съобщение на адреса на последния работодател от
справката. Съобщение е изпратено на 27.02.2020 г. на посочения адрес,
което е върнато в цялост, невръчено, с отбелязване, че на адреса няма такава
фирма. На 27.05.2020 г. отново е изпратено съобщение до същия
работодател, отново върнато в цялост на 25.06.2020 г. с отбелязване, че
същото е непотърсено.

На 01.06.2020 г. делото е преразпределено от съдия Станислав
Цветков, автоматично, между един възможен съдия и за докладчик е
определен съдия Диян Атанасов поради продължително отсъствие на
докладчика.

С определение от 26.06.2020 г. съдът е започнал процедура по
назначаване на особен представител на ответника, като определението е
съобщено на ищеца на 01.07.2020 г. за внасяне на определения депозит.
Указанията са изпълнени с молба от 03.07.2020 г.

Искане до АК – Габрово за определяне на адвокат, който да бъде
назначен за особен представител, е изпратено на 03.07.2020 г.
Уведомителното писмо с определения адвокат е постъпило в съда на
08.07.20202 г. С определение от 09.07.2020 г. на ответника е назначен като
особен представител определения от АК – Габрово адвокат, по отношение
на когото е разпоредено да се осъществи процедурата по чл.131 ГПК.
Съобщение с препис от исковата молба ведно с приложенията са изпратени
на 09.07.2020 г. и са връчени на особения представител на 21.07.2020 г. Към
датата на проверката – 03.08.2020 г. не е изтекъл едномесечния срок за
подаване на писмен отговор от ответника и такъв не е постъпил по делото от
назначения особен представител.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверените по този пункт граждански дела, разгледани по общия
исков ред, са образувани и разпределени в деня на постъпване на исковата
молба и по изключение на следващия ден. Исковите молби са постъпили
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през месеците септември, ноември и декември 2019 г. Тези дела са
администрирани своевременно и в кратки срокове. Определените
докладчици са извършвали проверка по редовността и допустимостта на
исковата молба в деня на разпределение на делото и в кратки срокове от 1
до 10 дни. По 4 дела са били предявени нередовни искове молби, както и
нередовен обратен и насрещен иск и по указания на съдията са били
приведени в съответствие със законовите изисквания, вкл. съдът е
продължавал определените срокове за изпълнение на дадените указания.
Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани след 2 дни от определяне
на съдията докладчик и в деня, след 1 и 2 дни след отстраняване на
нередовностите на ИМ. Съобщенията до ответниците са изпращани в деня
на разпореждането на съдията или на следващия ден.

По всички проверени дела е започнала размяна на книжата по реда на
чл.131 ГПК, която към проверката не е приключила, т.е. няма постановено
определение по чл.140 ГПК. Причините за това са от различен характер и
предимно обективни.

По гр.д. № 1270/2019 г. и гр.д. № 1459/2019 г. те са свързани с
трудности по връчване на книжата на ответника, който не е намерен на
посочения в исковата молба адрес, и не е намерено лице, съгласно да получи
съобщението. По делата са извършвани служебни справки за настоящ и
постоянен адрес, както и за месторабота на ответника. Служебни справки са
извършвани и съобщения са изпращани два пъти, предвид върнатите
невръчени съобщения. Съдът се е произнасял своевременно по
докладваните му върнати нередовни съобщения. Съдиите са разпореждали
уведомяване на ответника по реда на чл.47 ГПК. По двете дела е проведена
и процедура по назначаване на особен представител по реда на чл.47, ал.6
ГПК, на когото също е дадена възможност за писмен отговор в едномесечен
срок. По едното дело назначеният особен представител е депозирал писмен
отговор преди изтичане на едномесечния срок по чл.131 ГПК. По другото
дело не е изтекъл едномесечния срок за подаване на отговор на ИМ и такъв
не е постъпил от особения представител. По гр.д. № 1270/2019 г. съдията не
е постановил изричен съдебен акт за назначаване на определения от АК
адвокат за особен представител на ответника.

Гр.д. № 975/2019 г. е образувано по нередовна искова молба, като
нередовностите са отстранени след 8 месеца. По делото са депозирани
молби за предоставяне на правна помощ, за спиране на производството и за
отвод на съдията докладчик, което допълнително е затруднило развитието
на процеса, предвид необходимостта от администрирането им и
произнасянето по направените искания, което съдията е извършвал в кратки
срокове. Делото е преразпределено поради предстоящо освобождаване на
съдията докладчик по чл.165, ал.1 т.1 ЗСВ, като новият докладчик е дал два
пъти възможност на страната да представи доказателства във връзка с
молбата за правна помощ, оставена без уважение, вкл. след това е дал
многократно указания на ищеца да приведе предявения нередовен иск по
чл.26 ЗЗД, вр. чл.58 ЗН в съответствие със закона. Към датата на проверката
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не е изтекъл едномесечния срок за подаване на писмени отговори от
ответниците и такива не са постъпили по делото.

За продължителността на процедурата по гр.д. № 991/2019 г. е
допринесло предявяването на обратен иск, по който са отстранявани
нередовности, вкл. срокът за изпълнение е удължен и са допуснати до
участие трети лица - помагачи, на които е дадена възможност за писмен
отговор в едномесечен срок по реда на чл.131 ГПК, констатират се
трудности при връчването на книжата, извършени са служебни справки за
настоящ и постоянен адрес и за месторабота, проведена е процедура по
залепване на уведомление по реда на чл.47 ГПК, провежда се процедура по
назначаване на особен представител по чл.47, ал.6 ГПК.

По гр.д. № 1226/2019 г., за делба, е предявена нередовна искова молба,
като усложнения са настъпили и във връзка с предявения насрещен иск,
нередовен, по който също е извършена размяна на книжа. Констатира се
оставяне на първоначалната ИМ без движение след размяната на книжата,
като съдията докладчик на два пъти е дал указания за отстраняване на
новите нередовности на ИМ и след отстраняването им, отново е извършена
размяна на книжа. Съдът е конституирал по същото дело нов ищец и
едновременно като ответник по насрещния иск, по отношение на който е
разпоредил да се изпълни процедурата по чл.131 ГПК.

Вследствие решенията на СК на ВСС от м. март и м. април 2020 г.
относно наложените мерки по време на извънредното положение в
съдилищата, приетия ЗМДВИП и Правилата и мерките за работа на
съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по
протокол № 15 от 12.05.2020 г., движението и администрирането на делата е
с по-бавни темпове през същите месеци, тъй като се е извършвало при
спазване на наложените ограничения в съда.

Констатираха се ръкописни съдебни актове, без изискуемата форма и
съдържание на акта.

§ Граждански дела по общия исков ред, образувани през 2018 г. и
2019 г., приключили към 03.08.2020 г.

Според изисканата за нуждите на проверката служебна справка, от
образуваните през 2018 г. останали несвършени в края на годината са 117
граждански искови производства. До края на 2019 г. несвършените дела от
този вид са само 2 броя, от които – 1 за делба и 1 – вещен иск, които са били
спрени през 2019 г. Към датата на справката - 24.07.2020 г., в съда няма
неприключени граждански дела, образувани през 2018 г., разглеждани в
открито заседание.

От образуваните през 2019 г. дела, останали несвършени към
31.12.2019 г. са 117 искови производства, от които за 86 дела не са изтекли
три месеца от датата на тяхното образуване. Несвършените дела по общия
исков ред (без спрените дела) са 37. Ненасрочени са 6 дела, посочени и
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описани в предходния пункт. Обявени за  решаване са 10 дела, като към
момента на проверката са постановени решения по 9 дела, по 1 дело не е
изтекъл едномесечният срок по чл.235, ал.1 ГПК. По 4 дела е постановено
решение или одобрена спогодба по допускане на делбата. Едно дело е
спряно през 2019 г. по общо съгласие на страните и в шестмесечния срок не
е постъпила молба за възобновяването му. Насрочени в о.с.з. са
производствата по 16 дела, 2 от които са делбени.

Бяха изискани за проверка приключили с решение искови
производства, образувани през 2018 г. и през 2019 г., избрани на случаен
принцип.

Върху исковата молба на всички проверени дела са положени два
печата. Единият съдържа: вх. номер, час и дата на постъпване и подпис на
съдeбен деловодител. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа:
„Образувам“, вида на делото – гражданско, номер на делото и година,
шифър, съдията докладчик, определен на основание чл.9 ЗСВ и подпис на
председателя или на извършилия разпределението съдия.

На доклад на съдия Павел Неделчев
Гр.д. № 1526/2018 г. е образувано на 05.12.2018 г. по подадена на

същата дата ИМ с предявен иск по чл.49 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Валерия Аврамова, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Павел Неделчев.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 10.12.2018 г.
Съобщение до ответника, ведно с ИМ и приложенията към нея, са изпратени
на 10.12.2018 г. и са му връчени на 21.12.2018 г. В законоустановения срок
не е постъпил писмен отговор на ИМ.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 23.01.2019 г. Съдържа
проект за доклад по делото със съдържание по чл.146 ГПК. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 12.02.2019 г. Препис от определението е
изпратен с призовка на страните на 23.01.2019 г. На ищеца е връчена на
28.01.2019 г. А призовката до ответника е върната в цялост с отбелязване, че
лицето се намира в специализирано здравно заведение.

В с.з. на 12.02.2019 г. съдът не е дал ход на делото поради нередовна
процедура по призоваване на ответника. Съдът е указал същият да се
призове в болничното заведение. Делото е насрочено за 05.03.2019 г., когато
е дал ход на делото на основание чл.142, ал.1, изр. 2-ро ГПК – в отсъствие
на ответника. Изслушани са явилите се страни, които не са направили
възражения по доклада и същият е обявен за окончателен. Допуснат е до
разпит един свидетел, който е разпитан и съдът е дал ход по същество, като
е обявил, че ще се произнесе с решение в срока по чл.235, ал.5 ГПК.

С решение № 77 от 11.03.2019 г. съдът е уважил предявения иск по
чл.49 СК, като е прекратил брака между страните по делото. Съобщения до
страните с препис от решението са изпратени на 11.03.2019 г. На ищеца е
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връчено на 15.03.2019 г., а до ответника е върнато в цялост съобщението с
отбелязване, че пребивава на друг адрес, на който му е връчено чрез дъщеря
му на 30.04.2019 г. със съобщение от 15.04.2019 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила.

Гр.д. № 339/2019 г. е образувано на 01.04.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.49 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Гергана Божилова, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Павел Неделчев.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 02.04.2019 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
незабавно и му е връчено на 03.04.2019 г. Писмен отговор на ИМ е
депозиран от ответника на 02.05.2019 г.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 07.05.2019 г. Съдържа
проект за доклад по делото със съдържание по чл.146 ГПК. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Допуснати са гласни доказателства. Разпоредено е изслушването на
непълнолетно дете и изготвяне на социален доклад от Д“СП“ - Севлиево.
Насрочено е първо о.с.з. за 11.06.2019 г. Препис от определението е
изпратен с призовки до страните на 08.05.2019 г., връчени им на 08. и
10.05.2019 г. Социалният доклад е депозиран в съда на 03.06.2019 г.

В с.з. на 11.06.2019 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните, които не са направили възражения по доклада, като съдът е обявил
проекта на доклад за окончателен. Разпитани са свидетели, изслушано е
непълнолетното дете, приет е социалния доклад и съдът е дал ход по
същество, като е обявил, че ще се произнесе в едномесечен срок на
основание чл.235, ал.5 ГПК.

С решение № 177 от 21.06.2019 г. съдът е уважил предявения иск по
чл.49 СК, като е прекратил брака между страните по делото. Съобщения до
страните с препис от решението са изпратени на 21.06.2019 г. и са им
връчени на 24 и 26.06.2019 г.

На 12.07.2019 г. е постъпила въззивна жалба от ответника срещу
решението, която е оставена без движение с разпореждане от 12.07.2019 г. с
указание за внасяне на ДТ в едноседмичен срок от получаване на
съобщението. Същото е изпратено на 11.07.2019 г. и е връчено на
жалбоподателя на 18.07.2019 г.

С разпореждане от 01.08.2019 г. съдът е върнал въззивната жалба
поради неизпълнение на указанията. Съобщение до жалбоподателя е
изпратено на 01.08.2019 г. и му е връчено на 21.08.2019 г. Разпореждането
не е обжалвано и е влязло в сила.

На доклад на съдия Гергана Божилова
Гр.д. № 1430/2018 г. е образувано на 12.11.2018 г. по подадена на

09.11.2018 г. ИМ с предявен иск по чл.49 СК. Разпределено е на 12.11.2018
г. от съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определена съдия Гергана Божилова.
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С определение от 13.11.2018 г. ИМ е оставена без движение с указания
за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 16.11.2018 г.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 16.11.2018 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
на 16.11.2018 г. и са му връчени на 22.11.2018 г. Писмен отговор на ИМ е
депозиран в съда на 28.12.2018 г., изпратен по пощата на 22.12.2018 г. С
него е депозирана насрещна ИМ с предявен насрещен иск, приет за
разглеждане, като ИМ е оставена без движение с определение от 04.01.2019
г. за отстраняване на констатирани нередовности в едноседмичен срок. В
определението е разпоредено след отстраняване на нередовностите на
насрещната ИМ да се пристъпи към размяна на книжата по реда на чл.131
ГПК. Съобщение до ищеца - ответник е изпратено на 04.01.2019 г. и му е
връчено на 07.01.2019 г. Нередовностите са отстранени с молба от
17.01.2019 г., изпратена по пощата и получена на 18.01.2019 г. Поправената
насрещна ИМ е изпратена на ответника със съобщение от 18.01.2019 г. и му
е връчена на 21.01.2019 г. Писмен отговор по насрещната ИМ е получен на
20.02.2019 г.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 25.02.2019 г. Съдържа
подробен проект за доклад по делото със съдържание по чл.146 ГПК.
Приети са писмените доказателства и е разпределена доказателствената
тежест. Допуснати са гласни доказателства и е разпоредено изслушване на
малолетно дете. Указано е да се уведоми Д “СП“ – Севлиево за изготвяне на
социален доклад. Насрочено е първо о.с.з. за 25.03.2019 г. Препис от
определението е изпратено с призовки на страните на 26.02.2019 г. и са им
връчени на 27.02.2019 г. и на 01.03.2019 г. Социален доклад е постъпил в
съда на 21.03.2019 г.

В с.з. на 25.03.2019 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
явилите се страни, които не са направили възражения по доклада и същият е
обявен за окончателен. Допуснати са до разпит свидетели, които са
разпитани. Изслушано е малолетното дете и съдът е дал ход по същество,
като е обявил, че ще се произнесе с решение в срока по чл.235, ал.5 ГПК.

С решение № 120 от 22.04.2019 г. съдът е уважил предявения иск по
чл.49 СК, като е прекратил брака между страните по делото. Отхвърлил е
предявения насрещен иск. Съобщения до страните с препис от решението са
изпратени на 22.04.2019 г. и са им връчени на 23 и 25.04.2019 г. Решението
не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр.д. № 1074/2019 г. е образувано на 04.10.2019 г. по постъпила на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.422 ГПК. Разпределено е незабавно от
съдия Валерия Аврамова, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определена съдия Гергана Божилова.

С определение от 07.10.2019 г. ИМ е оставена без движение с указания
за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок, изпълнени с молба от
28.10.2019 г.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 29.10.2019 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
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незабавно и му е връчено на 30.10.2019 г. Писмен отговор на ИМ не е
постъпил в едномесечния срок.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 13.12.2019 г. Съдържа
проект за доклад по делото със съдържание по чл.146 ГПК. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 30.01.2020 г. Препис от определението е
изпратен с призовки до страните на 13.12.2019 г., връчени им на 16.12.2019
г. и 06.01.2020 г.

В с.з. на 30.01.2020 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните. Докладвана е молба на ищеца от 28.01.2020 г. за допълване на
доклада, като съдът допусне разглеждането на евентуални осъдителни
искове. Дадена е възможност на страните за становище по посочената
молба, поради което делото е отложено за 26.02.2020 г. На посочената дата е
даден ход на делото и допълнения проект на доклад по делото е обявен за
окончателен. Съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще постанови
неприсъствено решение в срока по чл.235, ал.5 ГПК.

С неподлежащо на обжалване неприсъствено решение № 58 от
11.03.2020 г. съдът е уважил предявения иск по чл.422 ГПК. Разпоредил е
препис от решението да се приложи по заповедното производство.
Разпоредил е да се издаде изпълнителен лист, тъй като на основание чл.416
ГПК заповедта за изпълнение е влязла в сила. Съобщение до ответника с
препис от решението са изпратени на 12.03.2020 г. и са му връчени на
13.03.2020 г.

На доклад на съдия Станислав Цветков
Гр.д. № 1401/2018 г. е образувано на 05.11.2018 г. по подадена на

същата дата ИМ с предявен иск по чл.49 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Станислав Цветков.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 05.11.2018 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
незабавно и са му връчени на 06.11.2018 г. В законоустановения
едномесечен срок не е постъпил писмен отговор на ИМ.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 11.12.2018 г. Съдържа
проект за доклад по делото със съдържание по чл.146 ГПК. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Допуснати са гласни доказателства. Разпоредено е Д “СП“ – Севлиево да
изготви социален доклад. Насрочено е първо о.с.з. за 11.01.2019 г. Препис от
определението е изпратено с призовки на страните на 11.12.2018 г. и са им
връчени на 12 и 21.12.2018 г. На 07.01.2019 г. от Д „СП” – Севлиево е
депозирана молба, с която уведомява съда, че поради краткия срок е в
невъзможност да изготви социален доклад.

В с.з.  на 11.01.2019  г.  съдът е дал ход на делото.  Изслушани са
явилите се страни, които не са направили възражения по проекта за доклад и
същият е обявен за окончателен. Разпитан е свидетел. Дадена е възможност
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за следващото с.з. ДСП - Севлиево да изготви социален доклад и делото е
отложено за 05.02.2019 г., когато е даден ход на делото. Приет е социалният
доклад, депозиран в съда на 14.01.2019 г. Съдът е дал ход по същество и е
обявил, че ще се произнесе с решение в срока по чл.235, ал.5 ГПК.

С решение № 46 от 05.02.2019 г. съдът е уважил предявения иск по
чл.49 СК, като е прекратил брака между страните по делото. Съобщения до
тях с препис от решението са изпратени незабавно и са им връчени на 05 и
07.02.2019 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр.д. № 1247/2019 г. е образувано на 12.11.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.422 ГПК. Разпределено е незабавно от
съдия Валерия Аврамова, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Станислав Цветков.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 12.11.2019 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
незабавно и не е връчено, като е върнато в цялост с отбелязване от
13.11.2019 г., че лицето работи в чужбина от два месеца и не живее на
адреса.

С разпореждане от 15.11.2019 г. съдът е разпоредил да се изготви
справка в НБДН и НАП, извършени на същата дата. На 18.11.2019 г. съдът е
указал да се съобщи на ответника чрез залепване на уведомление по реда на
чл.47, ал.1 ГПК. Ново съобщение е изпратено на 18.11.2019 г. и е залепено
на 19.11.2019 г.

С определение от 05.12.2019 г. съдът е започнал процедура по
назначаване на особен представител на ответника и е задължил ищеца да
внесе депозит за възнаграждение на особения представител. Съобщение до
ищеца е изпратено незабавно и му е връчено на 12.12.2019 г. и с молба от
20.12.2019 г. е представено доказателство за внесения депозит.

На 27.12.2019 г. по разпореждане на съдията докладчик е изпратено
искане до АК – Габрово за определяне на адвокат, който да бъде назначен за
особен представител. Същият е определен с уведомително писмо от АК –
Габрово, постъпило в съда на 07.01.2020 г. Липсва изрично определение за
назначаване на особения представител.

С ръкописно разпореждане от 07.01.2020 г. върху уведомителното
писмо е разпоредено да се изпълни процедурата по чл.131 ГПК. Съобщение
ведно с ИМ е изпратено на особения представител на 07.01.2020 г. и са му
връчени на 15.01.2020 г. Писмен отговор на ИМ е депозиран от особения
представител на 11.02.2020 г.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 17.02.2020 г. Съдържа
проект за доклад по делото със съдържание по чл.146 ГПК. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 20.03.2020 г. Препис от определението е
изпратено с призовки до страните на 17.02.2020 г., връчени им на 24.02.2020
г.
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С разпореждания от 11.03.2020 г. и от 10.04.2020 г. съдът е
пренасрочил с.з. от 20.03.2020 г. за 16.04.2020 г. и от 16.04.2020 г. за
20.05.2020 г. във връзка с извънредното положение.

В с.з. на 20.05.2020 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните. Проектът на доклад по делото е обявен за окончателен. Допусната
е ССЕ по молба на ищеца от 16.03.2020 г. и делото е отложено за 30.06.2020
г. Заключението е депозирано в съда на 18.06.2020 г.

В с.з. на 30.06.2020 г. съдът е дал ход на делото. Прието е
заключението по допуснатата ССЕ и съдът е дал ход по същество, като е
обявил, че ще постанови решението си в срока по чл.235, ал.5 ГПК.

С решение № 131 от 27.07.2020 г. съдът е уважил предявения иск по
чл.422 ГПК. Съобщение до страните с препис от решението са изпратени
незабавно и към 04.08.2020 г. няма данни да са връчени.

На доклад на съдия Христо Христов
Гр.д. № 1012/2018 г. е образувано на 01.08.2018 г. по подадена на

същата дата ИМ с предявен иск по чл.8 от ЗАЗ, вр. чл.79 и чл.87 ЗЗД.
Разпределено е незабавно от съдия Светла Дойчева, автоматично между 2-
ма съдии при 100 % натовареност и за докладчик е определен съдия Христо
Христов.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 01.08.2018 г. от
съдия Светла Дойчева. Съобщение до ответника ведно с ИМ и
приложенията към нея са изпратени незабавно и са му връчени на 06.08.2018
г. Писмен отговор на ИМ е депозиран в съда на 04.09.2018 г.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 05.10.2018 г. Съдържа
проект за доклад по делото със съдържание по чл.146 ГПК. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 07.11.2018 г. Препис от определението е
изпратено с призовки на страните на 05.10.2018 г. и са им връчени на 08 и
24.10.2018 г.

В с.з.  на 07.11.2018  г.  съдът е дал ход на делото.  Изслушани са
явилите се страни, които не са направили възражения по проекта за доклад.
Ищецът е направил искане за изменение на иска, като е оттеглил частично
предявения иск над определена сума, в която част съдът е прекратил
производството по делото. Открито е производство по оспорване
истинността на писмен документ. Указана е доказателствената тежест на
страните в това производство. Допусната е СИЕ. Обявен е проекта за доклад
по делото за окончателен. Допусната е съдебно - почеркова експертиза и
делото е отложено за 19.12.2018 г.

На посочената дата в с.з. е даден ход на делото. Изслушани са
страните. Приети са писмени доказателства. С протоколно определение е
отменена допуснатата в с.з. от 07.11.2018 г. съдебно - почеркова експертиза
и делото е отложено за 25.01.2019 г. Заключение по допуснатата СИЕ е
представено на 16.01.2019 г.
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В с.з. на 25.01.2019 г. съдът е дал ход на делото и е приел
заключението на вещото лице по СИЕ. За събиране на допуснати
доказателства делото е отложено за 13.02.2019 г., когато е даден ход на
делото. Приети са писмени доказателства и съдът е дал ход по същество,
като е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

С решение № 83 от 12.03.2020 г. съдът е уважил частично предявения
иск до определен размер и го е отхвърлил над този размер. Съобщение до
страните с препис от решението са изпратени незабавно и са им връчени на
13 и 25.03.2019 г.

Постъпилата на 25.03.2019 г. въззивна жалба срещу
първоинстанционното решение е администрирана своевременно и делото е
изпратено по компетентност на ОС - Габрово на 22.04.2019 г., когато е
получен отговора на въззивната жалба. С решение № 150 от 05.07.2019 г. по
в.гр.д. № 142/2019 г. ОС – Габрово е потвърдил решението в обжалваната
част, а в необжалваната е влязло в сила.

Гр.д. № 853/2019 г. е образувано на 07.08.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.422 ГПК. Разпределено е незабавно от
съдия Валерия Аврамова, автоматично между 2-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Христо Христов.

С определение от 07.08.2019 г. ИМ е оставена без движение с указание
за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок, изпълнени с молба от
23.08.2019 г.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 27.08.2019 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
незабавно и не му е връчено, като е върнато в цялост с отбелязване от
29.08.2019 г., че лицето работи в чужбина по данни на роднина.

С разпореждане от 02.09.2019 г. съдът е постановил да се изготвят
справки от НБДН за постоянен и настоящ адрес и от НАП за актуално
състояние на трудовите договори на ответника. Същите са изготвени на
03.09.2019 г. и е разпоредено да се изпълни процедурата по чл.47, ал.1 ГПК.

Съобщение с уведомлението е изпратено на 03.09.2019 г. и е залепено
на адреса на ответника на 04.09.2019 г.

С разпореждане от 30.09.2019 г. съдията докладчик е започнал
процедура по назначаване на особен представител и е указал на ищеца да
внесе депозит за възнаграждението му. Доказателства за това са представени
с молба от 11.10.2019 г.

С разпореждане от същата дата съдът е разпоредил да се изпрати
искане до АК - Габрово за определяне на адвокат, който да бъде назначен за
особен представител на ответника. Уведомителното писмо за определения
адвокат е получено в съда на 16.10.2019 г.

С определение от 16.10.2019 г. съдът е назначил определеният от АК
адвокат за особен представител на ответника и е разпоредил да му  се връчи
препис от ИМ с приложенията с указанията за последиците по чл.133 ГПК.
Съобщение с препис от ИМ и приложенията са изпратени на особения



82

представител на 16.10.2019 г. и са му връчени на 30.10.2019 г. Писмен
отговор е постъпил в съда на 20.11.2019 г.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 23.12.2019 г. Съдържа
проект за доклад по делото със съдържание по чл.146 ГПК. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Допусната е ССЕ. Насрочено е първо о.с.з. за 05.02.2020 г. Препис от
определението е изпратено с призовки до страните на 23.12.2019 г., връчени
им на 06 и 09.01.2020 г. Заключението по допуснатата ССЕ е депозирано в
съда на 28.01.2020 г.

В с.з. на 05.02.2020 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните. Проектът за доклад по делото е обявен за окончателен. Прието е
заключението по допуснатата ССЕ и е даден ход по същество. Съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

С решение № 50 от 05.03.2020 г. съдът е уважил предявения иск по
чл.422 ГПК. Съобщения до страните с препис от решението са изпратени на
05.03.2020 г. и са им връчени на 10 и 16.03.2020 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверените граждански производства, образувани по общия исков ред
през 2018 г. и 2019 г., са образувани и разпределени от председателя на съда
или от друг районен съдия, в негово отсъствие. Делата са образувани и
разпределени автоматично, в деня на постъпване на исковата молба или най-
късно на следващия работен ден. Видът на образуваните дела е определен
правилно съобразно чл.80, ал.1, т.2, б.”а” от ПАС.

През 2018 г., в разпределението на делата, образувани след 08.10.2018
г. по искове за развод, участват на 100 % всичките трима съдии Павел
Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова, разглеждащи
преимуществено наказателни дела, съобразно решението на общото
събрание на съдиите от същата дата и заповед № РД-13-307/08.10.2018 г. на
председателя на съда. Разпределението на гр.д. № 1012/2018 г., образувано
на 01.08.2018 г., с предмет облигационен иск, е извършено автоматично
между двамата съдии, разглеждащи граждански дела, Христо Христов и
Валерия Аврамова, участващи с натовареност 100 %, съобразно
действащите Вътрешните правила за разпределение на делата.

В деня, на следващия ден и до 5 дни от разпределението на делото
съдиите са извършвали проверката по редовността на ИМ и допустимостта
на предявения иск, която приключва с разпореждане по чл.131 ГПК или
определение за оставяне на исковата молба без движение с ясни, конкретни
и разбираеми указания за отстраняване на нередовностите. Съдията се е
произнесъл незабавно с разпореждане по чл.131 ГПК след постъпване на
молбата в изпълнение на дадените указания. Съобщенията се изпращат до
ответната страна в деня на постановяване на разпореждането по чл.131 ГПК.



83

Размяната на книжата, от разпореждането по чл.131 ГПК до постановяване
на определението по чл.140 ГПК, по проверените дела, образувани през
2018 г., варира от около 1 месец и половина до 3 месеца. Продължителност
на размяната от 3 месеца се констатира по делото, по което в срока за
отговор е предявен нередовен насрещен иск и след указания на съдията е
приведен в съответствие със законовите изисквания, и е извършена размяна
на книжа. В съдебния акт, с който е извършил проверка по редовността на
насрещната ИМ, съдията е препратил към процедурата по размяна на книжа
по реда на чл.131 ГПК, която да се изпълни от деловодителя след
отстраняване на нередовностите. За предпочитане е проверката и
преценката дали са изпълнени указанията на съда да не бъдат предоставяни
на съдебния деловодител, а да се извършват от съдията, който дава
конкретни разпореждания на съдебния служител по фактическото
изпълнение на процесуалните действия.

Определенията по чл.140 ГПК са постановени в кратки и разумни
срокове – от 2 дни до 1 месец от изтичане на едномесечния срок за отговор.
Съдебните актове, приключващи подготовката на делото за разглеждане в
о.с.з., съдържат проект за доклад. Съдиите са се произнесли по
доказателствените искания и допускането на доказателствата, взели са
отношение по разпределението на доказателствената тежест. Първото о.с.з.
е насрочено след 1 месец от датата на постановеното определение, с
призоваване на страните и ДСП по делата за развод. В първото о.с.з.
проектът за доклад, изготвен в определението по чл.140 ГПК, е обявяван за
окончателен, без възражения от страните. Делата по СК са разгледани в
о.с.з. и при довеждане на децата, навършили 10 годишна възраст, които са
изслушвани.

Разглеждането на проверените дела е приключило в 1, 2 и 4 съдебни
заседания, отлагани поради нередовна процедура по призоваване на страна,
за събиране на доказателства, които са били допуснати, вкл. за изготвяне на
допуснати експертизи. Следващото с.з. е насрочено след 1 месец.
Продължителността на делата, които не са с фактическа и правна сложност,
считано от постановяване на определението по чл.140 ГПК до последното
о.с.з., е между 1 и 4 месеца. Общата продължителност на делата,  от
образуването им до обявяването им за решаване, е от 3 месеца до 6 месеца и
половина. Констатира се по всички проверени дела, че решението се
постановява в едномесечния срок по чл.235, ал.5 ГПК и преди него, дори  в
същия ден и след 6 дни. Съобщенията до страните с незаверен препис от
решението са изпращани незабавно. Постановените решения по делата за
развод не са обжалвани. Постъпилата въззивна жалба по едно дело е
администрирана своевременно и в кратки срокове по редовността, размяната
на книжата и изпращането й по компетентност на ОС – Габрово.
Обжалваният съдебен акт е потвърден в обжалваната част.

През 2019 г. провереното дело, образувано по искова молба за развод,
е разпределено отново между съдиите, разглеждащи наказателни дела,
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Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова, при 100 % участие
за всеки, съгласно Вътрешните правила за разпределение на делата и
заповед № РД-13-396 от 31.12.2019 г. на председателя на съда. Гр.д. №
853/2019 г. е разпределено между двамата съдии, разглеждащи граждански
дела, Валерия Аврамова и Христо Христов, при 100 % участие. След
премахване на специализацията на съдиите по материя, считано от
24.09.2019 г., и заповед № РД -13-275 от 04.09.2019 г. на председателя на
съда, в разпределението на останалите проверени дела участват всички
трима съдии: Станислав Цветков, Гергана Божилова и Христо Христов.

В изключително кратки срокове съдиите докладчици са извършвали
проверките по редовността на исковата молба. Съдебният акт - определение,
с което исковата молба е оставена без движение, респ. разпореждането по
чл.131 ГПК, са постановени в деня и в срок от 1 ден до 3 дни от
разпределението на делото. Съдиите са се произнасяли в срок от 1 ден и 4
дни с разпореждане по чл.131 ГПК след постъпване на молбата за
отстраняване на нередовностите. Съобщенията се изпращат до ответната
страна, както и през 2018 г., незабавно след постановяване на
разпореждането по чл.131 ГПК.

Размяната на книжата по проверените дела е продължила 1 месец и
няколко дни, 1 месец и половина, 3 месеца и около 4 месеца по две дела, по
които ответникът не е намерен на посочения в исковата молба адрес,
извършена е служебна справка за постоянен и настоящ адрес и за
актуалните му трудови договори, залепено е уведомление по реда на чл.47
ГПК, проведена е процедура по назначаване на особен представител, на
когото е изпратена ИМ за отговор. Отново се констатира, този път по гр.д.
№ 1247/2019 г., че съдията не е постановил изричен съдебен акт за
назначаване на определения от АК адвокат за особен представител на
ответника, каквото е изискването на чл.47, ал.6 ГПК. На съдиите ще се
препоръча това процесуално действие да се извършва с нарочен съдебен акт.

 Не се констатира оставяне на исковата молба без движение след
извършена размяна на книжата и постъпил отговор от ответника.

С определение по чл.140 ГПК съдиите са се произнасяли след изтичане
на едномесечния срок за подаване на писмен отговор от ответника – в
срокове от 2 дни, 4 дни, 13 дни и 23 дни. Определението за насрочване по
проверените дела съдържа проект за доклад със съдържанието по чл.146
ГПК. Съдиите са се произнесли по доказателствените искания и
допускането на доказателствата, разпределена е доказателствената тежест.
През 2019 г. продължава добрата практика за срочно насрочване на делата в
първо о.с.з. – след 1 месец и месец и половина.

Проверените приключени дела, образувани  през 2019 г., са разгледани
в 1 и 2 съдебни заседания, отложени до 1 месец и 1 месец и половина за
изготвяне на заключение по допусната експертиза и за становище във връзка
с искане на страна, касаещо допълване на проекта за доклад по делото. Две
насрочени съдебни заседания през 2020 г. по едно от делата не са проведени
заради извънредното положение в страната и с цел превенция на
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заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на
COVID – 19 и решенията на СК на ВСС. Производствата по делата, от
образуването им до последното о.с.з., в което делото е обявено за решаване,
имат различна продължителност: 2 месеца и нкл. дни, около 4 месеца и
половина, 6 месеца, 6 месеца и половина. Продължителността на
производствата, считано от постановяване на определението по чл.140 ГПК
до последното о.с.з., е между 1 и 4 месеца и половина.

По всички дела е спазен едномесечният срок по чл.235, ал.5 ГПК, като
решението се постановява и преди този срок, след 10 дни и 13 дни.
Съобщенията до страните за решението са изпращани в деня на обявяването
му и на следващия ден. Своевременно и надлежно е администрирана
постъпилата въззивна жалба по едно от делата, която съдът е върнал поради
неизпълнение на указанията за отстраняване на нередовността й.

Констатира се, макар и рядко, отново практика да се постановяват
ръкописни съдебни актове по движението на делата, не особено четливи,
върху постъпили по делото книжа. В тази връзка проверяващият екип ще
препоръча съдебните актове, включително и тези, постановени в закрито
заседание, да се изготвят на компютър, за да могат да бъдат присъединявани
към електронните досиета на делата, за избягване на евентуални неточности
и пропуски от страна на съдебните служители при изпълнението им и за
улеснение на страните.

Съдебните деловодители и съдебните секретари стриктно следят за
изтичане на процесуалните срокове, докладват незабавно на съдиите и
разпорежданията им се изпълняват също незабавно, в деня на предаване на
акта в съдебното деловодство или най-късно на следващия ден.
Съобщенията и призовките се изготвят вярно и точно, с изискуемото в
процесуалния закон съдържание. Книжата по делата са подредени
хронологично и са номерирани. Протоколите от проведените с.з. са
изготвяни грамотно, при пълнота на записа от извършените процесуални
действия. Съобщенията до страните за решението са изпращани незабавно.

Спрени и спирани производства по граждански дела през
2018 г. и 2019 г.

Към датата на извършване на проверката, в Районен съд – Севлиево е
спряно производството по 4 дела, образувани през 2019 г. Три дела, гр.д. №
638/2019 г., образувано на 10.06.2019 г., гр.д. № 963/2019 г., образувано на
13.09.2019 г. и гр.д. № 1425/2019 г., образувано на 12.12.2019 г., са спрени
през 2020 г. по общо съгласие на страните - чл.229, ал.1 т.1 ГПК. По всички
тези дела шестмесечният срок по чл.231, ал.1 ГПК не е изтекъл. До момента
не са постъпили молби за възобновяването им. Също през 2020 г., на
08.06.2020 г., е спряно производството по гр.д. № 1059/2019 г., образувано
на 03.10.2019 г., основанието за спиране е чл.229, ал.1, т.4 ГПК - наличие на
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преюдициален спор, решението по който е от значение за решаване на
делото.

Според изисканата справка, през 2018 г. са спирани производствата по
10 граждански дела, от които 3 дела са образувани през 2017 г., 7 дела са
образувани през 2018 г. По 4 от тях основанието за спиране е чл.229, ал.1,
т.1 ГПК - взаимно съгласие на страните, 2 дела са спрени по чл.229, ал.1, т.2
ГПК – смърт на страна, 2 дела са спрени по чл.229, ал.1, т.4 ГПК - наличие
на преюдициален спор, решението по който е от значение за решаване на
делото, основанието за спиране на 1 дело е чл.227 ГПК. По 6 дела
производствата са възобновени и са постановени решения. Производството
по 4 дела е прекратено, заради спогодба в о.с.з. и поради оттегляне на иска –
по 2 дела.

През 2019 г. са спирани производствата по 11 граждански дела, от
които 1 дело, за делба, е образувано през 2017 г., 4 дела са образувани през
2018 г. и 6 дела са образувани през 2019 г. Производството по 2 дела е
спирано на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК. Основанието за спиране по 7
дела е чл.229, ал.1, т.1 ГПК. Две дела са спирани на основание чл.229, ал.1,
т.2 ГПК. Производството по 3 дела е възобновено и е постановено решение,
2 дела за делба, спирани по общо съгласие на страните, са внесени в архив
през 2019 г. и през 2020 г., на основание чл.60, ал.2 ПАС. По 3 дела
производството е възобновено и прекратено, по 1 дело е прекратено поради
отказ от иска, по 1 дело е възобновено и е насрочено в о.с.з. Шестмесечният
срок по чл.231, ал.1 от ГПК, в който не са постъпили молби за
възобновяването му, е изтекъл на 03.07.2020 г. по 1 дело, спряно по взаимно
съгласие на страните.

§ Граждански дела, спирани през 2018 г. и 2019 г. и възобновени

Гр.д. № 1146/2017 г. е образувано на 27.09.2017 г. по подадена на
същата дата ИМ за разпределение на ползване с правно основание чл.32,
ал.2 ЗС от трима ищци срещу шестима ответници. Разпределено е незабавно
от съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии, при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Христо Христов.

Проведени са четири открити съдебни заседания, като в четвъртото от
14.03.2018 г. с протоколно определение производството по делото е спряно
на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на преюдициалното
гражданско производство, образувано по ИМ вх.1055 от 12.03.2018 г. на РС
– Севлиево.

С определение от 15.03.2018 г. на основание чл.253 ГПК съдът е
отменил протоколното си определение за спиране и е насрочил о.с.з. за
18.04.2018 г. В мотивите си съдът е приел, че не е налице преюдициалност,
доколкото конститутивният ефект на решението по иска по чл.30 ЗН
настъпва за напред, поради което не е налице основание за спиране на
гражданското производство. Съдът се е позовал на ТР № 13 от 10.04.2013 г.
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на ОСГК и определение № 200 от 19.05.2014 г., постановено по гр.д. №
2522/2014 г. на ВКС, 2-ро г.о.

В с.з. на 18.04.2018 г. съдът е обявил делото за решаване и решение е
постановено на 16.05.2018 г.

Гр.д. № 895/2018 г. е образувано на 09.07.2018 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.422 ГПК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Валерия Аврамова.

В първото о.с.з. на 05.11.2018 г. с протоколно определение
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до
окончателното приключване на гр.д. № 208/2018 г. на РС – Севлиево.
Съобщенията до страните са изпратени на 06.11.2018 г.

С определение от 21.05.2019 г. съдът е констатирал, че
преюдициалното гражданско производство е приключило окончателно и е
върнато в РС – Севлиево. С оглед отпадането на пречките за движението му
е възобновил спряното производство на основание чл.230, ал.1, пр.1 ГПК и е
насрочил о.с.з. на 20.06.2019 г. В с.з. на посочената дата съдът е дал ход на
делото и е прекратил производството поради отказ от предявения иск, на
основание чл.233 ГПК.

По делото липсват отбелязвания за извършени периодично справки за
движението и приключването на преюдициалното дело.

Гр.д. № 254/2018 г. е образувано на 20.02.2018 г. по подадена на
същата дата ИМ за делба на недвижими имоти. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 2-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Христо Христов.

В първото о.с.з. на 09.05.2018 г. с протоколно определение
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК.
Съдът е указал на страните, че на основание чл.231, ал.1 ГПК, ако в 6-
месечен срок някоя от страните не поиска възобновяване, производството
ще бъде прекратено.

На 03.09.2018 г. ищецът е депозирал молба, с която е поискал
възобновяване на производството и продължаването му. С определение от
17.09.2018 г. съдът е възобновил производството и е насрочил делото за
05.10.2018 г., пренасрочено за 26.10.2018 г. с определение от 27.09.2018 г.

На 23.10.2018 г. е постъпила молба от страните, че са постигнали
съгласие и молят производството да бъде прекратено поради оттегляне на
иска на основание чл.232 ГПК.

С определение от 23.10.2018 г., постановено в з.с.з, съдът е прекратил
производството по делото.

Гр.д. № 1607/2018 г. е образувано на 28.12.2018 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.108 ЗС. Разпределено е незабавно от
съдия Станислав Цветков, автоматично между 2-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определена съдия Валерия Аврамова.

С определение от 02.04.2019 г., постановено в з.с.з., съдът е спрял
производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.2 ГПК поради смърт
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на трето лице - помагач на ответника. Съобщения са изпратени на страните
незабавно. Съобщението е връчено на ответника на 04.04.2019 г., като му е
указано, че ако не посочи в 6-месечен срок наследниците на третото лице
помагач с три имена и адреси за призоваване, както и не представи
удостоверение за наследници и съответния брой преписи от ИМ с
приложенията, производството по делото по отношение на третото лице -
помагач ще бъде прекратено.

С определение от 07.10.2019 г. съдия Аврамова е разпоредила делото
да се докладва на председателя за определяне на друг докладчик поради
предстоящото й освобождаване на основание чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ.

Делото е преразпределено на същата дата и за докладчик е определен
съдия Станислав Цветков, който с определение от 10.10.2019 г. е възобновил
производството и го е прекратил в частта по отношение на третото лице -
помагач, след като е констатирал, че в срока по чл.230, ал.2, изр.2-ро не са
изпълнени указанията на съда, дадени с определението от 04.04.2019 г.

Гр.д. № 732/2019 г. е образувано на 11.07.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.422 ГПК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 2-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определена съдия Валерия Аврамова.

С определение от 03.09.2019 г. съдията докладчик е прекратил
производството в частта за главницата над определена парична сума. С
определение № 89 от 07.02.2020 г. по в.ч.гр.д. № 28/2020 г. ОС – Габрово е
оставил без уважение частната жалба срещу определението от 03.09.2019 г.

С определение от 14.10.2019 г. съдията докладчик е разпоредил делото
да се докладва на председателя за неговото преразпределение поради
предстоящото й освобождаване на основание чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ. Делото е
преразпределено на същата дата и за докладчик е определен съдия Христо
Христов.

С определение, постановено в з.с.з. на 25.10.2019 г., производството
по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до окончателното
приключване на производството по частна жалба с вх. № 3423 от 19.09.2019
г. Съобщенията до страните са изпратени на 28.10.2019 г.

Делото е върнато от ОС – Габрово в РС – Севлиево на 13.02.2020 г.
С определение от 18.03.2020 г. съдът е констатирал, че

преюдициалното гражданско производство е приключило окончателно и е
върнато в РС – Севлиево. С оглед отпадането на пречките е възобновил
спряното производство на основание чл.230, ал.1, пр.1 ГПК и е насрочил
о.с.з. на 13.05.2019 г.

Гр.д. № 1135/2019 г. е образувано на 21.10.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.422 ГПК. Разпределено е незабавно от
съдия Станислав Цветков, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определена съдия Гергана Божилова.

В хода на процедурата по чл.131 ГПК е констатирана смъртта на
ответника. Съдът е изискал служебно и по делото е приложен на 02.12.2019
г. препис-извлечение от акт за смърт на ответника. С оглед на горното, с
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определение от 03.12.2019 г., постановено в з.с.з., съдът е спрял
производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.2 ГПК поради смърт
на ответника и е дал указания на ищеца по чл.230, ал.2 ГПК. Съобщение е
изпратено на ищеца на 03.12.2019 г., връчено му на 04.12.2019 г.

На 23.12.2019 г. ищецът е депозирал молба с правно основание чл.233
ГПК, като е направил отказ от предявения иск, поради което с определение
от 30.12.2019 г. съдът е възобновил производството по делото и го е
прекратил на горепосоченото основание.

КОНСТАТАЦИИ:

Установиха се производства, спирани поради наличие на преюдициален
спор, като обуславящите дела са на Районен съд – Севлиево и ОС - Габрово.
В определението, постановяващо спиране на производството, съдиите не
дават изрично разпореждане до съдебните деловодители за периода на
извършване на справки за статуса на преюдициалните дела. Протоколното
определение за спиране по едно дело е отменено от съдията на следващия
ден, на основание чл.253 ГПК и производството е насрочено в о.с.з. след
един месец, когато е обявено за решаване. Спряното производство по гр.д.
№ 895/2018 г. е възобновено своевременно след отпадане на пречките по
движението му, но по делото няма данни за извършени периодични справки
за статуса на обуславящото производство, такива може и да са правени, но
не са документирани. Предполагаемата причина е, че преюдициалното дело
е на същия съд. По гр.д. № 732/2019 г. не се констатира несвоевременно
възобновяване на производството, но по делото също лисват отбелязвания
за извършени справки по движението на обуславящото дело, което е частно
производство пред въззивната инстанция, развило се заради обжалване на
постановения съдебен акт за частично прекратяване на производството.
Желателно е по спряното производство съдебните деловодители да
отбелязват кога е извършена справката – периодична или ежемесечна, какъв
е резултатът от проверката и докладван ли е на съдията докладчик. Това е
необходимо както за съдията докладчик по делото, така и за страните. Би
могло да се прилага утвърдената добра деловодна практика в други
съдилища, въвели образец на лист по спряно дело, в който се вписват всяка
справка, датата на проверката, името на извършилия справката, резултата от
проверката и датата, на която делото е докладвано на съдията.

По гр.д. № 254/2018 г., спряно по общо съгласие на страните, при
подадена в шестмесечният срок по чл.231, ал.1 ГПК молба за възобновяване
на производството, съдията го е възобновил своевременно и насрочил за
разглеждане в о.с.з.

По спрените на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК производства поради
смърт на ответник и на третото лице-помагач на ответника, съдите са взели
необходимите мерки по отстраняване на пречките по движението им. По
гр.д. № 1607/2018 г. до изтичане на 6-месечния срок ищецът не е изпълнил
указанията на съда и на основание чл.230, ал.2, изр.2 ГПК съдията
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своевременно е възобновил производството и го е прекратил по отношение
на третото лице – помагач. По другото дело, в указания му срок, ищецът е
направил отказ от предявения иск и съдията се е произнесъл в кратък срок и
е прекратил производството, като преди това го е възобновил.

§ Дела с отменен ход по същество (ОХС) през 2018 г. и 2019 г.

Според предоставените предварително от съда служебни справки,
през 2018 г. по 3 граждански дела е постановено определение за отмяна на
хода по същество, като 2 от делата са образувани през 2017 г. и 1 дело – през
2018 г. По всички дела докладчик е съдия Валерия Аврамова.

През 2019 г. ходът по същество е отменен също по 3 граждански дела,
образувани: 2 дела - през 2018 г. и 1 дело – през 2019 г. Определението за
ОХС по тези дела е постановено от съдия Аврамова.

Обстоятелствата по делата, по които е постановено определение за
отмяна на дадения ход по същество, са проверени по копия на съдебните
актове.

Гр.д. № 1361/2017 г. С протоколно определение от 29.01.2018 г. съдът
е счел делото за разяснено и е дал ход на устните състезания от първата фаза
на делбата. С определение от 01.02.2018 г., постановено в срока за
произнасяне, съдът е отменил определението си за даване на ход по
същество и за събиране на допълнителни доказателства с оглед
новонастъпил в хода на делото факт го е насрочил в открито заседание за
12.03.2018 г. Указал е на страните да представят скица от одобрената
кадастрална карта и кадастрални регистри в землището за всеки от
процесните земеделски имоти, които следва да бъдат описани в решението
съобразно действащия вече план. Съдебното решение е обявено на
30.03.2018 г.

Гр.д. № 1523/2017 г. С протоколно определение от 28.06.2018 г. съдът
е счел делото за разяснено и е дал ход на устните състезания. С
определение, постановено на следващия ден, 29.06.2018 г., съдът е отменил
определението си за ход на устните състезания и за изясняване на спора от
фактическа страна /за отстраняване на противоречие в заявлението по
заповедното дело и в исковата молба относно извършените от ответника
плащания по процесния договор/ го е насрочил в открито заседание за
13.09.2018 г. Дал е възможност на ищеца да конкретизира в писмен вид
фактическите си твърдения. Съдебното решение е обявено на 25.09.2018 г.

Гр.д. № 658/2018 г. С протоколно определение от 05.11.2018 г. съдът е
счел делото за разяснено и е дал ход на устните състезания. С определение,
постановено в срока за произнасяне на 30.11.2018 г., съдът е отменил
определението си за ход на устните състезания и за изясняване на делото от
фактическа страна, на основание чл.204, ал.1 ГПК е допуснал оглед на
процесните недвижими имоти в присъствието на вещото лице и го е
насрочил за 07.01.2019 г. За да постанови определение в този смисъл, съдът
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е приел, че се нуждае от лична преценка за състоянието и вида на имотите,
независимо от извършената експертиза. Съдебното решение е обявено на
22.01.2019 г.

Гр.д. № 1181/2018 г. С протоколно определение от 08.04.2019 г. съдът
е счел делото за разяснено и е дал ход на устните състезания. С определение
от 24.04.2019 г., постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил
определението си за ход на устните състезания и за събиране на
допълнителни доказателства относно твърдян от ищцата факт, го е насрочил
в о.з. на 16.05.2019 г. Съдът също е констатирал, че е пропуснал в доклада
по делото да укаже за установяване на този факт. Указал е на ищцата да
представи удостоверение за наследници на баща си. Съдебното решение е
обявено на 07.06.2019 г.

Гр.д. № 1356/2018 г. С протоколно определение от 20.05.2019 г. съдът
е счел делото за разяснено и е дал ход на устните състезания от първата фаза
на делбата. С определение от 23.05.2019 г., постановено в срока за
произнасяне, съдът е отменил определението си за ход на устните
състезания и за изясняване на делото от фактическа страна /за представяне
на доказателства за точния адрес на делбения имот след констатирани
противоречиви документи за това/ го е насрочил в о.з. на 13.06.2019 г.
Задължил е страните да изяснят чрез документи кой е действителният адрес
на имота и от какво произхожда противоречието в представените по делото
официални документи. За изготвяне на допусната експертиза с.з. е отложено
и насрочено за 25.07.2019 г. Съдебното решение е обявено на 06.08.2019 г.

Гр. д. № 491/2019 г. С протоколно определение от 05.09.2019 г. съдът
е счел делото за разяснено и е дал ход на устните състезания. С определение
от 16.09.2019 г., в срока за произнасяне на решението, съдът е констатирал,
че поради пропуск не е изяснено обстоятелство относно пасивната
легитимация, касаещо редовността на исковата молба. Съдът е постановил
ОХС и е задължил ответниците в едноседмичен срок да заявят в писмен вид
своето семейно положение към датата на придобиване на процесния имот и
ако някой от тях е бил в граждански брак към този момент – да посочат
трите имена и адрес на съпруга. След отстраняване на нередовностите на
ИМ, с определение от 29.10.2019 г. съдът е конституирал като ответник по
делото съпругът на единия ответник, по отношение на когото е изпълнена
процедурата по чл.131 ГПК. Съгласно определение от 14.11.2019 г. на
съдията докладчик делото е докладвано на председателя на съда за
определяне на друг докладчик, поради предстоящо освобождаване от
длъжност на съдия Аврамова, на основание чл.165, ал.1, т.1 ЗСВ. На
14.11.2019 г. делото е преразпределено автоматично и за докладчик е
определен съдия Станислав Цветков, който с определение от 02.12.2019 г.,
след постъпил на 28.11.2019 г. отговор на ИМ от новоконституирания
ответник, е насрочил делото в о.с.з. на 14.01.2020 г., когато е обявено за
решаване. Решението е постановено на 21.01.2020 г.
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КОНСТАТАЦИИ:

Според броя постановени определения за ОХС и предвид общия брой
разгледани дела през периода на проверката, може да се направи извод, че в
РС – Севлиево приложението на този процесуален способ през 2018 г. и
2019 г. е изключение. Отмяната на хода по същество е допустимо и
необходимо процесуално действие, с оглед постановяване на обоснован
съдебен акт, при напълно изяснена фактическа обстановка и отстранени
процесуални нарушения, които биха могли да доведат да отмяна на
решението. Причините, довели до отмяна на хода по същество по малкото
на брой дела, са от субективен характер. По 1 дело, с определението за ОХС
съдът е констатирал нередовности на исковата молба относно пасивната
процесуална легитимация и са дадени указания за отстраняването им. По
останалите дела, ходът по същество е отменен поради необходимост от
изясняване на фактически обстоятелства и събиране на допълнителни
доказателства за изясняване на спора от фактическа и правна страна.

§ Граждански дела с кратки процесуални срокове, образувани
през 2018 г. и 2019 г.

Гражданските дела, разглеждани в открито съдебно заседание,
производствата по които следва да се движат и приключат в кратки
процесуални срокове, са както следва:

Ø по реда на глава Двадесет и пета „Бързо производство” ГПК

През 2018 г. са образувани общо 26 броя дела, разгледани по реда на
бързото производство. По всички дела е постановено решение през 2018 г.
Разпределението по съдии е, както следва:

съдия Светла Дойчева – разпределени 6 дела
съдия Валерия Аврамова – разпределени 6 дела
съдия Христо Христов – разпределени 11 дела
съдия Станислав Цветков – разпределено 1 дело
съдия Павел Неделчев – разпределени 2 дела.

Според справката от съда, през 2019 г. в РС – Севлиево са образувани
общо 19 броя граждански дела – бързи производства, като през годината са
приключени всичките 19 дела. Данните по съдии за 2019 г. са, както следва:

съдия Валерия Аврамова – разпределено 1 дело
съдия Станислав Цветков – разпределени 8 дела
съдия Павел Неделчев – разпределени 4 дела
съдия Гергана Божилова – разпределени 5 дела
съдия Христо Христов – разпределено 1 дело.
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Проверката на делата по реда на чл.310  и сл. от ГПК – бързо
производство, избрани на случаен принцип, установи:

Всички проверени дела от 2018 г. и 2019 г. са обозначени с жълт
етикет, на който е обозначено „БП” – бързо производство, съгласно
разпоредбата на чл.82, ал.5 ПАС.

На доклад на съдия Павел Неделчев

Гр.д. № 1308/2018 г. е образувано на 19.10.2018 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.150 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Павел Неделчев.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 19.10.2018 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
на 19.10.2018 г. и са му връчени на 22.10.2018 г. В законоустановения срок
не е постъпил писмен отговор на ИМ.

Разпореждане по чл.312 ГПК е постановено на 23.11.2018 г. Изрично в
съдебния акт производството е квалифицирано като бързо и следва да се
разгледа по реда на глава 25 от ГПК. Съдържа писмен доклад. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 04.12.2018 г. Препис от разпореждането е
изпратено с призовки на страните на 23.11.2018 г., връчени им на 26.11.2018
г.

В с.з. на 04.12.2018 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните, които не са направили възражения по доклада и съдът е дал ход по
същество, като е обявил, че ще се произнесе с решение на 18.12.2018 г., от
която дата започва да тече двуседмичният срок за въззивно обжалване на
решението.

С решение № 335 от 13.12.2018 г. съдът е уважил предявения иск по
чл.150 СК, като изрично в диспозитива е посочено, че решението подлежи
на обжалване в двуседмичен срок, считано от 18.12.2018 г. Съобщения до
страните с препис от решението са изпратени на 13.12.2018 г. и са връчени
на 14.12.2018 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр.д. № 283/2019 г. е образувано на 20.03.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.144 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Павел Неделчев.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 20.03.2019 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
на 20.03.2019 г. и му е връчено чрез неговия пълномощник на 21.03.2019 г.
Писмен отговор на ИМ е депозиран от пълномощника на ответника на
25.04.2019 г.

Разпореждане по чл.312 ГПК е постановено на 25.04.2019 г. Изрично в
съдебния акт производството е квалифицирано като бързо и следва да се
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разгледа по реда на глава 25 от ГПК. Съдържа писмен доклад. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 14.05.2019 г. Препис от разпореждането е
изпратено с призовки до страните на 25.04.2019 г., връчени им на 30.04.2019
г.

В с.з. на 14.05.2019 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните, които не са направили възражения по доклада. Допуснати са
гласни доказателства и е разпитан свидетел и съдът е дал ход по същество,
като е обявил, че ще се произнесе на 28.05.2019 г., от която дата започва да
тече двуседмичният срок за въззивно обжалване на решението.

С решение № 157 от 23.05.2019 г. съдът е отхвърлил предявения иск
по чл.144 СК, като изрично в диспозитива е посочено, че решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 28.05.2019 г.
Съобщения до страните с препис от решението са изпратени на 23.05.2019 г.
и са връчени на 27.05.2019 г.

Постъпилата на 05.06.2019 г. въззивна жалба срещу
първоинстанционното решение е администрирана своевременно и делото е
изпратено по компетентност на ОС - Габрово на 17.06.2019 г., когато е
постъпил писменият отговор на въззивната жалба. С решение № 177 от
30.07.2019 г. по в.гр.д. № 217/2019 г. ОС – Габрово е потвърдил решението
на РС – Севлиево.

На доклад на съдия Станислав Цветков

Гр.д. № 1429/2018 г. е образувано на 09.11.2018 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.150 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Станислав Цветков.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 09.11.2018 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
на 09.11.2018 г. и са му връчени на 15.11.2018 г. Писмен отговор на ИМ е
депозиран в съда на 11.12.2018 г.

Разпореждане по чл.312 ГПК е постановено на 12.12.2018 г. Изрично в
съдебния акт производството е квалифицирано като бързо и следва да се
разгледа по реда на глава 25 от ГПК. Съдържа писмен доклад. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 28.12.2018 г. Препис от разпореждането е
изпратено с призовки на страните на 12.12.2018 г., връчени им на 13 и
17.12.2018 г.

В с.з. на 28.12.2018 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните, които не са направили възражения по доклада. Допуснати са
гласни доказателства и са разпитани двама свидетели. Обявен е писменият
доклад за окончателен и съдът е дал ход по същество, като е обявил, че ще
се произнесе на 11.01.2019 г., от която дата започва да тече двуседмичният
срок за въззивно обжалване на решението.
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С решение № 4 от 03.01.2019 г. съдът е уважил частично предявения
иск по чл.150 СК и в друга част го е отхвърлил като неоснователен, като
изрично в диспозитива е посочено, че решението подлежи на обжалване в
двуседмичен срок, считано от 11.01.2019 г. Съобщения до страните с препис
от решението са изпратени на 03.01.2019 г. и са връчени на 04 и 07.01.2019
г.

Постъпилата на 18.01.2019 г. въззивна жалба срещу
първоинстанционното решение е администрирана своевременно и делото е
изпратено по компетентност на ОС - Габрово на 01.02.2019 г., когато е
постъпил писменият отговор на въззивната жалба. С решение № 32 от
27.02.2019 г. по в.гр.д. № 44/2019 г. ОС – Габрово е отменил решението в
отхвърлителната част и е уважил иска в тази част, като е потвърдил
решението на РС – Севлиево в останалата част.

Гр.д. № 511/2019 г. е образувано на 16.05.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.150 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Станислав Цветков.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 16.05.2019 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
на 17.05.2019 г. и му е връчено на 20.05.2019 г. Писмен отговор на ИМ е
депозиран от ответника на 12.06.2019 г.

Разпореждане по чл.312 ГПК е постановено на 12.06.2019 г. Изрично в
съдебния акт производството е квалифицирано като бързо и следва да се
разгледа по реда на глава 25 от ГПК. Съдържа писмен доклад. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 02.07.2019 г. Препис от разпореждането е
изпратено с призовки до страните на 12.06.2019 г., връчени им на 13 и
18.06.2019 г.

В с.з. на 02.07.2019 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните, които не са направили възражения по доклада. Проектът на
доклада е обявен за окончателен и съдът е дал ход по същество, като е
обявил, че ще се произнесе на 02.07.2019 г., от която дата започва да тече
двуседмичният срок за въззивно обжалване на решението.

С решение № 182 от 02.07.2019 г. съдът е уважил частично
предявения иск по чл.150 СК и е отхвърлил иска в друга част, като изрично
в диспозитива е посочено, че решението подлежи на обжалване в
двуседмичен срок, считано от 16.07.2019 г. Съобщения до страните с препис
от решението са изпратени на 02.07.2019 г. и са връчени на 03 и на
17.07.2019 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

На доклад на съдия Христо Христов

Гр.д. № 921/2018 г. е образувано на 16.07.2018 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.150 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между един възможен съдия Христо
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Христов при 100 % натовареност и за докладчик е определен съдия Христов.
От разпределението е изключена съдия Валерия Аврамова поради родство
по съребрена линия с пълномощника на ищеца.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 16.07.2018 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
на 17.07.2018 г. и са му връчени на 23.07.2018 г. Писмен отговор на ИМ е
депозиран в съда на 25.07.2018 г.

Разпореждане по чл.312 ГПК е постановено на 25.07.2018 г. Изрично в
съдебния акт производството е квалифицирано като бързо и следва да се
разгледа по реда на глава 25 от ГПК. Съдържа писмен доклад. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 20.08.2018 г. Препис от разпореждането е
изпратено с призовки на страните на 26.07.2018 г. Връчени са на ответника
на 30.07.2018 г., а на ищеца е върната в цялост с отбелязване от 16.08.2018
г., че пълномощникът на ищеца е в отпуск.

В с.з. на 20.08.2018 г. съдът не е дал ход на делото поради нередовна
процедура по призоваването на ищеца. Делото е отложено за 29.08.2018 г.,
когато съдът е дал ход на делото. Изслушани са страните, които не са
направили възражения по доклада и съдът е дал ход по същество, като е
обявил, че ще се произнесе с решение на 12.09.2018 г., от която дата започва
да тече двуседмичният срок за въззивно обжалване на решението.

С решение № 240 от 12.09.2018 г. съдът е уважил частично
предявения иск по чл.150 СК и в друга част го е отхвърлил като
неоснователен, като изрично в диспозитива е посочено, че решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 12.09.2018 г.
Съобщения до страните с препис от решението са изпратени на 12.09.2018 г.
и са връчени на 13 и 18.09.2018 г.

Постъпилата на 21.09.2018 г. въззивна жалба срещу
първоинстанционното решение е администрирана своевременно и делото е
изпратено по компетентност на ОС - Габрово на 22.10.2018 г., когато е
постъпил писменият отговор по въззивната жалба. С решение № 166 от
20.11.2018 г. по в.гр.д. № 272/2018 г. ОС – Габрово е потвърдил
първоинстанционното решение в обжалваната част.

Гр.д. № 1127/2019 г. е образувано на 18.10.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.150 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Валерия Аврамова, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определен съдия Христо Христов.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 21.10.2019 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
на 21.10.2019 г. и му е връчено на 29.10.2019 г. Писмен отговор на ИМ не е
депозиран от ответника в законоустановения срок.

Разпореждане по чл.312 ГПК е постановено на 02.12.2019 г. Изрично в
съдебния акт производството е квалифицирано като бързо и следва да се
разгледа по реда на глава 25 от ГПК. Съдържа писмен доклад. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
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Насрочено е първо о.с.з. за 23.12.2019 г. Препис от разпореждането е
изпратено с призовки до страните на 02.12.2019 г., връчени им на 03 и
09.12.2019 г.

В с.з. на 23.12.2019 г. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните, които не са направили възражения по доклада и съдът е дал ход по
същество, като е обявил, че ще се произнесе на 06.01.2020 г., от която дата
започва да тече двуседмичният срок за въззивно обжалване на решението.

С решение № 2 от 06.01.2020 г. съдът е уважил изцяло предявения иск
по чл.150 СК, като изрично в диспозитива е посочено, че решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 06.01.2020 г.
Съобщения до страните с препис от решението са изпратени на 06.01.2020 г.
и са връчени на 07 и 09.01.2020 г. Решението не е обжалвано и е влязло в
сила.

На доклад на съдия Гергана Божилова

Гр.д. № 250/2019 г. е образувано на 06.03.2019 г. по подадена на
същата дата ИМ с предявен иск по чл.144 СК. Разпределено е незабавно от
съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100 %
натовареност и за докладчик е определена съдия Гергана Божилова.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 06.03.2019 г.
Съобщение до ответника ведно с ИМ и приложенията към нея са изпратени
на 07.03.2019 г. Не е връчено и е върнато в цялост с отбелязване, че лицето
не е намерено на адреса.

С разпореждане от 25.03.2019 г. съдията е разпоредил да се изготви
справка за постоянен и настоящ адрес, която е изготвена в НБДН на същата
дата. Видно от същата е, че адресите съвпадат с този в ИМ. Извършена е и
справка в НАП за местоработата на ответника.

С разпореждане от 25.03.2019 г. съдът е разпоредил да се изпълни
процедурата чл.47, ал.1 ГПК. Незабавно е изготвено съобщение и на
01.04.2019 г. е залепено уведомлението.

С разпореждане от 23.04.2019 г. съдът е разпоредил да започне
процедура по назначаване на особен представител, като на същата дата е
изпратено искане до АК – Габрово за определяне на адвокат, който да бъде
назначен. Уведомителното писмо с определения адвокат е получено на
02.05.2019 г. и с определение от 03.05.2019 г. е назначен особения
представител на ответника и са дадени указания по чл.131 и сл. ГПК.
Препис от ИМ е изпратен незабавно със съобщение до особения
представител и му е връчено на 07.05.2019 г. Писмен отговор на ИМ е
получен на 04.06.2019 г.

Разпореждане по чл.312 ГПК е постановено на 04.06.2019 г. Изрично в
съдебния акт производството е квалифицирано като бързо и следва да се
разгледа по реда на глава 25 от ГПК. Съдържа писмен доклад. Приети са
писмените доказателства и е разпределена доказателствената тежест.
Насрочено е първо о.с.з. за 20.06.2019 г. Препис от разпореждането е
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изпратено с призовки до страните на 05.06.2019 г., връчени им на 06.06.2019
г.

В с.з.  на 20.06.2019  г.  съдът е дал ход на делото.  Изслушани са
страните, които не са направили възражения по доклада. Допуснати са
гласни доказателства и са разпитани свидетели и съдът е дал ход по
същество, като е обявил, че ще се произнесе на 04.07.2019 г., от която дата
започва да тече двуседмичният срок за въззивно обжалване на решението.

С решение № 180 от 25.06.2019 г. съдът е отхвърлил предявения иск
по чл.144 СК, като изрично в диспозитива е посочено, че решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 04.07.2019 г.
Съобщения до страните с препис от решението са изпратени на 25.06.2019 г.
и са връчени на 26.06.2019 г.

Постъпилата на 12.07.2019 г. въззивна жалба срещу
първоинстанционното решение е администрирана своевременно и делото е
изпратено по компетентност на ОС - Габрово на 06.08.2019 г. С решение №
195 от 05.09.2019 г. по в.гр.д. № 271/2019 г. ОС – Габрово е отменил
решението в частта, с която е отхвърлен иска и го е уважил. А в останалата
част решението е потвърдено.

КОНСТАТАЦИИ:

Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване на исковата
молба. Всички проверени дела, които са разгледани по реда на глава
Двадесет и пета от ГПК, са обозначени с жълт етикет, съобразно
изискването на чл.82, ал.5 ПАС относно делата, чието разглеждане е
свързано с кратки процесуални срокове. Предявените искове по всички
проверени дела са от посочените в чл.310, ал.1, т.6 ГПК – искове за
издръжка и за изменение на издръжка.

През 2018 г., в разпределението на едно дело, образувано на 16.07.2018
г., е участвал единият възможен граждански съдия, с изключване на другия
съдия поради родство по съребрена линия с пълномощника на ищеца.
Останалите дела, които са образувани след 08.10.2018 г., са разпределени
автоматично между всички трима съдии, разглеждащи преимуществено
наказателни дела, съобразно решението на общото събрание на съдиите от
същата дата и заповед № РД-13-307/08.10.2018 г. на председателя на съда,
при 100 % участие за всеки. През 2019 г. разпределението на делата е
извършено автоматично отново между съдиите, разглеждащи наказателни
дела, Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова, които
участват с натовареност 100 %. След премахване на специализацията на
съдиите по материя, считано от 24.09.2019 г., и заповед № РД -13-275 от
04.09.2019 г. на председателя на съда, в разпределението на едно дело
участват всички трима съдии в РС - Севлиево: Станислав Цветков, Гергана
Божилова и Христо Христов.

Проверката по чл.311, ал.1 ГПК по редовността на исковата молба и
допустимостта на иска, приключила с постановяване на разпореждане по
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чл.131 ГПК, е извършвана в деня на постъпване на исковата молба и по
изключение на следващия работен ден по едно дело - гр.д. № 1127/2019 г.,
образувано в петък, а разпореждането по чл.131 ГПК е постановено в
понеделник. Съобщенията до ответника са изпращани в деня на
разпореждането по чл.131 ГПК или на следващия ден.

Съдиите са постановявали разпореждане по чл.312, ал.1 ГПК, с което са
насрочвали първото о.с.з. По всички дела съдиите изрично са взели
отношение по реда на разглеждане на производството – като бързо
производство, в съдебния акт за насрочване. Разпоредбата на чл.312, ал.1
ГПК е спазена стриктно по гр.д.  № 283/2019 г.,  гр.д.  № 511/2019 г.,  гр.д.  №
921/2018 г., гр.д. № 1127/2019 г., гр.д. № 250/2019 г., като разпореждането  е
постановено в деня на постъпване на писмения отговор, респ. изтичане на
срока за това, когато не е подаден отговор. По останалите дела, съдът се е
произнесъл с разпореждане за насрочване на следващия ден след постъпване
на писмения отговор или изтичане на срока за подаването му. Всяко
разпореждане съдържа писмен доклад по делото, каквото изискване въвежда
чл.312, ал.1, т.2 ГПК, както и останалите изискуеми реквизити. По делата е
спазен триседмичният срок, в който съдът насрочва първо о.с.з., според
разпоредбата на чл.312, ал.1, т.1 ГПК. Разглеждането на проверените дела е
приключило в рамките на едно с.з. По едно дело първото с.з. е отложено
поради нередовна процедура по призоваване на страна след 9 дни, когато
делото е обявено за решаване. Горното сочи на извършена от съдиите много
добра подготовка по делото за разглеждането му в о.с.з. В о.с.з., в което са
приключили устните състезания, съдиите са обявявали датата на
постановяване на решението при съобразяване на изискването на чл.315,
ал.2 и чл.316 ГПК, от която са посочвали, че тече срокът за обжалването му.
Двуседмичният срок по чл.316 ГПК за постановяване на решението е спазен
по всички проверени дела, като едно решение е постановено в същия ден, в
който е приключило разглеждането на делото. В случаите, когато съдът е
обявил решението си по-рано от определената дата, е посочвал началния
момент, от който започва да тече срокът за обжалване – датата, посочена в
последното по делото заседание. Съобщения до страните с препис от
решението са изпращани в деня на обявяването му. Постъпилите въззивни
жалби са администрирани надлежно и изпратени без забавяне на ОС –
Габрово за произнасяне.

В заключение следва да се отбележи, че съдиите много добре
организират работата си по подготовката и разглеждането на гражданските
дела – бързи производства, като стриктно се спазват установените кратки
процесуални срокове в глава Двадесет и пета от ГПК.

Ø Дела по Закона за закрила на детето /ЗЗДт/

През 2018 г. и 2019 г. делата по Закона за закрила на детето се
образуват незабавно след постъпването им в съда и се разпределят на
дежурния съдия, разглеждащ граждански дела, респ. на дежурния съдия,
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считано от 25.11.2019 г., след премахването на специализацията на съдиите
по материя. Разпределението на делата, които се разглеждат по дежурство,
се извършва от дежурния съдия. Актът за образуване е под формата на
печат, съдържащ номер на делото, определения докладчик по чл.9 ЗСВ, дата
на образуване, шифър, подпис на образуващия съдия.

През 2018 г. в Районен съд – Севлиево са образувани и разгледани 32
броя дела по Закона за закрила на детето. Разпределени по съдии делата са,
както следва:

съдия Валерия Аврамова - 17 бр.
съдия Светла Дойчева – 2 бр.
съдия Христо Христов - 13 бр.
съдия Павел Неделчев – 0 бр.
съдия Станислав Цветков – 0 бр.
съдия Гергана Божилова – 0 бр.

През 2019 г. са образувани и разгледани 35  броя дела по Закона за
закрила на детето. Данните по съдии са:

съдия Валерия Аврамова - 13 бр.
съдия Христо Христов - 20 бр.
съдия Станислав Цветков – 1 бр.
съдия Гергана Божилова – 1 бр.
съдия Павел Неделчев – 0 бр.

При проверката на случайно избрани дела се установи:

Гр.д. № 1214/2018 г. е образувано от дежурен съдия Христо Христов
на 19.09.2018 г. по постъпила на същата дата искова молба по чл.30, ал.1 вр.
с чл.29, т.8 ЗЗДт  и по чл.28, ал.1 вр.  с чл.27, ал.2 и чл.26, ал.1 вр.  чл.30а и
чл.25, ал.1, т.1 и т.2 ЗЗДт от директора на Дирекция ”СП” – Севлиево за
прекратяване на определената по съдебен ред мярка за закрила спрямо
малолетно дете – настаняване в семейството на близки и за настаняване на
детето в професионално приемно семейство за срок от три години. На
19.09.2018 г. е разпределено по дежурство на съдия Христо Христов.

С определение от 19.09.2018 г. съдия Христов е насрочил делото в
о.с.з. на 20.09.2018 г. с призоваване на ДСП, детето, което е навършило 10
г., социален работник, който да присъства на изслушването и на приемния
родител. ДСП е уведомена по телефона на 19.09.2018 г.

В с.з. на 20.09.2018 г. е даден ход на делото, докладвана е исковата
молба и документите, приложени към нея. Приети са писмените
доказателства. На основание чл.15, ал.1 ЗЗДт съдът е допуснал
изслушването на детето, което е навършило 10 г. Изслушано е детето, в
присъствието на социален работник. Допуснато е изслушването на
приемния родител, който е изслушан. Даден е ход по същество. Съдът е
обявил устните състезания за приключени и е обявил решение № 246 от



101

20.09.2018 г. в присъствието на страните, съгласно което е прекратил
настаняването на детето в семейство на близки и е постановил неговото
настаняване в професионално приемно семейство за срок от три години.
Съдът е разяснил на страните, че решението подлежи на обжалване пред
ГОС в седмодневен срок от обявяването му в с.з. на 20.09.2018 г. Решението
не е обжалвано и влязло в сила на 27.09.2018 г.

На 28.09.2018 г. е изпратен препис от решението на ДСП – Севлиево.

Гр.д. № 1215/2018 г. е образувано от дежурен съдия Христо Христов
на 19.09.2018 г. по постъпила на същата дата искова молба по чл.30, ал.1 вр.
с чл.29, т.8 ЗЗДт  и по чл.28, ал.1 вр.  с чл.27, ал.2 и чл.26, ал.1 вр.  чл.30а и
чл.25, ал.1, т.1 и т.2 ЗЗДт от директора на Д”СП” – Севлиево за
прекратяване на мярка за закрила спрямо малолетно дете – настаняване в
семейството на близки и за настаняване на детето в професионално приемно
семейство за срок от три години. На 19.09.2018 г. е разпределено по
дежурство на съдия Христо Христов.

С определение от 19.09.2018 г. съдия Христов е насрочил делото в
о.с.з. на 20.09.2018 г. с призоваване на ДСП и на приемния родител. ДСП е
уведомена по телефона на 19.09.2018 г. Приемният родител е уведомен на
същата дата „по друг начин”.

В с.з. на 20.09.2018 г. е даден ход на делото, докладвана е исковата
молба и документите, приложени към нея. Приети са писмените
доказателства. Допуснато е изслушването на приемния родител, който е
изслушан. Даден е ход по същество. Съдът е обявил устните състезания за
приключени и е обявил решение № 247 от 20.09.2018 г. в присъствието на
страните, съгласно което е прекратил настаняването на детето в семейство
на близки и е постановил неговото настаняване в професионално приемно
семейство за срок от три години. Съдът е разяснил на страните, че
решението подлежи на обжалване пред ГОС в седмодневен срок от
обявяването му в с.з. на 20.09.2018 г. Решението не е обжалвано и влязло в
сила на 27.09.2018 г.

На 28.09.2018 г. е изпратен препис от решението на ДСП – Севлиево.

Гр.д. № 889/2019 г. е образувано от дежурен съдия Христо Христов на
26.08.2019 г. по постъпила на същата дата искова молба по чл.30, ал.1 вр. с
чл.29, т.9 ЗЗДт  от директора на Д”СП” – Севлиево за прекратяване на мярка
за закрила спрямо малолетно дете – настаняване в семейството на неговия
брат поради промяна на мярката на закрила по административен ред. На
26.08.2019 г. е разпределено по дежурство на съдия Христо Христов.

С определение от 26.08.2019 г. съдия Христов е насрочил делото в
о.с.з. на 27.08.2019 г. с призоваване на ДСП. Указано е на молителя да
осигури явяване на детето за изслушване, на социален работник, който да
присъства на изслушването, а също и на чичото на детето, в чието семейство
е настанено детето по административен ред. Наредено е да се изготви
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справка в НБДН за родство между детето и чичо му. ДСП е уведомена по
телефона на 26.08.2019 г.

На 26.08.2019 г. са изготвени 5 броя служебните справка в НБДН.
В с.з. на 27.08.2018 г. е даден ход на делото, докладвана е молбата и

постъпилите с нея документи, както и служебно изисканите справки от
НБДН. Приети са писмените доказателства. На основание чл.15, ал.1 ЗЗДт
съдът е допуснал изслушването на детето, което е навършило 10 г. в
присъствието на социален работник. Изслушано е детето. Допуснато е
изслушването на чичото на детето. Даден е ход по същество. Съдът е обявил
устните състезания за приключени и е обявил диспозитива на решението в
присъствието на страните, като им е разяснил, че решението подлежи на
обжалване пред ГОС в седмодневен срок от обявяването му в с.з. на
27.08.2019 г. С решение № 217 от 27.08.2019 г. съдът е прекратил
настаняването на детето в семейството на неговия брат поради промяна на
мярката за закрила. Решението не е обжалвано и влязло в сила на 03.09.2019
г.

На 04.09.2019 г. е изпратен препис от решението на ДСП – Севлиево.

Гр.д. № 894/2019 г. е образувано от дежурен съдия Христо Христов на
28.08.2019 г. по постъпила на същата дата искова молба по чл.28 вр. с чл.27,
ал.2  и чл.25,  ал.1,  т.2  ЗЗДт  от директора на Д”СП”  –  Севлиево за
прекратяване на мярка за закрила спрямо малолетно дете – настаняване в
семейството на близки поради промяна на мярката на закрила по
административен ред. На 28.08.2019 г. е разпределено по дежурство на
съдия Христо Христов.

С определение от 28.08.2019 г. съдия Христов е насрочил делото в
о.с.з. на 29.08.2019 г. с призоваване на ДСП. Указано е на молителя да
осигури явяване на детето за изслушване, на социален работник, който да
присъства на изслушването, а също и на вуйчото на детето, в чието
семейство е настанено детето по административен ред. Наредено е да се
изготви справка в НБДН за родство между детето и вуйчо му. ДСП е
уведомена по телефона на 28.08.2019 г.

На 28.08.2019 г. е изготвена изисканата служебна справка от НБДН.
В с.з. на 29.08.2019 г. е даден ход на делото, докладвана е молбата и

постъпилите с нея документи, както и служебно изисканата справка от
НБДН. Приети са писмените доказателства. На основание чл.15, ал.1 ЗЗДт
съдът е допуснал изслушването на детето, което е навършило 10 г. в
присъствието на социален работник. Изслушано е детето. Допуснато е
изслушването на вуйчото на детето, в чието семейство се иска
настаняването на детето по административен ред. Даден е ход по същество.
Съдът е обявил устните състезания за приключени и е обявил диспозитива
на решението в присъствието на страните, като им е разяснил, че решението
подлежи на обжалване пред ГОС в седмодневен срок от обявяването му в
с.з. на 29.08.2019 г. С решение № 218 от 29.08.2019 г. съдът е прекратил
настаняването на детето в семейството на близки поради промяна на
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мярката за закрила. Решението не е обжалвано и влязло в сила на 05.09.2019
г.

На 09.09.2019 г. е изпратен препис от решението на ДСП – Севлиево.

КОНСТАТАЦИИ:

Съгласно разпоредбата на чл.80, ал.1, т.2, б.”а” от ПАС делата по ЗЗДт
са образувани като граждански дела. От проверените дела се установи, че са
образувани и разпределяни от дежурния съдия в деня на постъпване на
исканията в съда. Разпределени са на дежурен съдия, съобразно приетите
Вътрешни правила за разпределение на делата и са администрирани
незабавно от него. По проверените производства се констатира подчертан
стремеж на докладчика администрирането и приключването на делата да се
извършва в оптимално най - кратки срокове, с оглед изпълнение на
изискването на чл.28, ал.3 ЗЗДт за незабавно разглеждане на искането в
открито заседание и на чл.28, ал.4 ЗЗДт за произнасяне с решение в
едномесечен срок. Съдията се е произнасял по постъпилото искане и е
насрочвал открито съдебно заседание с определение, постановено в деня на
постъпване на искането. По всички дела съдебното заседание е насрочено на
следващия ден от постъпване на искането. Делата са разгледани в о.с.з. с
участието на молителя и заинтересованите лица, и при довеждане на децата,
навършили 10 годишна възраст, които са изслушвани в присъствието на
социален работник - чл.28, ал.3 ЗЗДт. По образуваните през 2019 г. дела
съдът е призовавал за заседанието само молителя ДСП, като е изискал
социалната служба да осигури явяването в с.з. на детето за изслушване, на
социален работник, който да присъства на изслушването, а също и на
заинтересованата страна. Делата са разгледани в едно съдебно заседание, а
съдебните решения са обявени в заседанието, приключващо разглеждането,
в присъствието на страните. Производствата по проверените дела, от
депозиране на искането в съда до постановяване на съдебното решение, са
продължили в срок от 2 дни. Постановените решения по проверените дела
не са обжалвани пред горната инстанция.

Делата, образувани през 2019 г., са разглеждани през съдебната
ваканция.

Ø Дела по Закона за защита от домашното насилие

 През 2018 година в съда са образувани 8 дела по Закона за защита от
домашно насилие – по 4 дела са разпределени на съдиите Валерия Аврамова
и Христо Христов.

През 2019 г. са образувани 5 дела по Закона за защита от домашно
насилие, от които 3 дела са разпределени на съдия Христо Христов и по 1
дело – на съдиите Гергана Божилова и Станислав Цветков.
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Проверката на делата, образувани и разгледани по реда на ЗЗДН през
проверявания период, установи:

На доклад на съдия Христо Христов
Гр.д. № 1209/2018 г. e образувано и разпределено на 18.09.2018 г. от

председателя на съда – съдия Павел Неделчев по постъпила на същата дата
искова молба по чл.8, ал.1 и чл.18 ЗЗДН. Разпределено е автоматично между
съдия Валерия Аврамова и съдия Христо Христов, при натовареност 100 %
и за докладчик е определена съдия Валерия Аврамова. Върху молбата е
вписан и вх. № от регистъра по чл.10, ал.2 ЗЗДН.

На 18.09.2018 г. е извършено преразпределение на делото,
автоматично, от съдия Неделчев, като причина е посочено, че в ИМ се
съдържа искане за незабавна защита, а съдия Аврамова е в отпуск от 18 -
19.09.2018 г. За докладчик е определен съдия Христо Христов.

С определение, постановено на 18.09.2018 г. от съдия Христов, делото
е насрочено в о.с.з. за 10.10.2018 г. Указано е на ищцата да ангажира
доказателства за извършения акт на домашно насилие до датата на първото
с.з. Приети са представените с молбата писмени доказателства. Съдът е
допуснал на ищцата един свидетел при режим на довеждане. Наредено е
връчване на препис от молбата с приложенията на ответника, на когото е
съдът е съобщил задължението за представяне на доказателства, съгласно
чл.12, ал.1 ЗЗДН. РУП Севлиево е задължено да представи в срок до с.з.
преписи от писмени доказателства, свързани с извършено домашно насилие
през последния месец, респ. от други преписки, образувани по жалби на
ищцата срещу ответника. Указано е да се изиска справка за съдимост за
ответника. Съдът е оставил без уважение искането за издаване на заповед за
незабавна защита в полза на молителката.

Призовки до страните и съобщение с препис от определението до РУП
Севлиево са изпратени на 18.09.2018 г.

Върху списъка на призованите лица има ръкописно разпореждане с
дата 19.09.2018 г. на съдия Христов да се извърши справка в НБДН за
ответника, която е изготвена същия ден от съдебен деловодител.

Справката от Бюро съдимост е изискана на 20.09.2018 г.
На 28.09.2018 г. е постъпило писмо от РУП, ведно със справка, във

връзка с изисканите писмени доказателства.
В с.з. на 10.10.2018 г. е даден ход на делото. Докладвана е исковата

молба, писмените доказателства, извършените справка и писмото от РУП.
Съдът е пристъпил към изясняване на фактическата страна на спора и е
предоставил възможност на страните да изяснят молбата, както и да
упражнят правата си по чл.143 – 145 ГПК. Приети са представените в с.з.
доказателства от страните, представените с исковата молба и служебно
изисканите. Приложена е преписката на РУ на МВР – Севлиево. Съдът е
указал да се изготви справка за ищцата в НБДН и за евентуалното й родство
с детето, за което се твърди, че е негова майка в ИМ. С оглед възрастта на
детето е указал да се изиска от ДСП Севлиево да изготви социален доклад.



105

Съдът е указал на ищцата и в с.з. процесуалният й представител е уточнил
датата на актовете на домашно насилие, описани в молбата. Допуснат е един
свидетел при довеждане на ответника. Представена е възможност на
страните до доведат допуснатите им свидетели в следващото с.з. Съдът е
изготвил устен доклад по делото, по който страните не са възразили,
извършена е правна квалификация на молбата и е указана доказателствената
тежест на ищцата. Съдът е указал да се изиска справка от РУ на МВР –
Севлиево по повод подаден сигнал, която да се предостави в 3 – дневен срок
от съобщението. Делото е отложено за 31.10.2018 г.

Справката в НБДН за ищцата е извършена на 15.10.2018 г. и на същата
дата съдия Христов е постановил определение, с което е указал на страните
да осигурят в с.з. явяването на детето, което е навършило 10 г. На ДСП е
указано да осигурят социален работник, който да присъства на
изслушването. Съобщения до страните и ДСП са изпратени на същата дата.
На 30.10.2018 г. е постъпил социален доклад.

В с.з. на 31.10.2018 г. е даден ход на делото. Докладвани са
извършената справка за родствени връзки на ищцата, постъпилото писмо от
РУ на МВР и социалния доклад, които са приети като писмени
доказателства. Приети са представените в с.з. от ищцата писмени
доказателства. Съдът е допуснал изслушването на детето, което е извършено
в присъствието на социален работник. Изслушани са свидетелите на
страните. Даден е ход по същество. Съдът се е оттеглил на тайно съвещание
за произнасяне на решението. След тайно съвещание е обявил в
присъствието на страните и процесуалните им представители приложеното
решение № 286 от 31.10.2018 г.,  с което е уважена молбата и е издадена на
същата дата заповед за защита в полза на молителката. Съдът е разяснил  на
страните, че решението подлежи на обжалване в 7 – срок от с.з. Връчил е
преписи от решението и от ЗЗ на страните.

Препис от решението и от ЗЗ са изпратени на РУП на 31.10.2018 г.
Решението не е обжалвано и влязло в сила на 07.11.2018 г.
Заверен препис от решението е изпратен на РУП на 09.11.2018 г.

Гр.д. № 1089/2018 г. e образувано и разпределено на  13.08.2018 г. от
съдия Светла Дойчева по постъпила на същата дата молба по чл.8, ал.1
ЗЗДН. Разпределено е автоматично между съдия Валерия Аврамова и съдия
Христо Христов, при натовареност 100 % и за докладчик е определен съдия
Христо Христов. Върху молбата е вписан и вх. № от регистъра по чл.10, ал.2
ЗЗДН. Няма изрично искане по чл.18 ЗЗДН за издаване на заповед за
незабавна защита.

С определение, постановено на 13.08.2018 г. от съдия Светла Дойчева,
която е дежурен съдия, делото е насрочено в о.с.з. за 11.09.2018 г.
Допуснати са до разпит при довеждане двама свидетели на молителката.
Наредено е да се връчи препис от молбата с приложенията на ответника, на
когото е указано задължението за представяне на доказателства, съгласно
чл.12, ал.1 ЗЗДН. Призовки до страните са изпратени на 13.08.2018 г.
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Върху списъка на призованите лица на 20.08.2018 г. е постановено
ръкописно разпореждане на съдия Христов, с което е задължил РУП
Севлиево да представи в срок до с.з. преписи от писмени доказателства или
други данни, свързани с извършено домашно насилие, по преписки и жалби
от молителката срещу ответника в периода от един месец преди подаване на
ИМ. Указано е да се изиска справка за съдимост за ответника. Писмо до РУ
е изпратено на 21.08.2020 г. На основание чл.14, ал.2 ЗЗДН, съдът е
уведомил РУ, че за неиздаване на препис от документ, на лицето, което е
трябвало да го издаде, съдът налага глоба.

Справката за съдимост е изискана на 21.08.2018 г.
На 03.09.2018 г. е постъпил писмен отговор от ответника във връзка с

който, на 03.09.2018 г. съдия Христов е указал на ответника да доведе в
о.с.з. исканите свидетели. Указано е изпращане на препис от отговора на
другата страна, който е изпратен на молителката на същата дата.

В о.с.з. на 11.09.2018 г., след изслушване на становищата на страните,
съдът е приел, че молбата за защита е редовна, но с оглед осигуряване на
безсъмненост по отношение на авторството на молбата с изписани
собственоръчно двете имена на молителката, съдът е указал на
пълномощниците на ищцата да приподпишат молбата за защита, която е
приподписана от единия адвокат. Оставено е без уважение искането за
спиране на производството по делото, направено в отговора на ответника, с
прано основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК. Даден е ход на делото. Докладвана е
ИМ, отговора, приложените към ИМ доказателства, служебно изисканата
справка за съдимост на ответника и постъпилата преписка от РУ. Съдът е
пристъпил към изясняване на фактическата страна на спора и е предоставил
възможност на страните да изяснят молбата, както и да упражнят правата си
по чл.143 – 145 ГПК. Приети са документите, приложени към молбата като
писмени доказателства и служебно изисканата справка. Приложена е
преписката на РУ – Севлиево. Съдът е указал да се изготви социален доклад
от ДСП Севлиево, тъй като производството касае и интересите на децата на
страните. Указано е на страните до следващото с.з. да представят
доказателства, че са предявили иск в отделно производство с предмет
разрешаване на спор във връзка с упражняване на родителските права по
отношение на общите деца. Допуснати са свидетели на двете страни.
Указано е да се изпрати писмо до РУ Севлиево, от което да се изискат
имената на служителите, посетили местопроизшествието между страните.
Изготвен е устен доклад по делото, по който страните не са възразили,
извършена е правна квалификация на молбата и е указана доказателствената
тежест на ищцата. Предоставена е възможност на страните да доведат
допуснатите им свидетели в следващото с.з., за когато да бъдат призовани и
полицейските служители, в случай, че се установят такива и самоличността
им. Делото е отложено за 26.09.2018 г.

Съобщения до страните и ДСП са изпратени на същата дата.
Изготвянето на социален доклад от ДСП е изискано с писмо, изпратено на
12.09.2018 г. Писмо до РУ е изпратено също на 12.09.2018 г.  Във връзка с
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постъпилата на 21.09.2018 г. информация от РУ, на същата дата съдия
Христов е разпоредил да се призоват свидетелите. Призовки до свидетелите
са изпратени на 21.09.2018 г.

В с.з. на 26.09.2018 г. е даден ход на делото. Разпитан е единият
призован свидетел, полицейски служител. Разпитан е свидетел на
молителката и двама свидетели на ответника. Приети са като писмени
доказателства докладваните преди това писмо от РУ, социален доклад и
искова молба до РС – Севлиево относно спор за родителски права и
издръжка на малолетните деца на страните. Указано е да се призоват отново
двамата неявили се свидетели, полицейски служители, на които да се укаже,
че при ново неявяване съдът може да им наложи глоба. Делото е отложено
за 18.10.2018 г.

С определение от 01.10.2018 г. на съдия Христов, поради служебна
ангажираност на съдията докладчик на регионален семинар, е отсрочено с.з.
на 18.10.2018 г. за нова дата - на 26.10.2018 г.

На 11.10.2018 г. е постъпила молба от молителката с правно основание
чл.232 ГПК, с която е оттеглила молбата за защита от домашно насилие. На
същата дата е постъпила и молба от ответника, с която е дал съгласие за
оттегляне на молбата. С определение от 12.10.2018 г. съдия Христов е
прекратил производството по делото поради оттегляне на предявения иск.
Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 31.10.2018 г.

Гр.д. № 245/2019 г. e образувано и разпределено на 05.03.2019 г. от
председателя на съда – съдия Павел Неделчев по постъпила на същата дата
искова молба по чл.8, ал.1 и чл.18 ЗЗДН. Разпределено е автоматично между
съдия Валерия Аврамова и съдия Христо Христов, при натовареност 100 %
и за докладчик е определен съдия Христо Христов. Върху молбата е вписан
и вх. № от регистъра по чл.10, ал.2 ЗЗДН.

С разпореждане от 05.03.2019 г. на съдия Христов молбата е оставена
без движение и на молителката са дадени подробни указания да отстрани
нередовностите й в едноседмичен срок, като посочи конкретно описание на
фактите относно изброените в молбата актове на домашно насилие. Указано
е на ищцата в същия срок да представи или посочи доказателства, че с
извършителя на домашното насилие са в твърдяната връзка – бившо
фактическо съпружеско съжителство. Съобщение е изпратено на 06.03.2019
г. Указанията са изпълнени на 13.03.2019 г., когато е постъпила молба.

С определение, постановено на 18.03.2019 г. от съдия Христов, делото
е насрочено в о.с.з. за 29.03.2019 г. Указано е на ищцата да ангажира
доказателства в подкрепа на твърденията за извършения акт на домашно
насилие и за фактическата връзка с ответника до датата на първото с.з.
Приети са представените с молбата писмени доказателства. Съдът е
допуснал на ищцата един свидетел при режим на довеждане. Оставено е без
уважение искането й за допускане на втори свидетел. Наредено е връчване
на препис от молбата с приложенията на ответника, на когото е съдът е
съобщил задължението за представяне на доказателства, съгласно чл.12, ал.1
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ЗЗДН. РУП Севлиево е задължено да представи в срок до с.з. преписи от
писмени доказателства, свързани с извършено домашно насилие през
последния месец, респ. от други преписки, образувани по жалби на ищцата
срещу ответника. Указано е да се изиска справка за съдимост за ответника и
гр.д. № 777/2017 г. по описа на РС – Севлиево. Съдът е оставил без
уважение искането за издаване на заповед за незабавна защита в полза на
молителката.

Призовки до страните и съобщение с препис от определението до РУП
Севлиево са изпратени на 18.03.2019 г.

Справката от Бюро съдимост е изискана на 18.03.2019 г.
На 25.03.2019 г. е постъпило писмо от РУП, ведно със справка във

връзка с изисканите писмени доказателства.
В с.з. на 29.03.2018 г., насрочено за 11 часа, е даден ход на делото.

Докладвана е исковата молба, писмените доказателства и служебно
изисканите доказателства. Съдът е пристъпил към изясняване на
фактическата страна на спора и е предоставил възможност на страните да
изяснят молбата, да вземат становище по доказателствата и както и да
упражнят правата си по чл.143 – 145 ГПК. Приети са писмените
доказателства, приложено е към делото гр.д. № 777/2017 г. по описа на РС –
Севлиево и документите приложени към него като писмени доказателства.
Съдът е изготвил устен доклад по делото, по който страните не са
възразили, извършена е правна квалификация на молбата и е указана
доказателствената тежест на ищцата. Разпитан е свидетел на ищцата. Даден
е ход по същество. Съдът се е оттеглил на тайно съвещание за произнасяне
на решението, като е обявил на страните, че същото ще бъде обявено в 14,
30 часа в съдебната зала. След тайно съвещание, в 14,30 ч., съдът е обявил
приложеното решение № 94 от 29.03.2019 г. в присъствието на
процесуалния представител на ищцата и в отсъствието на неявилите се за
обявяването – ищца и ответник. С посоченото решение е уважена молбата и
е издадена ЗЗ на 29.03.2019 г. в полза на молителката. Съдът е разяснил на
страните, че решението подлежи на обжалване в 7 – срок от с.з. – за ищцата,
а за ответника – в 7 – дневен срок от връчването му. Връчил е преписи от
решението и от ЗЗ на процесуалния представител на ищцата.

Препис от решението и от ЗЗ са изпратени на ответника и на РУП на
29.03.2019 г.

Решението не е обжалвано и влязло в сила на 08.04.2019 г.
Заверен препис от решението е изпратен на РУП на 09.04.2019 г.

На доклад на съдия Гергана Божилова
Гр.д. № 1423/2019 г. e образувано и разпределено на 12.12.2019 г. от

и.ф. председател на съда – съдия Станислав Цветков по постъпила на
същата дата молба по чл.8, ал.1 и чл.18 ЗЗДН. Разпределено е автоматично
между съдиите Станислав Цветков, Гергана Божилова и Христо Христов,
при натовареност 100 % и за докладчик е определена съдия Гергана
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Божилова. Върху молбата е вписан и вх. № от регистъра по чл.10, ал.2
ЗЗДН.

По делото е приложена извършена на 12.12.2019 г. справка в НБДН за
молителя, който има постоянен и настоящ адрес в населено място в община
Габрово. С определение от 12.12.2019 г., на основание чл.118, ал.2 ГПК вр. с
чл.7, ал.1 ЗЗДН, съдия Божилова е прекратила производството по делото и
го е изпратила по подсъдност на РС – Габрово. Делото е изпратено на
03.01.2020 г. на РС – Габрово, където на 06.01.2020 г. е образувано гр.д. №
12/2020 г. и на същата дата съдът е повдигнал препирня за подсъдност пред
ОС - Габрово. Съгласно определение № 29 от 14.01.2020 г. по в.ч.гр.д. №
9/2020 г. ОС – Габрово е определил, че компетентен да разгледа молбата е
Севлиевският РС. Делото е постъпило на 20.01.2020 г.

С определение на съдията докладчик, постановено на 20.01.2020 г., са
наложени мерки за незабавна защита в полза на молителя, на основание
чл.18 ЗЗДН, с оглед, на което е разпоредил да се издаде заповед за незабавна
защита. Издадена е заповед за незабавна защита на същата дата, която е
изпратена на страните и на РПУ Габрово на 20.01.2020 г.

С определение от 20.01.2020 г. съдия Божилова е насрочила делото в
о.с.з. на 13.02.2020 г. Указано е да се връчи препис от молбата и
приложенията на ответницата. На основание чл.12, ал.1 ЗЗДН съдът е
съобщил на ответницата задължението й за представяне на доказателства.
Дал е възможност на молителя до води свидетели, които ще бъдат
допуснати в о.з. Призовки до страните са изпратени на 20.01.2020 г.

В с.з. на 13.02.2020 г., насрочено за 11,05 часа, е даден ход на делото.
Съдът е пристъпил към изясняване на фактическата страна на спора.
Указана е доказателствената тежест на страните. Изслушани са страните.
Приета е декларацията по чл.9, ал.3 ЗЗДН от молителя и препис от
постановление за отказ да се образува наказателно производство на РП –
Габрово. Приета е служебно изготвената справка в НБДН за молителя и
представеното в с.з. свидетелство за съдимост на бащата на ответницата.
Допуснати са до разпит двама свидетели, които са разпитани. Даден е ход по
същество. Съдът се е оттеглил на тайно съвещание за произнасяне на
решението, като е обявил на страните, че същото ще бъде обявено в 13, 30
часа. В о.с.з. в 13,30 ч., в присъствието на страните и процесуалните им
представители, съдът е обявил приложеното решение № 32 от 13.02.2020 г.,
като им е разяснил, че подлежи на обжалване в едноседмичен срок от
връчването му. Връчил е преписи от решението на страните. С посоченото
решение е отхвърлена молбата за издаване на заповед за защита. Съдът е
разпоредил след влизане в сила на решението препис от него да се изпрати
на РУ на МВР – Габрово за сведение с оглед отпадналото действие на ЗНЗ.

Решението не е обжалвано и влязло в сила на 20.02.2020 г.
Заверен препис от решението е изпратен на РУ на 24.02.2020 г.
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На доклад на съдия Станислав Цветков
Гр.д. № 984/2019 г. e образувано и разпределено на 25.09.2019 г. от

съдия Гергана Божилова по постъпила на същата дата молба по чл.8, ал.1
ЗЗДН. Разпределено е автоматично между съдиите Станислав Цветков,
Гергана Божилова и Христо Христов, при натовареност 100 % и за
докладчик е определен съдия Станислав Цветков. Върху молбата е вписан и
вх. № от регистъра по чл.10, ал.2 ЗЗДН.

Върху молбата е постановено ръкописно разпореждане от 25.09.2019
г. за извършване на справка в НБДН за постоянен и настоящ адрес.
Изготвена е такава за молителката на 25.09.2019 г. от съдебен деловодител.

С определение от 25.09.2019 г. съдия Цветков е насрочил делото в
о.с.з. на 18.10.2019 г. На основание чл.12, ал.1 ЗЗДН съдът е съобщил на
ответницата задължението й за представяне на доказателства. Изискана е
преписка от РУ на МВР – Севлиево. Призовки са изпратени на 25.09.2019 г.
На същата дата е изискана с писмо преписката от РУ, която е постъпила на
30.09.2019 г.

В с.з. на 18.10.2019 г., е даден ход на делото. Съдът е пристъпил към
изясняване на фактическата страна на спора. На основание чл.229, ал.1, т.1
ГПК съдът е постановил спиране на производството, по общо съгласие на
страните. Указал е на страните последиците по чл.231, ал.1 ГПК в случай, че
не бъде поискано възобновяването му в 6 – месечен срок. Определението не
е обжалвано и е влязло в законна сила на 25.10.2019 г.

С определение от 20.07.2020 г. съдия Цветков е прекратил
производството, на основание чл.231 ГПК, тъй като в 6 – месечния срок
никоя от страните не е поискала възобновяването му. Съобщения до
страните са изпратени на 20.07.2020 г.

  КОНСТАТАЦИИ:

По 3 от проверените дела са постановени актове по същество,
производствата са приключили с решение, 1 дело е прекратено преди
насроченото трето о.с.з. поради оттегляне на молбата по чл.232 ГПК.
Производството по едно дело е спряно в първото с.з. по общо съгласие на
страните и е прекратено, когато до изтичане на 6-месечния срок никоя от
страните не е поискала възобновяването му, съобразно чл.231 ГПК.

От проверените дела се установи, че са образувани и разпределяни от
председателя на съда или от друг районен съдия, в негово отсъствие, в деня
на постъпване на молбата за защита по чл.8 и чл.18 ЗЗДН. Върху всяка
молба е вписан и вх. № от регистъра по чл.10, ал.2 ЗЗДН. Делата са
разпределени автоматично между двамата съдии, разглеждащи граждански
дела, Валерия Аврамова и Христо Христов, с натоварване през 2018 г. и
2019 г. 100 % при разпределението. След изключване на съдия Аврамова от
разпределението на тази група дела поради предстоящото й освобождаване
от длъжност и премахване на специализацията на съдиите по материя,



111

считано от 24.09.2019 г., останалите дела, образувани по ЗЗДН през 2019 г.,
са разпределени между всички трима съдии в съда.

Делата са докладвани незабавно и са администрирани незабавно от
съдията докладчик, който се е произнасял по искането за издаване на
заповед за незабавна защита в рамките на изискуемия 24 - часов срок по
чл.18, ал.1 ЗЗДН. Молбата за издаване на заповед за защита по едно дело е
била нередовна и по указания на съдията е била приведена в съответствие
със законовите изисквания след 8 дни. С определение от деня на постъпване
на молбата, респ. от деня на отстраняване на нередовностите, съдиите са
насрочвали открито съдебно заседание до 1 месец, като съобразяват
разпоредбата на чл.12, ал.1 ЗЗДН. По всички дела на ответника е съобщено
задължението за представяне на доказателства. Производството по гр.д. №
1423/2019 г. е било прекратено поради местна неподсъдност на делото в
деня на постъпване молбата за защита. След разрешаване на препирнята за
подсъдност и връщане на делото в РС – Севлиево, определен за компетентен
да разгледа молбата, делото е докладвано незабавно и съдията докладчик се
е произнесъл също незабавно, като е наложил мерки за незабавна защита по
чл.18 ЗЗДН и е насрочил делото в о.с.з.

В първото о.с.з. по делото съдът е извършвал устен доклад, който е
приеман без възражения от страните. В случаите, когато са засегнати
интереси на непълнолетно дете, съдът е уведомил компетентната ДСП по
настоящия адрес на детето за представяне на социален доклад, съобразно
чл.15, ал.6 ЗЗДт. В случай, че дете на страните, навършило 10 г., е било пряк
свидетел на инцидента на домашно насилие, съдът е допуснал изслушването
на детето, предвид изискването на чл.15, ал.1 ЗЗДт. Съдът е използвал
дисциплиниращи мерки, като е оправял предупреждение за налагане на
глоба на свидетелите при неявявяне и на длъжностното лице от МВР при
неиздаване на преписи от документи за извършено домашно насилие.

Разглеждането на молбите, по които е постановено решение, е
приключило в 1 и 2 съдебни заседания, отлагано за уведомяване на ДСП и за
изготвяне на социален доклад, и за събиране на допуснати гласни и писмени
доказателства. При отлагане на делото, съобразно процесуалните правила,
следващото с.з. е насрочвано до 1 месец. По проверените дела решението е
произнесено в открито съдебно заседание, съгласно изискването на чл.15
ЗЗДН. В о.с.з., приключващо съдебното дирене, съдиите са съобщавали на
страните, че съдебният акт ще бъде обявен, след тайно съвещание, в открито
заседание, в определен час на същия ден, който е спазван. Съдиите са
разяснявали на страните, че решението подлежи на обжалване в 7 – дневен
срок от връчването му. Препис от решението е връчван на страните в с.з.
или са им изпращани съобщения същия ден. При уважаване на молбата е
издавана заповед за защита. Постановените решения не са обжалвани.

При отлагане на с.з. по гр.д. № 1089/2018 г., производството по което
е прекратено в з.з. поради оттегляне на молбата преди насроченото трето
с.з., следващото о.с.з. също е насрочвано до 1 месец. Причините за отлагане
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на с.з. са за изготвяне на социален доклад, за разпит на свидетели и за
събиране на писмени доказателства.

Делата са разглеждани и през съдебната ваканция.

Ø Частни производства, образувани през 2018 г. и 2019 г.

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

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

 Съгласно предоставената от съда справка, през 2018 г. са образувани
общо 13 частни граждански дела по молби за допускане на обезпечение на
бъдещ иск по чл.390 ГПК:

съдия Светла Дойчева – разпределени 2 дела
съдия Валерия Аврамова – разпределени 5 дела
съдия Христо Христов – разпределени 6 дела
съдия Станислав Цветков – 0
съдия Павел Неделчев – 0
съдия Гергана Божилова - 0.

През 2019 г. в РС – Севлиево са постъпили 16 броя молби за допускане
на обезпечение на бъдещ иск по чл.390 ГПК, по които са образувани частни
граждански дела. Разпределението по съдии е както следва:

съдия Валерия Аврамова – 6 бр.
съдия Христо Христов – 8 бр.
съдия Станислав Цветков – 1 бр.
съдия Павел Неделчев – 0
съдия Гергана Божилова – 1 бр.
съдия Биляна Коева – 0 бр.

Върху молбите по чл.390 ГПК на всички проверени частни
граждански дела са положени два печата. Единият съдържа: вх. номер, час и
дата на постъпване и подпис на съдебен деловодител. Вторият печат е за
образуване на делото и съдържа: „Образувам“, вида на делото – частно
гражданско, номер на делото и година, шифър, съдията докладчик,
определен на основание чл.9 ЗСВ и подпис на председателя.

Проверката на този вид дела установи:

· 2018 година
Ч.гр.д. № 14/2018 г. е образувано на 03.01.2018 г. по подадена на

същата дата молба по чл.390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Разпределено е
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незабавно от съдия Павел Неделчев, автоматично между 3-ма съдии при 100
% натовареност и за докладчик е определен съдия Христо Христов.

С определение от 03.01.2018 г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника до
претендираният размер. Не е определена парична гаранция. Постановено е
да се издаде обезпечителна заповед съобразно допуснатото обезпечение.
Определен е едномесечен срок на молителя, считано от датата на връчване
на определението, за предявяване на исковете и му е указано да представи
доказателства за това. В противен случай съдът служебно ще отмени
допуснатото обезпечение. Разпоредил е делото да се докладва след изтичане
на едномесечния срок за предявяване на бъдещите искове. Съобщение до
молителя е изпратено на 03.01.2018 г. и му е връчено на 04.01.2018 г.

С молба от 30.01.2018 г. молителят е представил препис от ИМ, с
която са предявени обезпечените искове, като е образувано гр.д. № 153/2018
г. на РС – Севлиево.

С определение от 21.11.2018 г. РС – Севлиево е отменил частично
допуснатото обезпечение над определен размер и е обезсилил за тази част
обезпечителната заповед по молба на молителя от 20.11.2018 г.

Постъпилата на 06.12.2018 г. въззивна частна жалба е администрирана
своевременно и делото е изпратено на ОС – Габрово, където е постъпило на
19.12.2018 г. С определение № 900 от 28.12.2019 г. по в.ч.гр.д. № 323/2018 г.
ОС – Габрово е потвърдил обжалваното определение.

Ч.гр.д. № 800/2018 г. е образувано на 20.06.2018 г. по подадена на
същата дата молба по чл.390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника и запор върху МПС до
определен размер. Разпределено е незабавно от съдия Павел Неделчев,
автоматично между 3-ма съдии при 100 % натовареност и за докладчик е
определен съдия Христо Христов.

С определение от 20.06.2018 г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника и
върху МПС до претендирания размер. Определил е парична гаранция, като е
постановено да се издаде обезпечителна заповед след представяне на
доказателства за внасянето й. Определен е едномесечен срок на молителя,
считано от датата на връчване на определението, за предявяване на исковете
и му е указано да представи доказателства за това. В противен случай съдът
служебно ще отмени допуснатото обезпечение. Разпоредил е делото да се
докладва след внасяне на паричната гаранция и след изтичане на
едномесечния срок за предявяване на бъдещите искове. Съобщение до
молителя е изпратено на 21.06.2018 г. и му е връчено на 26.06.2018 г.

На 04.07.2018 г. е представено доказателство за внесената парична
гаранция и върху определението на съда е положен печат, от който е видно,
че обезпечителната заповед в полза на молителя е издадена на 04.07.2018 г.

С молба от 25.07.2018 г. молителят е представил препис от ИМ, с
която са предявени обезпечените искове, като е образувано гр.д. № 955/2018
г. на РС – Севлиево.
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Постъпилата на 25.09.2018 г. въззивна частна жалба е администрирана
своевременно и делото е изпратено на ОС – Габрово, където е постъпило на
29.10.2018 г. С определение № 745 от 06.11.2019 г. по в.ч.гр.д. № 274/2018 г.
ОС – Габрово е потвърдил обжалваното определение.

На 13.02.2019 г. е постъпила молба от длъжника по обезпечения иск
на основание чл.402 ГПК съдът да отмени наложеното обезпечение и с
разпореждане от същата дата съдът е разпоредил да се връчи препис от
молбата на ищеца с указание за възможността да подаде възражение в 3-
дневен срок. С определение от 11.03.2019 г. съдът е отменил частично
допуснатото обезпечение и е оставил молбата без уважение в останалата
част.

Съобщения до страните са изпратени на 11.03.2019 г. и са им връчени
на 13 и 21.03.2019 г.

На 15.05.2019 г. е постъпила молба от молителя по чл.402 ГПК за
отмяна на наложеното обезпечение поради отпадане на обезпечителната
нужда. С определение от същата дата съдът е отменил частично допуснатото
обезпечение на бъдещите искове и е обезсилил в тези части издадената на
04.07.2018 г. обезпечителна заповед.

На 11.06.2019 г. молителят е поискал да му бъде освободена внесената
парична гаранция. С разпореждане от същата дата съдът е указал молбата да
се връчи на ответника за възражение на основание чл.403, ал.2 ГПК. С
определение от 25.06.2019 г. съдът е освободил внесената от молителя
парична гаранция.

· 2019 г.
Ч.гр.д. № 294/2019 г. е образувано на 21.03.2019 г. по подадена на

същата дата молба по чл.390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Разпределено е
незабавно от съдия Павел Неделчев, автоматично между 2-ма съдии при 100
% натовареност и за докладчик е определен съдия Христо Христов.

С определение от 21.03.2019 г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника до
претендираният размер. Не е определена парична гаранция. Постановено е
да се издаде обезпечителна заповед съобразно допуснатото обезпечение.
Определен е едномесечен срок на молителя, считано от датата на връчване
на определението, за предявяване на исковете и му е указано да представи
доказателства за това. В противен случай съдът служебно ще отмени
допуснатото обезпечение. Разпоредил е делото да се докладва след изтичане
на едномесечния срок за предявяване на бъдещите искове. Съобщение до
молителя е изпратено на 21.03.2019 г. и му е връчено на 22.03.2019 г.

В указания срок молителят не е представил доказателства за
предявяване на обезпечения иск. С определение от 25.04.2019 г. РС –
Севлиево е отменил допуснатото обезпечение на основание чл.390, ал.3,
изр.2-ро ГПК. Съобщения до страните са изпратени на 25.04.2019 г. и са им
връчени на 30.04.2019 г. и 07.05.2019 г. Определението не е обжалвано.
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Ч.гр.д. № 755/2019 г. е образувано на 19.07.2019 г. по подадена на
същата дата молба по чл.390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Разпределено е
незабавно от съдия Павел Неделчев, автоматично между един възможен
съдия при 100 % натовареност и за докладчик е определен съдия Христо
Христов. От разпределението е изключена съдия Валерия Аврамова поради
отпуск.

С определение от 19.07.2019 г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника до
претендирания размер. Не е определена парична гаранция. Постановено е да
се издаде обезпечителна заповед съобразно допуснатото обезпечение.
Определен е едномесечен срок на молителя, считано от датата на връчване
на определението, за предявяване на исковете и му е указано да представи
доказателства за това. В противен случай съдът служебно ще отмени
допуснатото обезпечение. Разпоредил е делото да се докладва след изтичане
на едномесечния срок за предявяване на бъдещите искове. Съобщение до
молителя е изпратено на 19.07.2019 г. и му е връчено на 19.07.2019 г. Върху
определението на съда е положен печат, от който е видно, че
обезпечителната заповед на молителя е издадена на 19.07.2019 г.,
удостоверено с подпис на съдeбен деловодител.

На 19.08.2019 г. молителят е представил копие от ИМ, по която е
образувано гр.д № 873/2019 г.

Ч.гр.д. № 1360/2019 г. е образувано на 05.12.2019 г. по подадена на
същата дата молба по чл.390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Разпределено е
незабавно от съдия Станислав Цветков, автоматично между 3-ма съдии при
100 % натовареност и за докладчик е определен съдия Станислав Цветков.

С определение от 05.12.2019 г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника до
претендирания размер. Не е определена парична гаранция. Постановено е да
се издаде обезпечителна заповед съобразно допуснатото обезпечение.
Определен е едномесечен срок на молител за предявяване на исковете,
считано от датата на постановяване на определението и му е указано да
представи доказателства за това. В противен случай съдът служебно ще
отмени допуснатото обезпечение. Съобщение до молителя е изпратено на
05.12.2019 г. и му е връчено на същата дата. Върху определението на съда е
положен печат, от който е видно, че обезпечителната заповед на молителя е
издадена на 05.12.2019 г., удостоверено с подпис на съдебен деловодител.

На 06.01.2020 г. молителят е депозирал молба с искане за отмяна на
допуснатото обезпечение поради постигнато споразумение между страните,
копие от което е представено с молбата. С определение от 06.01.2020 г.
съдът е отменил допуснатото обезпечение и е обезсилил издадената на
05.12.2019 г. обезпечителна заповед. Съобщения са изпратени до страните
на 06.01.2020 г.и са им връчени на 07 и на 13.01.2020 г.
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Върху определението е положен печат, че определението е влязло в
сила на 20.01.2020 г. с положен подпис на съдия и съдебен секретар.

Ч.гр.д. № 1132/2019 г. е образувано на 21.10.2019 г. по подадена на
същата дата молба по чл.390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Разпределено е
незабавно от съдия Станислав Цветков, автоматично между 3-ма съдии при
100 % натовареност и за докладчик е определена съдия Гергана Божилова.
От разпределението е изключена съдия Валерия Аврамова поради отпуск.

С определение от 21.10.2019 г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника до
претендирани размер. Не е определена парична гаранция. Постановено е да
се издаде обезпечителна заповед съобразно допуснатото обезпечение.
Определен е едномесечен срок на молител за предявяване на исковете,
считано от датата на постановяване на определението и му е указано да
представи доказателства за това. В противен случай съдът служебно ще
отмени допуснатото обезпечение. Съобщение до молителя е изпратено на
21.10.2019 г. и му е връчено на 22.10.2019 г. Върху определението на съда е
положен печат, от който е видно, че обезпечителната заповед в полза на
молителя е издадена на 21.10.2019 г., удостоверено с подпис на съдебен
деловодител.

На 31.10.2019 г. молителят е депозирал молба с искане за отмяна на
допуснатото обезпечение поради погасяване на задълженията от страна на
длъжника. С определение от 04.11.2019 г. съдът е отменил допуснатото
обезпечение, но не е обезсилил обезпечителната заповед. Съобщения са
изпратени до страните на 05.11.2019 г. и са им връчени на 06 и на 11.11.2010
г.

Върху определението е положен печат, че е влязло в сила на
18.11.2019 г. с положен подпис на съдия и съдебен секретар.

КОНСТАТАЦИИ:

По подадените по чл.390 ГПК молби за обезпечение на бъдещ иск в РС
– Севлиево са образувани частни граждански дела, съобразно чл.80, ал.1,
т.2, б.„б“ ПАС. Върху входящия печат е отбелязан часът на постъпване на
молбите в съда. Делата са разпределени автоматично между съдиите,
разглеждащи граждански дела, които са трима през 2018 г., за периода от
началото до октомври на 2019 г. са два, а след това между всички съдии, при
100 % натоварване. От разпределението са изключвани отсъстващите по
обективни причини съдии /отпуск/, предвид изискването за незабавно
произнасяне. По проверените дела стриктно се спазва процесуалният срок
по чл.395, ал.2 ГПК. Незабавно, в деня на постъпване на молбата, делото се
образува, разпределя и докладва на определения съдия докладчик, който
също незабавно се произнася с определение по искането. При уважаване на
молбата се определя едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск и се
разпорежда да се издаде обезпечителна заповед. Същата се издава
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незабавно. Молителят се уведомява по надлежния ред за постановеното
определение. По едно дело съдът е обвързал издаването на обезпечителна
заповед с внасянето на парична гаранция. Обезпечителната заповед е
издадена незабавно след представяне на доказателства за внесената
гаранция. Съдът е разпореждал делото да се докладва след изтичане на
едномесечния срок за предявяване на бъдещите искове.

По ч.гр.д. № 14/2018 г., ч.гр.д. № 800/2018 г., ч.гр.д. № 294/2019 г. и
ч.гр.д. № 755/2019 г. съдът е определил началния момент на срока за
предявяване на обезпечения бъдещ иск от датата на връчване на
определението на молителя, при все, че определенията за допускане на
исканото обезпечение са постановени в срока по чл.395, ал.2 ГПК, в деня на
подаване на молбата в съда, която хипотеза изрично е предвидена в
Тълкувателно решение № 6/2013 от 14.03.2014 г., по т.д. № 6/2013 г.  на
ВКС – ОСГТК. По тези дела началната дата не е съобразена с ТР. По
останалите дела, като начален момент на срока за предявяване на иска е
посочена датата на постановяване на определението за допускане на
обезпечението, което е съобразено с т.1 от ТР № 6/2013 г. С оглед на
гореизложеното ще бъде направена препоръка за уеднаквяване на съдебната
практика, като се съобрази и тълкувателното решение на ВКС – ОСГТК.

Съдията докладчик и съдебният деловодител следят служебно за
спазване на определения срок за предявяване на обезпечения бъдещ иск и
при неизпълнение на задължението по чл.390, ал.3, изр.2 ГПК от страна на
молителя, допуснатото обезпечение служебно се отменя своевременно, за
което се уведомява по надлежен ред молителя – по едно от делата. По
останалите дела молителите са представили доказателства за предявяване на
обезпечените искове в определения им срок.

Осъществен е инстанционен контрол на постановеното определение за
допускане на обезпечението по едно дело, което е потвърдено.

Своевременно са постановени определенията за отмяна на
обезпечението при постигнато извънсъдебно споразумение, като в един
случай липсва диспозитив за обезсилване на издадената обезпечителна
заповед. Незабавно и по надлежния ред е администрирана молбата от
длъжника за отмяна на обезпечението по чл.402 ГПК и молбата от молителя
за освобождаване на внесената парична гаранция.

· Частни  граждански дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 ГПК – заповедни производства

Заповедните производства са с най - голям дял в общия брой на
гражданските дела през проверявания период в РС - Севлиево.

Заповедните производства, образувани и разгледани през 2018 г. и 2019
г. са както следва:

За 2018 г. - общ брой дела 935 бр., от които 704 бр. по чл.410 ГПК и 231
бр. по чл.417 ГПК;
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За 2019 г. - общ брой дела 880 бр., от които 648 бр. по чл.410 ГПК и 232
бр. по чл.417 ГПК.

Съгласно действащите през проверявания период вътрешни правила за
случайно разпределение на делата в РС - Севлиево, съдиите, разглеждащи
наказателни дела, участват заедно с гражданските съдии в групите за
разпределение на частните граждански дела от заповедното производство.

Заповедните производства за периодите на проверката, по съдии, са
както следва:

съдия Павел Неделчев - 159 бр. за 2018 г. (по чл.410 ГПК - 123 бр. и по
чл.417 ГПК – 36 бр.); 95 бр. за 2019 г. (по чл.410 ГПК - 73 бр. и по чл.417
ГПК – 22 бр.);

 съдия Валерия Аврамова  - 159 бр. за 2018 г. (по чл.410 ГПК - 109 бр. и
по чл.417 ГПК – 50 бр.); 163 бр. за 2019 г. (по чл.410 ГПК - 128 бр. и по
чл.417 ГПК – 35 бр.).

съдия Светла Дойчева -  142 бр. за 2018 г. (по чл.410 ГПК - 114 бр. и по
чл.417 ГПК – 28 бр.); 0 бр. за 2019 г.

съдия Станислав Цветков – 160 бр. за 2018 г. (по чл.410 ГПК - 125 бр. и
по чл.417 ГПК – 35 бр.); 200 бр. за 2019 г. (по чл.410 ГПК - 148 бр. и по
чл.417 ГПК – 52 бр.).

съдия Гергана Божилова - 156 бр. за 2018 г. (по чл.410 ГПК - 112 бр. и
по чл.417 ГПК – 44 бр.); 205 бр. за 2019 г. (по чл.410 ГПК – 147 бр. и по
чл.417 ГПК – 58 бр.).

съдия Христо Христов – 159 бр. за 2018 г. (по чл.410 ГПК – 121 бр. и по
чл.417 ГПК – 38 бр.); 208 бр. за 2019 г. (по чл.410 ГПК - 145 бр. и по чл.417
ГПК – 63 бр.).

съдия Биляна Коева - 9 бр. за 2019 г. (по чл.410 ГПК - 7 бр. и по чл.417
ГПК – 2 бр.).

Бяха проверени на случаен принцип заповедни производства по чл.410
ГПК и по чл.417 ГПК:

· На доклад на съдия Христо Христов

Чл.410 ГПК
Ч.гр.д. № 667/2018 г. е образувано от председателя на съда – съдия

Павел Неделчев на 29.05.2018 г. по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.410  ГПК. Разпределено е на
29.05.2019 г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев,
Аврамова, Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност, с
изключване на съдия Дойчева, която е в отпуск от 28.05.- 01.06. 2018 г. За
докладчик е определен съдия Христо Христов.
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Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 29.05.2018 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Христов. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в град
Севлиево. Върху първата страница на заявлението има резолюция „Да“ на
съдия Христов с дата 29.05.2018 г.

На 30.05.2018 г. съдия Христов е издал заповед № 339 за изпълнение
на парично задължение по чл.410 ГПК. Съобщение до длъжника е изпратено
незабавно и е върнато в съда на 04.06.2018 г. като невръчено с отбелязване
от 04.06.2018 г., че лицето живее и работи в чужбина. С ръкописно
разпореждане от 04.06.2018 г. съдия Христов е разпоредил да се залепи
уведомление по чл.47 ГПК и да се извърши справка за местоработата на
длъжника. Уведомление е залепено на 07.06.2018 г., върнато е в съда на
08.06.2018 г. Справка от ТД на НАП – В. Търново, офис Габрово за актуален
трудов договор на длъжника е изискана на 05.06.2018 г. На 13.06.2018 г. е
постъпило уведомление от ТД на НАП, че за длъжника няма действащ
трудов договор и няма данни за осигуряване. С разпореждане от 26.06.2018
г. на съдия Христов, в производството по чл.415 ГПК, е приложено като
редовно връчено на 21.06.2018 г. съобщението до длъжника. Съдията е
указал на заявителя възможността за предявяване в едномесечен срок на иск
за установяване на вземането с довнасяне на дължима ДТ за всеки един от
предявените обективно съединени искове. Указал му е, че трябва да
представи доказателства за предявения иск в едномесечния срок. Указал му
е и последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на
исковете в срок. Съобщението до заявителя е изпратено на 26.06.2018 г. и му
е връчено на 09.07.2018 г. Писмо с доказателства за предявения иск е
постъпило в съда на 31.07.2018 г., изпратено по куриер на 30.07.2018 г.
Приложено е с резолюция КД с дата 31.07.2018 г.

По делото се намира заверен препис от решение № 331 от 10.12.2018 г.
на РС – Севлиево по гр.д. № 1008/2018 г., влязло в сила на 31.12.2018 г., с
което е обявена за нищожна клауза от договор за потребителски банков
кредит между заявителя и длъжника поради накърняване на добрите нрави,
на основание чл.26, ал.1, пр.3 ЗЗД. Искът е уважен частично. На основание
чл.416 ГПК, след влизане на решението в сила, е разпоредено да се издаде
изпълнителен лист по ЗИ № 339 от 30.05.2018 г. по ч.гр.д. № 667/2018 г. по
описа на РС – Севлиево, съобразно решението. Върху заповедта за
изпълнение са поставени два печата: първият е за издаден на 07.01.2019 г.
ИЛ в полза на заявителя, а вторият печат е за получаването му на 01.08.2019
г.

Ч.гр.д. № 1114/2019 г. е образувано от съдия Валерия Аврамова на
15.10.2019 г. по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед
за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на 15.10.2019 г. от съдия
Аврамова автоматично между съдиите Аврамова, Цветков, Божилова и
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Христов, при 100 % натовареност. За докладчик е определен съдия Христо
Христов.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 15.10.2019 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Христов. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в град
Севлиево. Върху първата стр. на заявлението има резолюция „Да“ на съдия
Христов с дата 15.10.2019 г.

На 15.10.2019 г. съдия Христов е издал заповед № 643 за изпълнение
на парично задължение по чл.410 ГПК. Съобщение до длъжника е изпратено
незабавно и е върнато в съда на 18.10.2019 г. като невръчено с отбелязване
от 17.10.2019 г., че лицето живее и работи в чужбина. С ръкописно
разпореждане от 21.10.2019 г. върху съобщението съдия Христов е наредил
да се извърши справка за местоработата на длъжника. Справката е
извършена на 21.10.2019 г. и от нея е видно, че за лицето няма действащи
трудови договори. На 21.10.2019 г. е постановено ръкописно разпореждане
на съдия Христов да се залепи уведомление по чл.47 ГПК. Уведомление е
залепено на 22.10.2019 г., върнато е в съда на 23.10.2019 г. С разпореждане
от 07.11.2019 г. на съдия Христов, в производството по чл.415 ГПК, е
приложено като редовно връчено на 05.11.2019 г. съобщението до
длъжника. На основание чл.415, ал.1, т.2 ГПК и тъй като ЗИ е връчена на
длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК, съдът е указал на заявителя
възможността за предявяване в едномесечен срок на иск за установяване на
вземането с довнасяне на дължима ДТ за всеки един от предявените
обективно съединени искове. Указал му е, че трябва да представи
доказателства за предявения иск в едномесечен срок. Указал му е и
последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на исковете
в срок. Съобщението до заявителя е изпратено на 07.11.2019 г. и му е
връчено на 06.12.2019 г. В предоставения едномесечен срок не са постъпили
доказателства за предявяване на иск от заявителя. С определение от
03.02.2020 г., на основание чл.415, ал.5 ГПК, съдия Христов е обезсилил ЗИ
и е прекратил заповедното производство. Съобщения до заявителя и
длъжника са изпратени на 03.02.2020 г., които не са го обжалвали и
определението е влязло в сила на 27.02.2020 г.

Ч.гр.д. № 950/2019 г. е образувано от съдия Валерия Аврамова на
11.09.2019 г. по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед
за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на 11.09.2019 г. от съдия
Аврамова автоматично между съдиите Аврамова, Божилова и Христов, при
100 % натовареност, с изключване на съдия Цветков, който е в отпуск от
09.09 - 13.09. За докладчик е определен съдия Христо Христов.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 11.09.2019 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Христов. Видно от справката,
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извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в град
Севлиево. Върху първата стр. на заявлението има резолюция „Да“ на съдия
Христов с дата 11.09.2019 г.

На 12.09.2019 г. съдия Христов е издал заповед № 548 за изпълнение
на парично задължение по чл.410 ГПК. Съобщение до длъжника е изпратено
незабавно и му е връчено на 16.09.2019 г., и същият не е подал възражение в
срок. С разпореждане от 04.10.2019 г., на основание чл.416 ГПК, съдия
Христов е констатирал, че ЗИ е влязла в сила и подлежи на изпълнение, тъй
като не е подадено възражение. Разпоредил е да се издаде изпълнителен
лист и това да се отбележи върху заповедта. Върху ЗИ са поставени два
печата: първият е за издаден на 04.10.2019 г. изпълнител лист в полза на
заявителя, вторият печат е за получаването му на 10.10.2019 г.

чл.417 ГПК
Ч.гр.д. № 787/2018 г. е образувано на 15.06.2018 г. от председателя на

съда Павел Неделчев по постъпило на същата дата заявление за издаване на
заповед за изпълнение по чл.417 ГПК. Представен е документ по чл.417, т.2
ГПК – извлечение от счетоводните книги на банката. Разпределено е на
15.06.2018 г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев,
Дойчева, Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност, с
изключване на съдия Аврамова, която е в отпуск от 11.06. - 15.06. 2018 г. За
докладчик е определен съдия Христо Христов.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 15.06.2018 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Христов. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в с.
Душево, община Севлиево. Върху първата стр. на заявлението има
резолюция „Да“ на съдия Христов с дата 15.06.2018 г.

На 18.06.2018 г. съдия Христов е издал заповед № 412 за изпълнение
на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК. Върху ЗИ и
върху извлечението от счетоводни сметки е извършено отбелязване за
издаден ИЛ на 18.06.2018 г.

Ч.гр.д.  № 946/2019 г. е образувано на 10.09.2019 г. от съдия Валерия
Аврамова по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл.417 ГПК. Представен е документ по чл.417, т.2 ГПК –
извлечение от счетоводните книги на община Севлиево. Разпределено е на
10.09.2019 г. от съдия Аврамова автоматично между съдиите Аврамова,
Божилова и Христов, при 100 % натовареност, с изключване на съдия
Цветков, който е в отпуск от 09.09. - 13.09.2019 г. За докладчик е определен
съдия Христо Христов. Длъжник е ЮЛ – търговец със седалище в град
Севлиево, за който е представено извлечение от търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ към заявлението.

На 10.09.2019 г. съдия Христов е издал заповед № 540 за изпълнение
на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК. Върху ЗИ и
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върху извлечението от счетоводни сметки е извършено отбелязване за
издаден ИЛ на 11.09.2019 г. ЗИ и ИЛ са получени от заявителя на 19.09.2019
г., удостоверено в положения печат.

На 09.10.2018 г. е постъпило в съда уведомлението по чл.418, ал.5
ГПК от ЧСИ с рег. № 733, район на действие – ГОС с приложено копие от
връчена ПДИ на 07.10.2019 г.

· На доклад на съдия Гергана Божилова

Чл.410 ГПК
Ч.гр.д. № 393/2018 г. е образувано от председателя на съда – съдия

Павел Неделчев на 15.03.2018 г. по постъпило на същата дата по подсъдност
ч.гр.д. № 127/2018 г. по описа на Районен съд – Свищов. Подадено е
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК.
Разпределено е на 15.03.2018 г. от съдия Неделчев автоматично между
съдиите Неделчев, Аврамова, Дойчева, Цветков, Божилова и Христов, при
100 % натовареност. За докладчик е определена съдия Гергана Божилова.

На 16.03.2018 г. съдия Божилова е издала заповед № 182 за
изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК. Съобщение до длъжника
е изпратено на 19.03.2018 г. и е върнато в съда на 21.03.2018 г. като
невръчено с отбелязване от 20.03.2018 г., че лицето е напуснало адреса. С
ръкописно разпореждане от 21.03.2018 г. съдия Божилова е разпоредила да
се изпрати съобщение по настоящия адрес на длъжника, който е в района на
община Свищов. Съобщение, изпратено на 21.03.2018 г., е върнато на
27.03.2018 г. като невръчено с отбелязване, че лицето живее в чужбина и на
28.03.2018 г. съдия Божилова е постановила две разпореждания – да се
изпълни процедурата по чл.47, ал.1 ГПК и да се изиска справка от НАП за
трудови договори на лицето. На 31.03.2018 г. е залепено уведомление по
чл.47 ГПК на настоящия адрес, а след разпореждане на съдията от
17.05.2018 г. е залепено уведомление по постоянния адрес на лицето на
18.05.2018 г. Справка от ТД на НАП – В. Търново, офис Габрово за актуален
трудов договор на длъжника е изискана на 09.05.2018 г. На 16.05.2018 г. е
постъпило уведомление от ТД на НАП, че за длъжника няма действащ
трудов договор и няма данни за осигуряване. С разпореждане от 06.06.2018
г., в производството по чл.415 ГПК, съдия Божилова е приела, че ЗИ е
връчена на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК на 04.06.2018 г., на
която дата е изтекъл двуседмичният срок от залепване на уведомлението. На
основание чл.415, ал.1, т.2, ал.3 и ал.4 ГПК е указала на заявителя
възможността за предявяване в едномесечен срок на установителен иск за
вземането с довнасяне на дължима ДТ за всеки един от предявените
обективно съединени искове. Указала му е, че трябва да представи
доказателства за предявения иск в посочения срок. Указала му е и
последиците, ако в същия срок не представи в деловодството доказателства
за предявен иск. Съобщението до заявителя е изпратено на 06.06.2018 г. и
му е връчено на 15.06.2018 г. В предоставения едномесечен срок не са
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постъпили доказателства за предявяване на иск от заявителя. С определение
от 20.07.2018 г., на основание чл.415, ал.5 ГПК, съдия Божилова е
обезсилила изцяло ЗИ. Съобщения до заявителя и длъжника са изпратени на
20.07.2018 г.

Ч.гр.д. № 349/2018 г. е образувано от председателя на съда – съдия
Павел Неделчев на 06.03.2018 г. по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на
06.03.2018 г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев,
Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност и с изключване на
съдиите Аврамова и Дойчева, които са в отпуск от 06.03. – 09.03. За
докладчик е определена съдия Гергана Божилова.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 06.03.2018 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Божилова. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в с.
Дамяново, община Севлиево.

На 06.03.2018 г. съдия Божилова е издала заповед № 164 за
изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК.

Съобщение до длъжника е изпратено на 07.03.2018 г. и му е връчено
на 13.03.2018 г. Длъжникът не е подал възражение в срока. С разпореждане
от 30.03.2018 г., на основание чл.416 ГПК, съдията е констатирал, че ЗИ е
влязла в сила и подлежи на изпълнение, тъй като не е подадено в срока
възражение. Разпоредил е да се издаде изпълнителен лист и това да се
отбележи върху заповедта. Върху ЗИ е поставен печат за издаден на
30.03.2018 г. изпълнител лист в полза на заявителя, получен на 13.04.2018 г.

Ч.гр.д. № 839/2019 г. е образувано от съдия Валерия Аврамова на
05.08.2018 г. по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед
за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на 05.08.2019 г. от съдия
Аврамова автоматично между съдиите Аврамова и Божилова, при 100 %
натовареност. От разпределението са изключени съдия Неделчев, който е
назначен на работа в ГОС и съдиите Цветков и Христов, които са в отпуск
от 05.08. – 23.08. За докладчик е определена съдия Гергана Божилова.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 05.08.2019 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Божилова. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в с.
Добромирка, община Севлиево.

На 05.08.2019 г. съдия Божилова е издала заповед № 481 за
изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК.

Съобщение до длъжника е изпратено на 05.08.2018 г. и е върнато в
съда на 28.08.2019 г. като невръчено с отбелязване от 22.08.2019 г., че
лицето се намира в чужбина.
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С ръкописно разпореждане от 29.08.2019 г. съдия Божилова е
разпоредила да се изготви справка в НАП за трудови договори на длъжника.
Справката е извършена на 30.08.2019 г. и на същата дата съдията е
разпоредила съобщението да се изпрати по местоработата на длъжника.
Съобщение, изпратено за връчване по местоработата на 30.08. и на
12.09.2018 г., се е върнало на 24.09.2019 г. в съда, че имотът е необитаем и
на него няма такава фирма. На 25.09.2019 г. съдията е разпоредила да се
изпълни процедурата по чл.47 ГПК по постоянния адрес на длъжника. На
07.10.2019 г. е залепено уведомление по чл.47 ГПК.

С разпореждане от 24.10.2019 г., в производството по чл.415 ГПК,
съдия Божилова е приела, че ЗИ е връчена на длъжника при условията на
чл.47, ал.5 ГПК на 21.10.2019 г., на която дата е изтекъл двуседмичния срок
от залепване на уведомлението за получаване на заповедта и длъжникът не
се е явил да я получи. На основание чл.415, ал.1, т.2, ал.3 и ал.4 ГПК е
указала на заявителя възможността за предявяване в едномесечен срок на
установителен иск за вземането с довнасяне на дължима ДТ за всеки един от
предявените обективно съединени искове. Указала му е, че трябва да
представи доказателства за предявения иск в посочения срок. Указала му е и
последиците, ако в същия срок не представи в деловодството доказателства
за предявен иск. Съобщението до заявителя е изпратено на 24.10.2019 г. и
му е връчено на 29.10.2019 г. В предоставения едномесечен срок, който е
изтекъл на 29.11.2019 г., не са представени доказателства за предявяване на
иск от заявителя. С определение от 06.12.2019 г., на основание чл.415, ал.5
ГПК, съдия Божилова е обезсилила изцяло ЗИ. Съобщения до заявителя и
длъжника са изпратени на 06.12.2019 г. Определението е влязло в сила на
19.12.2019 г.

Чл.417 ГПК
Ч.гр.д. № 588/2018 г. е образувано на 03.05.2018 г. от съдия Светла

Дойчева по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл.417 ГПК. Представен е документ по чл.417, т.2 ГПК –
извлечение от счетоводните книги на банката. Разпределено е на 03.05.2018
г. от съдия Дойчева автоматично между съдиите Аврамова, Дойчева,
Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност, с изключване на
съдия Неделчев,  който е в отпуск от 30.04.  -  04.05.  2018  г.  За докладчик е
определена съдия Гергана Божилова.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 03.05.2018 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Божилова. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в с. Горна
Росица, община Севлиево.

На 04.05.2018 г. съдия Божилова е издала заповед № 291 за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.
Върху ЗИ и върху извлечението от счетоводни книги е извършено
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отбелязване за издаден ИЛ на 04.05.2018 г. в полза на заявителя. ЗНИ и ИЛ
са получени от банката на 11.05.2018 г.

Ч.гр.д. № 1007/2019 г. е образувано на 27.09.2019 г. от съдия Гергана
Божилова по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл.417 ГПК. Представен е документ по чл.417, т.2 ГПК –
извлечение от счетоводните книги на община Севлиево. Разпределено е на
27.09.2019 г. от съдия Божилова автоматично между съдиите Аврамова,
Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност. За докладчик е
определена съдия Гергана Божилова. Длъжник е ЮЛ – търговец със
седалище в град Сухиндол, за който е представено извлечение от търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към заявлението.

На 30.09.2019 г. съдия Божилова е издала заповед № 574 за незабавно
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.
Върху ЗИ и върху извлечението от счетоводни книги е извършено
отбелязване за издаден ИЛ на 30.09.2019 г. в полза на заявителя. ИЛ е
получен на 13.10.2019 г., удостоверено с втори печат върху ЗНИ.

· На доклад на съдия Станислав Цветков

Чл.410 ГПК
Ч.гр.д. № 317/2018 г. е образувано от председателя на съда – съдия

Павел Неделчев на 01.03.2018 г. по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на
01.03.2018 г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев,
Аврамова, Дойчева, Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност.
За докладчик е определен съдия Станислав Цветков.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 01.03.2018 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Цветков. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е град
Севлиево.

На 02.03.2018 г. съдия Цветков е издал заповед № 149 за изпълнение
на парично задължение по чл.410 ГПК.

Съобщение до длъжника е изпратено на 02.03.2018 г. и е върнато в
съда на 07.03.2018 г. като невръчено с отбелязване от 06.03.2018 г., че
лицето не живее на посочения адрес.

На 08.03.3018 г. е постановено ръкописно разпореждане от съдия
Цветков да се залепи уведомление и да се изиска справка от НАП.

На 09.03.2018 г. е залепено уведомление по чл.47 ГПК на постоянния
адрес на длъжника. Справка от ТД на НАП – В. Търново, офис Габрово за
актуален трудов договор на длъжника е изискана на 08.03.2018 г. На
20.03.2018 г. е постъпило уведомление от ТД на НАП, че за длъжника няма
действащ трудов договор и няма данни за осигуряване.
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С разпореждане от 26.03.2018 г., в производството по чл.415 ГПК,
съдия Цветков е приел, че ЗИ е връчена на длъжника при условията на
чл.47, ал.5 ГПК на 23.03.2018 г., на която дата е изтекъл двуседмичния срок
от залепване на уведомлението за получаване на ЗИ. На основание чл.415,
ал.1, т.2, ал.3 и ал.4 ГПК е указал на заявителя възможността за предявяване
на установителен иск за вземането си в едномесечен срок, като довнесе
дължимата ДТ. Указал му е, че трябва да представи доказателства за
предявения иск в посочения срок. Указал му е и последиците, ако в същия
срок не представи в деловодството доказателства за предявен иск.
Съобщението до заявителя е изпратено на 26.03.2018 г. и му е връчено на
05.04.2018 г. В предоставения едномесечен срок не са постъпили
доказателства за предявяване на иск от заявителя. С определение от
17.05.2018 г., на основание чл.415, ал.5 ГПК, съдия Цветков е обезсилил ЗИ.
Съобщения до заявителя и длъжника са изпратени на 17.05.2018 г.

Ч.гр.д. № 636/2019 г. е образувано от председателя на съда – съдия
Павел Неделчев на 10.06.2019 г. по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на
10.06.2019 г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев,
Аврамова, Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност. За
докладчик е определен съдия Станислав Цветков. Длъжник е ЮЛ – търговец
със седалище в град Севлиево.

На 10.06.2019 г. съдия Цветков е издал заповед № 376 за изпълнение
на парично задължение по чл.410 ГПК.

Съобщение до длъжника е изпратено на 10.06.2019 г. и е получено на
11.06.2019 г.

На 24.06.2019 г. е постъпило възражение по чл.414а ГПК при
изпълнение в срока за доброволно изпълнение.

С определение от 24.06.2019 г. съдия Цветков е постановил
постъпилото по реда на чл.414а, ал.1 ГПК възражение, заедно с
приложенията, да се изпратят на заявителя. Указана е на заявителя
възможността да подаде становище по възражението в тридневен срок.
Указани са последиците, ако в същия срок не подаде становище в
деловодството: на основание чл.414а, ал.4 ГПК съдът ще обезсили служебно
заповедта, вкл. в частта за разноските. Съобщението до заявителя е
изпратено на 24.06.2019 г. и му е връчено на 25.06.2019 г. В предоставения
тридневен не е постъпило становище. С определение от 02.07.2019 г., на
основание чл.414а, ал.4 ГПК, съдия Цветков е обезсилил ЗИ. Съобщения до
заявителя и длъжника са изпратени на 02.07.2019 г., получени са на
03.07.2019 г. и от двете страни.

Ч.гр.д. № 281/2019 г. е образувано от председателя на съда – съдия
Павел Неделчев на 18.03.2019 г. по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на
18.03.2019 г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев,
Аврамова, Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност. За
докладчик е определен съдия Станислав Цветков.
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Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 18.03.2019 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Цветков. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в град
Севлиево.

На 18.03.2019 г. съдия Цветков е издал заповед № 167 за изпълнение
на парично задължение по чл.410 ГПК.

Изпратеното на 18.03.2019 г. съобщение е върнато на 20.03.2019 г.
като невръчено и с отбелязване, че лицето е извън страната и е заминало на
работа в Англия. На 21.03.2019 г. е постановено ръкописно разпореждане от
съдия Цветков да се извърши справка в НАП, която е извършена на същата
дата. От същата е видно, че длъжникът няма действащи трудови договори.
Постановено е ръкописно разпореждане на 21.03.2019 г. ЗИ да се съобщи
чрез залепване.

На 22.03.2019 г. е залепено уведомление по чл.47 ГПК.
С определение от 08.04.2019 г., в производството по чл.415 ГПК,

съдия Цветков е приел, че ЗИ е връчена на длъжника при условията на
чл.47, ал.5 ГПК на 05.04.2019 г., на която дата е изтекъл двуседмичния срок
от залепване на уведомлението за получаване на заповедта и длъжникът не
се е явил да я получи. На основание чл.415, ал.1 ,т.2, ал.3 и ал.4 ГПК е
указал на заявителя възможността за предявяване в едномесечен срок на
установителен иск за вземането с довнасяне на дължима ДТ за всеки един от
предявените обективно съединени искове. Указал му е, че трябва да
представи доказателства за предявения иск в посочения срок. Указал му е и
последиците, ако в същия срок не представи в деловодството доказателства
за предявен иск. Съобщението до заявителя е изпратено на 08.04.2019 г. и
му е връчено на 11.04.2019 г.

Молба с доказателства за предявения иск е постъпила в съда на
13.05.2019 г., изпратена по куриер на 10.05.2019 г. Приложена е с резолюция
КД с дата 13.05.2019 г. По заповедното производство се намира заверен
препис от неприсъствено решение № 263 от 22.10.2019 г. на РС – Севлиево
по гр.д. № 492/2019 г., влязло в сила на 22.10.2019 г., с което предявените
искове по реда на чл.422, ал.1 ГПК са отхвърлени като неоснователни.

Чл.417 ГПК
Ч.гр.д. № 482/2018 г. е образувано на 30.03.2018 г. от съдия Павел

Неделчев по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл.417 ГПК. Представен е документ по чл.417, т.2 ГПК –
извлечение от счетоводните книги на банката. Разпределено е на 30.03.2018
г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев, Аврамова и
Цветков, при 100 % натовареност, с изключване на съдите Дойчева,
Божилова и Христов, които са в отпуск. За докладчик е определен съдия
Станислав Цветков.
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Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжниците от 30.03.2018 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Цветков. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на единият длъжник е в
град Севлиево, а на другият длъжник - в град Чирпан.

На 30.03.2018 г. съдия Цветков е издала заповед № 230 за незабавно
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.
Върху ЗИ и върху извлечението от счетоводни книги е извършено
отбелязване за издаден ИЛ на 30.03.2018 г. в полза на заявителя. ЗНИ и ИЛ
са получени от банката.

Ч.гр.д. № 648/2019 г. е образувано на 13.06.2019 г. от съдия Павел
Неделчев по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл.417 ГПК. Представен е документ по чл.417, т.2 ГПК –
извлечение от счетоводните книги на банката. Разпределено е на 13.06.2019
г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев, Аврамова,
Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност. За докладчик е
определен съдия Станислав Цветков.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжниците от 13.06.2019 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Цветков. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на двамата длъжници е в
град Севлиево.

На 13.06.2019 г. съдия Цветков е издал заповед № 3820 за незабавно
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.
Върху ЗИ и върху извлечението от счетоводни книги е извършено
отбелязване за издаден ИЛ на 13.06.2019 г. в полза на заявителя. ИЛ е
получен от заявителя на 27.06.2019 г., удостоверено във втория печат върху
ЗНИ.

На 02.08.2019 г. е постъпило в съда уведомлението по чл.418, ал.5
ГПК от ЧСИ с рег. № 733, с район на действие – ГОС с приложено копие от
връчени ПДИ на 23.07.2019 г., при условията на чл.46, ал.1 ГПК, на двамата
солидарни длъжници.

· На доклад на съдия Павел Неделчев

Чл.410 ГПК
Ч.гр.д. № 152/2018 г. е образувано от председателя на съда - съдия

Павел Неделчев на 29.01.2018 г. по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на
29.01.2018 г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев,
Аврамова, Дойчева, Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност.
За докладчик е определен съдия Павел Неделчев.
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Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 29.01.2018 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Неделчев. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в с.
Кормянско, община Севлиево.

На 29.01.2018 г. съдия Неделчев е издал заповед № 72 за изпълнение
на парично задължение по чл.410 ГПК.

Съобщение до длъжника е изпратено на 30.01.2018 г. и му е връчено
на 08.02.2018 г. Длъжникът не е подал възражение в срока. С печатно
разпореждане без дата, на основание чл.416 ГПК, съдия Неделчев е
констатирал, че ЗИ е влязла в сила и подлежи на изпълнение, тъй като не е
подадено в срока възражение. Разпоредил е да се издаде изпълнителен лист
и това да се отбележи върху заповедта. Върху ЗИ е поставен печат за
издаден на 27.02.2018 г. изпълнител лист в полза на заявителя.

Ч.гр.д. № 589/2019 г. е образувано от председателя на съда - съдия
Павел Неделчев на 03.06.2019 г. по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Разпределено е на
03.06.2019 г. от съдия Неделчев автоматично между съдиите Неделчев,
Аврамова, Цветков, Божилова и Христов, при 100 % натовареност. За
докладчик е определен съдия Павел Неделчев.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 03.06.2019 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Неделчев. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в град
Севлиево.

На 03.06.2019 г. съдия Неделчев е издал заповед № 347 за изпълнение
на парично задължение по чл.410 ГПК.

Изпратеното на същата дата съобщение до длъжника е върнато на
14.06.2019 г. като невръчено с отбелязване от 13.06.2019 г., че лицето живее
в чужбина. На 17.06.2019 г. е постановено ръкописно разпореждане от съдия
Неделчев за връчване на ЗИ чрез залепване на уведомление и за извършване
на справка за месторабота на длъжника. Справка за актуално състояние на
трудовите договори е извършена на 17.06.2019 г. и от нея се установява, че
след 01.01.2018 г. за длъжника няма регистрирани трудови договори.

На 18.06.2019 г. е залепено уведомление по чл.47 ГПК.
С определение от 04.07.2019 г., в производството по чл.415 ГПК,

съдия Неделчев е приел, че ЗИ е връчена на длъжника при условията на
чл.47, ал.5 ГПК на 02.07.2019 г., на която дата е изтекъл двуседмичния срок
от залепване на уведомлението за получаване на заповедта и длъжникът не
се е явил да я получи. На основание чл.415, ал.1, т.2, ал.3 и ал.4 ГПК е
указал на заявителя възможността за предявяване на установителен иск за
вземането в едномесечен срок, като довнесе дължима ДТ. Указал му е, че
трябва да представи доказателства за предявения иск в посочения срок.
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Указал му е и последиците по чл.415, ал.5 ГПК, ако в определения срок не
представи в деловодството на съда доказателства за предявен иск.
Съобщението до заявителя е изпратено на 04.07.2019 г. и му е връчено на
10.07.2019 г.

Молба с доказателства за предявения иск е постъпила в съда на
07.08.2019 г., изпратена по куриер на 06.08.2019 г. Приложена е с резолюция
„КД – в срок“ с дата 07.08.2019 г. По заповедното производство се намира
заверен препис от решение № 50 от 05.03.2020 г. на РС – Севлиево по гр.д.
№ 853/2019 г., влязло в сила на 04.06.2020 г., с което предявените искове по
реда на чл.422, ал.1 ГПК са уважени частично.

На 10.06.2020 г. е издаден ИЛ по ч.гр.д. № 589/2019 г. Оригиналът на
ИЛ не е взет от заявителя.

Върху ЗИ има отбелязване с печат за издаден на 10.06.2020 г. ИЛ за
присъдените с решението суми в полза на заявителя.

Чл.417 ГПК
Ч.гр.д. № 209/2018 г. е образувано на 09.02.2018 г. от председателя на

съда - съдия Павел Неделчев по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК. Представен е документ
по чл.417, т.2 ГПК – извлечение от счетоводните книги на банката.
Разпределено е на 09.02.2018 г. от съдия Неделчев автоматично между
съдиите Неделчев, Дойчева, Цветков, Божилова и Христов, при 100 %
натовареност, с изключване на съдия Аврамова, която е в отпуск от 05.02 –
09.02.2018 г. За докладчик е определен съдия Павел Неделчев.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 09.02.2018 г., съгласно разпоредбата на
чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Неделчев. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в с.
Дамяново, община Севлиево.

На 09.02.2018 г. съдия Неделчев е издал заповед № 117 за незабавно
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.
Върху ЗИ и върху извлечението от счетоводни книги е извършено
отбелязване за издаден ИЛ на 09.02.2018 г. в полза на заявителя. ЗНИ, ИЛ и
извлечението от счетоводните книги са получени от банката на 26.02.2018 г.

Ч.гр.д. № 478/2019 г. е образувано на 09.05.2019 г. от председателя на
съда - съдия Павел Неделчев по постъпило на същата дата заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК. Представен е документ
по чл.417, т.2 ГПК – извлечение от счетоводните книги на банката.
Разпределено е на 09.05.2019 г. от съдия Неделчев автоматично между
съдиите Неделчев, Аврамова, Цветков, Божилова и Христов, при 100 %
натовареност. За докладчик е определен съдия Павел Неделчев.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат, съдържащ
разпореждане за извършване на служебна справка в НБДН за постоянен и
настоящ адрес на длъжника от 09.05.2019 г., съгласно разпоредбата на
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чл.411, ал.1 ГПК, с подпис на съдия Неделчев. Видно от справката,
извършена на същата дата е, че постоянният адрес на длъжника е в с.
Батошево, община Севлиево.

На 10.05.2019 г. съдия Неделчев е издал заповед № 287 за незабавно
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.
Върху ЗИ и върху извлечението от счетоводни книги е извършено
отбелязване с печат за издаден ИЛ на 10.05.2019 г. в полза на заявителя. ИЛ,
ЗНИ и извлечението са получени на 20.11.2019 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Заповедните производства по чл.410 и чл.417 ГПК се образуват като
частни граждански дела. През 2018 г. и 2019 г. делата са образувани и
разпределяни от председателя на съда или от друг районен съдия в негово
отсъствие. Делата са разпределени автоматично между всички присъстващи
граждански и наказателни съдии, които участват в разпределението с
натовареност 100 %, при изключване на отсъстващите по обективни
причини съдии.

Делата по чл.410 ГПК и по чл.417 ГПК са образувани в деня на
постъпване на заявлението и са разпределени на същата дата.

По проверените заповедни дела, с оглед изискването на чл.411, ал.1
ГПК, е извършена служебна проверка по спазване на изискването за
местната подсъдност чрез справка в НБДН относно адресите на длъжника. В
деня на определянето на докладчика е постановявано разпореждане,
съдържащо се в печат по утвърден образец, поставен върху първата
страница на заявлението, да се извърши служебна справка в НБДН относно
адреса на длъжника. Видно от приложените служебни справки, проверките
са извършени в срока по чл.411 ГПК - във всички случаи в деня на
разпореждането. Спазена е местната подсъдност.

По всички проверени дела, заповедта за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК е издадена в срока по ал.2, вр. ал.1 на чл.411
ГПК. При връчване на заповедта за изпълнение на длъжника при условията
на чл.47 ГПК съдията е давал указания на заявителя за възможността да
предяви иск за вземането си. В съдебния акт съдията е указвал срока за
предявяване на иска, задължението за довнасяне на дължимата такса, за
представяне на доказателства за предявяване на иска в определения срок,
както и законовите последици при бездействие. При подадено в срок
възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение по чл.414а
ГПК, съдията е давал указания на заявителя да даде становище по
възражението, като в разпореждането е указвал срока за представянето му и
законовите последици при неизпълнение на указанията. Съдиите са се
произнасяли с разпореждане по чл.415 ГПК в много кратки срокове в
хипотезата на чл.415, ал.1, т.2 ГПК, когато се следи изтичането на срока, от
2 до 5 дни.
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В срокове от 5 дни до 1 месец от изтичане на определения срок за
заявителя, от когото не са постъпили доказателства за предявяване на иск,
съдът е обезсилил издадената заповед за изпълнение по чл.410 ГПК и е
прекратил заповедното производство.

Когато възражение не е подадено в срок съдът е постановил изрично
разпореждане за издаването на изпълнителен лист. По всички дела са
правени надлежни отбелязания за издадения изпълнителен лист върху
заповедта за изпълнение и за сумата, за която е издаван, съгласно чл.416,
изр.2 ГПК.

При неподадено в срок становище от заявителя по чл.414а, ал.3 ГПК,
съдията се е произнесъл в кратък срок от 4 дни, като е обезсилил издадената
заповед за изпълнение по чл.410 ГПК.

По проверените дела са приложени решенията по гражданските
искови производства. След влизане в сила на съдебното решение за
установяване на вземането, и заповедта за изпълнение е влязла в сила,
исковият съд е постановил разпореждане за издаването на изпълнителен
лист. Издаването му е надлежно отбелязано върху заповедта за изпълнение
по чл.410 ГПК.

По всички проверени дела заповедта за незабавно изпълнение на
парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК е постановена в
установения процесуален срок по чл. 411, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК – три дни от
подаване на заявлението. Незабавно или най-късно на следващия ден е
издаден и изпълнителен лист, за което е извършено надлежно отбелязване
върху заповедта за изпълнение и документа, въз основа на който се търси
изпълнението, по всички дела. По проверените заповедни производства по
чл.417 ГПК не са постъпили възражения от длъжника.

Констатирана беше изключително добра практика по администриране
на заповедните производства и приключването им в кратки срокове. Освен,
че са се произнасяли своевременно, по всички дела съдиите са извършили
проверка относно местната подсъдност. Всички постановени актове са
съобразени с изискванията на закона относно форма и съдържание.

ІII. СРОЧНОСТ И КАЧЕСТВО на ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА през 2018  г.  и 2019  г.  в РС –
СЕВЛИЕВО

През 2018 г. са били постановени 351 решения, а през 2019 г. – 332
решения по граждански дела. По съдии данните са, както следва по-долу:
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                                         Брой решения
Съдия 2018 г. 2019 г.

Станислав Цветков 14 35
Валерия Аврамова 125 89

Павел Неделчев 10 32
Гергана Божилова 5 64

Светла Дойчева 69 0
Христо Христов 128 112

Общ брой 351 332

Проверката констатира отлични резултати в работата на съда по
гражданските дела, разгледана през показателя срочност при постановяване
на съдебните актове. Видно от предоставените справки и извършената на
място проверка по приключване на гражданските дела и постановяване на
съдебните актове за проверявания период се установи, че в Районен съд –
Севлиево НЯМА постановени решения след едномесечния срок по чл.235,
ал.5 ГПК или след двуседмичния срок по чл.316 ГПК, или необявени
съдебни актове по гражданските дела, образувани или обявени за решаване
през 2018 г. и 2019 г. Гражданските дела с кратки процесуални срокове за
разглеждане и частните граждански дела, образувани през 2018 г. и 2019 г.,
са разгледани и решени в определените процесуални срокове.

  От предоставената справка за общата продължителност на
производството по граждански дела в РС – Севлиево, от образуване на
делото до о.с.з., в което е обявено за решаване, по съдии за 2018 г. и 2019 г.
отделно, по броя на делата, приключени в 3-месечен срок и дела,
приключени в срок над 3 месеца, се установява следното:

· дела, приключени в 3 - месечен срок

за 2018 г.
Съдия - докладчик Брой дела

ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА 359
ГЕРГАНА БОЖИЛОВА 174

ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ 182
СВЕТЛА ДОЙЧЕВА 260

СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ 188
ХРИСТО ХРИСТОВ 355
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за 2019 г.
Съдия - докладчик Брой дела

ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА 325
ГЕРГАНА БОЖИЛОВА 298

ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ 137
СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ 270

ХРИСТО ХРИСТОВ 385
БИЛЯНА КОЕВА 9

· дела, приключени в срок над 3 месеца

за 2018 г.
Съдия - докладчик Брой дела

ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА 20
ГЕРГАНА БОЖИЛОВА 0

ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ 0
СВЕТЛА ДОЙЧЕВА 8

СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ 0
ХРИСТО ХРИСТОВ 27

за 2019 г.
Съдия - докладчик Брой дела

ВАЛЕРИЯ АВРАМОВА 23
ГЕРГАНА БОЖИЛОВА 1

ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ 0
СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ 3

ХРИСТО ХРИСТОВ 33

От горните показатели е видно, че през двете години в РС – Севлиево
са постигнати изключително добри резултати при решаване на
гражданските дела в инструктивния 3 - месечен срок, въпреки кадровия
дефицит в последното петмесечие на 2019 г.

От общо постановените за съда през 2018 г. 351 бр. решения са били
обжалвани 48 решения, потвърдени са 31 решения. От общо постановените
през 2018 г. определения – 367 са обжалвани 10 определения, потвърдени са
6. От общо постановите за съда през 2019 г. решения – 332 и определения –
339, е осъществен инстанционен контрол на 51 решения и на 13
определения. Потвърдени са 39 решения и 7 определения. Информацията по
съдии е следната:
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§ 2018 г.

§ 2019 г.

Съдия докладчик
Брой

постано-
вени

решения

Брой
обжал-
вани

решения

Брой
потвърдени

решения

Павел Неделчев 10 0 0

Валерия Аврамова 125 17 10

Светла Дойчева 69 15 10

Станислав Цветков 14 1 0

Гергана Божилова 5 0 0

Христо Христов 128 15 12

Общо за съда 351 48 32

Съдия докладчик
Брой

постановени
определения

Брой
обжалвани

определения

Брой
потвърдени
определения

Павел Неделчев 23 0 0

Валерия Аврамова 112 4 2

Светла Дойчева 68 1 1

Станислав Цветков 26 0 0

Гергана Божилова 22 0 0

Христо Христов 116 5 3

Общо за съда 367 10 6

Съдия докладчик
Брой

постанов
ени

решения

Брой
обжалвани
решения

Брой
потвърдени

решения

Павел Неделчев 32 1 1

Валерия Аврамова 89 21 15

Светла Дойчева 1 0 4

Станислав Цветков 35 3 1

Гергана Божилова 64 2 1

Христо Христов 111 24 17

Биляна Коева 0 0 0

Общо за съда 332 51 39
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През 2018 г. в РС - Севлиево няма прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове. Отменени са с постановяване на нови съдебни
актове – общо 7 броя. Отменени са 4 съдебни актове по граждански дела, с
връщане на делото за ново разглеждане. Отменените от въззивната
инстанция съдебни актове с прекратяване на производството по делото са 2
броя.
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Павел
Неделчев 0 0 0 0

Валерия
Аврамова 0 3 2 0

Светла
Дойчева 0 4 1 2

Станислав
Цветков 0 0 0 0

Гергана
Божилова 0 0 0 0

Христо
Христов 0 0 1 0

Общо 0 7 4 2

Съдия докладчик
Брой

постановени
определения

Брой
обжалвани

определения

Брой
потвърдени
определения

Павел Неделчев 14 0 0

Валерия Аврамова 105 6 2

Светла Дойчева 0 0 0

Станислав Цветков 51 1 2

Гергана Божилова 51 0 0

Христо Христов 116 6 5

Биляна Коева 2 0 0

Общо за съда 339 13 7
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През 2019 г. в РС – Севлиево няма прогласени за нищожни съдебни
актове. Обезсилените съдебни актове са 2 броя. Отменени са с
постановяване на нови съдебни актове – общо 7 броя. Отменен е 1 съдебен
акт, с връщане на делото за ново разглеждане. Няма отменени от въззивната
инстанция съдебни актове с прекратяване на производството по делото.

§ 2019 г.
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Павел
Неделчев 0 0 0 0

Валерия
Аврамова 1 3 0 0

Светла
Дойчева 0 0 0 0

Станислав
Цветков 0 0 0 0

Гергана
Божилова 0 1 0 0

Христо
Христов 1 3 1 0

Общо 2 7 1 0

IV. ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

През 2018 г. в РС – Севлиево са насрочени общо 568 съдебни заседания
по граждански дела. Насрочените съдебни заседания по граждански дела
през 2019 г. в съда са 492.

        Според изготвената служебна справка, през 2018 г. не са проведени 26
открити съдебни заседания по граждански дела. Справката съдържа данни
за всяко насрочено и непроведено с.з., поради различни причини, голяма
част от които касаят процесуалното поведение на страните или други
участници в гражданския процес - молба от страна или нейния адвокат,
която е уважена; молба от вещото лице или поради замяната му с друго.
Друга причина за непроведени насрочени о.с.з. по 6 дела са извършени
преди това процесуални действия от съдията, отменящи провеждането на
с.з. на определената дата, поради оттегляне или отказ от иска; молба за
спиране на делото по общо съгласие на страните, оставяне на исковата
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молба без движение. По обективна причина, касаеща отсъствие на съдията
докладчик, който е служебно ангажиран с участие в регионален семинар, не
са проведени насрочени с.з. по 2 дела. По 3 дела са отменени по 2 цели
съдебни заседания, по различни причини, вкл. поради прекратяване на
производството поради оттегляне на иска. Отложените дела са насрочени
своевременно.

В предоставената справка за 2019 г. са посочени 22 непроведени с.з.
По-голямата част от с.з. не са проведени по причини, касаещи отново
процесуалното поведение на страните и техните адвокати, и вещите лица,
които са подали молба за пренасрочване поради служебна ангажираност,
невъзможност да се изготви експертизата в срок, за замяна на определеното
вещо лице. Извършени процесуални действия от съда, отменящи
провеждането на с.з. на определената дата, поради оттегляне на иска и
спиране на производството по взаимно съгласие на страните, са обективна
причина за отмяната на 6 с.з. Производството по делата не е забавено по
причина на отсрочването, следващите съдебни заседания са проведени от 1
до 3 седмици.

V. ОТВОДИ НА СЪДА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През 2018 г. общият брой отводи по граждански дела в РС –
Севлиево е 53, в т.ч.: направените отводи на съдия Павел Неделчев – 5, на
съдия Валерия Аврамова – 20, на съдия Светла Дойчева – 8, на съдия
Станислав Цветков – 9, на съдия Гергана Божилова - 6 и на съдия Христо
Христов - 5. Основанието за по-голямата част постановени отводи е чл.22,
ал.1,  т.6  ГПК,  а за четири отвода –  чл.22,  ал.1,  т.2,  пр.2  ГПК,  като е
посочено, че докладчикът по делото е роднина по съребрена линия с
адвоката на страна. След направен отвод на всички съдии от РС – Севлиево
от разглеждането на 5 дела през 2018 г., производството е прекратено
поради невъзможност за формиране на състав и делата са изпратени на ОС –
Габрово за определяне на друг равен по степен съд, който да ги разгледа -
гр.д. № 1598/2018 г., гр.д. № 113/2018 г., ч.гр.д. № 375/2018 г., гр.д. №
593/2018 г., гр.д. № 853/2018 г. Отводите са извършени по почин на съдията
докладчик. Определенията са постановени в з.с.з. Посочените конкретни
обстоятелства, които могат да породят съмнение в безпристрастността и
обективността на съдията, са от различно естество. Еднозначни са мотивите
за отвеждане от разглеждането на гр.д. № 1598/2018 г., по което страна е
адвокат, когото съдиите лично познават и са в колегиални отношения.
Съществуващи ежедневни служебни взаимоотношения със съпруг на страна
по делото, който е съдебен служител в РС – Севлиево е обстоятелство,
решаващо за отвода на съдиите по гр.д. № 113/2018 г. Определенията по
ч.гр.д. № 375/2018 г. са мотивирани също еднозначно, посочените
обстоятелства са еднакви за всеки отвел се магистрат – съдията познава
добре страната по делото, освен това е в дългогодишни служебни и лични
взаимоотношения със съпруга, който е нотариус от района на РС –
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Севлиево. По гр.д. № 593/2018 г. съдиите са мотивирали актовете си в з.с.з.
с наличието на обстоятелства, можещи да поставят под съмнение
безпристрастността на съдията – страна е бивш съдебен служител, с когото
са били в преки служебни отношения и са работили заедно по дела. Съдиите
са се отвели с мотивирани определения с изложени аргументи, сочещи на
създадените добри колегиални и лични отношения със съдиите от РС –
Габрово, който е един от ответниците по гр.д. № 853/2018 г. По гр.д. №
299/2018 г.  и гр.д.  № 905/2018 г.  докладчиците са се отвели в з.с.з.,  като са
уважили искането на страна поради съмнение за липса на безпристрастност
на съдията, който е постановил съдебен акт в друго производство между
същите страни, който не е в интерес на страната. Останалите отводи през
2018 г. са извършени по почин на съдията докладчик в з.з. и са мотивирани с
близко познанство или близки съседски или приятелски отношения със
страна по делото или нейни близки роднини.

През 2019 г. направените от магистратите в РС – Севлиево отводи са
по - малко - общо 32, от които: съдия Павел Неделчев се е отвел по 2 дела,
съдия Валерия Аврамова си е направила отвод по 8 дела, съдия Станислав
Цветков се е отвел от разглеждането на 11 дела, отводите на съдия Гергана
Божилова са 6 и на съдия Христо Христов – 5. Съдиите са основали
отстраняването си от разглеждане на делото отново на чл.22, ал.1, т.6 ГПК.
Съдиите са мотивирали актовете си с посочване на конкретни
обстоятелства, можещи да породят съмнение в безпристрастността на
съдията. Основанието за отвода по едно дело е чл.22, ал.1, т.2, пр.2 ГПК, тъй
като докладчикът е роднина по съребрена линия с адвоката на страна. По 5
дела през 2019 г. – гр.д. № 187/2019 г., гр.д. № 364/2019 г., гр.д. № 500/2019
г., гр.д. № 965/2019 г., гр.д. № 1141/2019 г., след направен самоотвод от
разглеждане на делото от съдиите в РС – Севлиево, производството е
прекратено и делата са изпратени на ОС – Габрово за определяне на друг
компетентен съд за разглеждането им. Причините за отвода на всички съдии
по гр.д. № 187/2019 г. са съществуващи постоянни служебни или
колегиални отношения със страна по делото, която е дългогодишен съдия в
РС – Габрово, по гр.д. № 364/2019 г. – родител на страната е съдебен
служител в съда и със съдията са в преки служебни отношения. Посочените
обстоятелства в определенията на двамата докладчици по гр.д. № 500/2019
г. са близки приятелски или съседски отношения със страна по делото.
Всички съдии са се отвели от разглеждането на гр.д. № 965/2019 г. и гр.д. №
1141/2019 г., по които страна по делото е адвокат, когото съдиите познават
лично и са в служебни взаимоотношения. По останалите дела съдиите са се
отвели от разглеждането им отново заради близко познанство и лични,
близки приятелски или съседски контакти със страна или с неин близък
роднина.

Проверката на отводите установи, че няма извършени безпринципни
откази от разглеждане на дела.
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VI. ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РАЙНОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО.

През двете проверявани години – 2018 г. и 2019 г. се констатираха
изключително добри резултати и практики в дейността на Районен съд -
Севлиево, на съдиите и съдебните служители по отношение на
администрирането на гражданските дела, по срочността на производствата
по отделните видове дела и по постановяване на съдебните актове, по
съобщаване и уведомяване на страните и другите участници в
производството с актовете на магистратите.

Организацията на административната дейност в съда е на много добро
ниво, организирана е в съответствие с натрупания опит на председателя на
съда. Регулирана е с вътрешни правила и заповеди на административния
ръководител, по изпълнението на които се осъществява постоянен контрол.
Ръководството на съда се стреми да създава много добри условия за работа.
В съда е създаден добър колектив, отнасящ се много професионално,
добросъвестно, последователно и отговорно при изпълнение на служебните
задължения.

Административното ръководство на РС - Севлиево за периода от
01.01.2018 г. до 22.07.2019 г. се осъществява от съдия Павел Неделчев, за
втори пореден мандат. С решение на СК на ВСС по протокол № 21 от
02.07.2019 г., съдия Павел Неделчев е назначен на длъжност „заместник на
административния ръководител – заместник - председател“ на Окръжен съд
– Габрово. За периода от 22.07.2019 г. до 24.11.2019 г. и.ф.
административен ръководител – председател на РС – Севлиево е съдия
Валерия Аврамова – Христова. Считано от 24.11.2019 г. съдия Валерия
Аврамова е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в РС – Севлиево, при
навършване на 65-годишна възраст, с решение на СК на ВСС по протокол №
38 от 19.11.2019 г. Административното ръководство на съда за периода от
24.11.2019 г. до момента на проверката се осъществява от съдия Станислав
Цветков, определен за изпълняващ функциите „административен
ръководител – председател“ на РС – Севлиево с решение на СК по протокол
№ 38 от 19.11.2019 г. На 01.10.2019 г. е открита процедура за избор на
административен ръководител – председател на РС – Севлиево, която не е
приключила. Административният ръководител – председател няма
заместник по щата на съда. Във всички случаи на отсъствие, той възлага на
основание чл. 168, ал.8 ЗСВ с писмена заповед на определен съдия да
изпълнява функциите му или част от тях.

Непосредствено ръководство върху дейността на съдебната
администрация през проверявания период е осъществявал
административният секретар на съда М      Ч      .

В началото на 2018 г. са заети всички 6 щатни бройки за съдии -
председател и 5 районни съдии. Считано от 30.08.2018 г., съдия Светла
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Дойчева, разглеждала граждански дела, е освободена от заеманата длъжност
„съдия”, при навършване на 65-годишна възраст, с решение на СК на ВСС
по протокол № 24 от 17.07.2018 г. През 2018 г. е съкратена освободената
длъжност „съдия“, считано от 01.11.2018 г., с решение по протокол № 27 от
заседанието на Пленума на ВСС. В началото на 2019 г. съдийските щатове -
5 бр. - председател и 4 районни съдии, са действително заети. Съдия Павел
Неделчев заема длъжността „административен ръководител – председател“
на РС – Севлиево до 22.07.2019 г., а съдия Валерия Аврамова, разглеждала
граждански дела, работи в съда до 24.11.2019 г. Считано от 16.12.2019 г. е
встъпила в длъжност „съдия” в РС - Севлиево Биляна Коева – младши съдия
в Софийски градски съд, назначена с решение на СК на ВСС по протокол №
40 от 03.12.2019 г. В началото на 2020 г. съдийските щатове са заети от
съдиите Станислав Цветков, Гергана Божилова, Христо Христов и Биляна
Коева. Една свободна бройка има за председател. Считано от 23.03.2020 г.
съдия Биляна Коева ползва отпуск поради временна неработоспособност.
Считано от 01.06.2020 г. в РС – Севлиево е командирован Диян Атанасов,
съдия в РС – Габрово, до завръщане от продължителен отпуск на титуляря
съдия Коева, но не повече от три месеца.

През по-голямата част от проверявания период в РС – Севлиево е
установена специализация на магистратите по материя, която е условна, тъй
като съдиите, разглеждащи наказателни дела, участват заедно с
гражданските съдии в разпределението на граждански дела, съгласно
Вътрешните правила за разпределение на делата. В началото на 2018 г. при
заета щатна численост на съдиите 6 (шест), специализацията по материя е
както следва: Гражданските дела се разпределят между съдиите Валерия
Аврамова, Светла Дойчева и Христо Христов. Наказателните дела се
разпределят между съдиите Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана
Божилова. При съобразяване с правилата за разпределение на делата,
граждански дела се разпределят на наказателните съдии и обратно –
наказателни дела се разпределят на граждански съдии. Считано от
01.01.2019 г., при заета щатна численост от 5 (пет) съдии, постъпващите в
РС – Севлиево граждански и наказателни дела се разпределят, както следва:
Гражданските дела се разпределят между съдиите Валерия Аврамова и
Христо Христов. Наказателните дела се разпределят между съдиите Павел
Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова. Считано от 24.09.2019 г.
е премахната специализацията на съдиите по материя. Считано от датата на
встъпване в длъжност на съдия Биляна Коева – 16.12.2019 г.,
специализацията по материя между съдиите е, както следва:  Гражданските
дела се разпределят между съдиите Христо Христов и Биляна Коева.
Наказателните дела се разпределят между съдиите Станислав Цветков и
Гергана Божилова.

Не са образувани дисциплинарни производства по отношение на
съдиите от РС – Севлиево, няма наложени наказания по реда на ЗСВ или
дисциплиниращи мерки по чл.327 ЗСВ на съдии.
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Съдебната администрация се е състояла от 22 съдебни служители. В
Районен съд – Севлиево е създадена много добра организация на работа на
съдебните служители. Съдебните деловодители и секретари са стрателни,
много добре обучени, запознати са със задълженията им в ПАС, вътрешните
правила в съда, заповедите на административния ръководител. Стриктно
следят за изтичане на процесуалните срокове, делата се докладват
своевременно. Разпорежданията на съдиите относно връчване на съобщения
и призовки, извършване на справки в НБДН и НАП и др. се изпълняват
точно, същия или най-късно на следващия ден. Съобщенията и призовките
се изготвят вярно и точно, с изискуемото в процесуалния закон съдържание.
Изпращането на преписи от решенията се извършва в същия ден след
предаване на решението от съдията докладчик. Протоколите от откритите
съдебни заседания са съставени прегледно и ясно, в съответствие с чл.150,
ал.1 ГПК. Съдебните книжа, постъпващи или създадени по делата, са
прикрепвани последователно и са номерирани.

Проверените деловодни книги се водят в съответствие с изискванията
на ПАС и са попълнени коректно, точно, пълно и разбираемо и съдържат
необходимата информация, вкл. и на електронните носители на данни, от
които се правят разпечатки, за което съдебните служители полагат нужните
усилия, а ръководството на съда осъществява периодичен контрол.

Анализът на проверените граждански дела сочи, че всички са
образувани при спазване на ПАС и са приключили в срок, дори предсрочно.

Според предоставените статистически данни, през 2018 г. в РС –
Севлиево са постъпили общо 1614 граждански дела. Останали несвършени
от предходен период – 90 бр. или общо дела за разглеждане – 1704 бр.
Заповедните дела съставляват 58 % от общото постъпление от граждански
дела – 935 бр.  От разгледаните дела, свършени през 2018 г. са 1573 бр. дела
или 92,3 %. От свършените дела, 1518 (96.50%) са приключили в 3-месечен
срок, считано от датата на образуването им. От свършените през 2018 г.
общо 357 граждански дела по общия ред, 304 (85%) са приключили в срок
до 3 месеца. При бързите производства, частните граждански дела и делата
от заповедното производство свършените в инструктивния срок дела са
100%.

През 2019 г. в съда са постъпили общо 1488 дела. Останали
несвършени от предходен период – 131 броя, или общо дела за разглеждане
– 1619 бр. Заповедните дела съставляват 59 % от общото постъпление от
граждански дела – 880 бр. От свършените дела, 1424 (96 %) са приключили
в 3-месечен срок, считано от датата на образуването им. От свършените
общо 330  гр.  дела по общия ред,  273  (83%)  са приключили в срок до 3
месеца. При бързите производства, административните дела по ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ и делата от заповедното производство свършените в инструктивния
срок дела са 100%. При частните гр. дела свършените в инструктивния срок
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са 99%. Висящи в края на годината са 135 гр. дела, които съставляват 8.34%
от общия брой гр. дела за разглеждане.
         Според предоставените справки за общата и действителна
натовареност на съдиите в РС – Севлиево, средно месечно разгледаните от
съдия дела през 2018 г. са около 37 броя, а през 2019 г. – около 35 броя.
Средно месечно свършените дела са около 34 броя през 2018 г. и около 32
броя през 2019 г. Действителната средна натовареност на съдиите през 2018
г. е около 37 броя дела на съдия, а през 2019 г. – около 40 броя, а по
отношение на свършените дела е около 34 броя на съдия през 2018 г. и
около 36 броя през 2019 г.

Създадена е много добра организация на работата по образуване на
делата, постъпващи в РС – Севлиево. Констатира се, че се изпълнява
стриктно разпоредбата на чл.35, ал.4 ПАС. Постъпващите в съда книжа
своевременно се обработват, подготвят се за доклад и се докладват на
председателя на съда за образуване и разпределение практически веднага.
Всички проверени дела са образувани в деня на подаване на исковата молба/
молбата или най-късно на следващия ден и съобразено с процесуалните
срокове, изискващи произнасяне – по всички проверени дела. Съдебният акт
за образуване е под формата на печат върху първата страница от приетия в
съда документ и съдържа: „Образувам“, вида на делото – гражданско, номер
на делото и година, съдията докладчик, определен на основание чл.9 ЗСВ и
подпис на председателя или на извършилия разпределението съдия.
Протоколите за избор на докладчик с дата и подпис на разпределящия са
приложени и са налични по делата. Изискванията по чл.80 ПАС за
образуване на делата и на чл.9 ЗСВ за случайно разпределение на делата на
случаен принцип са спазвани. Фактически делата са предавани без забава на
съдията докладчик.

Разпределението на делата е извършвано на принципа на случайния
подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на
постъпването им, по материя и видове дела. За разпределението е ползвана
ЦССРД, която се използвана и за образуване на делата и генериране на
пореден номер на делото, съобразно вида му. През проверявания период в
съда са действали Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и
определяне и отчитане на натовареността на съдиите, приети от общото
събрание на съдиите в РС – Севлиево, проведено на 30.11.2016 г.
Последните изменения на правилата са приети с решение на общото
събрание, проведено на 12.12.2018 г., влезли са в сила от 01.01.2019 г.
Разпределението на делата, с изключение на тези, които се разглеждат по
дежурство, се извършва от административния ръководител – председателя, а
в негово отсъствие - от съдията, който с изрична заповед е определен да
изпълнява функциите на административен ръководител. При невъзможност
на председателя или на съдията, определен да изпълнява функциите му, да



144

извърши разпределението на делата, същото се извършва от съответния
дежурен съдия.

Разпределението на делата, които се разглеждат по дежурство, се
извършва от съответния дежурен граждански съдия.

Съдиите, разглеждащи наказателни дела, са участвали заедно с
гражданските съдии в групите за разпределение на ЧГД от заповедното
производство и по молби за теглене на средства от банковите сметки на лица,
настанени в социални заведения. Процентът на натовареност на
наказателните съдии по всички видове граждански дела, предвидени за
разглеждане от тях, е 100 %. Съгласно решение на общото събрание на
съдиите, считано от 01.09.2018 г., съдиите, разглеждащи наказателни дела, са
включени, наравно с гражданските съдии, в разпределението на всички дела
по Семейния кодекс. За да се преодолее големия дисбаланс в натовареността
на отделните съдии, формирал се след изключването на съдия Светла
Дойчева от разпределението на делата, съгласно решение на общото на
съдиите, считано от 08.10.2018 г. гражданските дела от групи „Искове по
СК“, „Развод и недействителност на брака“, „Развод по взаимно съгласие и
„Издръжка; Изменение на издръжка“, се разпределят между съдиите Павел
Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова, разглеждащи
преимуществено наказателни дела, при 100% натовареност. Съдиите Валерия
Аврамова и Христо Христов, разглреждащи граждански дела, са изключени
от разпределението на дела от посочените групи. Считано от 24.09.2019 г. е
премахната специализацията на съдиите по материя. На 11.12.2019 г. общото
събрание на съдиите е приело решение да бъде въведена отново
специализация по материя, предвид назначаването на съдия Биляна Коева на
длъжност в РС – Севлиево.

С оглед създаване на необходимата организация за разглеждане на
делата по време на съдебната ваканция, е издадена заповед № РД-13-226 от
18.07.2018 г. на административния ръководител, с която са утвърдени
видовете дела, попадащи в предметния обхват на нормата на чл.329, ал.3 ЗСВ,
които се разглеждат през съдебната ваканция, както и гражданските дела, по
които сроковете за страните не спират да текат по реда на чл.61, ал.2 ГПК.
Изготвяни са графици за дежурства на съдиите по граждански и наказателни
дела, които са утвърждавани от председателя на съда.

         Установи се само 1 дело - за делба, образувано преди 01.01.2018 г. и
неприключено към датата на проверката. В съда има още 1 делбено дело,
образувано преди 01.01.2018 г., но е внесено през 2019 г. в архив. По
провереното делбено дело, образувано през 2017 г., първата фаза на делбата
е приключила с влязло в сила решение по допускането й, постановено в
срок, което е било обжалвано. Този етап от производството е продължил 1
година и близо четири месеца. Делото е образувано по нередовна искова
молба. След извършена размяна на книжата и постъпил отговор на ИМ,
производството отново е оставено без движение за отстраняване на
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нередовности на ИМ и на предявените в срока за отговор насрещни искове,
вкл. е продължен срока за изпълнение на указанията. Друга причина за
известна продължителност на делото в първата фаза е проведеният
инстанционен контрол по отношение на определението за прекратяване на
производството в частта, касаеща първоначалната ИМ. Съдът своевременно
и в кратки срокове се е произнасял с актовете си по чл.131 ГПК и чл.140
ГПК. Повече съдебни заседания са насрочени, ритмично и са проведени във
втората фаза, по обективни причини – най - вече за изготвяне на
допуснатата експертиза, вкл. съдът е допуснал замяна на вещото лице.
Делото е било внесено в архив за един месец. Съдебни заседания са
пренасрочени през 2020 г. заради епидемичната обстановка в страната и с
цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови
случаи на COVID – 19 и решението на СК на ВСС от 15.03.2020 г. Съдебни
заседания са отлагани поради неизготвено заключение за част от вещите и
уважени искания на страните за преговори за постигане на спогодба.

 От проверените искови производства, образувани през 2019 г. и
ненасрочени към момента на проверката, които не са спрени, едното за
делба, се налага извод, че делата са администрирани своевременно и в
кратки срокове. Исковите молби са постъпили през месеците септември,
ноември и декември 2019 г. Определените докладчици са извършвали
проверка по редовността на исковата молба в деня на разпределение на
делото и в кратки срокове от 1 до 10 дни. По делата са били предявени
нередовни искове молби, както и нередовни обратен и насрещен иск и по
указания на съдията са били приведени в съответствие със законовите
изисквания, вкл. съдът е продължавал определените срокове за изпълнение
на дадените указания, нередовности са отстранявани и след постъпване на
писмен отговор. Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани в много
кратки срокове - в същия ден и в срок от 1, 2 дни от определяне на съдията
докладчик, респ. след отстраняване на нередовностите на ИМ. По всички
проверени дела е започнала размяна на книжата по реда на чл.131 ГПК,
която към проверката не е приключила, т.е. няма постановено определение
по чл.140 ГПК. Причините за това са от различен характер и са свързани с
трудности при връчване на книжата на ответника, наложило да се
извършват служебни справки за настоящ и постоянен адрес и за месторабота
на ответника, проведена е процедура по залепване на уведомление по реда
на чл.47 ГПК, проведена е процедура по назначаване на особен
представител по реда на чл.47, ал.6 ГПК, на когото също е дадена
възможност за писмен отговор в едномесечен срок. Констатираха се също
депозирани молби за предоставяне на правна помощ, за спиране на
производството и за отвод на съдията докладчик, което допълнително е
затруднило развитието на процеса, предвид необходимостта от
администрирането им и произнасянето по направените искания. За
продължителността на процедурата е допринесло предявяването на обратен
или насрещен иск, които са били нередовни, допуснати са до участие трети
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лица - помагачи, на които също е дадена възможност за писмен отговор в
едномесечен срок по реда на чл.131 ГПК, извършена е размяна на книжа и
по насрещния иск. Вследствие решенията на СК на ВСС от м. март и м.
април 2020 г. относно наложените мерки по време на извънредното
положение в съдилищата, приетия ЗМДВИП и Правилата и мерките за
работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на
ВСС по протокол № 15 от 12.05.2020 г., движението и администрирането на
делата е с по-бавни темпове през същите месеци, тъй като се е извършвало
при спазване на наложените ограничения в съда.

По проверените приключени граждански дела, образувани по общия
исков ред през 2018 г. и 2019 г., в изключително кратки срокове съдиите
докладчици са извършвали проверките по редовността на исковата молба.
Съдебният акт - определение, с което исковата молба е оставена без
движение, респ. разпореждането по чл.131 ГПК, са постановени в деня и в
срок от 1 ден до 5 дни от разпределение на делото. Съдиите са се
произнасяли незабавно, в срок от 1 ден или 4 дни с разпореждане по чл.131
ГПК след постъпване на молба за отстраняване на нередовностите.
Съобщенията се изпращат до ответната страна незабавно след
постановяване на разпореждането по чл.131 ГПК.

Размяната на книжата, от разпореждането по чл.131 ГПК до
постановяване на определението по чл.140 ГПК, по проверените дела,
образувани през 2018 г., варира от около 1 месец и половина до 3 месеца,
когато в срока за отговор е бил предявен нередовен насрещен иск и след
отстраняване на нередовностите е извършена размяна на книжа. По някои
дела, образувани през 2019 г., размяната на книжа е продължила 3 месеца и
около 4 месеца, тъй като ответникът не е намерен на посочения в исковата
молба адрес, извършена е служебна справка за постоянен и настоящ адрес и
за актуалните му трудови договори, залепено е уведомление по реда на
чл.47 ГПК, проведена е процедура по назначаване на особен представител,
на когото е изпратена ИМ за отговор.

Определенията по чл.140 ГПК са постановявани в кратки и разумни
срокове след изтичане на едномесечния срок за подаване на писмен отговор
от ответника. Съдебните актове, приключващи подготовката на делото за
разглеждане в о.с.з., съдържат проект за доклад. Съдиите са се произнесли
по доказателствените искания и допускането на доказателствата, взели са
отношение по разпределението на доказателствената тежест. Първото о.с.з.
е насрочено след 1 месец от датата на постановеното определение, с
призоваване на страните и ДСП по делата за развод. В първото о.с.з.
проектът за доклад, изготвен в определението по чл.140 ГПК, е обявяван за
окончателен, без възражения от страните. Делата по СК са разгледани в
о.с.з. и при довеждане на децата, навършили 10 годишна възраст, които са
изслушвани. При отлагане на съдебни заседания за събиране на допуснати
доказателства, вкл. за изготвяне на експертизи, следващото с.з. е насрочено
след 1 месец. Насрочени съдебни заседания през 2020 г. не са проведени
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заради извънредното положение в страната и с цел превенция на
заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на
COVID – 19 и решенията на СК на ВСС. Продължителността на делата,
считано от постановяване на определението по чл.140 ГПК до последното
о.с.з., е между 1 месец и 4 месеца и половина. Общата продължителност на
делата, от образуването им до обявяването им за решаване, е в рамките на 2
месеца и нкл. дни до 6 месеца и половина.

Констатира се по всички дела, че решението се постановява в
едномесечния срок по чл.235, ал.5 ГПК и преди него. Съобщенията до
страните с незаверен препис от решението са изпращани в деня на
обявяването му и по изключение на следващия ден. Постъпилите въззивни
жалби са администрирани надлежно и в кратки срокове по редовността,
размяната на книжата и изпращането на жалбата по компетентност на ОС –
Габрово.

При проверката на исковите производства се констатира, че по някои
дела съдиите не са постановили изричен съдебен акт за назначаване на
определения от адвокатската колегия адвокат за особен представител на
ответника в процедурата по чл.47, ал.6 ГПК. На съдиите ще се препоръча
това процесуално действие да се извършва с нарочен съдебен акт.

Към датата на извършване на проверката, в Районен съд – Севлиево е
спряно производството по 4 дела, образувани през 2019 г. Три дела са
спрени през 2020 г. по общо съгласие на страните - чл.229, ал.1 т.1 ГПК. По
всички тези дела шестмесечният срок по чл.231, ал.1 ГПК не е изтекъл. До
момента на проверката не са постъпили молби за възобновяването им.
Производството по едно дело е спряно през 2020 г. на основание чл.229,
ал.1, т.4 ГПК - наличие на преюдициален спор, решението по който е от
значение за решаване на делото.

Анализът на проверените спирани през 2018 г. и 2019 г. производства
сочи, че общо са администрирани ритмично. Установиха се производства,
спирани поради наличие на преюдициален спор. Спрените производства са
възобновени своевременно след отпадане на пречките по движението им, но
по делата няма данни за извършени периодични справки за статуса на
обуславящото дело, такива може и да са правени, но не са документирани.
Желателно е по спряното производство съдебните деловодители да
отбелязват кога е извършена справката – периодична или ежемесечна, какъв
е резултатът от проверката и докладван ли е на съдията докладчик. Това е
необходимо както за съдията докладчик по делото, така и за страните. Би
могло да се прилага утвърдената добра деловодна практика в други
съдилища, въвели образец на лист по спряно дело, в който се вписват всяка
справка, датата на проверката, името на извършилия справката, резултата от
проверката и датата, на която делото е докладвано на съдията.

Проверката установи, че няма забавяне при възобновяване на
производството, спряно по взаимно съгласие на страните, което е извършено
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своевременно при подаване на молба в шестмесечния срок. По спрените на
основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК производства поради смърт на ответник и на
третото лице-помагач на ответника, съдите са взели необходимите мерки по
отстраняване на пречките по движението им.

 Според броя постановени определения за ОХС – по 3 дела за всяка
година и предвид общия брой разгледани дела през периода на проверката,
може да се направи извод, че в РС – Севлиево приложението на този
процесуален способ през 2018 г. и 2019 г. е изключение. Причините, довели
до отмяна на хода по същество по малкото на брой дела, са от субективен
характер. По 1 дело, с определението за ОХС съдът е констатирал
нередовности на исковата молба относно пасивната процесуална
легитимация и са дадени указания за отстраняването им. По останалите
дела, ходът по същество е отменен поради необходимост от изясняване на
фактически обстоятелства и събиране на допълнителни доказателства за
изясняване на спора от фактическа и правна страна.

Проверката установи, че съдиите много добре организират работата си
по подготовката и разглеждането на гражданските дела – бързи
производства, като стриктно се спазват установените кратки процесуални
срокове в глава Двадесет и пета от ГПК. Делата са образувани и
разпределени в деня на постъпване на исковата молба. Всички проверени
дела са обозначени с жълт етикет, съобразно изискването на чл.82, ал.5
ПАС.  Проверката по чл.311, ал.1 ГПК по редовността на исковата молба и
допустимостта на иска, приключила с постановяване на разпореждане по
чл.131 ГПК, е извършвана в деня на постъпване на исковата молба и по
изключение на следващия работен ден, когото делото е образувано и
разпределено в петък. Съобщенията до ответника са изпращани в деня на
разпореждането по чл.131 ГПК или на следващия ден. Съдиите са
постановявали разпореждане по чл.312, ал.1 ГПК, с което са насрочвали
първото о.с.з., в деня на постъпване на писмения отговор, респ. изтичане на
срока за това, когато не е подаден отговор или на следващия ден. По всички
дела съдиите изрично са взели отношение по реда на разглеждане на
производството – като бързо производство, в съдебния акт за насрочване.
Всяко разпореждане съдържа писмен доклад по делото, каквото изискване
въвежда чл.312, ал.1, т.2 ГПК, както и останалите изискуеми реквизити. По
делата е спазен триседмичният срок, в който съдът насрочва първо о.с.з.,
според разпоредбата на чл.312, ал.1, т.1 ГПК. Разглеждането на проверените
дела е приключило в рамките на едно с.з., което сочи на извършена от
съдиите много добра подготовка по делото за разглеждането му в о.с.з. В
о.с.з., в което са приключили устните състезания, съдиите са обявявали
датата на постановяване на решението при съобразяване на изискването на
чл.315, ал.2 и чл.316 ГПК, от която са посочвали, че тече срокът за
обжалването му. Двуседмичният срок по чл.316 ГПК за постановяване на
решението е спазен по всички проверени дела, като едно решение е
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постановено в същия ден, в който е приключило разглеждането на делото.
Съобщения до страните с препис от решението са изпращани в деня на
обявяването му. Постъпилите въззивни жалби са администрирани надлежно
и изпратени без забавяне на ОС – Габрово за произнасяне.

При проверката на делата, разглеждани по реда на Закона за закрила на
детето, се установи, че същите са образувани и разпределяни от дежурния
съдия в деня на постъпване на исканията в съда. Разпределени са на дежурен
съдия, съобразно приетите Вътрешните правила за разпределение на делата
и са администрирани незабавно от него. По проверените производства се
констатира подчертан стремеж на докладчика администрирането и
приключването на делата да се извършва в оптимално най - кратки срокове,
с оглед изпълнение на изискването на чл.28, ал.3 ЗЗДт за незабавно
разглеждане на искането в открито заседание и на чл.28, ал.4 ЗЗДт за
произнасяне с решение в едномесечен срок. Съдията се е произнасял по
постъпилото искане и е насрочвал открито съдебно заседание с
определение, постановено в деня на постъпване на искането. По всички дела
съдебното заседание е насрочено на следващия ден от постъпване на
искането. Делата са разгледани в о.с.з. с участието на молителя и
заинтересованите лица, и при довеждане на децата, навършили 10 годишна
възраст, които са изслушвани в присъствието на социален работник - чл.28,
ал.3 ЗЗДт. Делата са разгледани в едно съдебно заседание, а съдебните
решения са обявени в заседанието, приключващо разглеждането, в
присъствието на страните. Производствата по делата, от депозиране на
искането в съда до постановяване на съдебното решение, са продължили в
срок от 2 дни. Постановените решения по проверените дела не са обжалвани
пред горната инстанция.

От проверените дела, образувани по Закона за защита от домашно
насилие, се установи, че са образувани и разпределяни автоматично в деня
на постъпване на молбата за защита. Върху всяка молба е вписан и вх. № от
регистъра по чл.10, ал.2 ЗЗДН. Делата са докладвани незабавно и са
администрирани незабавно от съдията докладчик, който се е произнасял по
искането за издаване на заповед за незабавна защита в рамките на
изискуемия 24 - часов срок по чл.18, ал.1 ЗЗДН. С определение от деня на
постъпване на молбата, респ. от деня на отстраняване на нередовностите,
съдиите са насрочвали открито съдебно заседание до 1 месец, като
съобразяват разпоредбата на чл.12, ал.1 ЗЗДН. По всички дела на ответника
е съобщено задължението за представяне на доказателства. В първото о.с.з.
по делото съдът е извършвал устен доклад, който е приеман без възражения
от страните. В случаите, когато са засегнати интереси на непълнолетно дете,
съдът е уведомявал компетентната ДСП по настоящия адрес на детето за
представяне на социален доклад, съобразно чл.15, ал.6 ЗЗДт. В случай, че
дете на страните, навършило 10 г., е било пряк свидетел на инцидента на
домашно насилие, съдът е допуснал изслушването на детето, предвид
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изискването на чл.15, ал.1 ЗЗДт. Разглеждането на молбите, по които е
постановено решение, е приключило в 1 и 2 съдебни заседания, отлагано за
уведомяване на ДСП и за изготвяне на социален доклад, и за събиране на
допуснати гласни и писмени доказателства. При отлагане на делото,
съобразно процесуалните правила, следващото с.з. е насрочвано до 1 месец.
По проверените дела решението е произнесено в открито съдебно заседание,
съгласно изискването на чл.15 ЗЗДН. В о.с.з., приключващо съдебното
дирене, съдиите са съобщавали на страните, че съдебният акт ще бъде
обявен, след тайно съвещание, в открито заседание, в определен час на
същия ден, който е спазван. Съдиите са разяснявали на страните, че
решението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от връчването му.
Препис от решението е връчван на страните в с.з. или са им изпращани
съобщения същия ден. При уважаване на молбата е издавана заповед за
защита. Постановените решения не са обжалвани. Делата са разглеждани и
през съдебната ваканция.

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

По проверените частни гр. дела, образувани по молби по чл.390 ГПК за
обезпечение на бъдещ иск, стриктно се спазва процесуалният срок по
чл.395, ал.2 ГПК. Незабавно, в деня на постъпване на молбата, делото се
образува, разпределя и докладва на определения съдия докладчик, който
също незабавно се произнася с определение по искането. При уважаване на
молбата се определя едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск и се
разпорежда да се издаде обезпечителна заповед. Същата се издава
незабавно. Молителят се уведомява по надлежния ред за постановеното
определение. Когато съдът е обвързал издаването на обезпечителна заповед
с внасянето на парична гаранция, обезпечителната заповед е издадена
незабавно след представяне на доказателства за внесената гаранция. Съдът е
разпореждал делото да се докладва след изтичане на едномесечния срок за
предявяване на бъдещите искове. Констатира се нееднаква практика при
определяне на началния момент на срока за предявяване на обезпечения
бъдещ иск: в някои случаи съдът е определял, че срокът тече от датата на
връчване на определението на молителя, при все, че определенията за
допускане на исканото обезпечение са постановени в деня на подаване на
молбата в съда, която хипотеза изрично е предвидена в Тълкувателно
решение № 6/2013 от 14.03.2014 г., по т.д. № 6/2013 г.  на ВКС – ОСГТК. По
други дела, като начален момент на срока за предявяване на иска е посочена
датата на постановяване на определението за допускане на обезпечението,
което е съобразено с т.1 от ТР № 6/2013 г. С оглед на констатираното ще
бъде направена препоръка общото събрание на съдиите в РС – Севлиево да
обсъди практиката на съда по обезпечителното производство по отношение
определянето на началния момент, от който започва да тече срокът по
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чл.390, ал.3, изр.1 ГПК за предявяване на бъдещ иск и да приеме решение за
уеднаквяването й, като се съобрази и с тълкувателното решение на ВКС –
ОСГТК.

Съдът следи служебно за спазване на определения срок за предявяване
на обезпечения бъдещ иск и при неизпълнение на задължението по чл.390,
ал.3, изр.2 ГПК от страна на молителя, допуснатото обезпечение служебно
се отменя своевременно, за което се уведомява по надлежен ред молителя.
По повечето дела молителите са представили доказателства за предявяване
на обезпечените искове в определения им срок.

Своевременно са постановени определенията за отмяна на
обезпечението при постигнато извънсъдебно споразумение, като в един
случай липсва диспозитив за обезсилване на издадената обезпечителна
заповед. Незабавно и по надлежния ред са администрирани молбите от
длъжника за отмяна на обезпечението по чл.402 ГПК и от молителя за
освобождаване на внесената парична гаранция.

Заповедните производства са с най - голям дял в общия брой на
гражданските дела през проверявания период в РС - Севлиево.
Констатирана беше изключително добра практика по администриране на
заповедните производства и приключването им в кратки срокове. Освен, че
са се произнасяли своевременно, по всички дела съдиите са извършили
проверка относно местната подсъдност. Всички постановени актове са
съобразени с изискванията на закона относно форма и съдържание.

Делата по чл.410 ГПК и по чл.417 ГПК са образувани като частни
граждански дела, в деня на постъпване на заявлението и са разпределени на
същата дата, автоматично, между всички присъстващи граждански и
наказателни съдии, при изключване на отсъстващите по обективни причини
съдии.  По проверените заповедни дела, с оглед изискването на чл.411, ал.1
ГПК, е извършена служебна проверка по спазване на изискването за
местната подсъдност чрез справка в НБДН относно адресите на длъжника. В
деня на определянето на докладчика е постановявано разпореждане,
съдържащо се в печат по утвърден образец, поставен върху първата
страница на заявлението, да се извърши служебна справка в НБДН относно
адреса на длъжника. Проверките са извършени в срока по чл.411 ГПК, във
всички случаи в деня на разпореждането. Спазена е местната подсъдност.

По всички проверени дела, заповедта за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК е издадена в срока по ал.2, вр. ал.1 на чл.411
ГПК. При връчване на заповедта за изпълнение на длъжника при условията
на чл.47 ГПК съдията е давал указания на заявителя за възможността да
предяви иск за вземането си. В съдебния акт съдията е указвал срока за
предявяване на иска, задължението за довнасяне на дължимата такса, за
представяне на доказателства за предявяване на иска в определения срок,
както и законовите последици при бездействие. При подадено в срок
възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение по чл.414а
ГПК, съдията е давал указания на заявителя да даде становище по
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възражението, като в разпореждането е указвал срока за представянето му и
законовите последици при неизпълнение на указанията. Съдиите са се
произнасяли с разпореждане по чл.415 ГПК в много кратки срокове в
хипотезата на чл.415, ал.1, т.2 ГПК, когато се следи изтичането на срока, от
2 до 5 дни.

В срокове от 5 дни до 1 месец от изтичане на определения срок за
заявителя, от когото не са постъпили доказателства за предявяване на иск,
съдът е обезсилил издадената заповед за изпълнение по чл.410 ГПК и е
прекратил заповедното производство. При неподадено в срок становище от
заявителя по чл.414а, ал.3 ГПК, съдът своевременно е обезсилил издадената
заповед за изпълнение по чл.410 ГПК.

Когато възражение не е подадено в срок, съдът е постановил изрично
разпореждане за издаването на изпълнителен лист. По всички дела са
правени надлежни отбелязания за издадения изпълнителен лист върху
заповедта за изпълнение и за сумата, за която е издаван, съгласно чл.416,
изр.2 ГПК.

По проверените дела са приложени решенията по гражданските
искови производства. След влизане в сила на съдебното решение за
установяване на вземането, и заповедта за изпълнение е влязла в сила,
исковият съд е постановил разпореждане за издаването на изпълнителен
лист. Издаването му е надлежно отбелязано върху заповедта за изпълнение
по чл.410 ГПК.

По всички проверени дела заповедта за незабавно изпълнение на
парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК е постановена в
установения процесуален срок по чл. 411, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК – три дни от
подаване на заявлението. Незабавно или най-късно на следващия ден е
издаден и изпълнителен лист, за което е извършено надлежно отбелязване
върху заповедта за изпълнение и документа, въз основа на който се търси
изпълнението, по всички дела.

При проверката на отделните групи дела се констатира, че някои съдии
постановяват ръкописни съдебни актове по движението на делата, не
особено четливи, върху постъпили по делото книжа, без изискуемата форма
и съдържание на акта. Проверяващият екип ще препоръча съдебните актове,
включително и тези, постановени в закрито заседание, да се изготвят на
компютър, за да могат да бъдат присъединявани към електронните досиета
на делата, за избягване на евентуални неточности и пропуски от страна на
съдебните служители при изпълнението им и за улеснение на страните.

Проверката констатира отлични резултати в работата на съда по
гражданските дела, разгледана през показателя срочност при
постановяване на съдебните актове. В Районен съд – Севлиево няма
постановени решения след едномесечния срок по чл.235, ал.5 ГПК или
след двуседмичния срок по чл.316 ГПК, или необявени съдебни актове
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по гражданските дела, образувани или обявени за решаване през 2018 г.
и 2019 г. Гражданските дела с кратки процесуални срокове за
разглеждане и частните граждански дела, образувани през 2018 г. и 2019
г., са разгледани и решени в определените процесуални срокове.

В Районен съд – Севлиево няма отстрочени безпричинно открити
съдебни заседания по граждански дела през 2018 г. и 2019 г., като това е
допускано по изключение. Отсрочването или пренасрочването на с.з. се
извършва своевременно. Причините са обективни, част от които касаят
процесуалното поведение на страните или други участници в гражданския
процес - молба от страна или нейния адвокат, която е уважена; молба от
вещото лице или поради замяната му с друго. Друга причина за непроведени
о.с.з. са извършени преди това процесуални действия от съдията, отменящи
провеждането на с.з. на определената дата, поради оттегляне от иска, молба
за спиране на делото по общо съгласие на страните, оставяне на исковата
молба без движение. Съдебни заседания са отсрочени и поради отсъствие на
съдията докладчик, който е служебно ангажиран с участие в семинар.
Производството по делата не е забавено по причина на отсрочването,
следващите съдебни заседания са проведени от 1 до 3 седмици.

 През 2018 г. общият брой отводи по граждански дела в РС – Севлиево
е 53, а през 2019 г. – 32. Основанието за по-голямата част постановени
отводи е чл.22, ал.1, т.6 ГПК. По 5 дела през 2018 г. и през 2019 г., при
направен самоотвод от разглеждане на делото от всички съдии в РС –
Севлиево, производството по делото е прекратено и е изпратено на ОС –
Габрово за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
Констатираха се еднозначни мотиви за конкретните отводи по делата.
Всички съдии са се отвеждали, когато страна по делото е бил адвокат,
когото съдиите лично познават и са в колегиални отношения, както и когато
страна е бил съдия в РС – Габрово, с когато са в постоянни служебни или
колегиални отношения. Причина за отвода на всички съдии са също и
създадените добри колегиални и лични отношения със съдиите от Районен
съд - Габрово, който е ответник по дело. Преобладаващо отводите са
мотивирани с близко познанство, лични, колегиални, приятелски или
съседски отношения със страна по делото или нейни близки роднини.
Проверката на отводите установи, че няма извършени безпринципни откази
от разглеждане на дела. Отводите на съдиите са обосновани и точно
мотивирани, с посочване на конкретни обстоятелства, пораждащи съмнения
в безпристрастността на съдията.

         Дадените по-долу препоръки, съобразно правомощията на ИВСС по
чл.58 ЗСВ, с оглед констатирани частични пропуски по отделните видове
граждански дела, целят да се постигне още по-голяма прецизност и качество
на много добрата работа.
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Въз основа на направените констатации и изводи и на основание
чл.58, ал.2 ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните ПРЕПОРЪКИ:

 I. И.ф. административен ръководител – председател на Районен съд
– Севлиево да упражни правомощията си по чл.80, ал.1 ЗСВ, като
предприеме мерки относно:

1. Да се предприемат подходящи мерки за документиране на
справките за обуславящите производства във връзка с администриране на
спрените дела.

   2. Да предприеме мерки за преодоляване на недобрата практика за
постановяване на съдебни актове в закрито съдебно заседание по
движението на делата, без изискуемата форма и съдържание на акта,
изписвани ръкописно и нечетливо, и с цел изготвянето им на компютър.

II. И.ф. административен ръководител – председател на Районен
съд – Севлиево да упражни правомощията си по чл. 80, ал.1, т.3 ЗСВ,
като свика общо събрание на съдиите от РС - Севлиево, на което:

1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената комплексна
планова проверка в съда, възложена със заповед № ПП-20-36/27.07.2020 г.
на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

2.  Да се обсъди, обобщи и уеднакви практиката на съда по
обезпечителното производство по отношение определянето на началния
момент, от който започва да тече срокът по чл.390, ал.3, изр.1 ГПК за
предявяване на бъдещ иск.

ІІІ. Съдиите от Районен съд – Севлиево да постановяват изричен
съдебен акт за назначаване на особен представител на ответника в
процедурата по чл.47, ал.6 ГПК.

  Срок за изпълнение на препоръките:

  На основание чл.58, ал.2 ЗСВ определям двумесечен срок, считано от
получаване на настоящия акт, за изпълнение на препоръките, с изключение
на препоръката по т. ІІІ., за която съобразно закона срокът е постоянен.

 На основание чл.58, ал.3 ЗСВ, настоящият акт да се изпрати на и.ф.
председател на Районен съд – Севлиево, който в едноседмичен срок следва
да запознае с него проверяваните съдии и да уведоми незабавно главния
инспектор за изпълнението на задължението си, като изпрати и списък с
дата и подпис на всеки от проверяваните съдии.

 В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на
препоръките, на основание чл.58, ал.2, във вр. с ал.4 ЗСВ, и.ф. председател
на Районен съд – Севлиево да уведоми главния инспектор на Инспектората
към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки.



Cnel I{3TLIqaHe Ha cpoKa uo qn.58, aJr.3, r'rsp.2-po 3CB - rpu nrrca Ha

TIOCTIbTTI,TJII'I Bb3PAX(Elf.l1lfl,, A IIPU IOCTbTII{JIKI TAKT4BA, CJIEA NPOI43HAC'HETO HA

rJraBHHr r4HcrreKTop Ha tr{BCC no rflx - Kotlue or aKTa, BeAHo c Bb3paxe}lllflTa u

perrreHgrra rro r-rrx Ha rrraBHr{Jr r{HcrreKTop lnpu rrocrbrllllrll Bb3pa]Kerruxl Aa ce

r{3rrparrr Ha eneKTpoHeH HocLrreJI Ha npeAceAarenr ua OrplxeH cbA - fa6poro
[r Ha rrpeAceAarencTBarlll4f, csAuficxara KoJreru-a Ha Bucurvrfl cl5ple6e. cbBer.

I4HCTIEKTOP:

/ TIOEO
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