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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетата
годишна програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2021 г. и на
основание заповед № ПП-21-4/22.04.2021 г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши комплексна планова
проверка в Районен съд – Попово, с обхват на проверката-организацията по
образуването, движението и приключването на гражданските дела,
образувани в периода 01.01.2019 г. - 31.12.2020 г., както и на неприключени
към момента на проверката производства, образувани преди 01.01.2021 г. в
Районен съд - Попово.

Проверката се извърши от инспектор Генади Георгиев и експертите:
Теодора Телбизова и Соня Кочова в периода 26.04.2021 г. -29.04.2021 г. на
място в ИВСС чрез изискване и проверка на граждански дела и  информация
за организацията по образуването, движението и приключването на
гражданските дела, образувани в периода 01.01.2019 г. - 31.12.2020 г., както и
на неприключени към момента на проверката производства, образувани
преди 01.01.2021 г. в Районен съд - Попово.

Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Районен съд – Попово, както
и проверка на организацията по образуването и движението на гражданските
дела и приключването им в установените срокове, както и неприключили към
момента на проверката производства.

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

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено
проучване на делата и деловодните книги, анализ на документацията и
справки от електронната деловодна система, годишните отчетни доклади за
2019 г. и 2020 г.

І.ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТАДЕЙНОСТНА
СЪДА

1.Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността.

Административен ръководител-председател на Районен съд – Попово
през 2019 г. и 2020 г. е съдия Маринела Георгиева Стефанова, избрана за
втори мандат на длъжност „административен ръководител-председател на
Районен съд – Попово“ с решение по протокол № 25/14.07.2020 г. на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
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2.Щатна осигуреност на съда.
Магистрати

В Районен съд – Попово през 2019 г. и 2020 г. щатното разписание
включва 4 щатни длъжности „съдия“, заети както следва: „Административен
ръководител – председател“ – 1 и съдии – 3. И през двете години в съда са
били заети и четирите щатни бройки за съдия.

Правораздавателната дейност в съда се осъществяваше от съдиите
Маринела Стефанова, Поля Павлинова, Явор Томов и Хрисимир Пройнов.

№ Имена длъжност Юрид./ съдийски
стаж към 31.12.2020г.

1. Маринела Георгиева
Стефанова

Адм.р-л-
председател

15г. и 8 м./13 г. и 2 м.

2. Явор Пламенов Томов Съдия в РС 21г. и 5 м./17 г.
3. Поля Павлинова Иванова Съдия в РС 16г. и 7 м./13 г. и 2 м.
4 Хрисимир Пройнов Съдия в РС 14г. и 5м. /7г. и 6м.

В съда има условно разделение на граждански и наказателни състави. През
2019г. и 2020 г. наказателни дела са разглеждани от съдиите Явор Томов,
Маринела Стефанова и Хрисимир Пройнов, а граждански дела се
разглеждани от съдиите Маринела Стефанова, Поля Павлинова и Хрисимир
Пройнов.

С цел постигане на приблизително еднаква натовареност на съдиите в
разглеждане на делата, образувани по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК участва и
съдия Явор Томов, а съдия Поля Павлинова участва в ЧНД-Разпити.

Съдия Павлинова, съдия Стефанова и съдия Пройнов, освен задълженията
си по делата са извършвали и заместване на съдията по вписванията в
Районен съд - Попово, в случай на отсъствие, като заместването се определя с
нарочна заповед на председателя на съда.

Съдебни служители

Одобреното щатно разписание на Районен съд – Попово за 2019 г. и 2020
г. включва 19 щатни бройки съдебна администрация, която се състои от:
административен секретар; системен администратор; главен счетоводител;
съдебен статистик-касиер; четирима секретар - протоколисти; трима
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деловодители; двама деловодители в СИС; архивар; деловодител-
регистратура и бюро съдимост; призовкар; двама призовкар-чистачи;
работник, поддръжка сгради-огняр.

През разглеждания период в Районен съд – Попово няма незаета щатна
длъжност за съдебен служител.

3.Материална база и техническа обезпеченост.

Сградата на съда е построена през 1936-1937г., и е с квадратура 413 кв.м.
Към съществуващата стара сграда има новопостроено източно крило, което
официално е открито през 2007г.

В тази връзка, районния съд е изцяло материално обезпечен. Създадена е
оптимално добра материално- битова обстановка за нормална работа, както
на съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията, които
работят сами в кабинет, така и за съдебните служители, които са
разпределени по служби.

4.Информационно обслужване и информационни технологии.

Районен съд-Попово е технически обезпечен. Компютъризирани са всички
служби и кабинети на магистрати. Компютърната мрежа е изградена изцяло и
обхваща всички служби и магистрати, което съществено улеснява дейността
на съда.

На 18.08.2020г. в Районен съд-Попово е внедрена Единната
информационна система на съдилищата ( ЕИСС), с която се работи до
17.09.2020г., след което отново е използван програмния продукт САС
“Съдебно деловодство”.

С цел подобряване управлението и работата на съда, в Районен съд -
Попово има създадена вътрешна страница на съда, или т.нар. „интранет
страница”. В нея се публикуват: заповеди на административния ръководител,
Вътрешни правила, писма и други документи. С изрична заповед на
административния ръководител-председател на съда, всички заповеди,
правила, писма и документи се публикуват на тази страница, като по този
начин същите са сведени до знанието на съдии и служители в съда. Това
позволява от една страна, да се осъществява безхартиен обмен на вътрешни
документи, касаещи работата на съда, магистратите и съдебните служители, а
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от друга страна се постига бързина при сведение и изпълнение на
съответните документи.

5.Правила за разпределение на делата. Спазване разпоредбата на
чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилищата.

Делата в Районен съд - Попово са образувани своевременно- в деня на
постъпването им или най- късно на другия ден, съгласно изискванията на
чл.35, ал.4 Правилника за администрацията на съдилищата.

Делата се разпределят от Административния ръководител -председател, а
при негово отсъствие от съдия Поля Павлинова.

Делата в съда се разпределят чрез внедрения през 2015г. софтуерен
продукт-Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД),
разработена от „Смарт Системс 2010” ЕООД, при строго спазване на
принципа за случайно разпределение на делото, предвиден в чл.9 ЗСВ.

Достъпът до програмата се осъществява с Квалифициран електронен
подпис (КЕП), потребителско име и парола, които се въвеждат всеки път при
отваряне на програмата. Софтуерът осигурява прозрачност на
разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е
разпределено.

В периода от 18.08.2020г. до 17.09.2020г. делата се разпределяха чрез
въведената Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС), но
поради затруднения и проблеми в работата с тази система, Районен съд-
Попово предвид дадената му възможност от ВСС е предпочел да продължи
дейността си използвайки Централизираната система за разпределение на
делата (ЦСРД) и САС.

Към всяко ново постъпило дело се прилага протокол на хартиен носител
от програмата за случайно разпределение на делата за извършеното
разпределение, ежедневно се извършва разпечатка на протоколите от
разпределените дела, която се обособява в отделен том за всяка календарна
година.

Процесът на разпределение е уреден с Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата, на осн.чл.9 ЗСВ, утвърдени със заповед
37/03.07.2017г. на Председателя на съда, и публикувани на интернет
страницата на съда.

Въвеждането на такива правила има за цел ефективно приложение на
принципа на случайния избор и невъзможност за манипулиране на процеса за
разпределение на делата; правилно администриране на делата и повишаване
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ефективността на работата на съда; отчитане особеностите на отделните
видове дела и равномерност при разпределението им и гарантиране на
прозрачност, безпристрастност и обективно правосъдие.

Делата в програмата за случайно разпределение на делата са отделени по
кодове и групи.

С решение на ВСС от 16.12.2015г. са приети Правила за оценка на
натовареността на съдиите (ПОНС), които са в сила от 01.04.2016г. В тази
връзка от 01.04.2016г. в съда е въведена Система за измерване натовареността
на съдиите (СИНС), в която система всяко едно дело се отчита с коефициент
за тежест.

В Районен съд-Попово е изготвен график, както за провеждане на съдебни
засадения, така и график за дежурства.

В Районен съд-Попово има приети и Вътрешни правила за заместване на
съдия-докладчик по време на негово отсъствие, имащи за цел да уредят
заместването на съдия-докладчик, когато той отсъства, поради ползване на
платен годишен отпуск, отпуск по болест, при командировка, или други
причини.

Въведен е електронен регистър на отводите и самоотводите в районния
съд, който се води заедно с регистър на хартиен носител. В отделна папка се
съхраняват всички отводи и самоотводи, като към тях се прилагат
определенията на съдията -докладчик. Към отводите се прилага и копие от
протокола за случайно разпределение и преразпределение на делото.

В Районен съд-Попово е създаден и електронен регистър на издадените
изпълнителни листи.

От 2016г. всяко едно от образуваните в съда дела има създадена и
попълнена електронна папка, съдържаща всички постъпващи в съда
документи и доказателства по делото, както и всички актове на съда в т.ч. и
на по-горните инстанции.

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по
протокол № 22 от 09.07.2019 г. е възложено на ИВСС на основание чл. 54,
ал.1, т.2 и т. 5 ЗСВ да проверява и организацията по образуването на делата
при строго спазване на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за
администрацията в съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и
статистическите данни на съответния орган на съдебната власт. Във връзка с
това от Районен съд – Попово е изискана информация, след предоставянето
на която се установи, че през 2019 г. и 2020 г. не са били образувани частни
граждански и търговски дела по молби за издаване на изпълнителен лист по
влязло в  законна сила решение, молби за допускане на обезпечение по висящ
иск, молби за отмяна на допуснато обезпечение или освобождаване на
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гаранция или за замяна на обезпечителни мерки по дело, по което е
допуснато обезпечение, искане за спиране на изпълнението на изпълнителни
дела, образувани по актове, постановени по реда на чл. 417 ГПК, частни
жалби по чл. 413, ал.1 и чл. 419, ал.1 ГПК, подадени едновременно с
възражението по чл. 423, ал.1 ГПК, искания от НБПП, молби за
освобождаване от държавни такси и разноски, молби за удостоверяване
наличие/липса на висящи производства срещу молителя, частни жалби срещу
определение по чл. 248 ГПК, когато има постъпила въззивна или касационна
жалба срещу решението, молби за тълкуване на решение, за издаване на
дубликат от унищожен или изгубен изпълнителен лист, при отсрочване или
разсрочване изпълнението на решението, в случаите на обезсилване на
решението за изплащането на уравненията на дяловете и обезсилване на
решение по чл. 362, ал.2 ГПК, както и по всички молби по вече образувани
дела. При проверка на описната книга, срочните книги и книгите за
закритите съдебни заседания не се установиха от посочените видове дела.
Разпоредбата на чл. 80 от ПАС се спазва стриктно.

6. Състояние и водене на деловодните книги и регистри.

Деловодните книги и регистри се водят на хартиен и/или електронен
носител, съгласно изискванията на Правилника за администрацията в
съдилищата (ПАС).

В Районен съд – Попово се водят следните деловодни книги и регистри:
-описна книга – граждански и наказателни дела - води се на електронен

и хартиен носител от съдебни деловодители;
-азбучен указател граждански и наказателни дела – води се на хартиен

носител от съдебни деловодители;
-книга за закрити и разпоредителни заседания граждански и

наказателни дела– води се на хартиен носител от съдебни секретари;
-регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 ГПК – води се на

електронен и хартиен носител от деловодител граждански дела;
-книга за открити съдебни заседания – граждански и наказателни дела

– води се на електронен и хартиен носител от съдебни секретари;
-регистър по ЗЗДН – води се на електронен и хартиен носител  от

граждански деловодители;
-книга за приемане и отказ от наследство – води се на хартиен носител

от деловодител – регистратура;
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-регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси и
суми, присъдени в полза на съдебната власт - води се електронен и хартиен
носител от съдебен архивар;

-архивна книга – води се на електронен и хартиен носител от съдебен
архивар;

-регистър на отводите и самоотводите – води се на хартиен и
електронен носител от системният администратор;

-входящ дневник – води се на електронен и хартиен носител от
деловодител – регистратура;

-изходящ дневник – води се на електронен и хартиен носител от
деловодител – регистратура;

-разносна книга – води се на хартиен носител от деловодител –
регистратура;

-книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа – води
се на електронен и хартиен носител от съдебни призовкари;

-описна книга на призовкаря – води се на електронен и хартиен носител
от съдебни призовкари;

-регистър на заявленията за достъп до обществена информация – води
се на хартиен носител от деловодител – регистратура;

-регистър по ЗЕС – на хартиен носител – води се от деловодител –
регистратура;

-книга за веществените доказателства – на хартиен носител, води се от
съдебен деловодител – наказателни дела;

-книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения – води се на хартиен носител от съдебен архивар;

-книга за обжалваните дела граждански и наказателни  – води се на
хартиен носител от съдебен архивар;

-регистър / дневник / на съобщенията за прекратен граждански брак.
Всички книги и регистри се водят редовно, попълнени са коректно и

четливо с изискуемата информация. Деловодните книги се водят правилно,
съгласно изискванията на ПАС.

7.Извършени проверки на Районен съд - Попово от Окръжен съд –
Търговище:

На основание заповед № АЗ-1/03.01.2020 г. на председателя на
Окръжен съд-Търговище е извършена проверка на организацията на
дейността на съдиите при Районен съд – Попово за периода 01.01.2019 г. –
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31.12.2019 г. Общият извод при извършената проверка от Окръжен съд -
Търговище е за отлична организация и много добра работа на съдиите и
съдебните служители. Като препоръка е посочено да се има предвид,
направените от проверяващите съдии препоръки, а именно:

-съдиите е необходимо да дисциплинират страните, за да не се стига до
отлагане, при които това е било възможно това да се избегне;

-съдия Пройнов следва да извършва по-задълбочено проучване на
делата и по предварителната работа по тях още с постъпването на исковите
молби.

8. Извършени проверки на Районен съд – Попово по граждански
дела от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Със заповед № ПП-01-27/13.03.2014 г. на главния инспектор на ИВСС е
извършена комплексна планова проверка на Районен съд - Попово по
образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2012 г. и
2013 г. За резултатите от проверката е изготвен акт със следните препоръки:

- да се предприемат необходимите мерки относно стриктно спазване на
срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК при обявяване на решенията;

- да се предприемат необходимите мерки относно своевременно
администриране на делата и постъпващите по тях книжа от съответния съдия
– докладчик;

- да се обсъди изработването и уеднаквяването на постановените в
закрито съдебно заседание актове – разпореждания и определения по чл. 129,
чл. 131 и др. ГПК;

- да се отстрани и преодолее създалата се практика, разпореждането за
оставяне на делото без движение и разпореждането по чл. 131 ГПК, да се
изписват ръкописно върху печатно изработена бланка – антетка, поставена в
началото на делото, което прави постановения акт непълен и немотивиран,
нарушаващ изискването на чл. 254, ал. 2 ГПК;

- да се набележат мерки за подобряване на административно –
деловодното оформяне на книгите и по – специално на книгата от откритите
съдебни заседания, която следва да се оформи надлежно и да се подвърже.

9.Заповеди на административния ръководител по организацията и
дейността на проверявания орган.

За организиране на административната дейност на съда, както и за
подобряване срочността по движението и приключването на делата,
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административния ръководител-председател на Районен съд – Попово е издал
редица заповеди:

Ежемесечно е издавана заповед относно дежурствата на съдиите,
съдебните секретари и деловодителите от Районен съд – Попово през
неработните (празнични и почивни) дни през съответния месец.

При ползване на платен годишен отпуск на съдия, който е дежурен е
издавана заповед, с която текущия доклад на съдията се докладва на друг
съдия.

При ползване на платен годишен отпуск от председателя на съда е
издавана заповед, с която е възлагано на съдия да разпределя, постъпващите
дела чрез Централизираната система за разпределение на делата.

През 2020 г. във връзка с дадени препоръки по т. 31 от Протокол № 8,
от заседание, проведено на 10.03.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС и с
цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 е издадена
заповед № 21/11.03.2020 г., с която в периода 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
насрочените в открито съдебно заседание дела, извън визираните в
разпоредбата на чл. 329, ал. 3 ЗСВ се отсрочват по преценка на съответния
съдия –докладчик. Със заповед № 30/10.04.2020 г. е удължен горепосоченият
период до 13.05.2020 г. Със заповед № 34/30.04.2020 г. е постановено
връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата да се
извършва по телефон или по електронен път.

Със заповед № 50/30.06.2020 г. е утвърден график за ползване на
платения годишен отпуск през летния период на календарната 2020 г.

Със заповед № 67/17.09.2020 г., считано от 18.09.2020 г. е
преустановено използването на „Единната информационна система на
съдилищата“ и считано от същата дата е възстановена функционалността на
Програма „САС“ Съдебно деловодство в Районен съд – Попово за работа на
всички съдии и съдебни служители.

10. Обучения и семинари през проверявания период.

-съдия Хрисимир Пройнов: „Международно сътрудничество по
наказателни дела“;“Актуални промени в заповедното производство“

-съдия Явор Томов: „Гражданско правни аспекти на телестните
увреждания“;“Изследване на алкохол и наркотични вещества при водачи на
МПС: експертизи, проблеми и практики“
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ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА.

1.Образуване на гражданските дела.

Всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор
при разпределение на делата, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 и ал. 2
ЗСВ. Делата се докладват на председателя на съда за образуване, след което
се разпределят от него, а при негово отсъствие – от заместващия го съдия,
определен със заповед на председателя на съда. Към всяко дело се прилага
протокол от разпределението. След разпределението им делата се докладват
на определения съдия – докладчик в същия ден или най – късно на следващия
ден. Делата се разпределят по входящ номер, според поредността на
постъпването им.

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на Районен съд – Попово.

2.Обща натовареност на съда, продължителност на производствата
и натовареност на съдебните състави.

2.1.Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата.

През 2019 г. в Районен съд –Попово са постъпили общо 1162
граждански дела. Висящите в началото на годината дела са  били 113 дела,
или всичко дела за разглеждане през 2019 г. – 1275. Свършените през
годината са 1149 дела или 90,11 %. В 3-месечен срок са свършени общо 1092
дела или 95% дела. Висящи в края на годината – 126 дела.

Натовареност по щат спрямо общо делата за разглеждане през 2019 г. в
Районен съд-Попово е 32.69 месечно.

Щатната натовареност спрямо свършените делата за 2019г. в Районен съд-
Попово е 29.56 броя дела.

През 2019 г. на работа са били целогодишно четирима магистрати, и са
отработени общо 48 човекомесеци, поради което действителната
натовареност в Районен съд - Попово спрямо делата за разглеждане и спрямо
свършените дела е еднаква.

През 2020 г. в Районен съд –  Попово са постъпили общо 955
граждански дела. Висящите в началото на годината дела са били 126 дела,
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или всичко дела за разглеждане през 2020 г. – 1081 дела. Свършените през
годината са 955 дела или 88,34 %. В 3-месечен срок са свършени общо 886
дела или 93%. Висящи в края на годината – 126 дела.

Натовареност по щат спрямо общо делата за разглеждане дела през 2020г.
в Районен съд-Попово е 29.71 месечно.

Щатната натовареност спрямо свършените делата за 2020г. в Районен съд-
Попово е 26.50 броя дела.

През 2020 г. на работа са били целогодишно четирима магистрати, и са
отработени общо 48 човекомесеци, поради което действителната
натовареност в Районен съд - Попово спрямо делата за разглеждане и спрямо
свършените дела е еднаква.

2.2.Натовареност на съдебните състави.

Със заповед на административния ръководител постъпилите дела в
Районен съд - Попово се разпределят както следва:

Съдия Маринела Стефанова-70% от гражданските дела, 5% от
наказателните дела и 25% от ч.гр.д. по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК;

Съдия Явор Томов- 80% от наказателните дела и 20% от ч.гр.д. по чл.410
ГПК и чл.417 ГПК;

Съдия Поля Павлинова -75% от гражданските дела и 25% от ч.гр.д. по
чл.410 ГПК и чл.417 ГПК

Съдия Хрисимир Пройнов- -55% от гражданските дела, 15% от
наказателните дела и 30% от ч.гр.д. по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК.

Съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата, по
дежурство се разпределят -АНД по УБДХ, искания от РП за вземане на
първоначална мярка неотклонение „задържане под стража”; изменение на
взета мярка неотклонение „задържане под стража”, бързи и незабавни
наказателни производства; разпити; частно- граждански-дела за издаване на
разрешения по СК, откази от наследство и др., в които дела участват всички
съдии от Районен съд – Попово. Така въз основа на това разпределение,
разгледани по съдии отделните видове дела и индивидуална натовареност на
всеки от тях е следната:

През 2019 г.:
На съдия Явор Томов са му били разпределени за разглеждане общо 302

броя дела, от които 128 ч.гр.дела и 174 броя  наказателни дела. Несвършени в
началото на периода са били 18 броя наказателни дела, или общо дела за
разглеждане през годината са били 320 дела.
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От тези дела са свършени общо 299 броя дела. От всички свършени дела
приключени в 3 - месечен срок са 292 броя. Останали са несвършени в края
на периода общо 21 броя наказателни дела.

Личната действителна натовареност на съдия Томов по отношение на
делата за разглеждане е 26.67 броя дела на месец, а тази при свършените дела
е 24.92 броя дела месечно.

Съгласно Система за измерване на натовареността на съдиите (СИНС),
натовареността на съдия Томов от разгледани дела, към 31.12.2019г. е 112.10
индекса.

На съдия Поля Павлинова са й били разпределени за разглеждане общо
366 броя, от които 4 броя наказателни дела и 362 броя граждански дела.
Несвършени в началото на периода са били 51 броя дела, или общо дела за
разглеждане през годината – 417 броя. От тези дела са свършени общо 350
броя дела. От всички свършени дела приключени в 3 - месечен срок са 327
броя. Останали несвършени в края на периода са 67 броя дела.

Личната действителна натовареност на съдия Павлинова по отношение на
делата за разглеждане е 34.75 броя дела месечно, а тази при свършените дела
е 29.17 броя дела месечно.

Съгласно Система за измерване на натовареността на съдиите (СИНС),
натовареността на съдия Павлинова от разгледани дела, към 31.12.2019г. е
150.72 индекса.

На съдия Хрисимир Пройнов са му били разпределени за разглеждане
общо 375 броя дела, от които 318 броя граждански дела и 57 броя
наказателни дела. Несвършени в началото на периода са били 39 броя дела,
или общо дела за разглеждане през годината – 414 броя. От тези дела са
свършени общо 391 броя дела. От всички свършени дела приключени в 3-
месечен срок са 367 броя. Останали несвършени в края на периода са 23 броя
граждански и наказателни дела.

Личната действителна натовареност на съдия Пройнов по отношение на
делата за разглеждане е 34.50 броя дела месечно, а тази при свършените дела
е 32.58 броя дела месечно.

Съгласно Система за измерване на натовареността на съдиите (СИНС),
натовареността на съдия Пройнов от разгледани дела, към 31.12.2019г. е
136.16 индекса.

На съдия Маринела Стефанова са били разпределени за разглеждане общо
382 броя дела, от които 354 броя граждански дела и 29 броя наказателни дела.
Несвършени в началото на периода са били 35 броя дела, или общо дела за
разглеждане през годината – 418 броя. От тези дела са свършени общо 379



14

броя дела. От всички свършени дела приключени в 3 - месечен срок са 362
броя. Останали несвършени в края на периода са 39 броя дела.

Личната действителна натовареност на съдия Стефанова по отношение на
делата за разглеждане е 34.83 броя дела месечно, а тази при свършените дела
е 31.58 броя дела месечно.

Съгласно Система за измерване на натовареността на съдиите (СИНС),
натовареността на съдия Стефанова от разгледани дела, към 31.12.2019г. е
146.01 индекса .

През 2020 г.:
На съдия Явор Томов са му били разпределени за разглеждане общо 299

броя дела, от които 99 ч.гр.дела и 200 броя наказателни дела. Несвършени в
началото на периода са били 21 броя наказателни дела, или общо дела за
разглеждане през годината са били 321 дела.

От тези дела са свършени общо 299 броя дела. От всички свършени дела
приключени в 3 - месечен срок са 280 броя. Останали несвършени в края на
периода общо 21 броя наказателни дела.

Личната действителна натовареност на съдия Томов по отношение на
делата за разглеждане е 26.75 броя дела на месец, а тази при свършените дела
е 24.91 броя дела месечно.

На съдия Поля Павлинова са й били разпределени за разглеждане общо
296 броя, от които 1 наказателно дело и 295 броя граждански дела.
Несвършени в началото на периода са били 67 броя дела, или общо дела за
разглеждане през годината- 363 броя. От тези дела са свършени общо 296
броя дела. От всички свършени дела приключени в 3 - месечен срок са 272
броя. Останали несвършени в края на периода са 67 броя дела.

Личната действителна натовареност на съдия Павлинова по отношение на
делата за разглеждане е 30.25 броя дела месечно, а тази при свършените дела
е 24.67 броя дела месечно.

На съдия Хрисимир Пройнов са му били разпределени за разглеждане
общо 352 броя дела, от които 276 броя граждански дела и 76 броя
наказателни дела. Несвършени в началото на периода са били 23 броя дела,
или общо дела за разглеждане през годината- 375 броя. От тези дела са
свършени общо 346 броя дела. От всички свършени дела приключени в 3-
месечен срок са 270 броя. Останали несвършени в края на периода са 29 броя
граждански и наказателни дела.

Личната действителна натовареност на съдия Пройнов по отношение на
делата за разглеждане е 31.25 броя дела месечно, а тази при свършените дела
е 28.83 броя дела месечно.
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На съдия Маринела Стефанова са били разпределени за разглеждане общо
329 броя дела, от които 285 броя граждански дела и 44 броя наказателни дела.
Несвършени в началото на периода са били 39 броя дела, или общо дела за
разглеждане през годината – 368 броя. От тези дела са свършени общо 331
броя дела. От всички свършени дела приключени в 3 - месечен срок са 304
броя. Останали несвършени в края на периода са 37 броя дела.

Личната действителна натовареност на съдия Стефанова по отношение на
делата за разглеждане е 30.66 броя дела месечно, а тази при свършените дела
е 27.58 броя дела месечно.

ІII. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА

1.Образувани граждански дела преди 01.01.2019г. и неприключили
към 31.12.2020 г.

От изисканите и предоставените за целите на проверката справки се
констатира, че в Районен съд – Попово за посочения период има 2
граждански дела образувани преди 01.01.2019 г. и неприключили към
31.12.2020 г.

-гр.д. № 670/2017 г. – образувано на 11.08.2017 г., предявен същия ден
иск по чл. 42 от ЗН и чл. 108 ЗС, на доклад на съдия Поля Павлинова,
разпределено същия ден. С разпореждане от 13.10.2017 г. е насрочено о.с.з. за
10.11.2017 г. В с.з. на 10.11.2017 г. делото е спряно на основание чл. 229, ал.
1, т. 4 до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д.
№ 461/2015 г. по описа на Районен съд – Провадия. Към момента на
извършване на проверката делото не е възобновено.

-гр.д. № 1132/2018 г. – образувано на 11.12.2018 г., предявен същия ден
иск по чл. 341 ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова, разпределено
същия ден. С разпореждане от 12.12.2018 г. исковата молба е оставена без
движение за вписване на исковата молба в СВ. С разпореждане от 17.12.2018
г. исковата молба е оставена без движение за представяне на удостоверение
за наследници. На 19.02.2019 г. постъпва молба, с приложени исканите
документи. С разпореждане от 27.02.2019 г. е указано на ищците да предявят
иска по делото срещу всички съделители, като представят и преписи от
исковата молба и доказателствата към нея за връчването им. На 19.03.2019 г.
постъпва молба с приложения в изпълнение на дадените указания. С
разпореждане от 20.03.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано препис от исковата
молба да се изпрати на ответниците за отговор. На 15.04.2019 г., 24.04.2019 г.,
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03.05.2019 г., 09.05.2019 г. и 10.05.2019 г. постъпват отговори на исковата
молба. С разпореждане от 12.08.2019 г. е указано на основание чл. 25 ЗПрП,
вр. чл. 47, ал. 6 ГПК да бъде осигурена правна помощ във вид на процесуално
представителство на ответника. С определение от 02.10.2019 г. е назначен
особен представител на ответника. С определение от 02.01.2020 г. е
насрочено о.с.з. за 11.02.2020 г. С.з. на 11.02.2020 г. е отложено за събиране
на доказателства. В. с.з. на 10.03.2020 г. делото е обявено за решаване. С
решение от 10.04.2020 г. е допусната делба между страните.

С определение от 03.09.2020 г. е насрочено о.с.з. по втората фаза на
делбата за 27.10.2020 г. С.з. на 27.10.2020 г. е отложено, поради нередовно
призоваване на страна. С.з. на 08.12.2020 г. е отложено, поради неизготвяне
на допусната съдебна експертиза. С.з. на 19.01.2021 г., 23.02.2021 г. и
06.04.2021г. са отложени за изготвяне на извънсъдебно споразумение. С.з. е
насрочено за 18.05.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Разглеждането на проверените дела е продължило повече от две години
по обективни причини. Първото дело е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК и към момента на проверката не е възстановено. Второто дело е
образувано на основание чл. 341 и сл. ГПК –делба- особено исково
производство, което се развива в две фази: по допускане на делбата и
същинско извършване на делбата. Обикновено в тези производства участват
повече от 2 страни, като в хода на процеса се налага да се извършват справки
за адресите им, евентуално конституиране на наследници на починали страни.

2.Искови производства, образувани след 01.01.2019 г., респективно
след 01.01.2020 г.

От изисканите и предоставените за целите на проверката справки се
констатира, че в Районен съд – Попово през 2019 г. са образувани 1162
граждански дела, а през 2020 г. – 966.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела:

-гр.д. № 50/2019 г. – образувано на 17.01.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 50 СК, на доклад на съдия Маринела Стефанова, разпределено
същия ден. С определение от 18.01.2019 г. е насрочено о.с.з. за 12.02.2019 г. В
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с.з. на 12.02.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
07.03.2019 г.

-гр.д. № 545/2019 г. – образувано на 03.07.2019 г., предявен на
02.07.2019 г. иск по чл. 79, ал. 1 ЗЛОД, на доклад на съдия Маринела
Стефанова, разпределено на 03.07.2019 г. С разпореждане от 22.07.2019 г. по
чл. 131 ГПК е указано препис от исковата молба да се изпрати на ответника
за отговор. На 22.08.2019 г. постъпва отговор на искова молба. С определение
от 26.08.2019  г.  по чл.  140  ГПК е изготвен проект на доклад по делото,
допусната е съдебно – икономическа експертиза и разпит на свидетели и е
насрочено о.с.з. за 24.09.2019 г. В с.з. на 24.09.2019 г. е допуснато
допълнителна задача към съдебната експертиза. В с.з. на 01.11.2019 г. делото
е обявено за решаване. Решението е обявено на 28.11.2019 г.

На 17.12.2019 г. постъпва въззивна жалба. С разпореждане от
17.12.2019 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на държавна такса.
На 08.01.2020 г. постъпва платежно нареждане за внесена държавна такса. С
разпореждане от 09.01.2020 г. е указано препис от жалбата да се връчи на
насрещната страна за отговор. На 22.01.2020 г. постъпва отговор на въззивна
жалба. С разпореждане от 23.01.2020 г. е указано делото да се изпрати на
Окръжен съд. На 24.01.2020 г. делото е изпратено на Окръжен съд –
Търговище.

-гр.д. № 339/2020 г. – образувано на 19.06.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова, разпределено
същия ден. С разпореждане от 22.06.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. С разпореждане от
24.09.2020 г. е указано на основание чл. 25 ЗПрП, вр. чл. 47, ал. 6 ГПК да
бъде осигурена правна помощ във вид на процесуално представителство на
ответника. На 14.10.2020 г. е внесено възнаграждение на особен представител
от ищеца. С разпореждане от 14.10.2020 г. е указано да се изпрати искане до
ТАК за определяне на особен представител. На 02.11.2020 г. постъпва писмо
от ТАК. С определение от 02.11.2020 г. е назначен особен представител на
ответника. На 16.11.2020 г. постъпва писмен отговор на искова молба. С
определение от 24.11.2020 г. по чл. 140 ГПК е изготвен проект на доклад по
делото и е насрочено о.с.з. за 12.01.2021 г. В с.з. на 12.01.2021 г. делото е
обявено за решаване. Решението е обявено на 21.01.2021 г.

-гр.д. № 464/2020 г. – образувано на 30.07.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 49, ал. 1 СК, на доклад на съдия Маринела Стефанова,
разпределено същия ден. С разпореждане от 31.07.2020 г. по чл. 131 ГПК е
указано препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. С
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определение от 24.09.2020 г. по чл. 140 ГПК е изготвен проект на доклад по
делото и е насрочено о.с.з. за 20.10.2020 г. В с.з. на 20.10.2020 г. е прекратено
производството на основание чл. 321, ал. 1 ГПК. На 22.10.2020 г. постъпва
частна жалба. С разпореждане от 22.10.2020 г. жалбата е оставена без
движение за отстраняване на нередовности. На 03.11.2020 г. постъпва молба
от жалбоподателя за отстраняване на нередовности. С разпореждане от
03.11.2020 г. е указано препис от жалбата да се връчи на другата страна за
отговор. С разпореждане от 20.11.2020 г. е указано делото да се изпрати на
Окръжен съд – Търговище. На 24.11.2020 г. делото е изпратено на Окръжен
съд – Търговище. С определение от 02.12.2020 г., постановено по в.ч.гр.д. №
304/2020 г. по описа на Окръжен съд – Търговище е отменено протоколно
определение от 20.10.2020 г. по гр.д. № 464/2020 г. на Районен съд – Попово
и делото е върнато на първоинстанционния съд за продължаване на
съдопроизводствените действия. На 07.12.2020 г. делото е върнато на
Районен съд – Попово. С определение от 21.12.2020 г. е насрочено о.с.з. за
19.01.2021 г. В с.з. на 19.01.2021 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 03.02.2021 г.

-гр.д. № 9/2019 г. – образувано на 04.01.2019 г., предявен същия
ден иск по чл. 49, ал. 1 СК, на доклад на съдия Поля Павлинова, разпределено
същия ден. С разпореждане от 07.01.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. С определение от
18.03.2019 г. по чл. 140 ГПК е изготвен проект на доклад по делото и е
насрочено о.с.з. за 17.04.2019 г. В с.з. на 17.04.2019 г. делото е обявено за
решаване. Решението е обявено на 17.05.2019 г.

-гр.д. № 33/2019 г. – образувано на 15.01.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова, разпределено същия
ден. С разпореждане от 17.01.2019 г. исковата молба е оставена без движение
за внасяне на държавна такса. На 11.02.2019 г. постъпва платежно нареждане
за внесена държавна такса. С разпореждане от 12.02.2019 г. по чл. 131 ГПК е
указано препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. С
определение от 31.05.2019 г. е указано на основание чл. 25 ЗПрП, вр. чл. 47,
ал. 6 ГПК да бъде осигурена правна помощ във вид на процесуално
представителство на ответника. На 19.06.2019 г. е внесено възнаграждение на
особен представител от ищеца. С разпореждане от 19.06.2019 г. е указано да
се изпрати искане до ТАК за определяне на особен представител. На
28.06.2019 г. постъпва писмо от ТАК. С определение от 01.07.2019 г. е
назначен особен представител на ответника. На 18.07.2019 г. постъпва
писмен отговор на искова молба. С определение от 08.10.2019 г. по чл. 140
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ГПК е изготвен проект на доклад по делото и е насрочено о.с.з. за 30.10.2019
г. В с.з. на 30.10.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено
на 29.11.2019 г.

- гр.д. № 68/2020 г. – образувано на 28.01.2020 г., предявен на
27.01.2020 г. иск по чл. 127, ал. 2 СК, на доклад на съдия Поля Павлинова,
разпределено същия ден. С разпореждане от 31.01.2020 г. по чл. 131 ГПК е
указано препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. С
определение от 06.07.2020 г. по чл. 140 ГПК е изготвен проект на доклад по
делото и е насрочено о.с.з. за 22.07.2020 г. На 09.07.2020 г. постъпва молба от
пълномощника на ищеца с искане за пренасрочване на с.з., поради служебна
ангажираност. С определение от 13.07.2020 г. делото е пренасрочено за
19.08.2020 г. В с.з. на 19.08.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 18.09.2020 г.

-гр.д. № 481/2020 г. – образувано на 06.08.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 49, ал. 1 СК, на доклад на съдия Поля Павлинова, разпределено
същия ден. С разпореждане от 11.08.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. На 11.09.2020 г.
постъпва отговор на искова молба. С определение от 23.10.2020 г. по чл. 140
ГПК е изготвен проект на доклад по делото и е насрочено о.с.з. за 18.11.2020
г. В с.з. на 18.11.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено
на 18.12.2020 г.

-гр.д. № 823/2019 г. – образувано на 26.09.2019 г., предявен на
25.09.2019 г. иск по чл. 45 ЗЗД, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов,
разпределено същия ден. С разпореждане от 30.09.2019 г. по чл. 131 ГПК е
указано препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. С
определение от 06.01.2020 г. по чл. 140 ГПК е изготвен проект на доклад по
делото и е насрочено о.с.з. за 06.02.2020 г. В с.з. на 06.02.2020 г. е допусната
съдебно – медицинска експертиза. В с.з. на 12.03.2020 г. делото е обявено за
решаване. Решението е обявено на 10.04.2020 г.

-гр.д. № 358/2019 г. – образувано на 09.05.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов, разпределено
същия ден. С разпореждане от 09.05.2019 г. исковата молба е оставена без
движение за внасяне на държавна такса. На 04.06.2019 г. постъпва платежно
нареждане за внесена държавна такса. С разпореждане от 07.06.2019 г. по чл.
131 ГПК е указано препис от исковата молба да се изпрати на ответника за
отговор. С разпореждане от 05.08.2019 г. е указано на основание чл. 25
ЗПрП, вр. чл. 47, ал. 6 ГПК да бъде осигурена правна помощ във вид на
процесуално представителство на ответника. На 27.08.2019 г. е внесено
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възнаграждение на особен представител от ищеца. На 27.08.2019 г. е
изпратено искане до ТАК за определяне на особен представител. На
17.09.2019 г. постъпва писмо от ТАК. С определение от 18.09.2019 г. е
назначен особен представител на ответника. На 08.10.2019 г. постъпва
писмен отговор на искова молба. С определение от 25.10.2019 г. по чл. 140
ГПК е изготвен проект на доклад по делото и е насрочено о.с.з. за 28.11.2019
г. В с.з. на 28.11.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено
на 10.12.2019 г.

-гр.д. № 18/2020 г. – образувано на 08.01.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов, разпределено
същия ден. С разпореждане от 10.01.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. На 31.01.2020 г.
постъпва отговор на искова молба. С определение от 12.02.2020 г. по чл. 140
ГПК е изготвен проект на доклад по делото и е насрочено о.с.з. за 19.03.2020
г. С разпореждане от 16.03.2020 г. предвид епидемилогичната обстановка
делото е пренасрочено за 16.04.2020 г., с последващо разпореждане от
13.04.2021 г. – пренасрочено за 04.06.2020 г. В с.з. на 04.06.2020 г. делото е
обявено за решаване. Решението е обявено на 26.06.2020 г.

На 16.07.2020 г. постъпва въззивна жалба. С разпореждане от
17.07.2020 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на държавна такса.
На 10.08.2020 г. постъпва платежно нареждане за внесена държавна такса. С
разпореждане от 11.08.2020 г. е указано препис от въззивната жалба да се
изпрати на другата страна за отговор. На 28.08.2020 г. постъпва писмен
отговор. С разпореждане от 31.08.2020 г. е указано делото да се изпрати на
Окръжен съд – Търговище. На 01.09.2020 г. делото е изпратено на Окръжен
съд – Търговище.

-гр.д. № 155/2020 г. – образувано на 21.02.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 415 ГПК, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов, разпределено
същия ден. С разпореждане от 21.02.2020 г. исковата молба е оставена без
движение за внасяне на държавна такса. На 16.03.2020 г. постъпва платежно
нареждане за внесена държавна такса. С разпореждане от 13.05.2020 г. по чл.
131 ГПК е указано препис от исковата молба да се изпрати на ответника за
отговор. С разпореждане от 13.07.2020 г. е указано на основание чл. 25
ЗПрП, вр. чл. 47, ал. 6 ГПК да бъде осигурена правна помощ във вид на
процесуално представителство на ответника. На 30.07.2020 г. е внесено
възнаграждение на особен представител от ищеца. С разпореждане от
30.07.2020 г. е указано да се изпрати искане до ТАК за определяне на особен
представител. На 24.08.2020 г. постъпва писмо от ТАК. С определение от



21

25.08.2020 г. е назначен особен представител на ответника. На 31.08.2020 г.
постъпва писмен отговор на искова молба. С определение от 16.09.2020 г. по
чл. 140 ГПК е изготвен проект на доклад по делото и е насрочено о.с.з. за
29.10.2020 г. На 13.10.2020 г. постъпва молба от вещото лице за
пренасрочване на делото, поради служебна ангажираност. С разпореждане от
14.10.2020 г. делото е пренасрочено за 29.10.2020 г. На 21.10.2020 г. постъпва
молба от вещото лице за пренасрочване на делото, поради служебна
ангажираност. С разпореждане от 22.10.2020 г. делото е пренасрочено за
26.11.2020 г. В с.з. на 26.11.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 29.12.2020 г.

КОНСТАТАЦИИ:

          Проверените дела са образувани обикновено в деня на постъпване на
исковата молба или най-късно на следващия ден в съда и са своевременно
администрирани. Към всяко дело има приложен протокол за  избор на
докладчик.
          Проверка по редовността на исковата молба е извършвана
своевременно, най-късно в 3-дневен срок от образуването на делото, по
изключение по-дълъг през съдебната ваканция. Определението по чл. 140
ГПК е постановявано обикновено в срок до 14 дни от постъпването на
отговора на исковата молба, по изключение и в по-дълъг срок, като това се
дължи на ползване на отпуск или съдебна ваканция. Първото по делото с.з. е
насрочвано в срок до 1 месеца след постановяване на определението по чл.
140 ГПК.
          Постъпващите по делата книжа са администрирани своевременно.
Съдът се е произнасял своевременно, по процесуалните искания на страните
по делата. Разпорежданията за връчване на препис от исковата молба по чл.
131 ГПК са постановявани обикновено в 3-дневен срок след постъпването на
исковата молба, по изключение в по-дълъг срок през съдебната ваканция.
          По всички проверени дела са изготвяни проекти за доклади, съобщени
на страните с определението по чл. 140 ГПК.
          Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание, по
изключение в 2 съдебни заседания за събиране на доказателства и изготвяне
на експертизи.
          По проверените дела проверката констатира, че производството е
протекло в рамките на 1 - 3 месеца, по изключение – в рамките на 4 месеца,
във връзка с епидемилогичната обстановка.
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Постъпилите въззивни жалби и частни жалби са своевременно
администрирани.

3.Незавършени производства към момента на проверката.

Проверени по разпечатки от деловодната система бяха следните дела:
-гр.д. № 670/2017 г. – образувано на 11.08.2017 г., предявен същия ден

иск по чл. 42 от ЗН и чл. 108 ЗС, на доклад на съдия Поля Павлинова,
разпределено същия ден. С разпореждане от 13.10.2017 г. е насрочено о.с.з. за
10.11.2017 г. В с.з. на 10.11.2017 г. делото е спряно на основание чл. 229, ал.
1, т. 4 до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д.
№ 461/2015 г. по описа на Районен съд – Провадия. Към момента на
извършване на проверката делото не е възобновено.

-гр.д. № 1132/2018 г. – образувано на 11.12.2018 г., предявен същия ден
иск по чл. 341 ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова, разпределено
същия ден. С разпореждане от 12.12.2018 г. исковата молба е оставена без
движение за вписване на исковата молба в СВ. С разпореждане от 17.12.2018
г. исковата молба е оставена без движение за представяне на удостоверение
за наследници. На 19.02.2019 г. постъпва молба, с приложени исканите
документи. С разпореждане от 27.02.2019 г. е указано на ищците да предявят
иска по делото срещу всички съделители, като представят и преписи от
исковата молба и доказателствата към нея за връчването им. На 19.03.2019 г.
постъпва молба с приложения в изпълнение на дадените указания. С
разпореждане от 20.03.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано препис от исковата
молба да се изпрати на ответниците за отговор. На 15.04.2019 г., 24.04.2019 г.,
03.05.2019 г., 09.05.2019 г. и 10.05.2019 г. постъпват отговори на исковата
молба. С разпореждане от 12.08.2019 г. е указано на основание чл. 25  ЗПрП,
вр. чл. 47, ал. 6 ГПК да бъде осигурена правна помощ във вид на процесуално
представителство на ответника. С определение от 02.10.2019 г. е назначен
особен представител на ответника. С определение от 02.01.2020 г. е
насрочено о.с.з. за 11.02.2020 г. С.з. на 11.02.2020 г. е отложено за събиране
на доказателства. В. с.з. на 10.03.2020 г. делото е обявено за решаване. С
решение от 10.04.2020 г. е допусната делба между страните.

С определение от 03.09.2020 г. е насрочено о.с.з. от втората фаза на
делбата за 27.10.2020 г. С.з. на 27.10.2020 г. е отложено, поради нередовно
призоваване на страна. С.з. на 08.12.2020 г. е отложено, поради неизготвяне
на допусната съдебна експертиза. С.з. на 19.01.2021 г., 23.02.2021 г. и
06.04.2021г. са отложени за изготвяне на извънсъдебно споразумение. С.з. е
насрочено за 18.05.2021 г.
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-гр.д. № 794/2019 г.-образувано на 10.09.2019 г., предявен на 09.09.2019
г. иск по чл. 32, ал. 2 ЗС, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
разпореждане от 13.09.2019 г. исковата молба е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. На 30.09.2019 г. постъпва молба с уточнения.
С разпореждане от 30.09.2019 г. е допуснато осигуряване на правна помощ
във вид на процесуално представителство на ответника. С определение от
30.10.2019 г. е назначен особен представител на ответника и е указано препис
от исковата молба да се връчи за отговор. На 15.11.2019 г. и 02.12.2019 г.
постъпват писмени отговори. С определение по чл. 140 ГПК е насрочено
о.с.з. за 20.02.2020 г. С.з. на 20.02.2020 г. е отложено за изготвяне на съдебно
– техническа експертиза. С разпореждане от 18.03.2020 г. с.з. е пренасрочено
за 30.04.2020 г., пренасрочено с разпореждане от 22.04.2020 г. за 25.06.2020 г.
В с.з. на 25.06.2020 г. е конституирана страна в процеса. В с.з. на 15.07.2020 г.
е отложено за събиране на доказателства. В с.з. на 10.09.2020 г. е отложено за
изготвяне на поставена допълнителна задача към съдебната експертиза. С.з.
на 27.10.2020 г. е отложено за събиране на доказателства. С.з. на 26.11.2020 г.
е отложено, поради неявяване на страна. С разпореждане от 29.12.2020 г. с.з.
е пренасрочено за 25.02.2021 г. В с.з. на 25.02.2021 г. делото е обявено за
решаване. С определение от 23.03.2021 г. е отменен дадения ход по същество,
възобновено е производството и е насрочено о.с.з. за 22.04.2021 г. В с.з. на
22.04.2021 г. делото е обявено за решаване.

-гр.д. № 817/2019 г. – образувано на 24.09.2019 г., предявен в същия ден
иск по чл. 108 ЗС, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С разпореждане
от 25.09.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. На 05.11.2019 г. постъпва писмен отговор.
С разпореждане от 08.11.2019 г. е допуснато осигуряване на правна помощ
във вид на процесуално представителство на един от ответниците. С
определение от 13.01.2020 г. е назначен особен представител на ответника и е
указано препис от исковата молба да се връчи за отговор. На 27.01.2020 г.
постъпва писмен отговор. С определение от 25.02.2020 г. по чл. 140 ГПК е
насрочено о.с.з. за 07.04.2020 г. С разпореждане от 16.03.2020 г. делото е
пренасрочено за 05.05.2020 г., пренасрочено с разпореждане от 23.04.2020 г.
за 09.06.2020 г. С.з. на 09.06.2020 г. и 28.07.2020 г. са отложени по молба на
страна. С.з. на 01.09.2020 г. е отложено за събиране на доказателства. С.з. на
05.10.2020 г. е отложено за събиране на доказателства. С.з. на 20.10.2020 г. и
24.11.2020 г. са отложени за изготвяне на експертиза. С.з. на 12.01.2012 г. и
23.02.2021 г. са  отложени за събиране на доказателства. В с.з. на 09.04.2021
г. делото е обявено за решаване.
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-гр.д. № 1130/2019 г. – образувано на 20.12.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 79 и чл. 85 ЗЗД, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
разпореждане от 06.01.2019 г.  исковата молба е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. На 21.01.2020 г. постъпва молба за
отстраняване на нередовности. С разпореждане от 31.01.2020 г. исковата
молба повторно е оставена без движение за отстраняване на нередовности. На
21.02.2020 г. постъпва молба за отстраняване на нередовносни. С
разпореждане от 26.04.2021 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответниците за отговор.

-гр.д. № 1121/2019 г. – образувано на 17.12.2019 г., предявен на
16.12.2019 г. иск по чл. 49 СК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
разпореждане от 18.12.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответниците за отговор. На 04.02.2020 г. постъпва
писмен отговор. С определение от 26.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен
доклад по делото и е насрочено о.с.з. за 02.06.2021 г. С определение от
25.05.2021 г. е прекратено производството поради оттегляне на иска.

-гр.д. № 1003/2019 г. – образувано на 14.11.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 124 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
18.11.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. На 27.12.2019 г. постъпва отговор на искова
молба. С определение от 27.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен доклад по
делото и е насрочено о.с.з. за 30.06.2021 г.

-гр.д. № 918/2019 г. – образувано на 22.10.2019 г., предявен същия ден
иск по КТ, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от 22.10.2019
г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата молба на
ответниците за отговор. На 06.12.2019 г. постъпва писмен отговор. С
определение от 26.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен доклад по делото и е
насрочено о.с.з. за 02.06.2021 г. В с.з. на 02.06.2021 г. делото е обявено за
решаване.

-гр.д. № 866/2019 г. – образувано на 07.10.2019 г., предявен същия ден
иск по ЗЗД, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
04.11.2019 г. исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна
такса. На 14.11.2019 г. постъпва молба с приложено платежно нареждане за
внесена държавна такса. С разпореждане от 18.11.2019 г. по чл. 131 ГПК е
указано да се изпрати препис от исковата молба на ответниците за отговор.
На 27.12.2019 г. постъпва отговор на искова молба. С определение от
27.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен доклад по делото и е насрочено о.с.з.
за 30.06.2021 г.
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-гр.д. № 826/2019 г. – образувано на 26.09.2019 г., предявен същия ден
иск, на доклад на съдия Поля Павлинова. На 03.10.2019 г. е постъпила
допълнителна искова молба. С разпореждане от 21.02.2020 г. исковата молба
е оставена без движение за отстраняване на нередовности. На 12.06.2020 г.
постъпва молба с приложения. С разпореждане от 16.06.2020 г. по чл. 131
ГПК е указано да се изпрати препис от исковата молба на ответниците за
отговор. На 01.07.2020 г. постъпва писмен отговор. С определение от
23.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен доклад по делото и е насрочено о.с.з.
за 19.05.2021 г. С.з. на 19.05.2021 г. е отложено за събиране на доказателства,
насрочено e с.з. за 23.06.2021 г.

-гр.д. № 559/2019 г. – образувано на 04.07.2019 г., предявен същия ден
иск, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от 05.07.2019 г.
исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна такса. На
23.07.2019 г. постъпва молба с внесена държавна такса. С разпореждане от
23.07.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. С определение от 23.04.2021 г. по чл. 140
ГПК е изготвен доклад по делото и е насрочено о.с.з. за 19.05.2021 г. В с.з. на
19.05.2021 г. делото е отложено, поради нередовно призоваване на ответника
и е насрочено за 30.06.2021 г.

-гр.д. № 226/2019 г. – образувано на 21.03.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
22.03.2019 г. исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна
такса. На 04.04.2019 г. постъпва молба с внесена държавна такса. С
разпореждане от 09.04.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответниците за отговор. С разпореждане от 27.08.2019 г.
е предоставена правна помощ във вид на процесуално представителство на
ответника. С определение от 06.11.2019 г. е назначен особен представител на
ответника. На 20.11.2019 г. постъпва писмен отговор. С определение от
23.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен доклад по делото и е насрочено о.с.з.
за 19.05.2021 г. В с.з. на 19.05.2021 г. делото е обявено за решаване.

-гр.д. № 203/2019 г. – образувано на 07.03.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 109 ЗС, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
22.03.2019 г. исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна
такса. На 12.04.2019 г. постъпва молба с внесена държавна такса. С
разпореждане от 15.04.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответниците за отговор. На 16.05.2019 г. постъпва
писмен отговор. С определение от 23.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен
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доклад по делото и е насрочено о.с.з. за 04.06.2021 г. С.з. на 04.06.2021 г. е
отложено за 23.06.2021 г. за събиране на доказателства.

-гр.д. № 34/2019 г. – образувано на 15.01.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
18.01.2019 г.  по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. На 16.05.2019 г. постъпва писмен отговор.
С определение от 26.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен доклад по делото и
е насрочено о.с.з. за 02.06.2021 г. В с.з. на 02.06.2021 г. делото е обявено за
решаване.

-гр.д. № 597/2019 г. – образувано на 15.07.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
16.07.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. С определение от 15.10.2020 г. е
предоставена правна помощ във вид на процесуално представителство на
ответника. С определение от 03.11.2020 г. е назначен особен представител на
ответника. На 09.11.2020 г. постъпва писмен отговор. С разпореждане от
19.05.2021 г. е указано да се изиска от АК да посочи друг адвокат, тъй като
назначения особен представител е починал.  Насрочено е о.с.з. за 07.07.2021
г.

-гр.д. № 1067/2019 г. – образувано на 05.12.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане
от 10.12.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. На 15.01.2020 г. постъпва писмен отговор.
С разпореждане от 20.07.2020 г. е дадено указание на ищеца да уточни
претенцията си. На 17.08.2020 г. постъпва молба в изпълнение на
разпореждането. С разпореждане от 20.05.2021 г. е дадено указание на ищеца
да конкретизира данни на ответника. На 15.06.2021 г. постъпва допълнителна
искова молба. С разпореждане от 15.06.2021 г. по чл. 131 ГПК е указано да се
изпрати препис от исковата молба на ответниците за отговор.

-гр.д. № 193/2019 г. – образувано на 28.02.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
07.03.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответника за отговор. С разпореждания от 28.03.2019 г. и
11.04.2019 г. е указано да се изиска справка от НБД „Население“ и справка от
НАП. С определение от 17.05.2021 г. е предоставена правна помощ във вид
на процесуално представителство на ответника. С определение от 04.06.2021
г. е назначен особен представител на ответника.
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 -гр.д. № 1143/2019 г. – образувано на 23.12.2019 г., предявен същия ден
иск, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от 07.01.2020 г. по
чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата молба на ответниците
за отговор. На 24.02.2020 г. постъпват уведомления за невръчване на
съобщение. С определение от 23.04.2021 г. по чл. 140 ГПК е насрочено о.с.з.
за 02.06.2021 г. В с.з. на 02.06.2021 г. делото е обявено за решаване.

-гр.д. № 1014/2019 г. – образувано на 21.11.2019 г., предявен същия ден
иск, на доклад на съдия поля Павлинова. С разпореждане от 22.11.2019 г. и
20.01.2020 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на
нередовности. На 14.02.2020 г. постъпва молба за отстраняване на
нередовности. На 21.02.2020 г. е направено искане за предоставяне на
справка от НБД „Население“. С разпореждане от 16.11.2020 г. по чл. 131 ГПК
е указано да се изпрати препис от исковата молба на ответниците за отговор.
На 07.12.2020 г., 07.01.2021 г. и 13.01.2021 г. са изисквани справки от НБД
„Население“. На 09.02.2021 г. и 15.02.2021 г. са изисквани справки от НАП за
наличие на трудово правоотношение на ответника. Към момента на
проверката тече процедура по размяна на книжа по отношение на част от
ответниците, а по отношение на други ответници - тече срок за писмен
отговор.

-гр.д. № 174/2019 г. – образувано на 25.02.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
01.03.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. С определение от 17.06.2019 г. е
предоставена правна помощ във вид на процесуално представителство на
ответника. С разпореждане от 19.05.2021 г. е допуснато да се извърши
връчване на исковата молба и доказателствата  към нея чрез ЧСИ.

-гр.д. № 6/2020 г. – образувано на 03.01.2020 г., предявен същия ден
иск, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С разпореждане от 07.01.2020 г.
исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна такса. На
24.01.2020 г. постъпва молба с внесена държавна такса. С разпореждане от
24.01.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. С разпореждане от 07.10.2020 г. е
предоставена правна помощ във вид на процесуално представителство на
ответника. С разпореждане от 03.12.2020 г. е назначен особен представител
на ответника. С определение от 23.02.2021 г. по чл. 140 ГПК е насрочено
о.с.з. за 15.04.2021 г. В с.з. на 15.04.2021 г. делото е обявено за решаване.

-гр.д. № 302/2020 г. – образувано на 01.06.2020 г., предявен същия ден
иск, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С разпореждане от 02.06.2020
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г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата молба на
ответниците за отговор. На 09.07.2020 г. постъпва писмен отговор. С
определение от 14.08.2020 г. по чл. 140 ГПК е насрочено о.с.з. за 29.09.2020 г.
С.з. на 29.09.2020 г. е отложено за изготвяне на експертиза. С.з. на 27.10.2020
г. е отложено за изготвяне на допълнително заключение към съдебната
експертиза. С.з. на 08.12.2020 г. е отложено по молба на процесуалния
представител на ищеца. С. з. на 19.01.2021 г. е отложено за изготвяне на
извънсъдебно споразумение. С.з. на 23.02.2021 г. е отложено, тъй като е
дадена възможност на ищцовата страна да депозира молба за промяна на
обстоятелствената част на исковата молба. В с.з. на 06.04.2021 г. делото е
обявено за решаване.

-гр.д. № 281/2020 г. – образувано на 22.05.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 229, ал. 2 ЗЗД, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
разпореждане от 19.04.2021 г. исковата молба е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. На 10.05.2021 г. постъпва молба в изпълнение
на разпореждане. С разпореждане от 21.05.2021 г. по чл. 131 ГПК е указано
да се изпрати препис от исковата молба на ответниците за отговор.

-гр.д. № 319/2020 г. – образувано на 09.06.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 124 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
10.06.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата
молба на ответниците за отговор. На 22.07.2020 г. постъпва отговор на искова
молба. С определение от 21.05.2021 г.  по чл. 140 ГПК е насрочено о.с.з. за
16.06.2021 г., отложено за 30.06.2021 г.

-гр.д. № 283/2020 г. – образувано на 22.05.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 82 ЗЗД, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
19.04.2021 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на
нередовности. С разпореждане от 21.05.2021 г. по чл. 131 ГПК е указано да се
изпрати препис от исковата молба на ответниците за отговор.

-гр.д. № 282/2020 г. - образувано на 22.05.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 26 ЗЗД, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от
19.04.2021 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на
нередовности. С разпореждане от 21.05.2021 г. по чл. 131 ГПК е указано да се
изпрати препис от исковата молба на ответниците за отговор.

-гр.д. № 119/2020 г. – образувано на 11.02.2020 г., предявен същия ден
иск, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от 17.02.2020 г. по
чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата молба на ответниците
за отговор. На 06.07.2020 г. постъпва писмен отговор. С определение от
07.06.2021 г. по чл. 140 ГПК е насрочено о.с.з. за 09.07.2021 г.
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-гр.д. № 83/2020 г. – образувано на 30.01.2020 г., предявен същия ден
иск, на доклад на съдия Поля Павлинова. С разпореждане от 07.02.2020 г. по
чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис от исковата молба на ответниците
за отговор. ИМ е получена на 15.02.2020 г. /срокът за отговор е изтекъл на
25.05.2020 г./. С определение от 18.03.2021 г. по чл. 140 ГПК е насрочено
о.с.з. за 07.04.2021 г. В с.з. на 07.04.2021 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 14.06.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:

От изисканите и предоставените за целите на проверката справки се
констатира, че в Районен съд – Попово за проверявания период има 2
граждански дела, образувани преди 01.01.2019 г. и неприключили към
момента на проверката –гр.д. № 670/2017 г. и гр.д. № 1132/2018 г.
Разглеждането на проверените дела е продължило повече от две години по
обективни причини. Първото дело е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК и към момента на проверката не е възстановено. Второто дело е
образувано на основание чл. 341 и сл. ГПК –делба- особено исково
производство, което се развива в две фази: по допускане на делбата и
същинско извършване на делбата. Обикновено в тези производства участват
повече от 2 страни, като в хода на процеса се налага да се извършват справки
за адресите им, евентуално конституиране на наследници на починали страни.

Проверката установи, че има 19 дела образувани през 2019 г. и
неприключили към момента на проверката. Три от делата - гр.д. № 794/2019
г., гр.д. № 817/2019 г. и гр.д. № 30/2019 г. към момента на проверката са
обявени за решаване. И при трите дела продължителността на
производството се дължи на извършване на процедура по назначаване на
особен представител, отлагане на заседания за изготвяне на съдебни
експертизи и събиране на доказателства, както и с оглед пренасрочване на
делата във връзка с епидемилогичната обстановка в страната през 2020 и 2021
г. По гр.д. № 1014/2019 г. продължителността на производството се дължи на
извършване на справки в НБД „Население“ и НАП, с оглед невъзможност за
връчване на съобщения на ответника. Останалите 15 дела /на доклад на съдия
Поля Павлинова/ към момента на проверката са насрочени в открити съдебни
заседания или са обявени за решаване. При всички тези 15 дела след
постъпването на отговора на исковата молба е изготвено определение по чл.
140  ГПК в срок от 9 месеца до 1 година и 11 месеца.
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Констатирани са 39 дела, образувани през 2020 г. и неприключили към
момента на проверката. По – голяма част от делата са образувани в края на
2020 г. От образуваните през първата половина на 2020 г. дела са проверени
гр.д. № 6/2020 г., гр.д. № 302/2020 г., гр.д. № 281/2020 г. , гр.д. № 319/2020 г.,
гр.д. № 283/2020 г., гр.д. № 282/2020 г., гр.д. № 119/2020 г., гр.д. № 119/2020
г. и гр.д. № 83/2020 г. При част от делата продължителността на
производството се дължи на извършване на процедура по назначаване на
особен представител, отлагане на заседания за изготвяне на съдебни
експертизи и събиране на доказателства. По гр.д. 281/2020 г., гр.д. №
282/2020 г. и гр.д. № 283/2020 г. /на доклад на съдия Поля Павлинова/
исковата молба е оставена без движение за отстраняване на нередовности
повече от 10 месеца след образуването на делото. По гр.д. № 319/2020 г. /на
доклад на съдия Поля Павлинова/ определението по чл. 140 ГПК е
постановено повече от 9 месеца след постъпването на отговора на исковата
молба. По гр.д. № 119/2020 г. /на доклад на съдия Поля Павлинова/
определението по чл. 140 ГПК е постановено повече от 11 месеца след
постъпването на отговора на исковата молба. По гр.д. № 83/2020 г. /на доклад
на съдия Поля Павлинова/ определение по чл. 140 ГПК е постановено повече
от 9 месеца след изтичането на срока за подаване на отговор на искова молба.

4.Спрени производства през 2019 г. и през 2020 г.

От изисканите и предоставените за целите на проверката справки се
констатира, че в Районен съд – Попово през 2019 г. има 4 дела със спряло
производство, а през 2020 г. – 12 дела. На случаен принцип бяха проверени
следните дела:

-гр.д. № 216/2019 г. – образувано на 18.03.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 341 ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. В с.з. на
23.07.2019 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.
1 ГПК по взаимно съгласие на страните. С определение от 08.06.2019 г.
производството е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 ГПК.

-гр.д. № 359/2019 г. – образувано на 10.05.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. В с.з. на 20.05.2020
г. е спряно производството по делото на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ, тъй като
по отношение на ответника е открито производство по несъстоятелност. С
определение от 30.12.2020 г. е прекратено производството по делото, тъй като
ответникът е заличен търговец.
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-гр.д. № 733/2019 г. – образувано на 15.08.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 341  ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. В с.з. на 20.12.2019
г. е спряно производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по
взаимно съгласие на страните. С определение от 14.12.2019 г. производството
е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 ГПК.

-гр.д. № 852/2019 г. – образувано на 02.10.2019 г., предявен същия ден
иск по чл. 341 ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. В с.з. на 27.11.2019
г. е спряно производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по
взаимно съгласие на страните. На 11.12.2019 г. постъпва молба от страните за
постигната спогодба. С определение от 13.12.2019 г. производството е
прекратено, поради постигната извънсъдебна спогодба.

-гр.д. № 74/2020 г. – образувано на 28.01.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 341 ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. В с.з. на
16.06.2020 г. е спряно производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т.
1 ГПК по взаимно съгласие на страните. На 05.10.2020 г. постъпва молба от
ищеца за отказ от предявения иск. С определение от 07.10.2020 г.
производството е прекратено на основание чл. 233 ГПК.

-гр.д. № 513/2020 г. – образувано на 12.08.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Маринела Стефанова. В с.з. на
25.08.2020 г. е спряно производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т.
1 ГПК по взаимно съгласие на страните. С определение от 05.03.2021 г.
производството е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 ГПК.

-гр.д. № 22/2020 г. – образувано на 13.01.2020 г., предявен същия ден
иск по чл. 12 ЗЗДН, на доклад на съдия Поля Павлинова. В с.з. на 05.02.2020
г. е спряно производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по
взаимно съгласие на страните. С определение от 14.12.2020 г. производството
е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:

Анализът на проверените спрените производства сочи на извод, че
делата са своевременно администрирани, с оглед проверка на
обстоятелството дали е налична причина за тяхното възобновяване. Когато
производството по делото е спряно по съгласие на страните, на основание чл.
229, ал.1, т.1 ГПК и в законноустановения шестмесечен срок някоя от
страните е поискала възобновяването му, съдът своевременно е постановявал
определение за възобновяване на производството по делото  на основание чл.
230 ГПК, при липса на искане за възобновяване – производството
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своевременно е прекратявано. При спиране на производството на основание
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК са извършвани редовно справки за движението на
преюдициалното производство.

5. Дела с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание
през 2019 г. и 2020 г.

Настоящата проверка констатира, че през 2019 г. и 2020 г. в Районен
съд – Попово има 2 дела с отменен ход по същество, както следва:

-гр.д. № 577/2019 г. – образувано на 10.07.2019 г., предявен иск по чл.
341 ГПК, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. В с.з. на 14.11.2019 г. е
даден ход по същество и делото е обявено за решаване. В срока за
произнасяне е постановено определение от 11.12.2019 г., с което е отменено
определението за даден ход по същество, тъй като е констатирано, че
исковата молба е нередовна, възобновено е производството по делото и
исковата молба е оставена без движение за отстраняване на нередовности. С
определение от 24.02.2020 г. е насрочено о.с.з. за 26.03.2020 г.

-гр.д. № 394/2018 г. – образувано на 01.05.2018 г., предявен иск по чл.
124 ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. В с.з. на 12.02.2019 г. е
даден ход по същество и делото е обявено за решаване. В срока за
произнасяне е постановено определение от 12.03.2019 г., с което е отменено
определението за даден ход по същество, тъй като е констатирано, че е
необходимо да се прекрати производството по отношение на ответник и да се
конституира нов ответник, прекратено е производството по отношение на
ответника, възобновено е производството по делото и е конституиран нов
ответник. С определение от 20.05.2019 г. е прекратено производството,
поради неподведомственост на спора на основание чл. 15 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:

Отмененият ход по същество е допустимо и необходимо процесуално
действие, с оглед постановяване на обоснован съдебен акт, при пълна
изяснена фактическа обстановка и отстранени процесуални нарушения, които
биха могли да доведат до отмяна на решението. Броят на делата с отменен
ход по същество, съпоставен с броя на свършените дела е незначителен –
общо 2 дела за 2019г. и 2020 г., поради което може да се направи извод, че
това процесуално действие не е ставало честа причина за удължаването на
сроковете за разглеждане на делата. Наличие на само две дела с отменен ход
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по същество за проверявания период свидетелства за много добра
предварителна подготовка от страна на съдията-докладчик при разглеждане
на гражданските дела.

 6. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо
ГПК.

От изготвените за целта на проверката справки се констатира, че в
Районен съд – Попово през проверявания период няма граждански дела с
обявени решения извън срока по чл. 235, ал.5, изр. 1 ГПК.

 7. Дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК /обезпечение на бъдещ
иск/  през 2019 г. и 2020 г.

          От представените справки се констатира, че през 2019 г. в Районен съд
– Попово има 1 дело,  образувано по реда на чл.  390 ГПК,  а през 2020 г.  – 3
дела, както следва:

-ч.гр.д. № 378/2020 г. – образувано на 01.07.2020 г., молба от същия
ден, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С определение от 01.07.2020 г. е
допуснато обезпечение на бъдещ иск и е издадена заповед за налагане на
запор по банкови сметки. Определен е едномесечен срок за предявяване на
иск. С определение от 18.08.2020 г. е отменено допуснатото обезпечение на
основание чл. 390, ал. 3, изр. второ ГПК и е обезсилена издадената заповед.

-ч.гр.д. № 32/2019 г. – образувано на 14.01.2019 г., молба от същия
дена, на доклад на съдия Поля Павлинова. С определение от 15.01.2019 г. е
допуснато обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на възбрана на
недвижим имот. Определена е парична гаранция, която молителят следва да
внесе. На 16.01.2019 г. постъпва молба, с приложено платежно нареждане. С
разпореждане от 16.01.2019 г. е указано да се издаде обезпечителна заповед.
Определен е едномесечен срок за предявяване на иск. На 25.02.2019 г.
постъпва молба, с приложени доказателства за предявен иск.

-ч.гр.д. № 850/2020 г. – образувано на 26.11.2020 г., молба от същия
ден, на доклад на съдия Поля Павлинова. С определение от 26.11.2020 г. е
допуснато обезпечение на бъдещ иск и е издадена заповед за налагане на
запор по банкови сметки. Определен е едномесечен срок за предявяване на
иск. На 14.12.2020 г. постъпва молба, с приложени доказателства за предявен
иск.



34

-ч.гр.д. № 852/2020 г. – образувано на 13.11.2020 г., молба от същия
ден, на доклад на съдия Поля Павлинова. С определение от 13.11.2020 г. е
допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор по банкови
сметки и е определена парична гаранция, която молителят следва да внесе. На
19.11.2020 г. постъпва молба, с приложено платежно нареждане. С
разпореждане от 19.11.2020 г. е указано да се издаде обезпечителна заповед.
Определен е едномесечен срок за предявяване на иск. На 16.12.2020 г.
постъпва молба, с приложени доказателства за предявен иск.

КОНСТАТАЦИИ

Проверката на делата по чл. 390 ГПК констатира, че е спазена родова и
местна подсъдност, регламентирана в Глава Тридесет и четвърта ГПК. Делата
са образувани в дена на постъпването на молбата в съда, като произнасянето
по нея е същия ден, в съответствие с разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК, по
изключение в следващия работен ден. При уважаване на молбата съдът е
определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, съобразно
разпоредбата на чл. 390, ал.3, изр. първо ГПК. В случай, че в определения
едномесечен срок не е представено доказателство за предявен иск,
своевременно е отменяно допуснатото обезпечение и е обезсилвана
издадената заповед.

8. Бързи производства по чл. 310 ГПК.

          От представените справки се констатира, че през 2019 г. в Районен съд
– Попово има 6  бързи производства по чл.  310 ГПК,  а през 2020 г.  –  13.  На
случаен принцип бяха проверени следните дела:

-гр.д. № 14/2020 г. – образувано на 07.01.2019 г., в деня на
постъпването на искова молба по чл. 143 и чл. 149 СК, на доклад на съдия
Хрисимир Пройнов. С разпореждане от 07.01.2019 г. исковата молба е
оставена без движение за уточняване на искането. На 17.01.2020 г. постъпва
молба от ищеца за предоставяне на правна помощ. С определение от
23.01.2020 г. е предоставена правна помощ във вид на процесуално
представителство. С определение от 26.02.2020 г. е назначен повереник. На
10.03.2020 г. постъпва молба за уточняване на исковата молба. С
разпореждане от 11.03.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответника за отговор. С разпореждане от 24.07.2020 г. е
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предоставена правна помощ във вид на процесуално представителство на
ответника. С определение от 25.08.2020 г. е назначен особен представител на
ответника. На 14.09.2020 г. постъпва писмен отговор. С разпореждане от
15.09.2020 г. по чл. 312 ГПК е насрочено о.с.з. за 01.10.2020 г. В с.з. на
01.10.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
08.10.2020 г.

-гр.д. № 116/2020 г. – образувано на 10.02.2020 г., в деня на постъпване
на искова молба по чл. 150 СК, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
разпореждане от 11.02.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответника за отговор. С разпореждане от 17.06.2020 г. е
предоставена правна помощ във вид на процесуално представителство на
ответника. С определение от 13.07.2020 г. е назначен особен представител на
ответника. На 15.07.2020 г. постъпва писмен отговор. С разпореждане от
15.07.2020 г. по чл. 312 ГПК е насрочено о.с.з. 30.07.2020 г. В с.з. на
30.07.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
30.07.2020 г.

-гр.д. № 769/2019 г. – образувано на 02.09.2019 г., в деня на постъпване
на искова молба по чл. 139 СК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
разпореждане от 03.09.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответника за отговор. На 01.11.2019 г. постъпва отговор
на искова молба. С разпореждане от 04.11.2019 г. по чл. 312 ГПК е насрочено
о.с.з. за 19.11.2019 г. На 12.11.2019 г. постъпва молба от пълномощника на
ответника за пренасрочване на делото, поради лична ангажираност. С
разпореждане от 12.11.2019 г. делото е пренасрочено за 26.11.2019 г. В с.з. на
26.11.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
10.12.2019 г.

-гр.д. № 968/2019 г. – образувано на 04.11.2019 г., в деня на постъпване
на искова молба по чл. 139 СК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
разпореждане от 05.11.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответника за отговор. На 08.12.2019 г. постъпва писмен
отговор. С разпореждане от 09.12.2019 г. по чл. 312 ГПК е насрочено о.с.з. за
27.12.2019 г. В с.з. на 27.12.2019 г. е одобрена постигната спогодба.

-гр.д. № 84/2020 г. – образувано на 30.01.2020 г., в деня на постъпване
на искова молба по чл. 143, ал. 3 СК, на доклад на съдия Маринела
Стефанова. С разпореждане от 31.01.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се
изпрати препис от исковата молба на ответника за отговор. С разпореждане
от 22.07.2020 г. е предоставена правна помощ във вид на процесуално
представителство на ответника. С определение от 24.08.2020 г. е назначен
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особен представител на ответника. На 23.09.2020 г. постъпва писмен отговор.
С разпореждане от 23.09.2020 г. по чл. 312 ГПК е насрочено о.с.з. за
13.10.2020 г. В с.з. на 13.10.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 27.10.2020 г.

-гр.д. № 798/2020 г. – образувано на 10.11.2020 г., предявен на
09.11.2020 г. иск по чл. 144 СК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
разпореждане от 10.11.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответника за отговор. На 11.12.2020 г. постъпва отговор
на искова молба. С разпореждане от 18.12.2020 г. по чл. 312 ГПК е насрочено
о.с.з. за 08.01.2021 г. В с.з. на 08.01.2021 г. е одобрена постигната спогодба.

-гр.д. № 28/2019 г. – образувано на 14.01.2019 г., в деня на постъпване
на искова молба по чл. 143 и чл. 149 СК, на доклад на съдия Поля Павлинова.
С разпореждане от 17.01.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати
препис от исковата молба на ответника за отговор. С определение от
28.03.2019 г. е предоставена правна помощ във вид на процесуално
представителство на ответника. С определение от 17.04.2019 г. е назначен
особен представител на ответника. На 02.05.2019 г. постъпва писмен отговор.
С разпореждане от 21.05.2015 г. по чл. 312 ГПК е насрочено о.с.з. за
12.06.2019 г. В с.з. на 12.06.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 21.06.2019 г.

-гр.д. № 165/2020 г. – образувано на 27.02.2020 г., в деня на постъпване
на искова молба по чл. 143 и чл. 149 СК, на доклад на съдия Поля Павлинова.
С разпореждане от 09.03.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати
препис от исковата молба на ответника за отговор. С разпореждане от
22.06.2020 г. по чл. 312 ГПК е насрочено о.с.з. за 08.07.2020 г. В с.з. на
08.07.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
22.07.2020 г.

-гр.д. № 216/2020 г. – образувано на 13.04.2020 г., в деня на постъпване
на искова молба по чл. 150 СК, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
разпореждане от 16.04.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати препис
от исковата молба на ответника за отговор. На 20.07.2020 г. постъпва отговор
на искова молба. С разпореждане от 22.07.2020 г. по чл. 312 ГПК е насрочено
о.с.з. за 14.08.2020 г. В с.з. на 14.08.2020 г. е одобрена постигната спогодба.

КОНСТАТАЦИИ

 Анализът на проверените дела сочи, че същите са образувани в деня на
постъпването на исковата молба или най-късно на следващия ден и
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своевременно са администрирани. Разпореждането по чл. 131 ГПК е
постановявано обикновено в деня след постъпването на исковата молба, в
някои случаи в рамките на 3 дни, по изключение в 10 - дневен срок.
Определението по чл. 312 ГПК е постановявано в деня след постъпване на
писмения отговор /изключение  гр.д. № 798/2020 г./. При насрочване на
първото по делото съдебно заседание е спазен срокът по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК
/изключение гр.д. № 28/2019 г./.  Спазвана е разпоредбата на чл. 315, ал.2 ГПК.
Решенията са постановявани в срока по чл. 316 ГПК.

9. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашно
насилие /ЗЗДН/.

          От представените,  изготвени за целта на проверката справки е видно,
че в Районен съд – Попово  през 2019 г. по ЗЗДН са образувани 7 дела, а за
2020 г. – 10 дела.
           Проверени на случаен принцип  бяха следните дела:

-гр.д. № 110/2019 г. – образувано на 04.02.2019 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
разпореждане от 04.02.2019 г. молбата е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. С определение от 21.02.2019 г. исковата молба
е върната.

-гр.д. № 848/2019 г. – образувано на 01.10.2019 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
разпореждане от 02.10.2019 г. молбата е оставена без движение за
предоставяне на преписи от жалбата. На 18.10.2019 г. постъпва молба от
молителката. С определение от 18.10.2019 г. е издадена заповед за незабавна
защита и е насрочено о.с.з. за 14.11.2019 г. С.з. на 14.11.2019 г. е отложено за
разпит на свидетели. В с.з. на 05.12.2019 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 16.12.2019 г. Издадена е заповед за защита от
16.12.2019 г. Решението е изпратено на РУ – Попово.

-гр.д. № 345/2020 г. – образувано на 22.06.2020 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
определение от 22.06.2020 г. е издадена заповед за незабавна защита и е
насрочено о.с.з. за 16.07.2020 г. С.з. на 16.07.2020 г. е отложено за разпит на
свидетели. В с.з. на 10.09.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е
обявено на 21.09.2020 г. Издадена е заповед за защита от 21.09.2020 г.
Решението е изпратено на РУ – Попово.

-гр.д. № 536/2020 г. – образувано на 25.08.2020 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
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определение от 26.08.2020 г. е издадена заповед за незабавна защита и е
насрочено о.с.з. за 24.09.2020 г. С.з. на 24.09.2020 г. и 15.10.2020 г. са
отложени, поради нередовно призоваване на ответника. На 16.11.2020 г.
постъпва молба за отказ от подадена молба. С определение от 18.11.2010 г. е
прекратено производството на основание чл. 233 ГПК и е обезсилена
заповедта за незабавна защита.

-гр.д. № 319/2019 г. – образувано на 18.04.2019 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
определение от 19.04.2019 г. е насрочено о.с.з. за 14.05.2019 г. В с.з. на
14.05.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
28.05.2019 г. На 28.05.2019 г. е издадена заповед за защита. Решението е
изпратено на РУ – Попово.

-гр.д. № 534/2019 г. – образувано на 26.06.2019 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
определение от 27.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 23.07.2019 г. В с.з. на
23.07.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
06.08.2019 г. На 06.08.2019 г. е издадена заповед за защита. Решението е
изпратено на РУ – Попово.

-гр.д. № 346/2020 г. – образувано на 22.06.2020 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
определение от 22.06.2020 г. е издадена заповед за незабавна защита и
молбата е оставена без движение за отстраняване на нередовности. На
23.06.2020 г. постъпва молба за отстраняване на нередовностите. С
определение от 15.07.2020 г. е насрочено о.с.з. за 04.08.2020 г. В с.з. на
04.08.2020 г. делото е отложено за разпит на свидетели. В с.з. на 18.08.2020 г.
делото е обявено за решаване. Решението е обявено на 31.08.2020 г. На
31.08.2020 г. е издадена заповед за защита. Решението е изпратено на РУ –
Попово.

-гр.д. № 590/2020 г. – образувано на 03.09.2020 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
определение от 03.09.2020 г. е насрочено о.с.з. за 02.10.2020 г. В с.з. на
02.10.2020 г. е спряно производството на основание чл. 229, ал.1, т. 1 ГПК по
взаимно съгласие на страните. С определение от 14.04.2021 г. е прекратено
производството на основание чл. 231, ал. 1 ГПК.

-гр.д. № 89/2019 г. – образувано на 28.01.2019 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
разпореждане от 01.02.2019 г. молбата е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. На 14.02.2019 г. постъпва молба за
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отстраняване на нередовностите. С определение от 22.02.2019 г. е
конституирано пострадало лице и е насрочено о.с.з. за 13.03.2019 г. С.з. на
13.03.2019 г. е отложено, паради неявяване на ответника. На 13.03.2019 г.
постъпва молба за прекратяване на производството. С определение от
21.03.2019 г. производството е прекратено на основание чл. 233 ГПК.

-гр.д. № 747/2019 г. – образувано на 23.08.2019 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
разпореждане от 23.08.2019 г. молбата е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. На 02.09.2019 г. постъпва молба за
отстраняване на нередовностите. С определение от 05.09.2019 г. е насрочено
о.с.з. за 25.09.2019 г. В с.з. на 25.09.2019 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 25.09.2019 г. На 25.09.2019 г. е издадена заповед за
защита. Решението е изпратено на РУ – Попово.

-гр.д. № 365/2020 г. – образувано на 26.06.2020 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
разпореждане от 26.06.2020 г. молбата е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. На 03.07.2020 г. постъпва молба за
отстраняване на нередовностите. С определение от 06.07.2020 г. е насрочено
о.с.з. за 22.07.2020 г. В с.з. на 22.07.2020 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 22.07.2020 г. На 22.07.2020 г. е издадена заповед за
защита. Решението е изпратено на РУ – Попово.

-гр.д. № 710/2020 г. – образувано на 30.09.2020 г., молба от същия ден с
правно основание чл. 8 ЗЗДН, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
определение от 01.10.2020 г. е конституирано пострадало лице, издадена е
заповед за незабавна защита и е насрочено о.с.з. за 21.10.2020 г. В с.з. на
21.10.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
16.11.2020 г. На 16.11.2020 г. е издадена заповед за защита. Решението е
изпратено на РУ – Попово.

КОНСТАТАЦИИ:

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са
своевременно администрирани, при необходимост от издаване на заповед за
незабавна защита, същата е издавана в деня на постъпването на молбата или
на следващия ден. Делата са образувани в деня на постъпване на молбата в
съда и съдията с разпореждане е насрочвал о.с.з в срок до един месец, в
съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН. При отлагане на
производството следващото съдебно заседание е насрочвано в рамките на 2
седмици, през съдебната ваканция и в по-дълъг срок. Решението е обявявано
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обикновено в 2-седмичен срок от деня на съдебното заседание, с което е
даден ход по същество, в някои случай и в по-кратък срок.

10. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето.

         От изисканите и предоставени за целите на проверката справки се
констатира, че в Районен съд- Попово по Закона за закрила на детето /ЗЗДет./
през 2019 г. са образувани 20 дела, а през 2020 г. - 10 дела.
          Бяха изискани и проверени на случаен принцип следните дела:

-гр.д. № 866/2020 г. – образувано на 02.12.2020 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
определение от 03.12.2020 г. е насрочено о.с.з. за 16.12.2020 г. В с.з. на
16.12.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
30.12.2020 г.

-гр.д. № 862/2020 г. – образувано на 27.11.2020 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
определение от 02.12.2020 г. е насрочено о.с.з. за 16.12.2020 г. В с.з. на
16.12.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
15.01.2021 г.

-гр.д. № 211/2019 г. – образувано на 11.03.2019 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
определение от 15.03.2019 г. е насрочено о.с.з. за 12.04.2019 г. В с.з. на
12.04.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
10.05.2019 г.

-гр.д. № 70/2019 г. – образувано на 23.01.2019 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Поля Павлинова. С
определение от 25.01.2019 г. е насрочено о.с.з. за 20.02.2019 г. В с.з. на
20.02.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
20.03.2019 г.

-гр.д. № 397/2019 г. – образувано на 22.05.2019 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
определение от 23.05.2019 г. е насрочено о.с.з. за 18.06.2019 г. В с.з. на
18.06.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
27.06.2019 г.

-гр.д. № 809/2019 г. – образувано на 13.09.2019 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
определение от 16.09.2019 г. е насрочено о.с.з. за 15.10.2019 г. В с.з. на
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15.10.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
07.11.2019 г.

-гр.д. № 57/2020 г. – образувано на 21.01.2020 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
определение от 21.01.2020 г. е насрочено о.с.з. за 18.02.2020 г. В с.з. на
18.02.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
13.03.2020 г.

-гр.д. № 537/2020 г. – образувано на 24.08.2020 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Маринела Стефанова. С
определение от 27.08.2020 г. е насрочено о.с.з. за 29.09.2020 г. В с.з. на
29.09.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
20.10.2020 г.

-гр.д. № 331/2019 г. – образувано на 24.04.2019 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
определение от 10.05.2019 г. е насрочено о.с.з. за 06.06.2019 г. В с.з. на
06.06.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
03.07.2019 г.

-гр.д. № 10/2019 г. – образувано на 04.01.2019 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
определение от 10.01.2019 г. е насрочено о.с.з. за 24.01.2019 г. В с.з. на
24.01.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
19.02.2019 г.

-гр.д. № 56/2020 г. – образувано на 24.01.2020 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
определение от 24.01.2020 г. е насрочено о.с.з. за 13.02.2020 г. В с.з. на
13.02.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
21.02.2020г.

-гр.д. № 793/2020 г. – образувано на 06.11.2020 г., искане по чл. 28
ЗЗДет. е постъпило същия ден, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С
определение от 10.11.2020 г. е насрочено о.с.з. за 03.12.2020 г. В с.з. на
03.12.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
14.12.2020г.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката на делата, образувани по Закона за закрила на детето
установи, че съдът в същия ден или в 3- дневен от постъпване на искането в
съда /изключение гр.д. № 331/2019 г./, е насрочвал делото за разглеждане в
открито съдебно заседание. Открито съдебно заседание  е провеждано в
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рамките на 1 месец от постъпване на искането в съда. Спазен е
законноустановения едномесечен срок по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето, като
обикновено съдът се е произнасял в по-кратки срокове.

11. Заповедни производства по реда на чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК.

         От представените за целта на проверката справки за Районен съд –
Попово се установи, че през 2019 г. по реда на чл. 410  са образувани 561
производства, а през 2020 г. – 444 производства, а по чл. 417 ГПК през 2019 г.
са образувани общо 103 производства, а през 2020 г. – 103 производства. На
случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните частни
граждански дела:

Чл. 410 ГПК

-ч.гр. дело № 46/2019 г., на доклад на съдия Поля Павлинова
-ч.гр. дело №  854/2019  г., на доклад на съдия Поля Павлинова
-ч.гр. дело № 97/2020 г.,  на доклад на съдия Поля Павлинова;
-ч.гр. дело № 342/2020 г., на доклад на съдия Поля Павлинова;
-ч.гр.д. № 200/2019 г.,на доклад на съдия Маринела Стефанова;
-ч.гр.д. № 1084/2019 г.,на доклад на съдия Маринела Стефанова;
-ч.гр.д. № 147/2020 г., на доклад на съдия Маринела Стефанова;
-ч.гр.д. № 558/2020 г., на доклад на съдия Маринела Стефанова;
-ч.гр.д. № 73/2019 г., на доклад на съдия Хрисимир Пройнов;
-ч.гр.д. № 86/2019 г., на доклад на съдия Хрисимир Пройнов;
-ч.гр.д. № 35/2020 г., на доклад на съдия Хрисимир Пройнов;
-ч.гр.д. № 105/2020 г., на доклад на съдия Хрисимир Пройнов.
-ч.гр.д. № 31/2019 г.,на доклад на съдия Явор Томов;
-ч.гр.д. № 511/2019 г.,на доклад на съдия Явор Томов;
-ч.гр.д. № 164/2020 г., на доклад на съдия Явор Томов;
-ч.гр.д. № 619/2020 г., на доклад на съдия Явор Томов.

 Чл. 417 ГПК

-ч.гр. дело № 741/2019 г., на доклад на съдия Поля Павлинова;
-ч.гр. дело № 989/2019 г., на доклад на съдия Поля Павлинова;
-ч.гр.дело№ 747/2020 г., на доклад на съдия Поля Павлинова;
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-ч.гр.дело№ 720/2020 г., на доклад на съдия  Поля Павлинова;
-ч.гр.д. № 362/2019 г., на доклад на съдия Хрисимир Пройнов;
-ч.гр.д. № 611/2019 г., на доклад на съдия Хрисимир Пройнов;
-ч.гр.д. № 169/2020 г., на доклад на съдия Хрисимир Пройнов;
-ч.гр.д. № 273/2020 г., на доклад на съдия Хрисимир Пройнов;
-ч.гр.д. № 814/2019 г., на доклад на съдия Маринела Стефанова;
-ч.гр.д. № 317/2019 г., на доклад на съдия Маринела Стефанова;
-ч.гр.д. № 72/2020 г., на доклад на съдия Маринела Стефанова;
-ч.гр.д. № 685/2020 г., на доклад на съдия Маринела Стефанова.
-ч.гр. дело № 363/2019 г., на доклад на съдия Явор Томов;
-ч.гр. дело № 517/2019 г., на доклад на съдия Явор Томов;
-ч.гр.дело№ 37/2020 г., на доклад на съдия Явор Томов;
-ч.гр.дело№ 733/2020 г., на доклад на съдия  Явор Томов.

КОНСТАТАЦИИ:

Анализът на проверените частни граждански дела по чл. 410 ГПК сочи
на извод, че по всички производства е спазена местната подсъдност  по чл.
411, ал. 1 ГПК. След изменението на ГПК, ДВ бр. 50/2015 г., е извършвана
служебна проверка на местната подсъдност, чрез  справка по Наредба №
14/2009г. за постоянен адрес на длъжника, с оглед спазването на
разпоредбата на чл. 411, ал.1 ГПК. Съдиите стриктно са спазили тридневния
срок по чл. 411, ал.2 ГПК за разглеждане на заявлението в разпоредително
заседание и издаване на заповед за изпълнение, като обикновено са се
произнасяли в деня на постъпване на заявлението. След влизане на заповедта
за изпълнение в сила, на основание чл. 416 ГПК, съдът е издавал
изпълнителен лист. Има отбелязване за издаден изпълнителен лист върху
заповедта. При постъпило възражение в случай, че молителят не е представил
доказателства за предявен иск по чл. 422 ГПК, заповедта е обезсилвана.

Анализът на проверените частни граждански дело по чл. 417 ГПК сочи
на извод, че при подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на
основание чл. 417 ГПК, съдът е издавал заповедта в 3-дневен срок от
образуването на делото. Констатира се отбелязване за издадения
изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение, както и върху
представения документ, задължение на съда по чл. 418, ал. 2, изр. 2 ГПК.

ІV. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
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През 2019 г. :

Общо обжалвани актове:
-25 съдебни решения, от които 13 съдебни решения са потвърдени, 3

съдебни решения са отменени, 1 съдебно решение е обезсилено, 8 съдебни
решения са частично потвърдени.

-7 съдебни определения, от които 5 съдебни определения са потвърдени
и 2 съдебни определения са отменени.

По съдии:
-съдия Маринела Стефанова: 8 съдебни решения са обжалвани, от

които: 3 съдебни решения са потвърдени, 4 съдебни решения са потвърдени
частично и 1 съдебно решение е отменено; 7 съдебни определения са
обжалвани, от които: 5 съдебни определения са потвърдени и 2 съдебни
определения са отменени;

-съдия Поля Павлинова: 5 съдебни решения са обжалвани, от които 3
съдебни решения са потвърдени и 2 съдебни решения са частично
потвърдени;

-съдия Хрисимир Пройнов: 12 съдебни решения са обжалвани, от които
7 съдебни решения са потвърдени, 2 съдебни решения са отменени, 1 съдебно
решение е обезсилено и 2 съдебни решения са частично потвърдени; 2
съдебни определения са обжалвани, от които: 1 съдебно определение е
потвърдено и 1 съдебно определение е отменено.

През 2020 г.:

Общо обжалвани актове:
-20 съдебни решения, от които 15 съдебни решения са потвърдени, 2

съдебни решения са отменени и 3 съдебни решения са частично потвърдени.
-15 съдебни определения, от които всички са потвърдени.
По съдии:
-съдия Маринела Стефанова: 10 съдебни решения са обжалвани, от

които: 9 съдебни решения са потвърдени и 1 съдебно решение е отменено; 8
съдебни определения са обжалвани, от които всички са потвърдени;

-съдия Поля Павлинова: 3 съдебни решения са обжалвани, от които
всички съдебни решения са потвърдени; 3 съдебни определения са
обжалвани, от които всички са потвърдени;

-съдия Хрисимир Пройнов: 7 съдебни решения са обжалвани, от които
3 съдебни решения са потвърдени, 1 съдебно решение е отменено и 3 съдебни
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решения са частично потвърдени; 4 съдебни определения са обжалвани, от
които всички са потвърдени.

 КОНСТАТАЦИИ:

Проверката констатира, че броят на обжалваните съдебни актове не е
значителен, което е доказателство за тяхното качество.  През 2019 г. са
обжалвани 32 съдебни акта, а през 2020 г. – 35. По отношение на
потвърдените съдебни актове за 2019 г. те са били 18, а през 2020 г. – 30.
Наблюдава се значително увеличаване на броя на потвърдените съдебни
актове през 2020 г.

  Данните при инстанционния контрол на постановените и обжалвани
съдебни актове сочат, че и през двете години по-голямата част от
обжалваните съдебни актове са потвърдени от горните инстанции. По
отношение на частично потвърдените съдебни актове- за 2019 г. те са 8, а за
2020 г. – 3. Констатираха се 5 съдебни акта през 2019 г., които са отменени, а
през 2020 г. – 2, както и 1 обезсилен съдебен акт за 2019 г., което е добър
показател за качеството на постановените съдебните актове.

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РАЙОНЕН СЪД – ПОПОВО

Организационното и административно ръководство на Районен съд -
Попово е на добро ниво. Административен ръководител-председател на
Районен съд – Попово през 2019 г. и 2020 г. е съдия Маринела Георгиева
Стефанова, избрана за втори мандат на длъжност „административен
ръководител-председател на Районен съд – Попово“ с решение по протокол
№ 25/14.07.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Делата в Районен съд - Попово са образувани своевременно- в деня на
постъпването им или най- късно на другия ден, съгласно изискванията на
чл.35, ал.4 от Правилника за администрацията на съдилищата.

Делата се разпределят от Административния ръководител -председател, а
при негово отсъствие от съдия Поля Павлинова.

Делата в съда се разпределят чрез внедрения през 2015г. софтуерен
продукт-Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД),
разработена от „Смарт Системс 2010” ЕООД, при строго спазване на
принципа за случайно разпределение на делото, предвиден в чл.9 от ЗСВ.
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Достъпът до програмата се осъществява с Квалифициран електронен
подпис (КЕП), потребителско име и парола, които се въвеждат всеки път при
отваряне на програмата. Софтуерът осигурява прозрачност на
разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е
разпределено.

В периода от 18.08.2020г. до 17.09.2020г. делата са разпределяни чрез
въведената Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС), но
поради затруднения и проблеми в работата с тази система, Районен съд-
Попово предвид дадената му възможност от ВСС е предпочел да продължи
дейността си използвайки Централизираната система за разпределение на
делата (ЦСРД) и САС.

Към всяко ново постъпило дело се прилага протокол на хартиен носител
от програмата за случайно разпределение на делата за извършеното
разпределение, ежедневно се извършва разпечатка на протоколите от
разпределените дела, която се обособява в отделен том за всяка календарна
година.

Процесът на разпределение е уреден с Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата, на осн.чл.9 от ЗСВ, утвърдени със заповед
37/03.07.2017г. на Председателя на съда, и публикувани на интернет
страницата на съда.

Въвеждането на такива правила има за цел ефективно приложение на
принципа на случайния избор и невъзможност за манипулиране на процеса за
разпределение на делата; правилно администриране на делата и повишаване
ефективността на работата на съда; отчитане особеностите на отделните
видове дела и равномерност при разпределението им и гарантиране на
прозрачност, безпристрастност и обективно правосъдие.

Делата в програмата за случайно разпределение на делата са отделени по
кодове и групи.

С решение на ВСС от 16.12.2015г. са приети Правила за оценка на
натовареността на съдиите (ПОНС), които са в сила от 01.04.2016г. В тази
връзка от 01.04.2016г. в съда е въведена Система за измерване натовареността
на съдиите (СИНС), в която система всяко едно дело се отчита с коефициент
за тежест. В Районен съд-Попово е изготвен график, както за провеждане на
съдебни засадения, така и график за дежурства.

В Районен съд-Попово има приети и Вътрешни правила за заместване на
съдия-докладчик по време на негово отсъствие, имащи за цел да уредят
заместването на съдия-докладчик, когато той отсъства, поради ползване на
платен годишен отпуск, отпуск по болест, при командировка, или други
причини.
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Въведен е електронен регистър на отводите и самоотводите в районния
съд, който се води заедно с регистър на хартиен носител. В отделна папка се
съхраняват всички отводи и самоотводи, като към тях се прилагат
определенията на съдията -докладчик. Към отводите се прилага и копие от
протокола за случайно разпределение и преразпределение на делото.

В Районен съд-Попово е създаден и електронен регистър на издадените
изпълнителни листи.

От 2016г. всяко едно от образуваните в съда дела има създадена и
попълнена електронна папка, съдържаща всички постъпващи в съда
документи и доказателства по делото, както и всички актове на съда в т.ч. и
на по-горните инстанции.

Разпоредбата на чл. 80 от ПАС се спазва стриктно.
Съдиите в Районен съд - Попово са с процентна натовареност, както

следва:
Съдия Маринела Стефанова-70% от гражданските дела, 5% от

наказателните дела и 25% от ч.гр.д. по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК;
Съдия Явор Томов- 80% от наказателните дела и 20% от ч.гр.д. по чл.410

ГПК и чл.417 ГПК;
Съдия Поля Павлинова -75% от гражданските дела и 25% от ч.гр.д. по

чл.410 ГПК и чл.417 ГПК;
Съдия Хрисимир Пройнов- -55% от гражданските дела, 15% от

наказателните дела и 30% от ч.гр.д. по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК.
Съдебната администрация работи добре. Деловодните книги и

регистри се водят на хартиен и/или електронен носител, съгласно
изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС).
Всички книги и регистри се водят редовно, попълнени са коректно и четливо
с изискуемата информация. Деловодните книги се водят правилно, съгласно
изискванията на ПАС.

Проверката по образуването на делата установи, че делата се докладват
на председателя на съда за образуване, след което се разпределят от него, а
при негово отсъствие – от заместващия го съдия, определен със заповед на
председателя на съда. Към всяко дело се прилага протокол от
разпределението. След разпределението им делата се докладват на
определения съдия – докладчик в същия ден или най – късно на следващия
ден. Делата се разпределят по входящ номер, според поредността на
постъпването им.

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на Районен съд – Попово.
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В Районен съд – Попово през 2019 г. и 2020 г. щатното разписание
включва 4 щатни длъжности „съдия“, заети както следва: „Административен
ръководител – председател“ – 1 и съдии – 3. И през двете години в съда са
били заети и четирите щатни бройки за съдия.

В съда има условно разделение на граждански и наказателни състави.
През 2019г. и 2020 г. наказателни дела са разглеждани от съдиите Явор
Томов, Маринела Стефанова и Хрисимир Пройнов, а граждански дела се
разглеждани от съдиите Маринела Стефанова, Поля Павлинова и Хрисимир
Пройнов.

С цел постигане на приблизително еднаква натовареност на съдиите в
разглеждане на делата, образувани по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК участва и
съдия Явор Томов, а съдия Поля Павлинова участва в ЧНД-Разпити.

Съдия Павлинова, съдия Стефанова и съдия Пройнов, освен задълженията
си по делата са извършвали и заместване на съдията по вписванията в
Районен съд - Попово, в случай на отсъствие, като заместването се определя с
нарочна заповед на председателя на съда.

През 2019 г. натовареност по щат спрямо общо делата за разглеждане дела
през 2019 г. в Районен съд-Попово е 32.69 месечно.

Щатната натовареност спрямо свършените делата за 2019г. в Районен съд-
Попово е 29.56 броя дела.

През 2019 г. на работа са били целогодишно четирима магистрати, и са
отработени общо 48 човекомесеци, поради което действителната
натовареност в Районен съд - Попово спрямо делата за разглеждане и спрямо
свършените дела е еднаква.

През 2020 г. натовареност по щат спрямо общо делата за разглеждане дела
през 2020г. в Районен съд-Попово е 29.71 месечно.

Щатната натовареност спрямо свършените делата за 2020г. в Районен съд-
Попово е 26.50 броя дела.

През 2020 г. на работа са били целогодишно четирима магистрати, и са
отработени общо 48 човекомесеци, поради което действителната
натовареност в Районен съд -  Попово спрямо делата за разглеждане и спрямо
свършените дела е еднаква.

Проверката констатира, че броят на обжалваните съдебни актове не е
значителен, което е доказателство за тяхното качество.  През 2019 г. са
обжалвани 32 съдебни акта, а през 2020 г. – 35. По отношение на
потвърдените съдебни актове за 2019 г. те са били 18, а през 2020 г. – 30.
Наблюдава се значително увеличаване на броя на потвърдените съдебни
актове през 2020 г.
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  Данните при инстанционния контрол на постановените и обжалвани
съдебни актове сочат, че и през двете години по-голямата част от
обжалваните съдебни актове са потвърдени от горните инстанции. По
отношение на частично потвърдените съдебни актове- за 2019 г. те са 8, а за
2020 г. – 3. Констатираха се 5 съдебни акта през 2019 г., които са отменени, а
през 2020  г.  –  2,  както и 1  обезсилен съдебен акт за 2019  г.,  което е добър
показател за качеството на постановените съдебните актове.

Проверката на гражданските дела установи като цяло стремеж на
съдиите в Районен съд – Попово за срочно приключване на производствата.
Дейността им по образуването, движението и приключването на делата е
добре организирана.

Проверените дела са образувани обикновено в деня на постъпване на
исковата молба или най-късно на следващия ден в съда и са своевременно
администрирани. Към всяко дело има приложен протокол за  избор на
докладчик.
          Проверка по редовността на исковата молба е извършвана
своевременно, обикновено най-късно в 3-дневен срок от образуването на
делото, по изключение по-дълъг през съдебната ваканция. Определението по
чл. 140 ГПК е постановявано обикновено в срок до 14 дни от постъпването на
отговора на исковата молба, по изключение и в по-дълъг срок, като това се
дължи на ползване на отпуск или съдебна ваканция. Първото по делото с.з. е
насрочвано в срок до 1 месеца след постановяване на определението по чл.
140 ГПК.
          Постъпващите по делата книжа са администрирани своевременно.
Съдът се е произнасял своевременно, по процесуалните искания на страните
по делата. Разпорежданията за връчване на препис от исковата молба по чл.
131 ГПК са постановявани обикновено в 3-дневен срок след постъпването на
исковата молба, по изключение в по-дълъг срок през съдебната ваканция.
          По всички проверени дела са изготвяни проекти за доклади, съобщени
на страните с определението по чл. 140 ГПК.
          Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание, по
изключение в 2 съдебни заседания за събиране на доказателства и изготвяне
на експертизи.
          По проверените дела проверката констатира, че производството е
протекло в рамките на 1 - 3 месеца, по изключение – в рамките на 4 месеца,
във връзка с епидемилогичната обстановка. През 2019 г. в 3-месечен срок са
свършени общо 1092 дела или 95% дела. През 2020 г. в 3-месечен срок са
свършени общо 886 дела или 93%.
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Постъпилите въззивни жалби и частни жалби са своевременно
администрирани.

Констатира се, че в Районен съд – Попово за проверявания период има 2
граждански дела, образувани преди 01.01.2019 г. и неприключили към
момента на проверката –гр.д. № 670/2017 г. и гр.д. № 1132/2018 г.
Разглеждането на проверените дела е продължило повече от две години по
обективни причини. Първото дело е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК и към момента на проверката не е възстановено. Второто дело е
образувано на основание чл. 341 и сл. ГПК –делба- особено исково
производство, което се развива в две фази: по допускане на делбата и
същинско извършване на делбата. Обикновено в тези производства участват
повече от 2 страни, като в хода на процеса се налага да се извършват справки
за адресите им, евентуално конституиране на наследници на починали страни.

Проверката установи, че има 19 дела образувани през 2019 г. и
неприключили към момента на проверката. Три от делата - гр.д. № 794/2019
г., гр.д. № 817/2019 г. и гр.д. № 30/2019 г. към момента на проверката са
обявени за решаване. И при трите дела продължителността на
производството се дължи на извършване на процедура по назначаване на
особен представител, отлагане на заседания за изготвяне на съдебни
експертизи и събиране на доказателства, както и с оглед пренасрочване на
делата във връзка с епидемилогичната обстановка в страната през 2020 и 2021
г. По гр.д. № 1014/2019 г. продължителността на производството се дължи на
извършване на справки в НБД „Население“ и НАП, с оглед невъзможност за
връчване на съобщения на ответника. Останалите 15 дела /на доклад на съдия
Поля Павлинова/ към момента на проверката са насрочени в открити съдебни
заседания или са обявени за решаване. При всички тези 15 дела след
постъпването на отговора на исковата молба е изготвено определение по чл.
140 ГПК в срок от 9 месеца до 1 година и 11 месеца.

Констатирани са 39 дела, образувани през 2020 г. и неприключили към
момента на проверката. По – голяма част от делата са образувани в края на
2020 г. От образуваните през първата половина на 2020 г. дела са проверени
гр.д. № 6/2020 г., гр.д. № 302/2020 г., гр.д. № 281/2020 г. , гр.д. № 319/2020 г.,
гр.д. № 283/2020 г., гр.д. № 282/2020 г., гр.д. № 119/2020 г., гр.д. № 119/2020
г. и гр.д. № 83/2020 г. При част от делата продължителността на
производството се дължи на извършване на процедура по назначаване на
особен представител, отлагане на заседания за изготвяне на съдебни
експертизи и събиране на доказателства. По гр.д. 281/2020 г., гр.д. №
282/2020 г. и гр.д. № 283/2020 г. /на доклад на съдия Поля Павлинова/
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исковата молба е оставена без движение за отстраняване на нередовности
повече от 10 месеца след образуването на делото. По гр.д. № 319/2020 г. /на
доклад на съдия Поля Павлинова/ определението по чл. 140 ГПК е
постановено повече от 9 месеца след постъпването на отговора на исковата
молба. По гр.д. № 119/2020 г. /на доклад на съдия Поля Павлинова/
определението по чл. 140 ГПК е постановено повече от 11 месеца след
постъпването на отговора на исковата молба. По гр.д. № 83/2020 г. /на доклад
на съдия Поля Павлинова/ определение по чл. 140 ГПК е постановено повече
от 9 месеца след изтичането на срока за подаване на отговор на искова молба.

Проверката констатира, че в Районен съд – Попово броят на делата с
отменен ход по същество, съпоставен с броя на свършените дела е
незначителен – общо 2 дела за 2019 г. и 2020 г., поради което може да се
направи извод, че това процесуално действие не е ставало честа причина за
удължаването на сроковете за разглеждане на делата. Наличие на само две
дела с отменен ход по същество за проверявания период свидетелства за
много добра предварителна подготовка от страна на съдията-докладчик при
разглеждане на гражданските дела.

Проверката на спрените производства констатира, че в Районен съд –
Попово през 2019 г. има 4 дела със спряло производство, а през 2020 г. – 12
дела. Делата са своевременно администрирани, с оглед проверка на
обстоятелството дали е налична причина за тяхното възобновяване. Когато
производството по делото е спряно по съгласие на страните, на основание чл.
229, ал.1, т.1 ГПК и в законноустановения шестмесечен срок някоя от
страните е поискала възобновяването му, съдът своевременно е постановявал
определение за възобновяване на производството по делото  на основание чл.
230 ГПК, при липса на искане за възобновяване – производството
своевременно е прекратявано. При спиране на производството на основание
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК са извършвани редовно справки за движението на
преюдициалното производство.
          От представените справки се констатира, че през 2019 г. в Районен съд
– Попово има 1 дело,  образувано по реда на чл.  390 ГПК,  а през 2020 г.  – 3
дела. Спазена е родова и местна подсъдност, регламентирана в Глава
Тридесет и четвърта ГПК. Делата са образувани в дена на постъпването на
молбата в съда, като произнасянето по нея е същия ден, в съответствие с
разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК, по изключение в следващия работен ден.
При уважаване на молбата съдът е определил едномесечен срок за
предявяване на бъдещия иск, съобразно разпоредбата на чл. 390, ал.3,
изр. първо ГПК. В случай, че в определения едномесечен срок не е
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представено доказателство за предявен иск, своевременно е отменяно
допуснатото обезпечение и е обезсилвана издадената заповед.

От представените справки се констатира, че през 2019 г. в Районен съд
– Попово има 6 бързи производства по чл. 310 ГПК, а през 2020 г. – 13.
Делата са образувани в деня на постъпването на исковата молба или най-
късно на следващия ден и своевременно са администрирани. Разпореждането
по чл. 131 ГПК е постановявано обикновено в деня след постъпването на
исковата молба, в някои случаи в рамките на 3 дни, по изключение в 10
дневен срок. Определението по чл. 312 ГПК е постановявано в деня след
постъпване на писмения отговор /изключение  гр.д. № 798/2020 г./. При
насрочване на първото по делото съдебно заседание е спазен срокът по чл.
312, ал.1, т.1 ГПК /изключение гр.д. № 28/2019 г./.  Спазвана е разпоредбата
на чл. 315, ал.2 ГПК. Решенията са постановявани в срока по чл. 316 ГПК.

Проверката констатира, че делата, образувани по Закона за защита от
домашно насилие, са своевременно администрирани, при необходимост от
издаване на заповед за незабавна защита, същата е издавана в деня на
постъпването на молбата или на следващия ден. Делата са образувани в деня
на постъпване на молбата в съда и съдията с разпореждане е насрочвал о.с.з в
срок до един месец, в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН. При
отлагане на производството следващото съдебно заседание е насрочвано в
рамките на 2 седмици, през съдебната ваканция и в по-дълъг срок. Решението
е обявявано обикновено в 2-седмичен срок от деня на съдебното заседание, с
което е даден ход по същество, в някои случай и в по-кратък срок.

 Проверката на делата, образувани по Закона за закрила на детето
установи, че съдът в същия ден или в 3- дневен от постъпване на искането в
съда /изключение гр.д. № 331/2019 г./, е насрочвал делото за разглеждане в
открито съдебно заседание. Открито съдебно заседание  е провеждано в
рамките на 1 месец от постъпване на искането в съда. Спазен е
законноустановения едномесечен срок по чл. 28, ал. ЗЗДетето, като
обикновено съдът се е произнасял в по-кратки срокове.

Проверката по срочността на постановяване на съдебните решения
установи, че през проверявания период в Районен съд – Попово няма
граждански дела с обявени решения извън срока по чл. 235, ал.5, изр. 1 ГПК,
което е много добър показател за работата на съдиите.

По частните граждански дела, образувани по чл. 410 ГПК е спазена
местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. След изменението на ГПК, ДВ бр.
50/2015 г., е извършвана служебна проверка на местната подсъдност, чрез
справка по Наредба № 14/2009г. за постоянен адрес на длъжника, с оглед



53

спазването на разпоредбата на чл. 411, ал.1 ГПК. Съдиите стриктно са спазили
тридневния срок по чл. 411, ал.2 ГПК за разглеждане на заявлението в
разпоредително заседание и издаване на заповед за изпълнение, като
обикновено са се произнасяли в деня на постъпване на заявлението. След
влизане на заповедта за изпълнение в сила, на основание чл. 416 ГПК, съдът е
издавал изпълнителен лист. Има отбелязване за издаден изпълнителен лист
върху заповедта. При постъпило възражение в случай, че молителят не е
представил доказателства за предявен иск по чл. 422 ГПК, заповедта е
обезсилвана.

По частните граждански дела, образувани по чл. 417 ГПК съдът е
издавал заповедта в 3-дневен срок от образуването на делото. Констатира се
отбелязване за издадения изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение,
както и върху представения документ, задължение на съда по чл. 418, ал. 2,
изр. 2 ГПК.

Проверката по движението и приключването на граждански дела в
установените срокове налага извода, че в Районен съд – Попово като цяло се
полагат системни усилия за ритмично разглеждане на делата с цел
приключването им в кратък срок, в резултат на което повечето дела
приключват в срок 1-3 месеца. Похвален е стремежа да се спазват кратките
процесуални срокове, включително и срока по 235, ал.5, изр. 1 ГПК. Като
изключение може да се посочат констатациите по отношение на съдия Поля
Павлинова, направени в раздела за незавършени производства към момента
на проверката.

Проверката констатира, че като цяло са преодолени констатираните при
предишната проверка на ИВСС през 2014 г. слабости и пропуски в работата
на съда. Общият извод при извършената проверка от Окръжен съд -
Търговище е за отлична организация и много добра работа на съдиите и
съдебните служители.

На основание гореизложените констатации и изводи и с оглед
правомощията си по чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава
следните ПРЕПОРЪКИ:

I.Административният ръководител на Районен съд – Попово, съдия
Маринела Стефанова, с оглед правомощията си по чл. 80, ал. 1 от ЗСВ:

Да упражни контрол върху дейността на съдия Поля Павлинова, с оглед
недопускане несвоевременно постановяване на определението по чл. 140
ГПК.



II. A4uraurzcrp a"rvBHt4AT pr,KoBoAr,rreJr ua Pafionen cr4 - llouono, c't Ayts

MapuHela CTeQauona, Aa ynpaxHa npaBoMoulnrra crr no qn. 80, a,r. 1, r. 3 or
3CB, xaro csuxa o6uo cr,6paaue, Ha Koero:

.{a aanosuae cb1uure a cl4e6Hrare cnyxuTenr{ c KoHcraraur,ture, Aa

aHanu3r,rpar r.r3Bo,qrrre x Aa ce o6ct gu npeAnpr.reMaHero Ha MepKI4 3a rr3nbJrHeHrre

Ha npenoptKrlTe tro Hacroruluq Ax'r.

CPOK 3.A I43NbNHEHI4E HA TIPENOPbKI,ITE:

Hacroquum aKT Aa ce rr3nparr4 Ha npeAceAareJu Ha PafioueH ctg -
flonono, cr,pls, Mapuuela Cre$anora, Korro B eAHoMecer{eH cpoK or
nonyqaBaHeTo My Aa n3n6nHr,r [penop6KuTe, 3a KoeTo Aa yBeAoMn DraBHr.r,

liHcneKTop na l4Hcnexropara xrrra BCC.

CneA [r:ru.{aue Ha cpoKa no qn. 58, aJr.3, u3p.2-po or 3CB - npu Jrurrca Ha

rrocTbrrHJrrr B63paxeHr,rr, a npH rrocTbnr.rJrr.r TaKuBa - cne.q npou3HacrHeTo Ha

ruraBHulr r,rHc[eKTop na I4BCC rro rrx, Korrue or aKTa, BeAHo c Bb3paxeH]rrra rI

pe[reHr,rrTa ro Tqx Ha rraBHr,rq r,rHcneKTop Aa ce r43[paTfT Ha npe.qceAaTeJu Ha

Oxptxea cl4 - Trpronr4xle H Ha npeAcraBJrrBarqux Bucurur ctAe6es cbBer Ha

eJIeKTpOHeH HOCI{TeJI.

B eguoceglrurreH cpox or I,I3TI,IqaHero Ha cpoKa 3a I,I3Irr,JIHeHIre Ha

npenoptKnre, Ha ocHoBaHVe ql. 58, an. 2, BbB Bp63Ka c an 4

npeAceAarenrr Ha PaftoHeH cr.q - flonoso Aa yBeAoMrr HraBHrl, riucrr

3CB,

tr4ucnerropara xrlr BCC 3a npeAflpnerr.rre MepKr,r B H3[6JrHeHr.re Ha flpen

IIHCfTEKTOP:

j-,"..'9i

HA

T"T
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