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Комплексната планова проверка в РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД по
гражданските дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-21-
3/21.04.2021г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт,
съгласно приетата годишна програма за провеждане на планови проверки от
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2021 г. и съобразно
приетата Методика за провеждане на проверки на органите на съдебната власт
от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Проверката се извърши в периода 26.04.2021 г. – 29.04.2021 г. от
инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова и експерт Мария Илиева.

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Разград по
образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2019г. и
2020г.

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

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от РС – Разград, съобразно
писмо изх. № И-01-4/21/25.03.2021г. на ИВСС, допълнителна информация за
дейността на съда, извлечения от електронната деловодна програма, заповеди,
стари и ненасрочени дела, дела, по които производството е спряно, дела с
отменен ход по същество, деловодни книги и регистри, както и др. произволно
посочени граждански дела.

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

Административното ръководство на РС-Разград се осъществява през
2019 г. от административен ръководител - председател на съда – Маргарита
Новакова; заместник административен ръководител - зам.председател –
Константин Косев, съдебен администратор – Т      М      .

Считано от 07.08.2020 г. административен ръководител – председател
на съда е съдия Нели Генчева, а заместник административен ръководител –
заместник-председател на РС – Разград  е съдия Константин Косев.

Маргарита Новакова – административен ръководител – председател е
назначена с решение на ВСС по протокол №33 от 06.08.2009 г. – встъпила е в
длъжност на 12.08.2009 г. С решение на Висшия съдебен съвет – т. 4 от
протокол №51/12.11.2014 г. е назначена за втори мандат на длъжността
административен ръководител – председател на Районен съд - Разград,
встъпила в длъжност на 21.11.2014 г.; И.ф. административен ръководител –
председател – протокол №37, т. 8 от 12.11.2019 г. на Съдийската колегия на
ВСС, встъпила в длъжност на 22.11.2019 г. и освободена на основание чл. 165,
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ал.1, т. 1 от ЗСВ с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№3/04.02.2020 г., акт за напускане на длъжността от 14.02.2020 г.

Считано от 14.02.2020 г. съдия Константин Косев е определен за
изпълняващ функциите административен ръководител-председател с решение
на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 3, т. 10 от 04.02.2020 г. - акт за
встъпване в длъжност от 14.02.2020 г.

  Съдия Нели Генчева е назначена  на длъжност “административен
ръководител – председател” на РС - Разград с решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 27 от 23.07.2020 г. и е встъпила в длъжност на
07.08.2020г.

Константин Косев е назначен на длъжност “съдия” в РС - Разград с
решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 31 от 05.07.2006 г. и е
встъпил в длъжност на 11.07.2006 г. Съгласно решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 34/27.10.2011 г. е назначен за заместник
административен ръководител – заместник-председател на РС – Разград и е
встъпил в длъжност като такъв на 01.11.2011 г.

В РС-Разград към момента на проверката е утвърден щат от 35 души,
(считано от м. XII. 2020 г.), от които 8 щ. бр. съдии,  2 щ. бр. държавни
съдебни изпълнители, 2 щ. бр. съдия по вписванията и 23 щ. бр. съдебни
служители.

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

- за 2019 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 8 бр.,
действително заети щатни длъжности – 7 бр., действително заети 2 бр.
държавни съдебни изпълнители, действително заети 2 бр. съдия по
вписванията, администрация – общ брой служители - 24 бр. и действително
заети длъжности – 24 бр.;

- за 2020 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 8 бр.,
действително заети щатни длъжности – 7 бр. до 14.02.2020 г. и 6 бр. след тази
дата, действително заети 2 бр. държавни съдебни изпълнители, действително
заети 2 бр. съдии по вписванията,  администрация – общ брой служители - 24
бр. и действително заети длъжности – 24 бр. до 19.10.2020 г., считано от
19.10.2020 г. – 23 бр. съдебни служители, всички заети.

Към момента на проверката, общият брой съдии по щат  е 8, от които
заети  - 6 бр. съдии, от тях  в продължителен отпуск са – един съдия, считано
от 01.03.2021 г. /отпуск по чл. 164б, ал. 1 от КТ/.

Командировани съдии от състава на РС - Разград в други органи през
проверявания период и през настоящата година няма, командировани съдии в
РС - Разград няма.



4

                              Съдии и състави в РС-Разград:

Гражданско отделение /съдии, разглеждащи гр.дела през проверявания период/
-

· за 2019 г.
Маргарита Новакова -   ВКС/ВАС;                       01.02.2006 г.;

01.01.2019 г.-31.12.2019 г.;
Нели Иванова – ВКС/ВАС;                                    01.03.2000 г.;

01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
Цветалина Дочева – ВКС/ВАС,;                            25.02.2002 г.;

01.01.2019 г.-31.12.2019 г.;
Светлана Чолакова – ВКС/ВАС;                            04.01.2010 г.;

01.01.2019 г.-31.12.2019 г.

· за 2020 г.
Маргарита Новакова –ВКС/ВАС;                          01.02.2006 г.,

01.01.2020 г.- 13.02.2020 г. включително;
Нели Иванова – ВКС/ВАС;                                     01.03.2000 г.;

01.01.2020 г.-31.12.2020 г.
Цветалина Дочева – ВКС/ВАС,;                             25.02.2002 г.;

01.01.2020 г.-31.12.2020 г.;
Светлана Чолакова – ВКС/ВАС,;                            04.01.2010 г.;

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

· за периода на настоящата година
Нели Иванова – ВКС/ВАС;                                    01.03.2000 г.;

01.01.2020 г. – 20.04.2021 г.;
Цветалина Дочева – ВКС/ВАС;                             25.02.2002 г.,;

01.01.2021 г.-20.04.2021 г.;
Светлана Чолакова – ВКС/ВАС;                            04.01.2010 г.,;

01.01.2021 г.-20.04.2021 г.

Наказателно отделение/съдии, разглеждащи нак.дела през проверявания
период/

· за 2019 г.
Константин Косев – „съдия в АС“, считано от 14.05.2019 г „ВКС

/ВАС“; 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
Доротея Иванова – ВКС/ВАС,

01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.;
Николай Борисов – „съдия в АС“,

01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

· за 2020 г.
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Константин Косев – ВКС/ВАС;
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

Доротея Иванова – ВКС/ВАС;
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

Николай Борисов – „съдия в АС“ , считано от 29.09.2020 г. „ВКС
/ВАС“;01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

· за периода на настоящата година
Константин Косев – ВКС/ВАС;

01.01.2021 г. – 20.04.2021 г.;
Доротея Иванова – ВКС/ВАС,

01.01.2021 г. – 01.03.2021 г., считано от 01.03.2021 г. в отпуск по чл. 164б от
КТ;

Николай Борисов – ВКС/ВАС;
01.01.2021 г. – 20.04.2021 г.

Командировани съдии за периода 2019г. – 2021 г.:
по граждански дела -    няма;
по наказателни дела -  няма.

Промяна на титулярите и съставите за двугодишния период:
За 2019 г. – няма;
За 2020 г. – след 14.02.2020 г. работят само шест състава /три

граждански и три наказателни/, като разпределените на съдия Новакова дела
са преразпределени между тримата граждански съдии – Генчева, Дочева и
Чолакова.

Съдебен администратор е Т      М      , с висше образование по
специалност „Стопанско управление администрация“, „Счетоводство и
контрол“ и „Счетоводство и одит в публичния сектор“.  Назначена е на
длъжност “съдебен администратор” с допълнително споразумение, считано от
01.06.2006 г. въз основа на  Заповед № 111/31.05.2006 г. на председателя след
провеждане на конкурс.

Няма щатна бройка за административен секретар.

Материална база и техническа обезпеченост
Информационно обслужване и информационни технологии

Районен съд - Разград е поместен в сграда, собственост на Община
Разград, заедно с Окръжен съд – Разград и заема първи и част от трети етаж на
сградата.

Материалните условия, според административното ръководство, са
добри. Магистратите работят по един в кабинет, държавните съдебни
изпълнители – 2 в кабинет, съдия по вписванията – 2 в кабинет, а 23 бр.
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съдебни служители ползват 8 помещения. Съдът разполага с 3 бр. съдебни
зали.

РС- Разград е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в
кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са оборудвани с
компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа.
Техническата обезпеченост на работните места може да се определи като
сравнително добра. Необходимо е част от компютрите да бъдат заменени, за
да работят с по-висок клас операционна система. Наличните принтери са
остарели.

През 2019 г., 2020 г. и до 20.04.2021 г. в РС-Разград функционира
програмата за управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство“,
която се поддържа от „Информационно обслужване“ Варна, инсталирана 2005
г. В нея са въведени и се обработват делата, образувани до 06.08.2020 г. От
07.08.2020 г. до момента гражданските и наказателни дела в съда се образуват
и водят в Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ на
основание решение на Пленума на ВСС от 23.07.2020 г.

Достъпът до електронните съдебни дела на съда в ЕПЕП се
осъществява по реда на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в
ЕПЕП на ВСС.

Председателят на съда през 2020 г. със Заповед №РД-08-333/12.10.2020
г. е утвърдил Инструкция, с която е регламентирал начина за достъп до
публикуваните в Интернет страницата съдебни актове на РС-Разград.

Автоматизираната информационна система в Районен съд-Разград е
свързана с ядрото на ЕИСПП и през 2020 г. съдът продължава да изпълнява
задълженията си по осъществяване на единно информационно осигуряване на
дейността по противодействие на престъпността.

Във връзка с въвеждането на ЕИСС всички съдии и съдебни служители
са снабдени с квалифициран електронен подпис /КЕП/ за осъществяване на
достъп.

Със Заповед № 248/27.09.2011 г. са утвърдени Вътрешни правила за
класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи
класифицирана информация.

В съда са внедрени следните програмни продукти:
- “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата,

предоставена от ВСС, която функционира от 2006 г.;
- Централизирана система за случайно разпределение на делата на

ВСС, която функционира от 2015 г.;
 -ЕИСС, която функционира от м. август 2020 г. в изпълнение на

решение на Пленума на ВСС по т.1 т.2 от Протокол №19 от заседание,
проведено на 23.07.2020 г. за внедряване на ЕИСС;

- Правно-информационна система Апис - версия 7.0.1.42.192 /Апис-
Право; Апис – процедури; Апис – финанси;  Апис - време; Апис - практика и
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Апис - европраво/ – 10 работни места. Всички съдии и съдебни служители
имат достъп до системата.

Работата в „Бюро съдимост“ се осъществява чрез внедрената програма
АИС „Бюро съдимост“.

Програмна среда JEC „Съдебно изпълнителна служба“ се ползва в съда
от 2008 г. Обновява се няколко пъти в годината. С програмата работят двамата
съдебни изпълнители и съдебен деловодител в СИС.

Съдиите по вписванията ползват “Law choice“ за разпределяне на
преписките.

В отдел „Финансова дейност“ се използва продуктът „WebКонто 66“.
Трите съдебни зали са озвучени и оборудвани със системи за паралелен

запис.
РС - Разград от 28.08.2017 г. има утвърдени Правила за организиране

работата с компютърна техника, използване на програмни продукти и
интернет. Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „Eset Antivirus“,
предоставен от Министерство на правосъдието.

Всички работни места /с изключение на това в секретното деловодство/
са свързани в локална мрежа с четири сървъра.

Web – сайтът на Районен съд – Разград се поддържа ежедневно в
актуално състояние.

Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишни доклади
на РС за двете проверявани години

За 2019 г.-
В отчета за дейността на Районен съд – Разград  е  обърнато внимание

на незаетата щатна бройка за съдия, отразено е продължаващото профилиране
на съдиите и даването на дежурство от един съдия по всички видове дела.

Коментирана е работата на администрацията  - съвестно и в срок
изпълняват поставените им задачи, като всички щатове са попълнени.

Общо за делата е отчетено намаляване на постъпилите граждански дела
с 52 броя  /2609 бр./ и увеличаване на наказателните с 13 /924/. 92%
приключени в тримесечен срок – 95% за гражданските и 83% за
наказателните. Отбелязано е леко увеличение на натовареността по щат и
особено на действителната натовареност в сравнение с предходната година.
Отразени са проблеми, свързани с необходимостта от изготвяне на експертизи,
които водят до забавяне на делата  – липса на специалисти от определени
области в списъка, отказ на вещи лица от списъка, непълни експертизи.
Ненаписани актове в срок са посочени като изключение, като е уточнено, че
няма забавяне с повече от 1 месец. Отбелязан е висок процент на изцяло
потвърдени актове – 64,34%, както и точния брой отменени и върнати са ново
разглеждане /6 решения и 5 определения по НОХД, НЧД и НЧХД и 6 по



8

НАХД/ и изцяло отменени с произнасяне по същество актове по граждански
дела /7 решения и 24 определения/, като е направен извод, че този брой е
нисък в сравнение с общия брой на обжалваните и незначителен спрямо броя
на постановените съдебни актове. В отделни таблици със сравнения с
предходни години е посочен броя на разгледаните от всеки съдия дела,
постъпленията по граждански и наказателни дела, по видове престъпления и
искове.

По отношение на гражданските дела е отчетена тенденция на
постепенно намаляване на броя на постъпилите /2609 спрямо 2674 от 2018 г./
и намаляване на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК /със 147 бр. в сравнение с
2018 г./

Описан е сградният фонд и техническата обезпеченост. По
комуникационната стратегия е  отразена работата на съдиите по образователна
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури.“  - срещи с ученици в четири училища в
гр.Разград, два симулирани процеса, организирането на Деня на отворените
врати  на 16.04.2019 г. съвместно с МКБППМН, посещение в училището в
с.Самуил, работа по симулиран процес „Може ли Пипи да живее сама?“, както
и отразяването им в местните медии.

За 2020 г.-
Акцент е поставен върху задълбочаването на проблема с кадровата

обезпеченост – овакантена е още една щатна бройка за съдия и съкратена
щатна бройка за деловодител в Съдебно-изпълнителна служба. Посочени са
правилата и плановете, свързани с организацията на работата, приети през
годината. Отразена е промяната в ползвания електронен ресурс – ЕИСС
вместо САС и ЦСРД /относно разпределението/, както и определянето на
двама дежурни съдии – граждански и наказателен с цел минимално
натоварване на дежурния с дела от материя, с която не работи ежедневно.

Отчетено е намаляване на броя на делата - /3030/ - с 551 по-малко в
сравнение с предходната година /3581/. По-малките постъпления са дали
възможност на намаления брой съдии да приключат значителна част от делата
и в края на 2020 г. нерешените дела са 11,93% /за сравнение с предходни
години – 10,34% и 10,95%/. Предвид извънредното положение е намален броя
на делата, приключени в рамките на 3-месечния срок /88% при 92% през
предходните две години/. Всички съдебни актове са постановени, респ.
мотивите са написани в законовите срокове.

По отношение на актовете, подложени на инстанционен контрол, е
отразено увеличение на тези, които са отменени.

Въпреки намаления брой на делата, действителната натовареност и
спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела се запазва спрямо
нивата от 2019 г.
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Средната натовареност на съда, определена съгласно чл.17, ал.2, изр.2
от Правилата за оценка на натовареността на съдиите е 171,74 .

По отношение на гражданските дела е отчетено намаляване на броя,
основно за сметка на тези по чл.410 и чл. 417 от ГПК, насрочването и
разглеждането в разумни срокове, както и сравнително малкия брой отложени
дела /300 за 2020 г. при 324 за 2019 г./, както и леко намаляване на броя на
изцяло потвърдените съдебни актове.

И за двата вида дела са представени таблици със сравнения с
предходните две години на постъпилите дела, вкл. и по видове дела,
престъпления и предявени молби и искове, процент на постъпилите в
сравнение с висящите в началото на периода, броя и видовете дела, разгледани
от всеки съдия, свършените в тримесечен срок дела /за 2020 г. -  76% и   92%/,
процента на несвършени дела в края на годината /15,9% и 10,36%/
натовареност по щат и действителна натовареност, както по отношение на
делата за разглеждане /27,08 за наказателните и съответно 41,17 и 68,61 за
гражданските /, така и спрямо свършените дела /22,78 за наказателните и 36,90
и 61,50 за гражданските/, свършените с акт по същество и прекратените
производства.

Посочени са по номера делата, които не са приключили към
31.12.2020г. са с продължителност над една година и са анализирани
причините за това  - НЧХД с недостатъчна активност на страните,  свидетели
очевидци в чужбина, необходимост от изготвяне на експертизи,
продължителни делбени производства, спрени производства до приключване
на други.

Описани са обстоятелствата, свързани със сградния фонд, условията на
труд, финансовата обезпеченост, техническата обезпеченост и
информационното осигуряване. Посочена е необходимостта част от
компютрите да бъдат заменени с нови, за да работят с по-висок клас
операционна система, а принтерите – с такива за групово натоварване.

Основните изводи са за високо ниво  на правораздаването и много
добро качество на административното обслужване, отлична подготовка на
съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и
съдебните служители, вложени усилия, отговорно отношение към работата и
етично поведение един към друг.

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

За 2019 г.-
няма.
За 2020 г.-
няма.
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Съдиите от Районен съд – Разград вземат участие в обсъждането и
изготвянето на становища за тълкувателни решения и постановления на ВКС и
ВАС съвместно със съдиите на Окръжен съд – Разград.

Извършени проверки в РС- Разград

За 2019 г.-
Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела

от ОС-Разград:
При постъпване на частни жалби (с изключение на случаите по чл. 130

ГПК) да се спазват правилата за тяхното администриране с връчване на препис
на насрещната страна и даване на възможност за представяне на писмен
отговор;

В книгата за отказите от наследство да се вписват само изявления на
наследниците, ако има направени такива, съобразно изискването на чл. 51, ал.
3ЗН, след провеждане производство по реда на този член;

Да се уеднакви вписването в книгата за закритите заседания на
резултата от определенията, с които се насрочва открито съдебно заседание с
посочване на дата и час;

Когато съдебният деловодител извършва проверка на спрените дела по
реда на чл. 92, ал. 2 ПАС, да ги докладва на съдията-докладчик, който да
преценява наличието на предпоставки за тяхното възобновяване;

Да се приемат правила за организация на работата по администриране
на дела и постъпили по същите книжа при отсъствие на съдия докладчика
поради отпуск или болест.

За 2020 г.-
Няма отправени препоръки; не са открити съществени и повтарящи се

пропуски в работата.

Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела
на  РС-Разград от ИВСС (или ВСС):

За 2019 г.- извършена тематична проверка „Образуване, движение и
приключване на гражданските дела, разгледани по реда на чл. 62, ал.6, т.12
ЗКИ, за периода 2017г.-2018 г. от Инспектората към ВСС.

Препоръка: При постъпване на искането по чл. 62, ал.6, т.12 от ЗКИ в
съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не само датата на
постъпването.

За 2020 г.- не е извършвана проверка.

Взаимодействие между административния ръководител и Общото
събрание на съдиите в Районен съд – Разград

За 2019 г.-
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Проведено е Общо събрание на 15.03.2019 г. със следния дневен ред:
Приемане на годишния доклад за дейността на РС-Разград за 2018 г.;

Запознаване и обсъждане на доклада за резултатите от извършена ревизия на
РС-Разград за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. от Окръжен съд - Разград;
Разни.

Приема се годишния доклад на РС-Разград. Пропуските отчетени от
ревизията са малко, а работата на администрацията е отчетена като много
добра. Данните сочат за бързина и качество на работата.

Съгласно Заповед №РД-14-106 от 03.06.2019 г.  на председателя на
Окръжен съд – Разград е проведено Общо събрание на съдиите от РС-Разград
и РС-Кубрат за изслушване на кандидата за административен ръководител-
председател на РС-Кубрат.

Изслушване на кандидата за председател на РС-Кубрат – Албена
Великова. Гласуването е явно. Подкрепя се кандидатурата.

Проведено е Общо събрание на 06.11.2019 г. със следния дневен ред:
Избор на членове на Комисията по професионална етика в РС-Разград; Разни.

Проведено е тайно гласуване и е избрана Комисия по професионална
етика към РС-Разград.

Проведено е Общо събрание на 29.11.2019 г. със следния дневен ред:
Обсъждане анализа на отменените и върнати актове на

първоинстанционните съдилища по граждански и наказателни дела за
деветмесечието на 2019 г. и вземане на мерки по уеднаквяването на
практиката с цел намаляване броя на върнатите дела; Разни.

Обсъдени са причините за отменените и върнати актове на
първоинстанционните съдилища по граждански и  наказателни дела

За 2020 г.-
Проведено Общо събрание на 24.01.2020 г. със следния дневен ред:
Полагане на клетва от съдебните заседатели от Районен съд - Разград

мандат 2020-2023 г.; Провеждане на въвеждащо обучение на съдебните
заседатели от съдия Доротея Иванова; Избор на съвет на съдебните
заседатели; Разни.

Положена е клетва от съдебните заседатели и проведено обучение от
съдия Доротея Иванова.

Проведено е Общо събрание на 31.01.2020 г. на съдиите от РС-Разград
и РС-Кубрат при следния дневен ред:

Разглеждане възражение на Диана Петрова-Енева съдия в РС- Кубрат;
Разни.

Препоръчва се на административния ръководител - председател на РС-
Кубрат периодично да прави искане до ВСС за увеличаване щата на РС-
Кубрат с една щатна бройка за съдия и разпределянето на дежурствата между
съдиите в РС-Кубрат да е по равно.
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Проведено е Общо събрание на съдиите от РС-Разград и РС-Кубрат при
следния дневен ред:

Полагане на клетва от съдебните заседатели от Районен съд – Кубрат
мандат 2020-2023 г.; Разни.

Положена е клетва от съдебните заседатели и е проведено
първоначално обучение по утвърден учебен план.

Проведено е Общо събрание на съдиите от РС-Разград и РС-Кубрат на
28.02.2020 г. със следния дневен ред:

Приемане на годишните доклади на РС-Разград и РС-Кубрат за 2019г.
Обсъждане на доклада за резултатите от извършена ревизия на РС-

Разград и РС-Кубрат за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. от Окръжен съд-
Разград и предприемане на мерки по дадените препоръки ; Разни.

Приети са годишните доклади и са обсъдени препоръките от ОС-
Разград.

Проведено Общо събрание на 15.07.2020 г. със следния дневен ред:
Изслушване на кандидатите за Административен ръководител-

Председател на РС-Разград ; Разни.
Изслушани са кандидатите, всеки съдия е изказал становище.

Проведено Общо събрание на 11.09.2020 г. със следния дневен ред:
Обсъждане и приемане на вътрешни правила за случайно

разпределение на делата; Обсъждане и приемане на групи за разпределение на
граждански и наказателни дела; Обсъждане и приемане на правила за
заместване при отсъствие на съдия-докладчик; Разни.

Обсъдени са и приети съответните правила.

Проведено е Общо събрание на 12.02.2021 г. със следния дневен ред:
Полагане на клетва от двама съдебни заседатели, избрани от Общото

събрание на ОС-Разград, проведено на 27.01.2021г.; Запознаване с работата на
съдебния заседател; Разни.

Проведено е Общо събрание на 18.03.2021 г. със следния дневен ред:
Приемане на годишните доклади за дейността на РС-Разград и РС-

Кубрат за 2020 г.
Обсъждане на доклада за резултатите от извършена ревизия на РС-

Разград и РС-Кубрат за периода 01.01.2020-31.12.2020 г. от ОС-Разград и
предприемане на мерки по дадените препоръки; Разни.

Докладите са обсъдени и приети

Повишаване на правната подготовка и квалификация на
съдиите и повишаване на квалификацията на съдебните служители
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Съдии:
През 2019 г.-
Съдиите Маргарита Новакова, Константин Косев, Нели Генчева,

Доротея Иванова, Цветалина Дочева, Светлана Чолакова и Николай Борисов
са участвали в обучение по теми: „Механизми за успешна комуникация в
извънредни и кризисни ситуации в органите на съдебна власт“;
„Международно сътрудничество по наказателни дела“; „Прилагане на
медийната стратегия на съдебната власт“; „Работа с медиите. Практически
аспекти“; „Ползване на електронните ресурси на Европейската съдебна
мрежа“-електронно дистанционно обучение; „Умения за публично говорене“ –
електронно дистанционно обучение; „Вербална/невербална комуникация“ 1 –
електронно дистанционно обучение; „Въведение във философията на
възстановителното правосъдие: принципи, практики и приложение в
наказателно производство и гражданскоправен контекст“ – електронно
дистанционно обучение;  „Разпоредително заседание по НПК“- електронно
дистанционно обучение;  „Запознаване с правото и съдебната система-особен
вид урок“; „Практически аспекти по разследването и доказването на
престъпления против горския фонд (чл. 235 НК)“ 1- електронно дистанционно
обучение.

През 2020 г.-
Съдия Николай Борисов е взел участие в електронно дистанционно

обучение на тема:
„Въведение във философията на възстановителното правосъдие:

принципи, практики и приложение в наказателно производство и
гражданскоправен контекст“.

Съдебни служители:
През 2019 г.-
„Съдебно-административно обслужване на граждани“ – 1 служител;
„Управление и развитие на екип. Екипна работа и ефективност“ – 7

служители; „Работа с текстове съгласно актуалните граматически правила“ – 1
служител;

През 2020 г.-
„Въвеждащо обучение за новоназначени съдебни служители“ – 2

служители – дистанционно обучение; „Работа в служба „Архив“ – 1 служител
– дистанционно обучение;

Съдебните служители са с дългогодишен опит и са посещавали
организираните обучения през предходните години.

Информация за поощрения и наложени дисциплинарни наказания
в Районен съд – Разград на съдии и съдебни служители, за двете

проверявани години
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За 2019 г.-
Няма поощрения и дисциплинарни наказания.
За 2020 г.-
Поощрение - един съдия – с решение по Протокол №3 от 04.02.2020 г.

Съдийската колегия на ВСС поощрява с отличие „личен почетен знак-първа
степен златен“, както и с парична награда съдия Маргарита Христова
Новакова поради освобождаване от длъжност поради пенсиониране.

Дисциплинарни наказания – няма.

Съдии, ангажирани в изпълнението на други служебни задачи,
извън основната им дейност, за двете проверявани години

2019 г. –
Съдиите Нели Генчева и Николай Борисов са участвали в

образователна програма „Съдебна власт-информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

2020 г. – няма ангажименти, поети от съдии извън служебните им
задължения.

Административни служби – обща и специализирана администрация.
Съдебно деловодство

Към 20.04.2021 г. в РС – Разград е утвърдено щатно разписание с 23 бр.
съдебни служители. Администрацията на РС - Разград е обща и
специализирана. Общата администрация се състои от 3 бр. служители: по
отдели или сектори и длъжности, както следва:

· "Финансова дейност и снабдяване"- 2 бр.;
· "Стопанисване и управление на съдебното имущество"- няма;
· "Човешки ресурси"- изпълнява се от съдебния администратор;
· "Информационно обслужване, статистика и информационни

технологии"- 1 бр.;
· "Пресслужба и информация"- няма.

В специализираната администрация работят общо 17 служители,
организирани в служби и длъжности, както следва:

· „Регистратура за класифицирана информация”- функциите се
изпълняват от единия съдебен деловодител наказателни дела;

· „Регистратура”- 1 бр.;
· „Съдебно деловодство”- 8 съдебни деловодители - 4 бр. за гр. дела

и 3 бр. за наказателни дела; 1 бр. СИС;
· „Съдебни секретари” - 6 бр.;
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· „Архив”- функциите се изпълняват от един от съдебните
деловодители /гр. дела/;

· „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 1 призовкар;
· Служител по сигурността на информацията - функциите се

изпълняват от единия съдебен деловодител наказателни дела;
· „Съдебни помощници” – няма;
· Бюро “Съдимост” – 1 съдебен деловодител;
Техническите длъжности са общо 2 бр. – 2 чистачки изпълняват

функции и на куриер. Няма длъжностни лица, съвместяващи длъжности.

Считано от 2005 г. в РС – Разград е внедрена и функционира
деловодната програма  САС “Съдебно деловодство”  на “Информационно
обслужване” АД – Варна.

Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на хартиен и електронен носител по
деловодната програма САС «Съдебно деловодство», азбучниците се
разпечатват на хартиен носител, в края на всяка година.

За делата, образувани след 07.08.2020 г. книгите за открити съдебни
заседания се разпечатват на шестмесечие, книгата за закрити съдебни
заседания се разпечатва ежемесечно, архивната книга се разпечатва годишно.

Книгите: книга за отказ от наследство, книга за получените и върнати
призовки и други съдебни книжа,  регистър на заявленията за достъп до
обществена информация и книгите на регистратурата за класифицирана
информация се водят само на хартиен носител.

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител,
считано от 2014 г., както и на електронен носител - в деловодната програма.
Регистърът (на хартиен носител) съдържа следните данни: вид и номер на
делото, номер и дата на акта и диспозитив. Длъжностното лице, отговорно за
водене на регистъра е съдебен деловодител, определено със Заповед № РД-08-
170/08.07.2014 г., изм. със Заповед № РД-08-39/02.02.2015 г. изм. със Заповед
№ РД-08-448/23.12.2020 г.

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела, образувани
след 07.08.2020 г. се получават автоматично от ЕИСС, а по тези, образувани
преди тази дата – от поредността на вписването на делото в книгата за открити
съдебни заседания и в книгата за разпоредителни и закрити заседания.

Всички дела, образувани от 2005 г., са въведени във функциониращата
„Съдебна административна система”/САС/, а от 07.08.2020 г. се въвеждат в
ЕИСС.

Със Заповед № РД-08-448/23.12.2020 г. са утвърдени правила за водене
в електронен вид и период на разпечатване на книги и регистри,  както и
определени тези които се водят на хартиен носител. В заповедта е определен
начина на водене, от кого се води, краен срок за разпечетване, кой извършва
разпечатването, проверяващ и срок.
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В деловодството се водят предвидените в чл.39, ал.1 от ПАС книги и
регистри:

- Азбучен указател - съдържа 1 том за 2019г. и 1том за 2020г.; води се
от съдебен деловодител; проверява се от съдебен администратор;

-Описна книга за граждански дела – съдържа 6 тома за 2019г. и 7 тома
за 2020 г.; води се от съдебен деловодител; проверява се от съдебен
администратор;

-Книга за открити заседания -  съдържа 2 тома за 2019 г. и 3 тома за
2020г.; води се от съдебен секретар; проверява се от  съдебен администратор;

-Книга за закрити и разпоредителни заседания -  съдържа 5 тома за
2019 г. и 4 тома за 2020 г.; води се от съдебен секретар; проверява се от
съдебен администратор;

-Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа -
съдържа 2 бр. за 2019 и 2 бр. за 2020 г.; води се от съдебен деловодител;
проверява се от съдебен администратор;

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
съдържа по един  бр. за 2019 и за 2020 г.; води се от съдебен деловодител
„Регистратура“; проверява се от Административен ръководител;

- Изходящ и входящ дневник –  за 2019 г.  входящият дневник съдържа
4  бр.,  изходящият дневник –  2  броя.  Входящ дневник за 2020  г.  –  5  бр.,
изходящ дневник за 2020 г. 2 бр.; води се от съдебен деловодител
„Регистратура“; проверява се от съдебен администратор;

- Регистър за предоставени данни от НБД „Население” – съдържа 1 бр.;
води се от съдебен деловодител; проверява се от съдебен администратор;

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК – съдържа:
2019 г. – 1 бр. и 2020 г. – 1 бр.; води се от съдебен деловодител; проверява се
от съдия – граждански дела;

- Регистър на отводите – 1 за 2019 г. и 1 за 2020 г., води се в електронен
вид от съдебен деловодител – разпечатва се ежемесечно -  проверява се от
Административен ръководител;

- Регистър на издадените изпълнителни листове, издадени за държавни
такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт – 1 том за 2019 г. и 1 том
за 2020 г. – разпечатва се годишно- води се от съдебен деловодител –
проверява се от главен счетоводител;

- Книга за приемане и отказ от наследство – 1 бр. за 2019 г. и 2020 г.,
води се от съдебен деловодител, проверява се от съдебен администратор;

- Регистър по Закона за защита от домашното насилие – за 2019 г. и за
2020 г. – 1 бр., води се от съдебен деловодител „Регистратура“, проверява се
от съдебен администратор.

Считано от 14.08.2018 г. са утвърдени Вътрешни правила за изпращане
на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.
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Председателят на съда, съдиите разглеждащи граждански дела и
оправомощен служител -  съдебен деловодител, разполагат с електронен
подпис и съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за
реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до
Национална база данни „Население” извършват справките, за което имат
предоставен достъп.

Информация за други общи заповеди и разпореждания на
административния ръководител за организацията на административната
дейност в РС-Разград, за двете проверявани години:

За 2019 г.-
Заповед №РД-08-83/13.03.2019 г. в изпълнение на препоръки от

проверка на ОС - Разград; Заповед №РД-08-248/22.07.2019 г. за ползване на
интернет-мрежата само за служебни цели; Заповед №РД-08-278/08.08.2019 г.
за разпределяне на функциите на съдебните деловодители от гражданското
деловодство; Заповед №РД-08-336/02.10.2019 г. за спиране разпределението
на дела на съдия Новакова; Заповед 0РД-08-450/16.12.2019 г. във връзка с
Правилата за ефективен обмен на данни и информация между Окръжен съд –
Разград и районните съдилища в съдебен район Разград;

За 2020 г.-
Заповед №РД-08-61/17.02.2020 г. за преразпределяне на несвършените

дела на съдия Новакова; Заповед № РД-08-64/19.02.2020 г. за делата с гриф
„секретно“; Заповед № РД-08-68/20.02.2020 г. за въвеждане на процент
натовареност; Заповед № РД-08-95/11.03.2020 г. за отсрочване на дела,
насрочени в открито с.з. във връзка с указания на СК на ВСС от 10.03.2020 г.;
Заповед  № РД-.08-100/16.03.2020 г.  за преустановяване разглеждане на дела с
оглед решение на СК на ВСС от 15.03.2021 г.; Заповед № РД-08-
103/09.04.2020 г. във връзка с решение на СК на ВСС от 07.04.2021 г. за
преустановяване разглеждането на делата; Заповед № РД-08-144/15.05.2020 г.
във връзка с Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на
пандемия; Заповед № РД-08-145/15.05.2020 г. за разглеждане на делата по
чл.355, ал.2 от НК от дежурен съдия; Заповед № РД-08-152/20.05.2020 г. във
връзка с дадени препоръки от ИВСС за поставяне на дата и час при
постъпване на искания по чл.62, ал.6, т.12 от ЗКИ; Заповед № РД-08-
247/12.08.2020 г. за определяне на процент натовареност; Заповед № РД-08-
248/12.08.2020 г. за изготвяне на статистическите отчети; Заповед № РД-08-
249/2020 г. във връзка с разпределянето на делата; Заповед № РД-08-
250/12.08.2020 г. за преразпределянето на делата, образувани в САС; Заповед
№ РД-08-251/12.08.2020 г. за начина на отразяване на делата с гриф
„секретно“ в ЕИСС; Заповед № РД-08-256/13.08.2020 г. за определяне на роли
и права на достъп в ЕИСС; Заповед № РД-08-264/19.08.2020 г. за регистриране
на документите в почивни и празнични дни; Заповед № РД-08-283/03.09.2020
г. - за делата с гриф „секретно“; Заповед № РД-08-291/11.09.2020 г. за
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утвърждаване на вътрешни правила за случайно разпределение на делата в
Районен съд - Разград; Заповед № РД-08-292/11.09.2020 г. за утвърждаване на
Правила за определяне на заместник за времето на отсъствие на съдия-
докладчик; Заповед № РД-08-293/–11.09.2020 г. за изменение на заповедта за
определяне на групи при разпределянето на граждански дела; Заповед № РД-
08-295/11.09.2020 г. за делата, разглеждани по дежурство в делнични дни;
Заповед № РД-08-304/16.09.2020 г. за делата, разглеждани по дежурство в
празнични  дни; Заповед № РД-08-305/17.09.2020 г. за предоставяне на достъп
чрез ЕПЗЕУ на АВ; Заповед №РД-08-321/05.10.2020 г. за определяне на лица
за предоставяне на достъп; заповед № РД-08-328/07.10.2020 г. за предаването,
съхранението и унищожаването на хартиените отпадъци, които съдържат
лични данни; Заповед № РД-08-333/12.10.2020 г. за утвърждаване на
инструкция относно реда и начина за достъп до електронни съдебни дела в
ЕПЕП; Заповед № РД-08-364/30.10.2020г. за преразпределяне на функциите в
гражданското деловодство; Заповед № РД-08-428/07.12.2020 г. във връзка с
решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС; Заповед № РД-08-
430/08.12.2020г. за изписване на съдебните актове задължително на компютър;
Заповед № РД-08-431/08.12.2020 г. за ежемесечни проверки на съответствие
между ЕИСС и ЕПЕП;  Заповед № РД-08-448/23.12.2020 г. за водене на
книгите по ПАС.

Бе извършена проверка на избрани на случаен принцип деловодни книги
– книги за открити заседания за 2019г. и за 2020г., книги за закрити заседания
за 2019г. и 2020г. Книгите се водят по състави и се принтират от деловодната
програма в края на календарната година, номерирани са, подпечатани и
прошнуровани. Диспозитивите не са вписани в графа решение по част от
делата, а при други – са залепени без подпис на съдебен секретар. Част от
вписаната информация е нечетлива. Проверяват се от председателя на съда и от
съдебния администратор, което на места е удостоверено с подпис и дата.
Считано от 07.08.2020г. книгата се разпечатва от ЕИСС и диспозитивите на
съдебните решения се съдържат след обявяване и присъединяване на съдебния
акт към системата.

Книгите за закрити заседания се водят по години, разпечатват се от
програмата считано от м. януари 2021г., проверяват се от съдебния
администратор, без дата и подпис. Книгите са прошнуровани, подпечатани и
подписани.

Проверени бяха и:
Регистър по ЗЗДН - води се от 2005г. до 2021г. от съдебен деловодител,

номериран е, подписан и подпечатан;
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – води се

от 2013г. от съдебен деловодител - съдържа 20 бр. заявления, номериран е,
прошнурован, подпечатан и подписан от председателя на съда;
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Регистър на отводите и самоотводите за 2019г. и за 2020г. - разпечатва се
от програмата в края на календарната година. Регистърът за 2019г. не е
подпечатан и подписан от председателя на съда. Регистърът за 2020г. е
номериран, подпечата и подписан от председателя на съда.

Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК -
Проверката установи, че липсва регистър на съдебните решения по чл.

235, ал.5 ГПК, съобразно изискването по чл. 52 от ПАС. Вместо регистър по чл.
235, ал.5 ГПК, състоящ се от последователно подредени съдебни решения, в
класьорите се съдържа информация под формата на таблици с номер на дело и
на съдебното решение, дата на обявяване и част от диспозитива на решението.

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата,
вписана в акта, датата, посочена в книгата за открити заседания (в графата за
съдебното решение), датата на предаване на делото в деловодството на съда и
датата, която се вписва от съдебен служител в регистъра при обявяване на
съдебното решение.

Гр. дело № 554/2019г. – В о.с.з. на 15.05.2019г.  съдът е обявил делото
за решаване. Решението е постановено на 29.05.2019г. и е предадено в
деловодството на 29.05.2019г. Датата на обявяване на решението в съдебния
регистър е също на 29.05.2019г.;

Гр.дело № 565/2020 г. - В о.с.з. на 08.07.2020г. съдът е обявил делото
за решаване. Решението е постановено на 22.07.2020г. и е предадено в
деловодството на 22.07.20120г. Датата на обявяване на решението в съдебния
регистър е също на 22.07.2020г.

Гр.дело № 59/2019 г. - В о.с.з. на 02.04.2019г. съдът е обявил делото
за решаване. Решението е постановено на 09.04.2019г. и е предадено в
деловодството на същата дата. Датата на обявяване на решението в съдебния
регистър е на 10.09.2019г.

Гр.дело № 695/2020  г. - В о.с.з. на 31.08.2020г. съдът е обявил делото
за решаване. Решението е постановено на 02.09.2020г. и е предадено в
деловодството на същата дата. Обявено е в съдебния регистър на 02.09.2020г.

Гр.дело № 553/2019  г. - В о.с.з. на 30.05.2019г. съдът е обяви делото
за решаване. Решението е постановено на 13.06.2019г. и е предадено в
деловодството на същата дата. В съдебния регистър е обявено на 13.06.2019г.

Гр. дело № 707/2020г. - В о.с.з. на 10.08.2020г. съдът е обявил делото
за решаване. Решението е постановено на 21.08.2020г. и е предадено в
деловодството на същата дата. В съдебния регистър е обявено на 21.08.2020г.

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

което съдебните служители полагат усилия, а ръководството на съда
упражнява периодичен контрол. Констатирани бяха и някои пропуски в
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книгите за открити заседания за 2019г. и първото полугодие на 2020г., които е
препоръчително да бъдат отстранени.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК не се води
съгласно разпоредбата на чл. 52 ПАС, а вместо него в класьори се съхраняват
разпечатки от програмата в табличен вид, с номер на дело, дата на решение и
диспозитива на решението. По едно от проверените дела се установи, че
постановеното решение има една дата в книгата за открити заседания,
съвпадаща с датата, на която делото еу върнато в деловодството на съда и
друга дата / на следващия ден/  - в регистъра на съдебните решения по чл.
235,ал.5 ГПК.

Организация по образуването и разпределението
на гражданските дела

Образуване на гражданските дела

В РС-Разград е извършена следната организация по образуването на
делата и спазването на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за
администрацията на съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и
статистическите данни на съда:

Гражданските дела в РС - Разград се образуват в деня на постъпването
на книжата в съда, когато делата се разглеждат по дежурство, а останалите -
най-късно на следващия ден, от съдебните деловодители.  Създадена е
следната организация:

Книжата постъпват в „Регистратура“, съдебният деловодител ги
завежда в САС /до 07.08.2020  г./  и в ЕИСС /след тази дата/  и ги предава за
разпределение на административния ръководител на съда, /при отсъствие – на
зам.  адм. ръководител/, след което се предават в канцелария „Гражданско
деловодство“ за окомплектоване.

Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват стриктно като образуваните
дела се разпределят съобразно посочените в правилника видове.

Разпределение на гражданските дела на случаен принцип

Разпределението на делата на принципа на случайния подбор, съгласно
чл. 9 от ЗСВ от м. май 2006 г. се осъществява чрез програмния продукт за
случайно разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС, а от 2015
г. - чрез Централизираната система за случайно разпределение на дела на ВСС
/ЦСРД/, а след 07.08.2020 г. делата се образуват и разпределят чрез ЕИСС.
Фактически електронното образуване и разпределение на гражданските  дела
се извършва от административния ръководител – председател на съда /при
отсъствие – от зам.  адм. ръководител/;
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Председателят на съда е утвърдил със Заповед № РД-08-120/20.04.2018
г. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС - Разград.
Правилата са актуализирани през периода на проверката със Заповед № РД-
08-291/11.09.2020 г. /след приемането им от Общо събрание на съдиите/.
Разпределението се извършва от административния ръководител-председател
Нели Генчева и се отразява в протокол, който се прилага към всяко дело.

За разпределението се изготвя дневна справка от ЦСРД, която се
подписва от разпределящия. След 07.08.2020 г. за разпределените дела чрез
ЕИСС се изготвя ежемесечна справка. Справките се съхраняват в служба
„Регистратура“.

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100
% на съдиите, 100% на председателя на съда за граждански дела и 100% на
зам.председателя на съда за наказателни дела. В правилата са регламентирани
и изключенията, при които разпределянето се осъществява без участие на
определен съдия /т.3.3/, а председателят със Заповед №РД-08-336/02.10.2019 г.
е изключил от разпределението съдия Новакова във връзка с предстоящо й
освобождаване от длъжност.

Заложена е процентна натовареност за всеки съдия при разпределяне на
всички категории граждански дела, на председателя и на зам.-председателя на
съда, за всяка година от проверявания период: за 2019 г. - 80%  председател;
100% заместник председател и 100% - съдии;

За 2020 г. – 100% председател; 100%  зам.председател и 100%  съдии.
За постигане на равномерна натовареност, съобразно предмета на

делата са обособени следните групи дела /Заповед № РД-08-293/11.09.2020 г./:
- Първа група – делби и вещни искове;
- Втора група – облигационни искове, трудови спорове,

бракоразводни дела по чл. 49 от СК, спорове за родителски права, дела по
ЗСПЗЗ, възстановяване на владение на имот, искове за установяване на трудов
стаж и всички останали случаи, по които се образуват граждански дела в
съответствие с чл. 80, ал.1, т.2 б“А“ от ПАС;

- Трета група – молби за промяна на име /чл.19 от ЗГР/, за съставяне
на акт за раждане или на акт за смърт, издръжка, за прекратяване на брака по
взаимно съгласие, производства по чл. 26 и чл. 30 от ЗЗДт, за назначаване на
особен представител, по жалба срещу глоба на съдебен изпълнител, вписване
в регистъра на деца за осиновяване, дела по чл. 448 ГПК, съдебни поръчки,
както и в неупоменатите по-горе случаи, в които се образуват частни
граждански дела в съответствие с чл. 80, ал.1, т.2, б“Б“ от ПАС;

- Четвърта група – Заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 от
Гражданския процесуален кодекс.

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за
всички видове дела, с изключение на тези, които се разпределят „по
дежурство” и тези, на които се прилага подбора „определен“, чрез опция в
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ЦСРД, респ. „ръчно“ в ЕИСС, в които делата трябва да се разпределят на
конкретен докладчик.

Опция „определен“ /т.3.5 от правилата/ се прилага по отношение на
гражданските дела:

- при прекратяване на дело и изпращането му по подсъдност или
при повдигане на препирня за подсъдност, при последващо връщане на делото
за продължаване на съдопроизводствени действия в съда, новообразуваното
дело се разпределя на първоначално определения съдия;

- при разпределяне на производство по обективно и субективно
съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя
на първоначално определения съдия;

- при връщане на делото на първоначалния съдия-докладчик, когато
са извършени действия от заместващ съдия;

- исковите молби по чл. 422 ГПК се разпределят между всички
съдии, разглеждащи граждански дела.

Съгласно утвърдените със Заповед № РД-08-119/20.04.2018 г.
вътрешни правила за прилагане на подбора чрез опция „по дежурство“  през
2019 г. видовете граждански дела, които са разглеждани на дежурство са :

-молби за обезпечаване на доказателства /чл.207 ГПК/ и обезпечение на
предявен и бъдещ иск /чл. 389 и чл.390 ГПК/;

-искания за издаване на заповеди – чл.126, ал.2 и ал.3 от СК;
-искания за разрешения по чл.6, ал.2 от СК, разрешения по чл. 130, ал.3

и ал.4 от СК;
-заявления по чл. 49 и чл.52 от Закона за наследството;
-по Закона за защита от домашното насилие;
-други, изискващи произнасяне в кратки срокове.
При разпределяне на делото се посочва избор на режим „по дежурство“

/дежурния съдия за деня по утвърдения график/, това се отразява в протокола.

през 2020 г.
Видовете гр. дела, които са разглеждани на дежурство са:
-молби за обезпечаване на доказателства /чл.207 ГПК/ и обезпечение на

предявен и бъдещ иск / чл.390 ГПК/, както и искане за обезпечение по висящо
производство /чл.389 ГПК/, ако съдията-докладчик отсъства в деня на
разпределяне на делото или в деня на постъпване на искането;

-искания за издаване на заповеди – чл.126 от СК;
-искания за разрешения по чл.6, ал.2 и ал. 4 от СК, разрешения по чл.

130, ал.3 и ал.4 от СК;
-заявления по чл. 49 и чл.52 от Закона за наследството;
-молби по Закона за защита от домашното насилие;
-разрешение за достъп до данни по чл. 251б, ал.1 и сл. от Закона за

електронните съобщения и чл. 159а от НПК;
-искания по чл. 154, ал.2 от Закона за здравето;
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-други, изискващи незабавно произнасяне.
Тези дела са посочени в т.3.4 от Вътрешните правила за случайно

разпределение на делата от 2020 г.
При разпределяне на делото се посочва избор на режим „по дежурство“

/дежурния съдия за деня по утвърдения график/ и това се отразява в
протокола.

Към момента на проверката, считано от 07.08.2020 г.  делата се
разпределят чрез ЕИСС.

Достъп до модула за разпределение на делата чрез ЕИСС имат всички
съдии. Административният ръководител образува и разпределя  гражданските
дела, а заместник административния ръководител - наказателните дела, като
взаимно се заместват при отсъствие. Със заповеди № № РД-08-249/12.08.2020
г., РД-08-264/19.08.2020 г. образуването и разпределянето на делата, които са
от категориите, разглеждани по дежурство, е възложено на дежурния съдия за
съответния ден.

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите
в съда искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик,
се извършва в следната последователност:

При образуване и разпределение на делата се спазва поредността на
постъпване – входящата кореспонденция се приема от служба „Регистратура”
и се поставят входящи номера, генерирани автоматично от ЕИСС, а за делата
образувани преди 07.08.2020 г. – в програма САС „Съдебно деловодство“. При
образуване се спазват разпоредбите на чл. 80 от Правилника за
администрацията в съдилищата.

Книжата, по които се образуват граждански или наказателни дела по
дежурство, се предават веднага на дежурния съдия, който образува делото, ако
са налице процесуалните изисквания за това и го разпределя на себе си като
съдия-докладчик чрез опция „по дежурство“. Останалите книжа, по които се
образуват граждански дела, се предават най-късно на следващия ден от
постъпването им на Административния ръководител на съда. Респективно,
книжата, по които се образуват наказателни дела / с изключение на тези по
дежурство/, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на
заместник административния ръководител на съда. Административният
ръководител на съда образува гражданските дела, ако са налице
процесуалните изисквания за това, определя вида им и съдията докладчик на
принципа на случайния избор, използвайки ЕИСС.

Ако се налага преразпределяне на граждански и наказателни дела,
образувани преди 07.08.2020 г., същото се извършва от системния
администратор по разпореждане на административния ръководител на съда.

По преценка на административния ръководител, респ. на заместник
административния ръководител, разпределянето след тази дата на част от
делата за конкретен ден може да бъде възложено, след тяхното образуване, на
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системния администратор с нарочна заповед, в която се посочва кои дела ще
бъдат разпределени, между кои съдии и при каква натовареност  - т.2.11 от
Правилата.

Дежурните гр. съдии, по утвърдения график, се произнасят  по
постъпилите в  периода на съответното дежурство: искания за молби за
обезпечаване на доказателства /чл.207 ГПК/ и обезпечение на бъдеш иск
/чл.390 ГПК/, както и искане за обезпечение по висящо производство /чл. 389
ГПК/, ако съдията-докладчик отсъства в деня на разпределяне на делото или в
деня на постъпване на искането; искания по чл. 126 от СК; искания по чл. 62,
ал.6 от Закона за кредитните институции; искания за разрешения по чл. 6, ал.2
и ал. 4 от СК, разрешения по чл. 130, ал. 3 и ал. 4 от СК; заявления по чл. 49 и
чл. 52 от Закона за наследството; молби по Закона за защита от домашното
насилие и други изискващи незабавно произнасяне.

Дежурният съдия в почивни и празнични дни образува, разпределя чрез
опция «по дежурство» и разглежда следните видове дела:

Искания по чл. 158, ал.3 и 4, чл. 161, чл.164, чл.165, ал.2, чл. 222 и чл.
223 от НПК; искания по чл. 164 от НПК; искания по чл. 154, ал. 2 от Закона за
здравето /Заповед № РД-08-304/16.09.2020 г./.

На наказателните съдии по принцип не се разпределят граждански
дела. И обратно – на съдии, разглеждащи граждански дела не се разпределят
наказателни дела, освен в случаите на отводи и по време на дежурство. През
2019 г. и до 16.03.2020 г. за всеки ден е определян по един съдия, който е
разглеждал всички видове дела по дежурство. След тази дата един съдия е
определян само за почивните и празнични дни.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела през периода на проверката са образувани и

разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или на следващия ден
от разпределящ съдия или от съдебен служител, съобразно изискванията на
ПАС. Разпределението се е извършвало електронно, при спазване на
случайния подбор, в изпълнение на чл. 9 ЗСВ. Създадена е добра организация
при образуване и разпределение на гражданските дела. Утвърдени са и се
спазват вътрешни Правила за случайно разпределение на делата в РС-Разград,
които са актуализирани със заповеди на председателя на съда. Проверката не
констатира пропуски и нарушения при образуване и разпределение на
гражданските дела в РС-Разград. Гражданските дела с кратки процесуални
срокове се разпределят по дежурство – обезпечения, молби по ЗЗДН, молби по
чл. 130 СК и пр., като в някои случаи са разглеждани от наказателни съдии,
дежурни по график в конкретния работен ден. В тази връзка, ще бъде дадена
съответната препоръка.
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Натовареност

Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в РС – Разград за
двете проверявани години:

за 2019 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –47.76;
Действителна натовареност към свършени дела – 42.82
· за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 47.19;
Действителна натовареност към свършени дела – 41.56

Натовареност – граждански дела за двете проверявани години:
· за 2019 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 60.77;
Действителна натовареност към свършени дела – 54.58
· за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 68.61;
Действителна натовареност към свършени дела – 61.50

Действителната натовареност за граждански дела през 2019 г. е
изчислявана  спрямо 4 броя съдии, които разглеждат граждански дела, а през
2020 г. спрямо 3 броя съдии, т.к. от 03.10.2019 г. не се разпределят дела на
съдия Маргарита Новакова, поради предстоящо освобождаване от длъжност
/Заповед №РД-08-336/02.10.2019 г./.

 При изчисляване на действителната натовареност  за 2020г.  спрямо
четирима съдии до 13.02.2020 г. и 3-ма след тази дата, изчисленията са
следните:

Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 65.86;
Действителна натовареност към свършени дела – 59.04

Натовареност по съдии – спрямо разпределени и спрямо свършени
дела (решени и прекратени), в това число частни производства и процент на
натовареност при разпределение на постъпващите дела (100% или определен
по-малък процент) , за двете проверявани години:

Граждански  дела
· за 2019 г.

     Съдия Разпр.
дела

        гр. дела

решени      прекратени

            частни гр.дела

решени          прекратени

общо
свърше
ни

%
натоваре
ност при
разпреде
ление на
делата
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Доротея Иванова 77 2 74 1 77 по
дежурст
во

Константин Косев 50 5 5 39 1 50 по
дежурст
во

Маргарита
Новакова

338 113 28 212 22 375 80

Нели Генчева 711 157 34 455 39 685 100
Николай Борисов 50 2 45 2 49 по

дежурст
во

Светлана
Чолакова

697 153 41 435 60 689 100

Цветалина Дочева 697 162 46 432 55 695 100

· за 2020 г.

     Съдия Разпр.
дела

гр. дела

решени       прекратени

            частни гр.дела

решени          прекратени

общо
свърше
ни

%
натоваре
ност при
разпреде
ление на
делата

Нели Генчева 827 177 50 451 66 744 100
Светлана
Чолакова

793 163 39 467 45 714 100

Цветалина
Дочева

789 150 45 436 64 695 100

Маргарита
Новакова

23 23 23 изключен
а от
разпреде
ление

Доротея Иванова 10 1 9 10 по
дежурств
о

Константин
Косев

9 1 8 9 по
дежурств
о

Николай
Борисов

19 1 17 1 19 по
дежурств
о

За периода  2019 г. и 2020 г. съдиите са със 100% натовареност при
разпределение на делата. През 2019г. съдия Маргарита Новакова е била на
80% разпределение при гражданските дела като административен
ръководител, а със Заповед № РД-08-336/02.10.2019 г. на председателя на съда
е  изключена от разпределение, поради предстоящо навършване на 65
годишна възраст и освобождаване от длъжност.



27

 Съобразно решение на ВСС по т.82 от протокол № 22 от 29.05.2014г.,
председателят е с 80 % на натовареност и зам. председателя е със 100 % на
натовареност  /при щатна численост над 5 до 10 съдии и над 20 до 35 съдебни
служители/. Процентът натовареност на административното ръководство –
председател и зам. председател е различен от посочения в решението  на ВСС
по т.82 от протокол № 22 от 29.05.2014г. - считано от 12.08.2020 г.
председателят е със 100% натовареност и зам. председателя е със 100%
натовареност.

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

За 2019 г.

Съдия Цветалина Дочева – общ брой дела – 274; брой заседателни дни - 50;
Съдия Нели Генчева – общ брой дела - 286; брой заседателни дни - 54;
Съдия Светлана Чолакова – общ брой дела - 298; брой заседателни дни - 65;
Съдия Маргарита Новакова – общ брой дела - 180; брой заседателни дни - 39;
Съдия Константин Косев – общ брой дела - 10; брой заседателни дни - 10;
Съдия Николай Борисов – общ брой дела - 7; брой заседателни дни - 7;
Съдия Доротея Иванова – общ брой дела - 6; брой заседателни дни - 6;

За 2020 г.

Съдия Цветалина Дочева – общ брой дела - 262; брой заседателни дни - 59;
Съдия Нели Генчева – общ брой дела - 304; брой заседателни дни - 68;
Съдия Светлана Чолакова – общ брой дела - 285; брой заседателни дни – 64;
Съдия Маргарита Новакова – общ брой дела - 23; брой заседателни дни - 4;
Съдия Константин Косев – общ брой дела - 1.; брой заседателни дни - 1;
Съдия Николай Борисов – общ брой дела - 2; брой заседателни дни - 2;

Информация за график на дежурства.
Организация на работа в РС - Разград за разглеждане на делата по чл.

329, ал. 3 ЗСВ през съдебната ваканция, за двете проверявани години:
През съдебната ваканция на 2019 г. са разглеждани граждански и

наказателни дела съобразно изискванията на чл. 329, ал. 3 ЗСВ. В случай на
отсъствие на някой съдия, делата са разглеждани от останалите съдии, които
са били на работа. Видно от предоставената справка за ползване на платен
годишен отпуск, съдиите не са ползвали продължителни отпуски.

През 2020 г. съдиите са продължили разглеждането на делата и през м.
юли и м. август с цел компенсиране на затварянето през периода м. март – м.
май.
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Месечният график на дежурствата се изготвя в края на всеки месец за
следващия и се утвърждава ежемесечно от Административния ръководител за
двете проверявани години:

За 2019 г.-
Работни дни – един съдия дава дежурства по граждански и наказателни

дела. През почивни и празнични дни дежурят един съдия и един съдебен
секретар.

Заповед №РД-08-404/17.12.2018г.; Заповед №РД-08-27/28.01.2019 г.;
Заповед №РД-08-64/26.02.2019 г.; Заповед №РД-08-94/26.03.2019 г.; Заповед
№РД-08-128/18.04.2019 г.; Заповед №РД-08-170/27.05.2019 г.; Заповед №РД-
08-212/27.06.2019 г.; Заповед №РД-08-254/29.07.2019 г.; Заповед №РД-08-
293/26.08.2019 г.; Заповед №РД-08-324/24.09.2019 г.; Заповед №РД-08-
362/22.10.2019 г.; Заповед №РД-08-395/25.11.2019 г.; Заповед №РД-08-
451/19.12.2019 г.

За 2020 г.-
От 13.01.2020 г. до 16.03.2020 г. през работни дни са давали дежурства

само съдиите, които разглеждат наказателни дела /с оглед преценката за по-
висока натовареност на гражданските състави/. От 16.03.2020 г. и до момента
през работни дни дежурят един съдия-граждански дела и един съдия-
наказателни дела. През почивни и празнични дни дежури един съдия и един
съдебен секретар.

 Заповед №РД-08-12/08.01.2020 г.; Заповед №РД-08-77/27.02.2020 г.;
Заповед №РД-08-102/16.03.2020 г.; Заповед №РД-08-143/14.05.2020 г.; Заповед
№РД-08-169/12.06.2020 г.; Заповед №РД-08-184/25.06.2020 г.; Заповед №РД-
08-194/06.07.2020 г.; Заповед №РД-08-218/17.07.2020 г.; Заповед №РД-08-
255/13.08.2020 г.; Заповед №РД-08-314/23.09.2020 г.; Заповед №РД-08-
362/29.10.2020 г.; Заповед №РД-08-392/23.11.2020 г.; Заповед № РД-08-
440/17.12.2020 г.

Общи данни за гражданските дела през 2018г. и 2019г.
Информация по съдии

За 2019 г.
Гр. дела:
През 2019 г. в РС - Разград са постъпили общо 752 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 286 бр. дела или общо за разглеждане – 1038 бр.  дела. От тях
свършени през 2019 г. са 748 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2019 г. в РС- Разград са постъпили общо 1868 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 11 бр. ч.гр.дела или общо за
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разглеждане – 1879 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2019 г. са 1872 бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр.дела:
През 2019 г. в РС- Разград са постъпили общо 2620 бр. дела, останали

несвършени от минали години – 297 бр. дела или общо за разглеждане – 2917
бр.  дела. От тях  свършени през 2019 г.. са 2620 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия  Маргарита Новакова  -    висящи в началото на год. - 80 бр.

общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 338 бр. общо, в
т.число 233 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 418 бр., в т.число 234 бр.
частни гр. д.;  свършени - 375 бр. общо, в т.число 234 бр. частни гр. д.;

Съдия  Нели Генчева  -    висящи в началото на год. - 71 бр. общо, в
т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 711 бр. общо, в т.число 495
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 782 бр., в т.число 496 бр. частни гр. д.;
свършени - 685 бр. общо, в т.число 494 бр. частни гр. д.;

Съдия  Цветалина Дочева  -    висящи в началото на год. - 75 бр. общо,
в т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 697 бр. общо, в т.число 486
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 772 бр., в т.число 489 бр. частни гр. д.;
свършени - 695 бр. общо, в т.число 487 бр. частни гр. д.;

Съдия  Светлана Чолакова  -    висящи в началото на год. - 70 бр. общо,
в т.число 6 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 697 бр. общо, в т.число 492
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 767 бр., в т.число 498 бр. частни гр. д.;
свършени - 689 бр. общо, в т.число 495 бр. частни гр. д.;

Съдия  Николай Борисов  -    висящи в началото на год. - 0 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 50 бр. общо, в т.число 47 бр.
частни гр.  д.;  общо за разглеждане -  50  бр.,  в т.число 47  бр.  частни гр.  д.;
свършени - 49 бр. общо, в т.число 47 бр. частни гр. д.;

Съдия  Доротея Иванова  -    висящи в началото на год. - 0 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 77 бр. общо, в т.число 75 бр.
частни гр.  д.;  общо за разглеждане -  77  бр.,  в т.число 75  бр.  частни гр.  д.;
свършени - 77 бр. общо, в т.число 75 бр. частни гр. д.;

Съдия  Константин Косев  -    висящи в началото на год. - 1 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 50 бр. общо, в т.число 40 бр.
частни гр.  д.;  общо за разглеждане -  51  бр.,  в т.число 40  бр.  частни гр.  д.;
свършени - 50 бр. общо, в т.число 40 бр. частни гр. д.;

За 2020 г.
Гр. дела:
През 2020 г. в РС- Разград са постъпили общо 608 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
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години – 290 бр. дела или общо за разглеждане – 898 бр.  дела. От тях
свършени през 2020 г. са 650 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2020 г. в РС- Разград са постъпили общо 1565 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 7 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 1572 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2020 г. са 1564  бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр. дела:
През 2020 г. в РС- Разград са постъпили общо 2173 бр. дела, останали

несвършени от минали години – 297 бр. дела или общо за разглеждане – 2470
бр.  дела. От тях  свършени през 2020 г. са 2214 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия  Маргарита Новакова -     висящи в началото на год.  -  23  бр.

общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 0 бр. общо, в т.число
0 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 23 бр., в т.число 0 бр. частни гр. д.;
свършени - 23 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.;

Съдия  Нели Генчева  -    висящи в началото на год.  - 104 бр.  общо,  в
т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 723 бр. общо, в т.число 519
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 827 бр., в т.число 521 бр. частни гр. д.;
свършени - 744 бр. общо, в т.число 517 бр. частни гр. д.;

Съдия  Цветалина Дочева  -    висящи в началото на год. – 83 бр. общо,
в т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 706 бр. общо, в т.число 500
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 789 бр., в т.число 502 бр. частни гр. д.;
свършени – 695 бр. общо, в т.число 500 бр. частни гр. д.;

Съдия  Светлана Чолакова  -    висящи в началото на год. - 85 бр. общо,
в т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 708 бр. общо, в т.число 511
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 793 бр., в т.число 514 бр. частни гр. д.;
свършени - 714 бр. общо, в т.число 512 бр. частни гр. д.;

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

Съдия  Константин Косев  -    висящи в началото на год. - 1 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 8 бр. общо, в т.число 8 бр.
частни гр. д.; общо за разглеждане - 9 бр., в т.число 8 бр. частни гр. д.;
свършени - 9 бр. общо, в т.число 8 бр. частни гр. д.;

Съдия  Николай Борисов  -    висящи в началото на год. - 1 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 18 бр. общо, в т.число 18 бр.
частни гр.  д.;  общо за разглеждане -  19  бр.,  в т.число 18  бр.  частни гр.  д.;
свършени - 19 бр. общо, в т.число 18 бр. частни гр. д.
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КОНСТАТАЦИИ:
Данните относно общата натовареност в  РС-Разград за двете

проверявани години и по съдии сочат, че през 2020г. броят на постъпилите
дела за разглеждане е намалял. Наблюдава се понижение и на общия брой дела
за разглеждане, респективно и на свършените дела. И през двете проверявани
години, на база общ брой дела за разглеждане, най-натоварени са били
съдиите Генчева и Чолакова. Най-голям брой свършени дела през 2019г. имат
съдиите Дочева и Чолакова, а през 2020г. - съдиите Генчева и Чолакова.

Като материя преобладават заповедни производства /чл.410 и чл.417 от
ГПК/ и свързаните с тях установителни искове /най-честно по потребителски
спорове/, облигационни искове по Закона за задълженията и договорите,
производства по  СК /прекратяване на брака, издръжка, разрешение за
разпореждане с имоти или сметки на деца и запретени/ и по ЗЗДт.
/настаняване и прекратяване на настаняването в специализирана институция, в
семейство на близки или в приемно семейство/.

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

                  Образуване и движение. Искови производства.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2019 г. и неприключили
към датата на изготвяне на справката /стари дела/

Неприключилите дела, образувани преди 01.01.2019 г. са общо 5  бр.,
по съдии както следва:

Съдия Генчева    - 1 бр.;
Съдия Чолакова - 2бр.;
Съдия Дочева    -  2 бр.;
В посочения брой стари производства, не са включени спрени

производства.
Проверени бяха всички дела, образувани преди 01.01.2019г. и

неприключени към датата на проверката по съдии както следва:
Гр.д. № 2939/2017г. е образувано и разпределено на 18.12.2017г. по иск

за делба, депозиран на 15.12.2017г., първоначално на доклад на съдия Дочева.
По делото е приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от
18.12.2017г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите, указанията са изпълнени в същия ден. С разпореждане от
18.12.2017г., на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба
на ответника за отговор. Съобщенията са връчени на 29.12.2017г. и



32

21.01.2018г., отговор не е депозиран. С определение от 23.02.2018г. съдът е
допуснал доказателствата и е насрочил делото в о.с.з. на 23.03.2018г. Със
Заповед № РД-08-86/22.03.2018г. на председателя на РС-Разград, насрочените
граждански дела на съдия Дочева са преразпределени с Централизираната
система за разпределение на делата. Видно от приложения протокол, делото е
разпределено на доклад на съдия Генчева. В откритото съдебно заседание
делото е изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение по допускане на делбата на 23.04.2018г. Решението е постановено на
28.03.2018г., влязло е в сила на 13.06.2018г., а с разпореждане от 19.06.2018г.
делото е насрочено в о.с.з. за 13.07.2018г. Проведени са 4 съдебни заседания
по доказателствата през един, два месеца, като в това с.з. на 05.12.2018г. е
прието заключението на вещото лице и делото е отложено с ново насрочване,
след издаването на проекто-скици от АГКК. Скиците са депозирани в съда с
молба от 14.09.2020г. С разпореждане от 15.09.2020г. е насрочено о.с.з. за
28.10.2020г. Проведени са четири съдебни заседания по доказателствата, а в
това на 21.04.2021г. съдът е одобрил сключената между страните спогодба и е
прекратил производството по делото.

Гр.д. № 2643/2018г. е образувано и разпределено на 27.12.2018г. по иск
за делба, депозиран на 20.12.2018г., на доклад на съдия Дочева. По делото е
приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 27.12.2018г., на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника за
отговор. Съобщение е връчено на 02.01.2019г., отговор е депозиран на
04.02.2019. С определение от следващия ден съдът е допуснал
доказателствата, прекратил е частично производството и е насрочил делото в
о.с.з. на 07.03.2019г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение по допускане на делбата в срок.
Решението е постановено на 20.03.2019г., влязло е в сила на 09.04.2019г., а с
разпореждане от 10.04.2019г. делото е насрочено в о.с.з. за 16.05.2019г.
Проведени са три съдебни заседания по доказателствата през един месец и три
месеца (в съдебна ваканция) като в това на 12.09.2019г. е прието заключението
на вещото лице и делото е отложено с ново насрочване след издаването на
проекто-скици от АГКК. Скиците са депозирани в съда с молба от 15.12.2020г.
С разпореждане от същия ден е насрочено о.с.з. за 11.02.2020г. Със Заповед №
РД-08-39/08.02.2021г. на председателя на РС-Разград, насрочените граждански
дела за 11.02.2021г. на съдия Дочева са отсрочени за 01.04.2021г. В това
съдебно заседание делото е отложено за 13.05.2021г.

Гр.д. № 1915/2017г. е образувано на 21.08.2017г. по иск за делба,
депозиран в същия ден, първоначално разпределено на доклад на съдия
Новакова. С разпореждане от 28.08.2017г. исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите, указанията са изпълнени с
молба от 27.09.2017г. С разпореждане от 28.09.2017г. на ищците са дадени
указания за призоваване на ответниците чрез ДВ. С разпореждане от
11.10.2017г. е допуснато призоваване на ответниците чрез ДВ и е насрочено
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о.с.з. за връчване на книжа на 18.12.2017г. В това съдебно заседание е указан
срок на ищеца за внасяне на депозит за особен представител на единия
ответник, а с определение от 15.01.2018г. съдът е назначил особен
представител и му е връчил разпореждането по чл. 131 ГПК. Отговор на
исковата молба е депозиран на 24.01.2018г. Протекла е процедура по
назначаване на особен представител и на другия ответник и връчване на
препис от исковата молба, отговор на исковата молба е депозиран на
27.03.2018г. С определение от 05.04.2018г. съдът е допуснал доказателствата и
е насрочил делото в о.с.з. на 14.05.2018г. В това съдебно заседание е даден ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение по допускане на
делбата. Решението е постановено на 14.06.2018г., влязло е в сила на
09.07.2018г., а с разпореждане от 11.07.2018г. делото е насрочено във втора
фаза за 03.09.2018г. Проведени са три съдебни заседания по доказателствата
през един, два месеца като в това на 03.12.2018г. е прието заключението на
вещото лице и делото е отложено с ново насрочване след издаването на
проекто-скици от АГКК. На 07.04.2021г. е депозирана молба от наследниците
на починал ищец за прекратяване на производството по делото. С определение
от 15.04.2021г. съдът е отчел делото статистически като свършено, на
основания чл. 60, ал. 3 ПАС и го е внесъл в архив.

Гр.д. № 2422/2016г. е образувано и разпределено на 13.12.2016г. по иск
за делба, депозиран на 12.12.2016г., първоначално на доклад на съдия
Христов. По делото е приложен протокол за избор на докладчик. С
разпореждане от 15.12.2016г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите. Срокът е удължен, а нередовностите са
отстранени с молба от 03.02.2017г. С разпореждане от 07.02.2017г., на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника за
отговор. Съобщенията са се връщали в цялост многократно и са връчени на
18.05.2017г., отговори са депозирани на 19.06.2017г. С определение от
20.06.2017г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на 13.07.2017г. В това съдебно
заседание делото е изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение по допускане на делбата на 14.08.2017г. Решението е
постановено на 11.08.2017г. Въззивна жалба е депозирана на 05.09.2017г. и е
администрирана  с разпореждане в същия ден. Въззивната инстанция е
потвърдила първоинстанционното решение, а по подзадената касационна
жалрба състав на ВКС е отменил въззивното решение на ОС-Разград и е
върнал делото за разглеждането му от друг състав. С решение от 03.10.2019г.,
постановено по гр.д. № 197/2019г. по описа на ОС-Разград е потвърдено
първоинстанционното решение. Подадена е касационна жалба и с решение от
30.10.2020г., постановено по гр.д. № 166/2020г. по описа на ВКС е отменено
въззивното решение  и е допусната делбата. Делото се е върнало в РС-Разград
на 10.11.2020г. и е разпределено на случаен избор на доклад на съдия
Чолакова, поради напускането на съдия Христов. С определение от
10.11.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за 15.12.2020г. Проведени са три
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съдебни заседания по доказателствата през един месец като в това на
23.03.2021г. делото е отложено поради неизготвено заключение на съдебната
експертиза за 11.05.2021г.

Гр.д. № 2361/2016г. е образувано и разпределено на 16.11.2018г. по иск
за делба, депозиран на 14.11.2018г., на доклад на съдия Чолакова. По делото е
приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 19.11.2018г., на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника за
отговор. Съобщенията са връчени на 23.11.2018г., отговор и насрещна искова
молба са депозирани на 27.12.2018г. С разпореждане от същия ден насрещната
искова молба е изпратена на ищците. Отговори са депозирани на 11.02.2019г.
и 20.03.2019г. С определение от 22.03.2019г. съдът е изготвил проект на
доклад, допуснал е доказателствата и е насрочил делото в о.с.з. на 30.04.2019г.
Проведени са съдебни заседания по доказателствата на 04.06.2019г.,
16.07.2019г., 03.09.2019г. и 08.10.2019г. В това съдебно заседание е прието
заключението по съдебната експертиза, делото е изяснено от фактическа
страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение по допускане на
делбата на 08.11.2019г. Решението е постановено на 30.10.2019г. Въззивна
жалба е депозирана на 18.11.2019г., администрирана с разпореждане в същия
ден. С решение от 11.02.2020г., постановено по гр.д. № 348/2019г. по описа на
ОС-Разград е отменено първоинстанционното решение и е допусната делба. С
определение от 18.12.2020г., постановено по гр.д. № 2203/2020г. по описа на
ВКС не е допуснато касационно обжалване. Делото се е върнало в РС-Разград
на 04.01.2021г. С разпореждане от 07.01.2021г. делото е насрочено в о.с.з. за
09.02.2021г. Проведени са две съдебни заседания по доказателствата като в
това на 30.03.2021г. делото е отложено за 11.05.2021г. поради неизготвено
заключение на съдебната експертиза.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела, образувани преди 01.01.2019г. и неприключили към

датата на изготвената справка са пет броя като и петте са съдебни делби. По
тях са постановени решения по І-ва фаза – допускане на делбата и
производството е продължило във ІІ-ра фаза, в която се събират множество
доказателства и се назначават съдебни експертизи по изясняване на фактите.
Всички дела са образувани в деня на подаване на исковата молба или на
следващия, разпределени са на случаен принцип в деня на образуването и
фактически са предавани на съдията-докладчик веднага. Приложени са
протоколи за случайно разпределение. Исковите молби са администрирани в
деня на разпределение на делото, с изключение на периода през съдебната
ваканция, когато исковата молба е администрирана в рамките на седмица.
Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановявани в деня или на следващия
ден след отстраняване на нередовностите. Определенията по чл. 140 ГПК са
постановявани от един ден – до седмица след депозиране на отговор от
ответника или от изтичане на срока за отговор. Първите открити заседания са
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насрочвани за след месец. Съдебните заседания са отлагани за след един, два
месеца, с изключение на периода през съдебната ваканция, когато о.с.з. е
отлагано след три месеца. В случаите, в които е изискано становище от
главния архитект на общината, делото е отложено с нова дата на призоваване.

Продължителността на тези производства се дължи на обжалване
решенията по допускане на делбата пред по - горни инстанции, събиране на
голям обем от доказателствен материал, трудности при връчване на съдебни
книжа, необходимост от изготвяне на съдебни експертизи и издаването на
проекто-скици относно имотите, предмет на делба, от главния архитект на
общината.

Граждански дела, образувани през 2019 г. и неприключили към
датата на изготвяне на справката:

съдия Генчева
№ на дело Дата на

образуване и
пр.основание

Дата на акта
за насрочване
в първо о.с.з.

Статус към датата на
изготвената справка

Забележка-
настъпили промени
до деня на
проверката –
съдебен акт -номер
и дата

2524/2019г. 12.12.2019г.
Чл.422 ГПК

- Изпратено на РОС по
тяхно искане по
насрещния иск

съдия Чолакова

№ на дело Дата на
образуване и
пр.основани
е

Дата на акта за
насрочване в
първо о.с.з.

Статус към датата
на изготвената
справка

Забележка-
настъпили промени
до деня на
проверката –
съдебен акт -номер и
дата

1249/2019г. 28.06.2019г.
Чл.69 от ЗН

02.09.2019г. Прот.определение
от 13.04.2021г
отложено за
допълнително
насрочване след
връщане от РОС

съдия Дочева

№ на дело Дата на
образуване и
пр.основани

Дата на акта за
насрочване в
първо о.с.з.

Статус към датата на
изготвената справка

Забележка-
настъпили промени
до деня на
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е проверката –
съдебен акт -номер и
дата

2421/2019г 06.12.2019г.
делба

04.05.2020г. Изпратено на РОС за
обжалване
На 21.08.2020г.

Граждански дела, образувани през 2020 г. и неприключили към
датата на изготвяне на справката:

За 2020 г. са образувани общо 68 бр. дела, по съдии както следва:

Съдия Нели Генчева               - 16 бр.;
Съдия Цветалина Дочева    - 35 бр.;
Съдия Светлана Чолакова – 17 бр.;

съдия  НЕЛИ ГЕНЧЕВА

№ на
дело

Дата на
образуван
е и
пр.основа
ние

Дата на акта за
насрочване в
първо о.с.з.

Статус към датата на
изготвената справка

Забележка-
настъпили промени
до деня на
проверката –
съдебен акт -номер
и дата

436 09.03.2020г. 01.12.20г насрочено за 12.05.2021 г.
Делба

787 29.06.2020г. 23.02.21г. насрочено за 19.05.2021 г.
Чл. 422 ГПК

849 09.07.2020г. 18.09.20г. насрочено за 21.04.2021 г.
Делба

1654 16.10.2020г. с разпореждане от 08.03.2021 г. за привличане на трето
лице и изпратено за отговор

Чл. 422 ГПК

1674 19.10.2020г. присъединено към гр.д. № 1654/20 г., което е с
разпореждане от 08.03.2021 г.
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Чл. 422 ГПК

1718 27.10.2020г. 05.01.21г. насрочено за 12.05.2021 г.
Делба

1826 11.11.2020г. 08.02.21г. с решение по допускане на делбата от
22.03.2021 г.

Делба

1853 17.11.2020г. 26.03.21г. насрочено за 21.04.2021 г.
Чл. 38 ЗУЕС

1860 18.11.2020г. 20.01.21г. насрочено за 12.05.2021 г.
Чл. 49 СК

1882 23.11.2020г. 22.03.21г. насрочено за 28.04.2021 г.
Чл. 124 ГПК

1892 24.11.2020г. 22.03.21г. насрочено за 28.04.2021 г.
Чл. 422 ГПК

1947 30.11.2020г. с определение за предоставяне на правна помощ по
чл.47 от ГПК от 20.01.2021 г., изпратено съобщение за внасяне на депозит за
възнаграждение.

Чл. 288 КЗ

1959 01.12.2020г. 02.02.21г. насрочено за 28.04.2021 г.
Чл. 108 ЗС

2030 08.12.2020г. 25.01.21г. решение първа фаза на делба от 14.04.2021
г.

Делба

2049 09.12.2020г. 06.04.21г. насрочено за 12.05.2021 г.
Делба

2159 30.12.2020г. 06.04.21 г. насрочено за 12.05.2021 г.
Чл. 422 ГПК

съдия ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА
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№ на
дело

Дата на
образуван
е и
пр.основа
ние

Дата на акта за
насрочване в
първо о.с.з.

Статус към датата на
изготвената справка

Забележка-
настъпили промени
до деня на
проверката –
съдебен акт -номер
и дата

359  25.02.2020г. 05.11.20г. насрочено за 27.05.2021 г.
  Делба

360  25.02.2020г. 31.08.20г. насрочено за 13.05.2021 г.
  Делба

732  16.06.2020г. 21.08.20г. обявено за решаване на 25.03.2021 г.
  Чл. 45 ЗЗД

1032 31.07.2020г. 15.09.20г. обявено за решаване на 01.04.2021 г.
  Чл. 48 ЗЗД

1077 06.08.2020г. 11.12.20г. насрочено за 13.05.2021 г.
  Чл. 422 ГПК

1115 11.08.2020г. 02.03.21г. насрочено за 22.04.2021 г.
  Чл. 49 СК

1207 19.08.2020г. 05.11.20г. обявено за решаване на 01.04.2021 г.
  Чл. 124 ГПК

1290 31.08.2020г. 26.02.21г. обявено за решаване на 15.04.2021 г.
  Чл. 422 ГПК

1355 08.09.2020г. 11.12.20г. насрочено за 20.05.2021 г.
  Чл. 422 ГПК

1391 11.09.2020г. 05.11.20г. обявено за решаване на 09.04.2021 г.
  Чл. 108 ЗС

1407 14.09.2020г. 02.12.20г. обявено за решаване на 25.03.2021 г.
  Чл. 124 ГПК

1453 21.09.2020г. 18.01.21г.  насрочено за 29.04.2021 г.
  Чл. 26-33 ЗЗД
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1563 05.10.2020г. 16.11.20г. насрочено за 22.04.2021г.
  ЗОДОВ

1596 06.10.2020г. 04.03.21г. насрочено за 22.04.2021г.
  Чл. 422 ГПК

1614 08.10.2020г. 21.12.20г. обявено за решаване на 09.04.2021 г.
  Чл. 422 ГПК

1617 08.10.2020г. 14.12.20г. насрочено за 27.05.2021г.
  Чл. 45-54 ЗЗД

1624 09.10.2020г. 21.12.20г. насрочено за 27.05.2021г.
  Чл. 422 ГПК

1679 20.10.2020г. 05.01.21г. насрочено за 03.06.2021 г.
  Чл. 200 КТ

1751 02.11.2020г. 10.11.20г. обявено за решаване на 15.04.2021 г.
  Чл. 86 ЗЗД

1834 13.11.2020г. 13.11.20г. насрочено за 13.05.2021г.
  Чл. 79 ЗЗД

1848 16.11.2020г. 02.03.21г. насрочено за 22.04.2021г.
  ЧЛ. 49 СК

1863 19.11.2020г. 23.02.21г. обявено за решаване на 15.04.2021 г.
  Чл. 49 СК

1871 20.11.2020г.
  Чл. 240 ЗЗД 05.03.21г. насрочено за 29.04.2021г.

1876 23.11.2020г. 26-91-21г. насрочено за 13.05.2021г.
  Чл. 208 КЗ

1887 24.11.2020г. с разпореждане за връчване на ответницата от
19.03.2021г.
  Чл. 123 СК
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1948 30.11.2020г. 23.12.20г. насрочено за 27.05.2021г.
  Чл. 49 СК

1980 02.12.2020г. насрочено за 03.06.2021г.
  Чл. 422 ГПК

2010 04.12.2020г. насрочено за 27.05.2021г.
  Чл. 45 ЗЗД

2014 04.12.2020г. 18.03.201г. насрочено за 29.04.2021г.
  Чл. 26 ЗЗД

2053 09.12.2020г. с разпореждане от 10.03.2021г. за връчване на
ответницата на нов адрес
  Чл. 38 ЗУЕС

2059 10.12.2020г. 26.02.21г. насрочено за 22.04.2021г.
  Чл. 422 ГПК

2122 21.12.2020г. насрочено за 03.06.2021 г.
  Чл. 422 ГПК

2137 22.12.2020г. 26.02.21г. обявено за решаване на 15.04.2021 г.
  Чл. 422 ГПК

2141 29.12.2020г. 05.02.21г. насрочено за 13.05.2021г.
  Чл. 49 СК

2168 31.12.2020г. с разпореждане – без движение от 01.04.2021г.
  Чл. 38 ЗУЕС

съдия СВЕТЛАНА ЧОЛАКОВА

№ на
дело

Дата на
образуван
е и
пр.основа
ние

Дата на акта за
насрочване в
първо о.с.з.

Статус към датата на
изготвената справка

Забележка-
настъпили промени
до деня на
проверката –
съдебен акт -номер
и дата
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272  17.02.2020г. насрочено за 18.05.2021 г.
  Чл. 79 ЗС

425  05.03.2020г. 24.07.20г. насрочено за 27.04.2021г.
  Чл. 34 ЗС

956 21.07.2020г. 09.09.20г. насрочено за 01.06.2021г.
  Делба

1067 04.08.2020г. 06.04.21 г. насрочено за 11.05.2021г.
  Чл. 49 ЗС

1497 28.09.2020г. 13.11.20г. насрочено за 20.04.2021г.
  Чл. 49 СК

1603 07.10.2020г. 23.03.21г. насрочено за 27.04.2021г.
  Чл.19 ЗЗД

1830 12.11.2020г . с разпореждане от 29.03.2021г. да се залепи
уведомление
  Чл.227 ЗЗД

1881 23.11.2020г. с разпореждане от 22.03.2021г. за назначаване на
ос. представител
  Чл. 422 ГПК

1953 30.11.2020г. 08.04.21 г. насрочено за 11.05.2021г.
  Чл. 422 ГПК

1957 01.12.2020г. 30.03.21г. насрочено за 27.04.2021г.
  Чл. 422 ГПК

1981 02.12.2020г. изтекъл срок за отговор на 16.04.2021 г.
  Чл. 422 ГПК

2047 08.12.2020г. 22.03.21г. насрочено за 20.04.2021 г.
  Чл. 422 ГПК

2082 14.12.2020г. 07.04.21 г. насрочено за 18.05.2021г.
  Чл. 49 СК
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2086 15.12.2020г. в срок за отговор
  Чл. 139 СК

2126 21.12.2020г. 24.02.21г. насрочено за 20.04.2021г.
  Чл. 124 ГПК

2127 21.12.2020г. 05.03.21г. насрочено за 18.05.2021г.
  Чл. 124 ГПК

2170 31.12.2020г. 24.03.21г. насрочено за 27.04.2021г.
  Чл. 422 ГПК

Проверени бяха всички дела, образувани през 2019г. и част от
образуваните през 2020г., на случаен принцип:

Гр.д. № 2524/2019г. е образувано на 12.12.2019г. по установителен иск,
депозиран на 11.12.2019г., на доклад на съдия Генчева. С разпореждане от
13.12.2019г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите. С молба от 09.01.2020г. нередовностите са отстранени.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 09.01.2020г. Съобщението се е
връщало в цялост многократно. С разпореждане от 14.02.2020г. исковата
молба е оставена без движение до внасянето на депозит за особен
представител. Указанията са изпълнени с молба от 05.03.2020г. С
разпореждане от 09.03.2020г. е назначен особен представител и му е изпратен
препис от исковата молба. Отговор и насрещен иск са депозирани на
08.04.2020г. С разпореждане от 30.04.2020г. насрещния иск е оставен без
движение до отстраняване на нередовностите. Указанията не са изпълнени и с
разпореждане от 26.06.2020г. насрещния иск е върнат. Въззивна частна жалба
е депозирана на 29.07.2020г., а с определение от 14.12.2020г., постановено по
гр.д. № 179/2020г. по описа на ОС-Разград, разпореждането е отменено и
делото е върнато за продължаване на съдопроизводството. Делото се е
върнало в РС-Разград на 15.12.2020г. С разпореждане от 29.12.2020г. препис
от насрещната искова молба е изпратен на ищеца за отговор. На 30.12.2020г. е
депозирано писмо от ОС-Разград с искане за получаване на гр.д. №
2524/2019г. по описа на РС-Разград за произнасяне по молба на особения
представител. Отговор на насрещния иск е депозиран на 15.02.2021г. Делото
се е върнало от ОС-Разград на 31.03.2021г. С определение от 08.04.2021г. е
изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 12.05.2021г. На 09.04.2021г. е
получено писмо от ОС-Разград с искане за изпращане на делото, ведно с
приложенията към него. Делото е изпратено в ОС-Разград с писмо от
13.04.2021г.
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Гр.д. № 1249/2019г. е образувано на 28.06.2019г. по иск за делба,
депозиран предния ден, на доклад на съдия Чолакова. С разпореждане от
01.07.2019г., на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба
на ответниците. Отговори са депозирани на 23.08.2019г. С определение от
02.09.2019г. е изготвен доклад, допуснати са доказателствата и е насрочено
о.с.з. за 01.10.2019г. Проведени са две съдебни заседания като в това на
29.10.2019г. делото е обявено за решаване. Решението по допускане на делбата
е постановено на 19.11.2019г. Въззивна жалба е депозирана на 09.12.2019г.  С
решение от 23.03.2020г., постановено по гр.д. № 19/2020г. по описа на ОС-
Разград е потвърдено първоинстанционното решение. Делото се е върнало в
РС-Разград на 15.09.2020г., а с определение от 18.09.2020г. производството е
насрочено в о.с.з. за 27.10.2020г. Проведени са три съдебни заседания като в
това на 15.12.2020г. делото е обявено за решаване по разделителен протокол.
Решението е постановено на 08.01.2021г. С разпореждане от 18.12.2020г. е
насрочено о.с.з. за 12.01.2021г. за изслушване на страните с оглед предявените
претенции по сметки. С решение от 18.01.2021г. недвижимия имот е изнесен
на публична продан. Въззивна жалба е депозирана на 08.02.2021г.,
администрирана в същия ден и делото е изпратено в ОС-Разград с писмо от
17.03.2021г.

Гр.д. № 2421/2019г. е образувано и разпределено на 06.12.2019г. по иск
с правна квалификация чл. 31, ал. 2 ЗС, депозиран предния ден, на доклад на
съдия Дочева. С разпореждане от 06.12.2019г. исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите, указанията са изпълнени с
молба от 10.01.2020г. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на
13.01.2020г. Отговор, заедно с насрещен иск са депозирани на 10.02.2020г. С
разпореждане в същия ден препис от насрещния иск е изпратен на ищеца за
отговор. Съобщението е връчено на 21.02.2020г., отговорът е депозиран на
24.03.2020г. С определение от 04.05.2020г. е изготвен доклад, допуснати са
доказателствата и е насрочено о.с.з. за 02.07.2020г. В това съдебно заседание е
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 21.07.2020г., обжалвано е с въззивна жалба, а с
решение от 04.11.2020г., постановено по гр.д. № 189/2020г. по описа на ОС-
Разград решението е обезсилено и делото е върнато за ново разглеждане от
друг състав. Делото се е върнало в РС-Разград на 02.04.2021г., а с определение
от 06.04.2021г. е насрочено о.с.з. за 01.06.2021г.

Гр.д. № 1860/2020г. е образувано и разпределено на 18.11.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 99, ал. 1 СК, депозиран предния ден, на доклад на
съдия Генчева. Приложен е протокол за случайно разпределение. С
разпореждане от 18.11.2020г. по чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата
молба на ответника. Съобщението е връчено на 18.12.2020г., отговор не  е
депозиран. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 20.01.2021г., с
което са допуснати доказателствата, изготвен е доклад и е насрочено о.с.з. за
24.02.2021г. В това съдебно заседание не е даден ход, поради неявяване на
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ищеца и производството е отложено за 07.04.2021г., отложено за 12.05.2021г.
по молба на процесуалния представител на ищеца.

Гр.д. № 1654/2020г. е образувано и разпределено на 16.10.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с. чл. 415 ГПК, депозиран
предния ден, на доклад на съдия Генчева. Приложен е протокол за случайно
разпределение. С разпореждане от 16.10.2020г., на основание чл. 131 ГПК, е
изпратен препис от исковата молба на ответника. Съобщенията са връчени на
21.10.2020г. и 07.12.2020г., отговори и насрещен иск са депозирани на
19.11.2020г. и 06.01.2021г. С разпореждане от 06.01.2021г. насрещния иск е
оставен без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са
изпълнени на 25.01.2021г. С разпореждане от 27.01.2021г. насрещния иск е
изпратен на ищеца, отговор е депозиран на 04.03.2021г. С разпореждане от
08.03.2021г. е привлечено трето лице помагач и му е изпратен препис от
исковата молба и доказателствата с нея. Съобщението е връчено на
24.03.2021г., тече срок за отговор.

Гр.д. № 2082/2020г. е образувано и разпределено на 14.12.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 49, ал. 1 СК, депозиран на 11.12.2020г., на доклад
на съдия Чолакова. Приложен е протокол за случайно разпределение. С
разпореждане от 14.12.2020г. по чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата
молба на ответника. Съобщението се е връщало в цялост и е връчено на
02.03.2021г., отговор не  е депозиран. Определението по чл. 140 ГПК е
постановено на 07.04.2021г., с което е изготвен доклад и е насрочено о.с.з. за
18.05.2021г.

Гр.д. № 2127/2020г. е образувано и разпределено на 21.12.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, депозиран на 18.12.2020г., на
доклад на съдия Чолакова. Приложен е протокол за случайно разпределение. С
разпореждане от 21.12.2020г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите. Съобщението е връчено на 06.01.2021г.,
срокът е удължен, а указанията са изпълнени с молба от 25.01.2021г. С
разпореждане в същия ден, на основание чл. 131 ГПК, е изпратен препис от
исковата молба на ответника. Съобщението е връчено на 11.02.2021г., отговор
е депозиран на 05.03.2021г.. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на
05.03.2021г., с което е изготвен доклад, допуснати са доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 13.04.2021г., отложено по доказателствата за 18.05.2021г.

Гр.д. № 1407/2020г. е образувано и разпределено на 14.09.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, депозиран на 11.09.2020г., на
доклад на съдия Дочева. Приложен е протокол за случайно разпределение. С
разпореждане от 14.09.2020г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите. Съобщението е връчено на 21.09.2020г.,
срокът е удължен, а указанията са изпълнени с молба от 15.10.2020г.С
разпореждане от 16.10.2020г., на основание чл. 131 ГПК, е изпратен препис от
исковата молба на ответника. Съобщението е връчено на 29.10.2020г., отговор
е депозиран на 26.11.2020г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на
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02.12.2020г., с което е изготвен доклад, допуснати са доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 28.01.2021г., отложено по доказателствата за 25.03.2021г., в
което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок. Решението е постановено на 16.04.2021г.

Гр.д. № 1617/2020г. е образувано и разпределено на 08.10.2020г. по
кумулативно съединени искове с правна квалификация чл. 45, ал. 1, във вр. с
чл.  51,  ал.  1  ЗЗД,  във вр.  с чл.  262,  ал.  1  ЗЗД и чл.  86,  ал.  1  ЗЗД,  депозирани
предния ден, на доклад на съдия Дочева. Приложен е протокол за случайно
разпределение. С разпореждане от 08.10.2020г. исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите. Съобщението е връчено на
16.10.2020г., указанията са изпълнени с молба от 20.10.2020г. С разпореждане
в същия ден, на основание чл. 131 ГПК, е изпратен препис от исковата молба
на ответника. Съобщението е връчено на  02.11.2020г., отговор е депозиран на
30.11.2020г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 14.12.2020г., с
което е изготвен доклад, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за
18.02.2021г., отсрочено за 09.04.2021г. със Заповед № РД-08-55/15.02.2021г. на
председателя на РС-Разград, поради временна нетрудоспособност на
докладчика. В съдебното заседание на 09.04.2021г. не е даден ход поради
заболяване на процесуалния представител на страна и делото е отложено за
27.05.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на исковите производства, образувани през 2019 г. и

2020 г. и неприключили към момента на проверката се установи, че всички
дела са образувани и разпределени един ден след подаване на исковата молба.
Физически делата са предавани на съдията-докладчик веднага в деня на
образуване. Разпределяни са на случаен принцип и в кориците на делата са
приложени протоколите от избор. Администрирани са с бързина като
разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановени в деня на образуването или
на следващия ден. Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в същия
ден или в рамките на седмица - десет дни след депозиране на отговора по
исковата молба или след изтичане на срока за отговор, а по изключение (гр.д.
№ 2421/2019г.) повече от месец след депозиране на отговора по исковата
молба. С определенията са изготвяни проекти на доклад, приемани са
доказателствата, допускано е събирането на нови такива и са насрочвани
открити съдебни заседания в рамките на един, два месеца. Съдебните
заседания са отлагани за след месец, а в редки случаи за след два месеца.
Производствата по този вид дела са продължили по-дълго поради трудности
при размяната на книжата, обжалване на съдебните актове, събиране на
допълнителни доказателства, отсрочване на откритите съдебни заседания
поради заболяване на докладчик или страна по съответното дело. По някои от
делата бе констатирано, че са постановявани ръкописни актове не е спазвана
нормата на  чл. 360а ЗСВ.
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          Граждански дела, образувани през 2019г. и през 2020г.,
 разглеждани в открито съдебно заседание, производствата по

 които следва да се движат и приключат в кратки процесуални срокове

Гр. дела по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство;

За 2019 г. са образувани общо 57 бр. дела, по съдии както следва:

Съдия МАРГАРИТА НОВАКОВА  - 5   бр.;
Съдия НЕЛИ ГЕНЧЕВА                   - 17 бр.;
Съдия ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА        - 19 бр.
Съдия СВЕТЛАНА ЧОЛАКОВА     - 16 бр.;

Съдия № на
делото

Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или
споразумение -
дата

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

СЪДИЯ МАРГАРИТА НОВАКОВА

251 05.02.2019г.         17.06.2019г.     17.07.2019г
        378 26.02.2019г.         20.05.2019г.     20.06.2019г.
         768 19.04.2019г.         02.09.2019г.     27.09.2019г.
     1218 26.04.2019г.         20.01.2020г.    12.02.2020г. изпр.на РОС
                                                                                                                                  07.07.2020г
     1313 08.07.2019г.  14.10.2019г.    14.11.2019г.-решение от
                                                                                                      31.01.2020г. на РОС потвърдено

СЪДИЯ НЕЛИ ГЕНЧЕВА

           308 14.02.2019г.       03.04.2019г.     17.04.2019г. решение от 15.07.2019г. на
                                                                                                                        РОС - потвърдено
          422 01.03.2019г.       24.04.2019г.     08.05.2019г.
          554 25.03.2019г.       15.05.2019г.     29.05.2019г. решение от 26.07.2019г.  на
                                                                                                                        РОС -потвърдено
                  947 17.05.2019г.   16.06.2019г.  09.07.2019г. решение от 30.09.2019г. на
                                                                                                        РОС – отменено, отхвърлено
          991 22.05.2019г.   03.07.2019г.     17.07.2019г. определение на РОС от
                                                                                                       30.09.2019г. – връща жалбата
        1248 28.06.2019г.       18.09.2019г.     02.10.2019г.решение от 16.12.2019г. на
                                                                                                                       РОС - потвърдено
        1264 02.07.2019г.       07.10.2019г.     07.10.2019г.
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        1430         25.07.2019г.       04.10.2019г.     16.10.2019г.
        1562 13.08.2019г.       11.12.2019г.      23.12.2019г.
        1589 21.08.2019г.       06.11.2019Г.     06.11.2019Г.
          1649 03.09.2019г.       27.05.2019г.      10.06.2019г.
        1923 10.10.2019г.       05.02.2020г.      19.02.2020г. решение от 24.06.2020г. на
                                                                                                                            РОС - потвърдено
        2164 01.11.2019г.       20.12.2019г.      03.01.2020г. решение от 09.03.2020г. на
                                                                                                                               РОС - отменено
          2169 01.11.2019г.       20.12.2019г.      03.01.2020г. решение от 12.03.2020г. на
                                                                                                                               РОС - отменено
        2170 01.11.2019г.       18.12.2019г.      31.12.2019г. решение от 18.03.2020г. на
                                                                                                                                РОС - отменено
          2172 01.11.2019г.       20.12.2019г.      03.01.2020г. решение от 17.03.2020г. на
                                                                                                                                 РОС - отменено
          2414 05.12.2019г.       21.01.2020г.      21.01.2020г. изпратено по подсъдност
                                                                                                                                     на РС София

СЪДИЯ ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА

        66 15.01.2019г.       11.04.2019г.      18.04.2019г.
        256 05.02.2019г.       04.04.2019г.      04.04.2019г.
        483 08.03.2019г.       13.06.2019г.      27.06.2019г.
        553 25.03.2019г.       30.05.2019г.      13.06.2019г.
        640 03.04.2019г.       30.05.2019г.      13.06.2019г.
                   1106 05.06.2019г.      05.08.2019г.      19.08.2019г. Решение
                                                                                218/29.11.2019 г.  на РОС – без движение
      1525 08.08.2019г.       03.10.2019г.      03.10.2019г.
      1742 17.09.2019г.       31.07.2019г.      14.08.2019г.
      1789 25.09.2019г.       13.02.2020г.      21.02.2020г.
      1911 08.10.2019г.       05.12.2019г.      05.12.2019г.
      1953 14.10.2019г.       05.12.2019г.      05.12.2019г.
      2048 22.10.2019г.       19.12.2019г.      19.12.2019г.
              2162 01.11.2019г.       23.12.2019г.      06.01.2020г. Решение от
                                                                                                   13.03.2020г. на РОС - отменено
      2163 01.11.2019г.       23.12.2019г.      06.01.2020г. Решение от
                                                                                                    17.03.2020г. на РОС - отменено
      2166 01.11.2019г.       23.12.2019г.      06.01.2020г. Решение от
                                                                                                    16.03.2020г. на РОС - отменено
      2168 01.11.2019г.       19.12.2019г.      02.01.2020г. решение от
                                                                                                  18.03.2020 г. на РОС - отменено
      2415 05.12.2019г.       04.06.2020г.      18.06.2020г. решение №
                                                                                        111/16.09.2020г. на РОС - потвърдено
                   2561 18.12.2019г.       20.02.2020г.      05.03.2020г. решение от
                                                                                               31.07.2020г. на РОС - потвърдено
                   2578 20.12.2019г.       20.02.2020г.      28.02.2020г.

СЪДИЯ СВЕТЛАНА ЧОЛАКОВА
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          59 14.01.2019г. 02.04.2019г. 10.04.2019г.
        143 23.01.2019г. 22.04.2019г. 02.05.2019г.
      346 21.02.2019г. 03.05.2019г. 03.05.2019г.
      438 06.03.2019г. 18.06.2019г. 24.06.2019г.
        484 08.03.2019г. 21.05.2019г. 21.05.2019г.
      669 04.04.2019г. 30.07.2019г. 30.07.2019г.
         897 13.05.2019г. 15.07.2019г. 15.07.2019г.
     1150 10.06.2019г. 03.01.2020г. 15.01.2020г.
     1655 04.09.2019г. 02.12.2019г. 04.12.2019г.
     2044 21.10.2019г. 13.12.2019г. 17.12.2019г.

2104 29.10.2019г. 13.01.2020г. 13.01.2020г.
2165 01.11.2019г. 20.12.2019г. 02.01.2020г. решение от

                                                                            13.03.2020г. на РОС- отменено, отхвърля

     2167 01.11.2019г. 27.12.2019г. 08.01.2020г. решение от 18.03.20г.
                                                                                                       на РОС – отменено,отхвърлен

      2170 01.11.2019г. 18.12.2019г. 31.12.2019г. Решение от
                                                                                  18.03.2020г. на РОС – отменено, отхвърлен
      2203 05.11.2019г. 21.01.2020г. 27.01.2020г.

2321 19.11.2019г. 20.01.2020г. 23.01.2020г.Решение от 24.06.2020г.
                                                                                                                      на РОС – потвърдено
      2599 30.12.2019г. 29.05.2020г. 08.06.2020г.

За 2020 г. са образувани общо 33 бр. дела, по съдии както следва:

Съдия НЕЛИ ГЕНЧЕВА                 -  10 бр.;
Съдия ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА      -  10 бр.;
Съдия СВЕТЛАНА ЧОЛАКОВА   -  13 бр.

2020 г.

Съдия № на
делото

Дата на
образуване

Дата на с.з.
по
същество/ил
и
определение
за
прекратяване
или
споразумени
е -дата

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата
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СЪДИЯ НЕЛИ ГЕНЧЕВА

 511 08.04.2020г. 16.09.2020г. 16.09.2020г.
 565 12.05.2020г. 08.07.2020г. 22.07.2020г.
 739 17.06.2020г. 19.08.2020г. 02.09.2020г. изпратено на РОС на
06.10.2020г.

           957  21.07.2020г.       12.08.2020г.           12.08.2020г.
1075 06.08.2020г. 02.11.2020г. 16.11.2020г. изпратено на РОС на
31.12.2020г.
1861 18.11.2020г. 12.02.2021г. 23.02.2021г. изпратено на РОС на
29.03.2021г.

1607 07.10.2020г. 24.02.2021г. 11.03.2021г.
1485 25.09.2020г. 24.02.2021г. 25.02.2021г.
2169 31.12.2020г. 17.03.2021г. 17.03.2021г.
1652 14.10.2020г. 16.12.2020г. 29.12.2020г. Решение №

28/08.03.2021 г. на РОС – потвърдено в частта за издръжката, отменено и постановено ново
в частта за разноските.

СЪДИЯ ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА

221 06.02.2020г. 15.06.2020г. 15.06.2020г.
498 08.04.2020г. 24.09.2020г. 08.10.2020г.
544 04.05.2020г. 30.07.2020г. 13.08.2020г.Решение №
                                                                118/02.11.2020г. на РОС - потвърдено

686 14.09.2020г. 14.09.2020г. 14.09.2020г.
707 11.06.2020г. 10.08.2020г. 21.08.2020г.
1305 01.09.2020г. 21.01.2021г. 04.02.2021г. изпратено на РОС на

                                                                                                                                     01.04.2021г.

1378 09.09.2020г. 05.10.2020г. 05.10.2020г.

1483 25.09.2020г. 18.12.2020г. 21.12.2020г.

1484 25.09.2020г. 18.12.2020г. 21.12.2020г.

2048 09.12.2020г. 25.02.2021г. 11.03.2021г.

СЪДИЯ СВЕТЛАНА ЧОЛАКОВА

38 13.01.2020г. 11.03.2020г. 17.03.2020г.
462 11.03.2020г. 01.06.2020г. 10.06.2020г.
561 11.05.2020г. 15.06.2020г. 15.06.2020г.
564 12.05.2020г. 27.07.2020г. 29.07.2020г.
695 09.06.2020г. 31.08.2020г. 02.09.2020г.
697 09.06.2020г. 14.12.2020г. 14.12.2020г.
774 24.06.2020г. 22.07.2020г. 23.07.2020г.

  1040 23.09.2020г. 21.09.2020г. 23.09.2020г.
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  2086 15.12.2020г. с определение по чл. 131 от ГПК от 12.01.2021 г.
  1385 10.09.2020г. 10.11.2020г. 10.11.2020г.

  2154 29.12.2020г. 05.04.2021г.
  1846 16.11.2020г. 18.01.2021г. 25.01.2021г. изпратено на РОС на

                                                                                                                        09.03.2021 година
  1502 29.09.2020г. 02.02.2021г. 02.02.2021г.

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

Гр. дело № 554/2019г. – Исковата молба по чл. 344, ал.1 КТ е подадена
в съда на 22.03.2019г., делото е образувано и разпределено на 25.03.2019г., на
доклад на съдия Нели Генчева. С разпореждане от 25.03.2019г. на основание
чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника
за отговор, уведомен на 02.04.2019г. Писмен отговор е депозиран по делото на
24.04.2019г. и с разпореждане от 25.04.2019г. съдът е докладвал делото, дал е
указания и е насрочил о.с.з. на 15.05.2019г.  – спазен е триседмичния срок по
чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В съдебно заседание на 15.05.2019г. съдът е счел делото
за изяснено, устните състезания са приключили и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 29.05.2019г. Решението е обявено на 29.05.2019г.,
обжалвано е пред ОС - Разград, състав на който го е потвърдил, а по
подадената касационна жалба ВКС не е допуснал касационно обжалване.
Върху решението е направено надлежно отбелязване за издаден изпълнителен
лист, съобразно чл. 406,ал.3 ГПК. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и
чл. 315,ал.2 ГПК.

Гр.дело № 565/2020 г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в
съда на 11.05.2020г., делото е образувано и разпределено на 12.05.2020г., на
доклад на съдия Нели Генчева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 12.05.2020г.
е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор,
уведомен на 20.05.2020г. Писмен отговор е депозиран по делото на
15.06.2020г. и с разпореждане от 15.06.2020г. съдът е изготвил доклад по
делото, произнесъл се е по доказателствата и доказателствените искания, дал е
указания и е насрочил делото в о.с.з. на 08.07.2020г. – съобразно
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебното дирене е приключило
в първото по делото с.з. – на 08.07.2020г., даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 22.07.2020г. Решението е обявено на
посочената дата, не е обжалвано и е влязло в сила. Предявеният иск е за
изменение на издръжка на малолетно дете - засегнати са неговите права и
интереси, но компетентната Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ по
настоящия адрес на детето не е била уведомена за изпращане на представител
или за депозиране на социален доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за
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закрила на детето. Върху решението е направено надлежно отбелязване за
издаден изпълнителен лист, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК. Спазени са
изискванията по чл. 316 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК.

Гр.дело № 59/2019 г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в
съда на 11.01.2019г., делото е образувано и разпределено на 14.01.2019г., на
доклад на съдия Светлана Чолакова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
14.01.2019г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника
за отговор, уведомен на 18.01.2019г. Писмен отговор е депозиран по делото на
18.02.2019г. и с разпореждане от 19.02.2019г. съдът е докладвал делото,
допуснал е представените с исковата молба писмени доказателства, указал е
да се уведоми ДСП - Разград за настоящото производство и е насрочил о.с.з.
на 12.03.2019г. - в триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социалният
доклад е депозиран по делото на 08.03.2019г. По молба на адвокат на
ответника делото е пренасрочено за 19.03.2019г., когато е отложено по
доказателствата за 26.03.2019г. В насроченото съдебно заседание е даден ход
на делото, приети са представените доказателства, разпитани са свидетели,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
16.04.2019г. С решение от 09.04.2019г. съдът е изменил размера на
ежемесечната издръжка на детето. Решението като необжалвано е влязло в
сила. Върху решението е направено надлежно отбелязване за издаден
изпълнителен лист, съобразно чл. 406,ал.3 ГПК. Спазени са изискванията по
чл. 316 ГПК, чл. 315, ал.2 ГПК и чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето.

Гр.дело № 695/2020  г. - Исковата молба по чл. 344,ал.1,т.1 КТ е
подадена в съда на 08.06.2020г., делото е образувано и разпределено на
09.06.2020г., на доклад на съдия Светлана Чолакова. С разпореждане от
09.06.2020г. на основание чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата молба
да се изпрати на ответника за отговор. Същият е уведомен на 24.06.2020г., а
отговор е депозиран на 20.07.2020г. С разпореждане от 20.07.2020г. съдът е
изготвил доклад по делото, дал е указания, допуснал е представените
доказателства и е насрочил о.с.з. за 07.08.2020г. – спазен е триседмичния срок
по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Откритото с. з. на 07.08.2020г. е отложено по
доказателствата за 31.08.2020г., когато е приключено съдебното дирене, даден
е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
14.09.2020г. Решението е обявено на 02.09.2020г. и не е обжалвано. Спазени са
изискванията по чл. 316 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК.

Гр.дело № 553/2019г. – Исковата молба по чл. 344,ал.1,т.1 КТ е
подадена в съда на 22.03.2019г., делото е образувано и разпределено на
25.03.2019г., на доклад на съдия Цветалина Дочева. С разпореждане от
25.03.2019г. на основание чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата молба
да се изпрати на ответника за отговор. Същият е уведомен на 02.04.2019г. и
отговор е депозиран по делото на 30.04.2019г. С разпореждане от 13.05.2019г.
/не е спазен срока по чл. 312, ал.1 ГПК/ съдът е изготвил доклад по делото, дал
е указания, приел е доказателства по делото, допуснал е до разпит свидетели и
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е насрочил о.с.з. за 30.05.2019г. – спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1,
т.1 ГПК. В проведеното о.с.з. на 30.05.2019г. е приключено съдебното дирене,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
13.06.2019г. Решението е обявено на 13.06.2019г. /на посочената от съда дата/
и не е обжалвано. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК.

Гр. дело № 707/2020г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в
съда на 10.06.2020г.,  делото е образувано и разпределено на същата дата, на
доклад на съдия Цветалина Дочева, за което е приложен протокол за избор. С
разпореждане от 11.06.2020г. на основание чл. 131 ГПК съдът е указал препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор, уведомен на
16.06.2020г. Писмен отговор не е депозиран по делото и с разпореждане в з.з.
от 21.07.2020г. съдът е докладвал делото, приел е представените с исковата
молба доказателства, дал е указания, насрочил е делото за 10.08.2020г. В с.з.
на 10.08.2020г. е приключило съдебното дирене, съдът е дал ход на устните
състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение на 21.08.2020г.
Решението е обявено на същата дата - 21.08.2020г. и като необжалвано е
влязло в сила. Върху него са направена надлежна бележка за издаден
изпълнителен лист, съгласно чл. 406,ал.3 ГПК. Спазени са изискванията по чл.
316 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК. Предявеният иск е за изменение на издръжка на
непълнолетно дете - засегнати са неговите права и интереси, но компетентната
Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ по настоящия адрес на детето не е
била уведомена за изпращане на представител или за депозиране на социален
доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето.

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

администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 и чл.
315 ГПК и чл. 316 ГПК, с констатираните изключения. Всички бързи
производства са образувани и разпределяни в следващия работен ден след
подаване на исковата молба в съда. Делата веднага след разпределението им
са предавани на съдията-докладчик. Първоначалното администриране и
постановяване на разпореждане по чл. 131 ГПК е най-често в деня на
образуване и разпределение на делата или на следващия ден. Върху исковите
молби е полаган печат за образуване на делата. С акта за насрочване –
разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК съдът обявява доклада по делото и
насрочва о.с.заседание. В повечето случаи съдът се е произнасял не по
допустимостта на представените с исковата молба доказателства, съгласно чл.
312, ал.1, т.4 ГПК, а ги е приемал още с акта за насрочване. Спазван е
триседмичният срок, в който съдът насрочва о.с.з., според разпоредбата на чл.
312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебното дирене е приключвало в едно до две съдебни
заседания, проведени през кратки интервали от време. Във всички проверени
дела съдът е прилагал чл. 315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви
решението си. Обявената дата невинаги е спазвана, като по някои дела
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съдебният акт е постановен по-рано. Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК е
спазван по проверените дела.

Част от постановените съдебни актове по този вид дела, проверени на
случаен принцип, са обжалвани, а решенията са потвърждавани от въззивната
инстанция. По бързите  производства са издадени и изпълнителни листове, за
което е правена надлежна бележка върху постановените решения, според чл.
406, ал.3 ГПК. По делата, по които са засегнати права и интереси на
малолетни и непълнолетни деца, компетентната Дирекция „Социално
подпомагане“ /ДСП/ по настоящия адрес на детето не винаги е била
уведомена за изпращане на представител или за депозиране на социален
доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето.

 Граждански дела по Закона за закрила на детето -

За 2019 г. са образувани общо 42  бр. дела, по съдии както следва:

Съдия Маргарита Новакова   -    6  бр.;
Съдия Нели Генчева                    -   12 бр.;
Съдия Цветалина Дочева         -   13 бр.
Съдия Светлана Чолакова      -   11 бр.;

2019 г.
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или
споразумение -
дата

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

съдия Маргарита Новакова

         620 02.04.2019г. 13.05.2019г. 20.06.2019г.
     1320 09.07.2019г. 22.07.2019г. 30.07.2019г.
     1375 18.07.2019г. 02.09.2019г. 27.09.2019г.
     1546 09.08.2019г. 30.09.2019г. 21.10.2019г.
     1840 01.10.2019г. 21.10.2019г. 19.11.2019г.
     1841 01.10.2019г. 21.10.2019г. 19.11.2019г.

съдия Нели Генчева

      40 09.01.2019г. 30.01.2019г. 31.01.2019г.
            255 05.02.2019г. 05.03.2019г. 05.03.2019г.
              497 11.03.2019г. 27.03.2019г. 28.03.2019г.
              800 24.04.2019г. 17.07.2019г. 24.07.2019г.
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       801 24.04.2019г. 17.05.2019г. 21.05.2019г.
              913 15.05.2019г. 29.05.2019г. 31.05.2019г.
            1683 11.09.2019г. 02.10.2019г. 03.10.2019г.
            1924 10.10.2019г. 20.11.2019г. 22.11.2019г.
            2080 25.10.2019г. 20.11.2019г. 22.11.2019г.
            2207 06.11.2019г. 18.12.2019г. 27.12.2019г.
            2322 19.11.2019г. 18.12.2019г. 19.12.2019г.
            2359 26.11.2019г. 18.12.2019г. 27.12.2019г.

съдия Цветалина Дочева

          177 28.01.2019г. 28.02.2019г. 01.03.2019г.
     304 13.02.2019г. 21.03.2019г. 22.03.2019г.
     336 20.02.2019г. 21.03.2019г. 22.03.2019г.
     496 11.03.2019г. 28.03.2019г. 29.03.2019г.
     525 18.03.2019г. 11.04.2019г. 12.04.2019г.
     759 18.04.2019г. 23.05.2019г. 23.05.2019г.
     857 09.05.2019г. 30.05.2019г. 03.06.2019г.
    928 16.05.2019г. 06.06.2019г. 07.06.2019г.
    1392 22.07.2019г. 05.09.2019г. 09.09.2019г.
    1665 09.09.2019г. 10.10.2019г. 11.10.2019г.
           2045 21.10.2019г. 21.11.2019г. 22.11.2019г.
     2249 12.11.2019г. 05.12.2019г. 06.12.2019г.
     2603 30.12.2019г. 30.01.2020г. 31.01.2020г.

съдия Светлана Чолакова

       41 09.01.2019г. 05.02.2019г. 08.02.2019г.
    119 21.01.2019г. 19.02.2019г. 21.02.2019г.
           288 08.02.2019г. 12.03.2019г. 14.03.2019г.
        767 19.04.2019г. 14.05.2019г. 15.05.2019г.
     1614 28.08.2019г. 17.09.2019г. 19.09.2019г.
     1749 18.09.2019г. 15.10.2019г.          16.10.2019г.
                                   решение от 11.02.2020г. на РОС - потвърдено
     1750 18.09.2019г. 22.10.2019г. 23.10.2019г.
                                      решение от 19.12.2019г. на РОС - отменено
     1751 18.09.2019г. 22.10.2019г. 23.10.2019г.
                                       решение от 19.12.2019г. на РОС - отменено

     1969 16.10.2019г. 05.11.2019г. 05.11.2019г.
2405 03.12.2019г. 31.12.2019г. 03.01.2020г.
2602 30.12.2019г. 28.01.2020г. 03.02.2020г.
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За 2020 г. са образувани общо 31  бр. дела, по съдии както следва:

съдия Нели Генчева             - 11 бр.;
съдия Цветалина Дочева      - 11 бр.;
съдия Светлана Чолакова    -   9 бр.

Съдия № на
делото

Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или
споразумение -
дата

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

съдия Нели Генчева

428 05.03.2020г. 01.06.2020г. 08.06.2020г.

946 20.07.2020г. 12.08.2020г. 17.08.2020г.
1306 01.09.2020г. 17.09.2020г. 17.09.2020г.
1637 13.10.2020г. 04.11.2020г. 06.11.2020г.
1454 21.09.2020г. 21.10.2020г. 23.10.2020г.
2152 29.12.2020г. 20.01.2021г. 22.01.2021г.
2107 17.12.2020г. 30.12.2020г. 04.01.2021г.
2051 09.12.2020г. 18.12.2020г. 23.12.2020г.
2052 09.12.2020г. 23.12.2020г. 30.12.2020г.
2072 11.12.2020г. 12.02.2021г. 12.02.2021г.
1203 19.08.2020г. 03.09.2020г. 09.09.2020г.

съдия Цветалина Дочева

44 14.01.2020г. 13.02.2020г. 14.02.2020г.

121 24.01.2020г. 20.02.2020г. 21.02.2020г.

275 17.02.2020г. 04.06.2020г. 08.06.2020г.

483 08.04.2020г. 11.06.2020г. 11.06.2020г.
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  525 08.04.2020г. 11.06.2020г. 16.06.2020г.
Решение от 14.07.2020г. на РОС - отменено

947 20.07.2020г. 20.08.2020г. 21.08.2020г.

986 23.07.2020г. 10.08.2020г. 11.08.2020г.
1037 31.07.2020г. 03.09.2020г. 04.09.2020г.

1361 08.09.2020г. 02.10.2020г. 02.10.2020г.

1204 19.08.2020г. 17.09.2020г. 24.09.2020г.
2106 17.12.2020г. 15.01.2021г. 15.01.2021г.

съдия Светлана Чолакова

225 07.02.2020г. 29.05.2020г. 29.05.2020г.

534 22.04.2020г. 16.06.2020г. 17.06.2020г.

900 14.07.2020г. 11.08.2020г. 12.08.2020г.
1058 03.08.2020г. 08.09.2020г. 10.09.2020г.
1618 08.10.2020г. 03.11.2020г. 04.11.2020г.
2108 18.12.2020г. 12.01.2021г. 13.01.2021г.
1475 24.09.2020г. 20.10.2020г. 22.10.2020г.
1565 05.10.2020г. 03.11.2020г. 05.11.2020г.
1716 27.10.2020г. 24.11.2020г. 26.11.2020г.

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

Гр.дело № 255/2019 г.- на доклад на съдия Нели Генчева
Делото е образувано на 05.02.2019г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Генчева
в същия ден и по делото се съдържа протокол за избор на докладчик. С
разпореждане в з.з. от 05.02.2019г. делото е насрочено за 27.02.2019г.
Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. В насроченото
с.з. на 27.02.2019г. е даден ход на делото, приети са представените
доказателства, делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 06.03.2019г. РП-Разград не е била
уведомена и не е участвала в процеса. С решение от 05.03.2019г. съдът е
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настанил детето в семейството на роднини и близки. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 946/2020 г.- на доклад на съдия Нели Генчева
Делото е образувано на 20.07.2020г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Генчева
в същия ден, видно от приложения протокол за избор на докладчик. С
разпореждане в з.з. от 20.07.2020г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на
12.08.2020г. и е указал да се призоват страните.  В насроченото с.з. делото е
изяснено от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение на 19.08.2020г. РП-Разград не е била уведомена и не е участвала в
процеса. С решение от 17.08.2020г. съдът е прекратил настаняването на детето
в приемно семейство и е определил нова мярка настаняване в професионално
приемно семейство. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 304/2019г. - на доклад на съдия Цветалина Дочева
Делото е образувано на 13.02.2019г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Дочева в
същия ден. С разпореждане в з.з. от 13.02.2019г. делото е насрочено за
20.03.2019г. – след един месец и една седмица. Представени са предвидените
по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. В насроченото с.з. са присъствали молителя и
РП-Разград като заинтересована страна, делото е изяснено от фактическа и
правна страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок - не е
посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, съгласно чл. 149,ал.2
ГПК. РП-Разград е била уведомена и е участвала в процеса като
заинтересована страна. С решение от 22.03.2019г. /2 дни след обявената дата/
съдът е наложил мярка за закрила на детето като го е настанил в
специализирана институция до навършване на 14-годишна възраст на детето.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 1204/2020г. - на доклад на съдия Цветалина Дочева
Делото е образувано на 19.08.2020г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Дочева в
същия ден, видно от протокол за избор на докладчик, приложен по делото. С
разпореждане в з.з. от 19.08.2020г. съдът е насрочил о.с.з. на 17.09.2020г. /след
един месец/, когато делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок - не е посочен деня, в който
съдът ще обяви решението си, съгласно чл. 149,ал.2 ГПК. РП-Разград е била
уведомена и е участвала в процеса като заинтересована страна. С решение от
24.09.2020г. /след една седмица/ съдът е прекратил настаняването на детето в
специализирано заведение и го е настанил в специализирано заведение за срок
то две години. Или до промяна на обстоятелствата, при които е настанено
детето. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 41/2019г. - на доклад на съдия Светлана Чолакова
Делото е образувано на 09.01.2019г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
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Чолакова в същия ден, видно от протокол за избор на докладчик. С
разпореждане в з.з. от 09.01.2019г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на
05.02.2019г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение в срок - не е посочен деня, в който съдът ще обяви
решението си, съгласно чл. 149,ал.2 ГПК. РП-Разград не е била уведомена и не
е участвала в процеса. С решение от 08.02.2019г. съдът е настанил детето в
специализирана институция до навършване на 18 годишна възраст или до
завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 534/2020г. - на доклад на съдия Светлана Чолакова
Делото е образувано на 22.04.2020г.  по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Чолакова в същия ден, видно от протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящ съдия. С разпореждане в з.з. от 12.05.2020г. /след 20 дни/ делото
е насрочено за 16.06.2020г., за когато е указано да се призоват молителя и
заинтересованите страни. В о.с.з. на 16.06.2020г. съдът е докладвал делото,
приел е като доказателства представените с молбата документи и след
приключване на съдебното дирене е дал ход на устните състезания и е обявил,
че ще постанови решение в срок - не е посочен деня, в който съдът ще обяви
решението си, съгласно чл. 149,ал.2 ГПК. РП - Разград не е била уведомена и
не е участвала в процеса. С решение от 17.06.2020г. /след 2 дни/ съдът е
настанил детето в професионално приемно семейство за срок от три години.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

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

всички те са образувани и са разпределяни обикновено ден сред подаване на
молбата в съда. Разпределението на делата се извършва при спазване на
случайния избор и по делата са приложени протоколи за случаен избор на
докладчик. Администрирани са без забава /с изключение на едно от описаните
по-горе дела/ и в повечето случаи делата са насрочвани в рамките на един
месец. Бе установена нееднаква практика по отношение на участието на РП-
Разград в процеса при този вид дела. Двама от съдиите не са указвали да се
призове РП-Разград и прокурор не е участвал в процеса, а по проверените дела
на доклад на един от съдиите РП - Разград е била уведомена и е участвала в
процеса като заинтересована страна.

Производствата са приключвани с едно съдебно заседание. Съдът се е
произнасял с решение в едномесечен срок, а по част от проверените дела – и
по рано, преди изтичане на законния срок, дори в 2-дневен срок.

По проверените дела на доклад на двама от съдиите не е посочен деня,
в който съдът ще обяви решението си, съгласно чл. 149,ал.2 ГПК, а един от
съдиите е спазвал цитираната разпоредба. Решенията не са били обжалвани
пред въззивната инстанция.
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Граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие

За 2019 г. са образувани общо 34 бр. дела, по съдии както следва:

Съдия Нели Генчева                   -  9   бр.;
Съдия Цветалина Дочева       -    5  бр.;
Съдия Светлана Чолакова     -   5  бр.
Съдия Константин Косев        - 10 бр.;
Съдия Николай Борисов           -   3 бр.;
Съдия Доротея Иванова            -  2 бр.;

Съдия № на
делото

Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество

Дата на
обявяване на
акта в о.с.з. и
в книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

                      съдия Нели Генчева

 481  07.03.2019г. 03.04.2019г. 03.04.2019г.
    552  22.03.2019г. 24.04.2019г. 24.04.2019г. Решение от 11.06.2019г. на РОС –
                                                                                            потвърдено

          577             26.03.2019г. 17.04.2019г. 17.04.2019г.
    1165 11.06.2019г. 05.07.2019г. 05.07.2019г.
            1312 05.07.2019г. 24.07.2019г. 24.07.2019г.
   1560 12.08.2019г. 12.08.2019г. 12.08.2019г.
   1662 05.09.2019г. 06.11.2019г. 06.11.2019г.
    2228 08.11.2019г. 27.12.2019г. 27.12.2019г.
   2559 17.12.2019г. 15.01.2020г. 15.01.2020г. Решение от 05.03.2020г. на

                                                             РОС - потвърдено

съдия Цветалина Дочева

 1576 16.08.2019г. 05.09.2019г. 05.09.2019г.
     1577 16.08.2019г. 05.09.2019г. 05.09.2019г.
                1580 20.08.2019г. 05.09.2019г. 05.09.2019г.
     1743 17.09.2019г. 17.10.2019г. 17.10.2019г.
        2540 13.12.2019г. 13.02.2020г. 13.02.2020г.

съдия Светлана Чолакова

  17 04.01.2019г. 29.01.2019Г. 29.01.2019г.
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   821 25.04.2019г. 21.05.2019г. 21.05.2019г.
     1467 31.07.2019г. 20.09.2019г. 20.09.2019г.
     1521 07.08.2019г. 28.08.2019г. 28.08.2019г.
     1755 18.09.2019г. 07.10.2019г. 07.10.2019г.

съдия Константин Косев

 74 16.01.2019г. 12.02.2019г. 12.02.2019г.
      291 08.02.2019г. 28.02.2019г. 28.02.2019г.
      292 08.02.2019г. 27.02.2019г. 27.02.2019г.
      306 13.02.2019г. 12.03.2019г. 12.03.2019г.
      412 27.02.2019г. 26.03.2019г. 26.03.2019г.
      540 20.03.2019г. 26.06.2019г. 26.06.2019г. Решение от

                                                                       31.07.2019г. на РОС - прекратено

 1173 12.06.2019г. 13.06.2019г. 13.06.2019г.
    1326 10.07.2019г. 29.07.2019г. 29.07.2019г.
    1694 11.09.2019г. 10.10.2019г. 10.10.2019г.
    1876 02.10.2019г. 23.01.2020г. 23.01.2020г.

съдия Николай Борисов

   271 06.02.2019г. 02.04.2019г. 02.04.2019г.
        320 15.02.2019г. 14.03.2019г. 14.03.2019г.
     2176 01.11.2019г. 28.01.2020г. 28.01.2020г.

съдия Доротея Иванова

907 14.05.2019г. 02.09.2019г. 02.09.2019г.
  1239 25.06.2019г. 26.08.2019г. 26.08.2019г.

2020 г.

За 2020 г. са образувани общо 17 бр. дела, по съдии както следва:

Съдия Нели Генчева                  - 8  бр.;
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Съдия Цветалина Дочева           - 4  бр.;
Съдия Светлана Чолакова          - 4  бр.;
Съдия Доротея Иванова             -  1 бр.;

Съдия № на
делото

Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество

Дата на
обявяване на
акта в о.с.з. и
в книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

съдия Нели Генчева

 527          10.04.2020г.           20.05.2020г.           20.05.2020г.
    543 29.04.2020г. 12.08.2020г. 12.08.2020г.
    821 02.07.2020г. 29.07.2020г. 29.07.2020г.
    1055 31.07.2020г. 16.12.2020г. 16.12.2020г.
    1906 25.11.2020г. 18.12.2020г. 18.12.2020г.
    1167 14.08.2020г. 14.08.2020г. 14.08.2020г.
    1421 16.09.2020г. 25.02.2021г. 25.02.2021г.
    1645 13.10.2020г. 09.12.2020г. 10.12.2020г.

      съдия Цветалина Дочева

 551 07.05.2020Г. 18.05.2020г. 18.05.2020г.
      738 16.06.2020г. 15.07.2020г. 15.07.2020г.
    1329 02.09.2020г. 12.11.2020г. 16.11.2020г.
    1352 04.09.2020г. 02.10.2020г. 02.10.2020г.

   съдия Светлана Чолакова

905 14.07.2020г. 12.08.2020г. 12.08.2020г.
    1074 05.08.2020г. 04.09.2020г. 04.09.2020г.
    1850 16.11.2020г. 04.01.2021г.
              2028 07.12.2020г. 29.12.2020г. 29.12.2020г.
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   съдия Доротея Иванова

  469  12.03.2020г.  19.05.2020г.  19.05.2020г.

Производствата по ЗЗДН се разглеждат от дежурен съдия, поради което
до 16.03.2020 г. са разглеждани и от съдии, разглеждащи наказателни дела.

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

Гр. дело № 577/2019г. - на доклад на съдия Генчева. Делото е
образувано и разпределено на 26.03.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане в з.з. от
26.03.2019г. съдът е дал указания и е насрочил делото в о.с.з. на 17.04.2019г.
Насилието е извършено в присъствие на малолетно дете, но компетентната
ДСП не е била уведомена, съобразно изискването по чл. 15,ал.6 ЗЗДт. В
съдебно заседание на 17.04.2019г. делото е изяснено от фактическа страна и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 15.15ч. в същия ден.
Решението е обявено в о.с.з., не е обжалвано и е влязло в сила. Наложените
мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1, т. 2 и по т.3 ЗЗДН. Съдът е наложил и
глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. На 17.04.2019г. е
издадена и заповед за защита от домашно насилие. Решението като
необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 821/2020г. – на доклад на съдия Генчева. Делото е
образувано и разпределено на 02.07.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в съда в същия ден. С определение в
з.з. от 02.07.2020г. съдът е наложил мярка за незабавна защита и е издал
заповед за незабавна защита. С разпореждане в з.з. от 02.07.2020г. е дал
указания и е насрочил делото в о.с.з. на 29.07.2020г. В това съдебно заседание
е приключило съдебното дирене и съдът се е произнесъл с решение. Издадена
е и заповед за защита от домашно насилие на същата дата. Наложените мерки
за защита са по чл.5, ал.1, т.1, т.3 и т.5 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в
размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано
е влязло в сила.

Гр. дело № 2540/2019г. - на доклад на съдия Дочева. Делото е
образувано и разпределено на 13.12.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото веднага
е докладвано на съдията-докладчик и с определение от 13.12.2019г. съдът е
наложил мярка за незабавна защита и е насрочил делото в о.с.з. на
16.01.2020г. Заповед за незабавна защита е издадена на 13.12.2019г. В
насроченото о.с.з. на 16.01.2020г. не е даден ход поради нередовно
призоваване на ответника и делото е отложено за 13.02.2020г. В това с.з. е
приключило съдебното дирене и съдът е обявил решението си. Решението е
постановено в открито заседание. Издадена е и заповед за защита от домашно
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насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1 и т.3
ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 300 лв., на основание чл. 5, ал.4
ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила.

 В подадената молба по реда на ЗЗДН  се съдържат данни за засегнати
права на деца, присъствали на насилието, а компетентната ДСП не е била
уведомена за становище или социален доклад по случая, съобразно чл. 15,ал.6
ЗЗДт. Издадени са два изпълнителни листа, за което върху решението е
направена надлежна бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр. дело № 1352/2020г. - на доклад на съдия Дочева. Делото е
образувано и разпределено на 04.09.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С  определение в з.з. от
04.09.2020г. е наложена мярка за незабавна защита и делото е насрочено в
о.с.з. за 02.10.2020г. На 04.09.2020г. е издадена заповед за незабавна защита. В
насроченото след един месец о.с.з. делото е изяснено от фактическа страна и
съдът се е произнесъл с решение. Издадена е и заповед за защита от домашно
насилие на 02.10.2020г. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1, т.2 и
т.3 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5,
ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 1521/2019г. - на доклад на съдия Чолакова. Делото е
образувано и разпределено на 07.08.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото веднага
е докладвано на съдията-докладчик и с определение от 07.08.2019г. съдът е
наложил мярка за незабавна защита. С разпореждане в з.з. на 07.08.2019г.
съдът е насрочил делото за 28.08.2019г. /в рамките на 20 дни/. Заповед за
незабавна защита е издадена на 07.08.2019г. В насроченото о.с.з. на
28.08.2019г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил решението си
след съвещание. Решението е постановено в открито заседание. Издадена е и
заповед за защита от домашно насилие на същата дата. Наложените мерки за
защита са по чл.5, ал.1, т.1 и т.5 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на
200 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в
сила. Издаден е изпълнителен лист, за което върху решението е направена
надлежна бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр. дело № 905/2020г. - на доклад на съдия Чолакова. Делото е
образувано и разпределено на 14.07.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото веднага
е докладвано на съдията-докладчик и с определение от 14.07.2020г. съдът е
наложил мярка за незабавна защита. С разпореждане в з.з. на 14.07.2020г.
съдът е насрочил делото за 12.08.2020г. /в едномесечен срок/. Заповед за
незабавна защита е издадена на 14.07.2020г. В насроченото о.с.з. на
12.08.2020г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил решението си.
Решението е постановено в открито заседание. Издадена е и заповед за защита
от домашно насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са по чл.5,
ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на
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основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила.
Издаден е изпълнителен лист, за което върху решението е направена надлежна
бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

 В подадената молба по реда на ЗЗДН  се съдържат данни за засегнати
права на деца, едното от които е непълнолетно. Компетентната ДСП – гр.
Разград е била уведомена на 16.07.2020г., но не е изразила становище или
представила социален доклад по случая, съобразно чл. 15,ал.6 ЗЗДт.

Гр. дело № 306/2019г. - на доклад на съдия Косев. Делото е образувано
и разпределено на 13.02.2019г. по молба по реда на Закона за защита от
домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото веднага е
докладвано на съдията-докладчик и с ръкописно разпореждане от 14.02.2019г.
е насрочено в о.с.з. на 12.03.2019г. В това с.з. е приключило съдебното дирене
и съдът е обявил решението си. Издадена е и заповед за защита от домашно
насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1, т.2,
и т.3 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5,
ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Издаден е изпълнителен лист, за което върху решението е направена
надлежна бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр. дело № 320/2019г. - на доклад на съдия Борисов. Делото е
образувано и разпределено на 15.02.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото веднага
е докладвано на съдията-докладчик и с определение от 15.02.2019г. съдът е
наложил мярка за незабавна защита и с разпореждане от същия ден е насрочил
делото в о.с.з. на 14.03.2019г./след един месец/. Заповед за незабавна защита е
издадена на 15.02.2019г. В насроченото о.с.з. на 14.03.2019г. е приключило
съдебното дирене и съдът е обявил решението си след съвещание. Издадена е
и заповед за защита от домашно насилие на същата дата. Наложените мерки за
защита са по чл.5, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в
размер на 300 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано
е влязло в сила.

В подадената молба по реда на ЗЗДН  се съдържат данни за засегнати
права на малолетно дете. Компетентната ДСП – гр. Разград е била уведомена
на 18.02.2020г. и на 07.03.2019г. по делото е депозиран социален доклад,
Спазена е нормата на чл. 15, ал.6 ЗЗДт.

Издаден е изпълнителен лист, за което върху решението е направена
надлежна бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр. дело № 907/2019г. - на доклад на съдия Иванова. Делото е
образувано и разпределено на 14.05.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото веднага
е докладвано на съдията-докладчик и с определение от 14.05.2019г. съдът е
наложил мярка за незабавна защита и е насрочил делото в о.с.з. на
10.06.2019г. /след един месец/. Заповед за незабавна защита е издадена на
14.05.2019г. В насроченото о.с.з. на 10.06.2019г. не е даден ход поради
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нередовно призоваване на ответника и делото е отложено за 24.06.2019г.,
отложено по доказателствата за 01.07.2019г., отново отложено по
доказателствата за 02.09.2019г.  В това с.з. е приключило съдебното дирене и
съдът е обявил решението си след съвещание. Издадена е и заповед за защита
от домашно насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са по чл.5,
ал.1, т.1, т.2 и т.3 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на
основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Издаден е изпълнителен лист, за което върху решението е направена
надлежна бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

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

че са образувани в деня на постъпване на молбата в съда. Разпределяни са на
съдия - докладчик в деня на образуването им. Съобразно разпоредбата на  чл.
18, ал.4 от ЗЗДН, е спазван едномесечния срок за насрочване на открито
съдебно заседание, като по някои от проверените  дела, о.с.з. е насрочвано и в
по-кратък срок – 20-25 дни. При наличие на данни за пряка и непосредствена
последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на
основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в з.з. без призоваване на страните, е издавал
заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата,
най-често в същи ден на депозиране на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда.

Провеждани са обикновено по едно съдебно заседание, по изключение
едно от проверените дела – до 4 о.с.з., насрочвани до един месец. По част от
делата компетентната ДСП е била уведомявана за представяне на становище
или социален доклад, според чл. 15,ал.6 ЗЗДт, но по други проверени дела в
подадената молба по реда на ЗЗДН  се съдържат данни за засегнати права на
дете, а компетентната ДСП не е била уведомена. В друг случай е изпратено
съобщение до дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград и същото е
връчено, но по делото няма социален доклад или становище, съобразно чл.
15,ал.6 ЗЗДт. Проверените дела са приключили с решение, обявено в
публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН.

Срокът, определен от съда за прилагане на мерките за защита по чл. 5,
ал. 1 ЗЗДН е съобразен с предвидените по чл. 5, ал. 2 ЗЗДН граници – от 3 до
18 месеца, като по проверените дела най-често съдът е определял
едногодишен срок. Във всички случаи, с изключение на посочените в
констативната част производства, съдът е налагал на извършителя на
домашното насилие глоба в рамките на посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер
– между 200 лв. и 1000 лв., като по повечето дела наложената глоба е в размер
на 200 лв. По четири от проверените дела съдът е преценил да наложи и
мярката по чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗЗДН, като е задължил извършителя да посещава
специализирана програма, организирана от консултативен център по
проблемите на домашното насилие в гр. Разград. Мярката по чл. 5, ал. 1, т.6
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ЗЗДН – насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване, не е
налагана от РС-Разград в описаните по-горе производства.

Само по едно от проверените дела съдът е постановил ръкописно
съдебен акт за насрочване.

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

                                Спрени производства

Гр. дела, по които производството е спирано през 2019г. са общо 17бр.,
по съдии както следва:

Съдия Генчева    - 8бр.;
Съдия Чолакова - 2бр.;
Съдия Дочева     - 4бр.;
Съдия Новакова - 3 бр.
Информацията за спрените гр. дела през 2019г. по съдии е следната:

Съдия № на
делото

Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на
спиране

Правно
основание за
спиране

статус

С-я Генчева 1664/2018г 29.08.2018г
Чл.34
ЗС,чл.341 ГПК

30.01.2019г По взаимно
съгласие

Прекратено
12.03.2019Г

С-я Генчева

2585/2018г 12.12.2018г
Делба

15.05.2019г По взаимно
съгласие

Решено10.08.2
020Г

С-я Генчева 199/2019г 01.02.2019г
Чл.79 ЗЗД във
вр.124 ГПК

12.06.2019г За 6 месеца по
взаимно
съгласие

Прекратено
поради
оттегляне на
иска08.01.2020
Г

С-я Генчева 800/2019г 24.04.2019г
Чл.26,ал.1
ЗЗДетето

17.05.2019г До
приключване
на
адм.д.№109/2
019г и
100/2019

Решено
24.07.2020г

С-я Генчева 831/2019г 03.05.2019г
Чл.422 ГПК

15.05.2019г До
приключване
на
гр.2318/2018г
на РРС

Решено
02.03.2020г

С-я Генчева 1378/2019г 19.07.2019г.
Чл.108 ЗС

06.11.2019г За6 мес.по
взаимно

Прекратено
21.07.2020г
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съгласие
С-я Генчева 1649/2019г 03.09.2019г

Чл.225 ,ал.1 от
КТ

18.10.2019г
.

До
приключване
на
гр.д.№554/201
9г. на РРС

Решено
10.19.2020г

С-я Генчева 1657/2019г 05.09.2019г
чл.30 от ЗН и
чл.34 ЗС

11.12.2019г До
приключване
на
гр.д.2456/201
9г на РРС

Прекратено
поради отказ
от иска
10.09.2020г

С-я Чолакова 1585/2017г 18.07.2017г
Делба

25.06.2019г в процес на
преговаряне

Прекратено и
внася в архив
08.01.2020г

С.я Чолакова 417/2019г 01.03.2019г
Чл.69 от ЗН и
чл.30 от ЗН

04.06.2019г Повзаимно
съгласие
настраните

Прекратено
22.12.2020г

С-я Дочева 1773/2018г 18.09.2018г
Чл.341 ГПК

24.10.2019г По взаимно
съгласие
добров.урежд
ане на
отношенията

Прекратено
06.02.2020г

С-я Дочева 2268/2018г 15.11.2018г
Неосноват.обог
атяване

09.01.2019г До
приключване
на спора по
гр.д.№2292/20
17г

Отхвърля
исковете
30.09.2020г

С-я Дочева 1041/2019 30.05.2019г
Чл.49 от СК

07.11.2019г До
приключване
назаведеното
дело в ГЕНТ

Прекратено
20.08.2020г

С-я Дочева 1653/2019г 03.09.2019г
Чл.422 ГПК

03.09.2019г До влизане в
сила на
опред.по
ч.гр.д.1865/20
14гРРС

Прекратено
поради
недопустимост
27.09.2020г

С-я Новакова
Преразпредел
ено на с-я
Чолакова

1605/2018г 20.08.2018г
Делба

25.03.2019г До
приключване
на555/2019г
на РРС

Решено
26.02.2021

С-я Новакова
преразпредел
ено нас-я
Чолакова

1839/2018г 01.10.2018г
Чл.49 ал.1 от
СК

16.12.2019г До
приключване
на решение на
Холандски
съд

Прекратено
поради
оттегляне на
иска
29.05.2020г

С-я Новакова
Преразпредел
ено на с-я
Дочева

1380/2019г 19.06.2019г
Иск

09.12.2019г По взаимно
съгласие на
страните

Прекратено
поради отказ
от иска
10.09.2020г
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Гр. дела, по които производството е спирано през 2020г. са общо 20 бр.,
по съдии както следва:

Съдия Генчева  - 6бр.;
Съдия Чолакова  - 7бр.;
Съдия Дочева     - 7 бр.;
.

Информацията за спрените гр. дела през 2020г. по съдии е следната:

Съдия № на делото Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на
спиране

Правно
основание за
спиране

          статус

С-я Генчева
2968/2017г 19.12.2017г

Чл.31 ЗС
12.02.2020г За 6 мес.по

взаимно
съгласие

Прекратено
по чл.231,
ал.1 от ГПК
29.10.20г

с-я Генчева 71/2019г 16.01.2019г
Чл.558 ал5 от
КЗ

11.03.2020г До
приключване
на НОХД
296/2019г

Висящо
Нова справка
от 30.03.21г

С-я Генчева
192/2019г 31.01.2019г

Делба
18.06.2020г Да посочи

правоприемни
к наответника

Решено
14.10.2020г

С-я Генчева 201/2019г 01.02.2019г
Чл.79 ЗЗД и
чл.124 ГПК

03.02.2020г Порадисмърт
на ответника

Решено
11.12.2020г

С-я Генчева 2036/2019г 18.10.2019г
Чл.135 от ЗЗД

19.02.2020г По взаимно
съгласие

Прекратено
поради
оттегляне на
иска20.01.202
1г

С-я Генчева 1167/2020 14.08.2020г
Чл.4,5 и 18
ал.1 от
ЗЗДНасилие

28.08.2020г По взаимно
съгласие 6
месеч.срок

Прекратено
30.03.2021г

С-я Чолакова 1594/2019г 23.08.2019г
Чл.415 ал 1т.2
от ГПК

04.02.2020г По взаимно
съгласие

Възобновено
и Прекратено
почл.231 ал 1
ГПК02.11.202
0г

С-я Чолакова 2456/2019г 10.12.2019г
Чл.87 ал3 от
ЗЗД

02.06.2020г По взаимно
съгласие

Възобновено
и Прекратено
отказ от
иска10.09.202
0г

С-я Чолакова 2587/2019г 27.12.2019г
Иск

02.06.2020г До приключ
ване на
НОХД

Прекратено и
изпратено на
РОС по
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844/2019г  на
РРС

подсъдност
28.09.20г

С-я Чолакова 129/2020г 27.01.2020г
Чл.124 ал1
ГПК и
чл.79,чл.86 от
ЗЗД

04.08.2020г По взаимно
съгласие
настраните

Възобновено
и
Прекратенопо
ради
отказ09.11.20
20г

С-я Чолакова 536/2020г 23.04.2020г
Чл.45,52,86 от
ЗЗД

01.09.2020г До
приключване
на ДП
46/2020г на
РУ МВР
Лозница

Висящо
Писмо от
04.02.2021г.Д
П не е
приключило

С-я Чолакова 550/2020г 07.05.2020г
Чл.45,52,86,
ЗЗД

01.09.2020г До
приключване
на ДП 330
ЗМ-11 от
2020г

Прекратено
по
подсъдност
наРОС
15.01.2021г

С-я Чолакова 882/2019г 10.05.2019г
Чл.236 ал2
ЗЗД

27.01.2020г До влизане в
сила
решението по
гр.д.788/2019г
на РС Кубрат
след отвод

Решение от
01.04.2021г.

С-я Дочева 533/2019 20.03.2019г
Чл.127 ал 2
чл.142 ал 2 от
СК

23.01.2020г По взаимно
съгласие

Прекратено
Постигната
спогодба
13.08.2020г

С-я Дочева 1167/2019г 12.06.2019г
Чл.422 ГПК

09.01.2020г До влизане в
сила
решението по
гр.д.458/2019г
на РРС

Решено
27.08.2020г

С-я Дочева 2037/2019г 18.10.2019г
Чл.135 от ЗЗД

09.03.2020г По взаимно
съгласие

Прекратено
поради
оттегляне
наиска
18.12.2020г

С-я Дочева 397/2020г 28.02.2020г
Чл.34 ЗЗД

15.04.2020г До
приключване
нав.т.д.645/20
19г ВАС

Висящо
Справка от
23.02.2021г

С-я Дочева 733/2020г 16.06.2020г
Чл.56 от ЗС

09.11.2020г До
приключване
на спора по
гр.д.1145/202
0г

Висящо
Справка за
хода на
гр.д.1145/202
0г от
30.03.2021г
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С-я Дочева 786/2020г 29.06.2020г
Чл.432 ал
КЗ,чл.45,52,86
от ЗЗД

30.09.2020г До
приключване
на ДП ЗМ
330-243/2019г

Висящо
Нова справка
за хода на ДП
от
30.03.2021г

С-я Дочева 1413/20120г 15.09.2020г
Делба

19.12.2020г До приключ
на прозв.по
гр.д.1575/200
2г

Висящо
Нова справка
за хода от
30.03.2021г

Граждански дела, образувани преди 01.01.2021г., по които
производствата са спрени към датата на изготвяне на справката са общо 13бр.,
по съдии както следва:

Съдия Генчева - 4бр.;
Съдия Чолакова - 2бр.;
Съдия Дочева - 7 бр.;

Информацията за гр. дела, образувани преди 01.01.2021г. и спрени към 16.04.2021г.
по съдии е следната:

Съдия № на делото Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на
спиране

Правно
основание за
спиране

          статус

С-я Генчева 1501/2020г 29.09.2020г.
Делба

17.03.2020г Чл.229,ал.1т.1 по
взаимно
съгласие

Висящо

С-я Генчева 1806/2020г 06.11.2020г
Иск за
договорни
задължения
ис за
обезщетение
завреди

05.03.2021г По взаимно
съгласие

висящо

С-я Генчева 1805/2020г 06.11.2020г
Иск за
договорни
задължения
ис за
обезщетение
завреди

05.03.2021 По взаимно
съгласие

висящо

С-я Генчева 71/2019г 16.01.2019г
Чл.558,ал.5
КЗ

11.03.2020г Спряно до
прикл.на НОХД
296/2019г.на РОС
по чл.229,т4 ГПК

висящо

С-я Дочева 1818/2020г 10..11.2020г
Иск за
договорни

22.02.2021г Чл.229,ал.1 т.1
ГПК по взаимно
сгласие

висящо
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задължения
ис за
обезщетение
завреди

С-я Дочева 1413/2020г 15.09.2020г.
Делба

29.12.2020г Спряно до
прикл.по отмяна
на вл.в сила
решение по
гр.д.1575/2002г

висящо

С-я Дочева 1106/2020г 10.08.2020г
Иск за
недейств на
правни
сделки

28.01.2021г Чл.229 ал.1 т.1
ГПК

Възобновява
и насрочва
за
27.05.2021г.

С-я Дочева 786/2020г. 29.06.2020г
Чл.432 ал.
КС
съгл.чл.45,5
2,86 ЗЗД

30.09.2020г Чл.229 ал.1,т.5 до
прикл.ДП ЗМ-
330-243/2019г на
ОДМВР Разград

висящо

С-я Дочева 733/2020г 1606.2020г
Чл.56 ЗС

09.11.2020г Спряно до
прикл.на спора
по гр.д. 1145/20
РРС

висящо

С-я Дочева 397/2020г 28.02.2020г
Чл.34 ЗЗД

15.04.2020г Спира до
прикл.на
вт.д.645/2019г на
ВАС

висящо

С-я Дочева 158/2020г. 31.01.2020г
Делба

04.03.2021г Чл.229 ал.1,т.1
ГПК

висящо

С-я Чолакова 536/2020г 23.04.2020г.
Чл.45,чл.49,
52 и 86 ЗЗд

01.09.2020г Чл.229 ал.1 т.5 до
прикл ДП
46/2020г. на Ру
на МВР Лозница

висящо

С-я Чолакова 1698/2020г 22.10.2020г
Иск за
реално
изп.на
договорно
задължение

18.02.2021г Чл.229 ал.1,т.1
ГПК

висящо

Проверени бяха следните спрени граждански производства:
Гр. дело № 71/2019г. – на доклад на съдия Генчева. Производството е

спряно с определение от 11.03.2019г. на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до
приключване на висящ преюдициален спор в ОС-Разград. Изпратени са шест
писма за информация, последното от които на 31.03.2021г. и от него е видно,
че обуславящото дело все още е висящо пред въззивния съд.

Гр. дело № 1501/2020г. – на доклад на съдия Генчева. Производството
е спряно с определение от 17.03.2021г. на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК и
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към момента на проверката не е изтекъл 6-месечния срок за прекратяване или
възобновяване на производството по чл. 231, ал.1 ГПК.

Гр. дело № 1413/2020г. – на доклад на съдия Дочева. Производството е
спряно с определение от 29.12.2020г. на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до
приключване на преюдициален спор в РС-Разград. С ръкописни
разпореждания от 25.02.2021г. и от 30.03.2021г. съдът е указал да се направят
справки относно висящността на преюдициалното дело. От вписаната
информация от деловодителя е видно, че обуславящото дело все още е
висящо.

Гр. дело 733/2020г. – на доклад на съдия Дочева. Производството е
спряно с определение от 09.11.2020г.  на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до
приключване на преюдициален спор в РС-Разград. Последното ръкописно
разпореждане на съда е от 30.03.2021г. за извършване на справка за
висящността на обуславящото дело, в отговор на която деловодителят е
отбелязал, че спорът все още е висящ.

Гр. дело 536/2020г. – на доклад на съдия Чолакова. Производството е
спряно с определение от 01.09.2020г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК.
Изпратени са две писма до РУ на МВР - гр. Лозница, в отговор на които е
установено, че не са отпаднали пречките за движение на обуславящото дело.
Справките са извършени от деловодител на 04.03.2021г. и на 07.04.2021г. и от
тях е видно, че работата по досъдебното производство не е приключила.

Гр. дело № 1698/2020г. – на доклад на съдия Чолакова.
Производството е спряно с определение в з.з. от 18.02.2021г. на основание чл.
229,ал.1,т.1 ГПК и към момента на проверката тече шестмесечния срок за
възобновяване или прекратяване на производството по чл. 231, ал.1 ГПК.

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

администрирани периодично, според изискванията на ПАС. Деловодителите
са следвали писмените разпореждания на съда и са извършвани проверки
когато производството е било спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, а
информацията е вписвана своевременно. Въпреки, че справките не са
извършвани всеки месец съобразно разпоредбата на чл. 38, т. 10 ПАС, според
която деловодителят следва да проверява ежемесечно делата без движение и
спрените дела и да ги докладва на съдията – докладчик, забава на
съдопроизводството и липса на информация отностно висящността на
преюдициалните производства не се установи.

                   Отводи на съда за периода на проверката

Обобщената информация за периода на проверката е следната:
За 2019г. са направени общо 11 бр. отводи, а за 2020г.  – 10 бр. отводи,

по съдии както следва:
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Съдия М.Новакова - отводи по 1бр. дела за 2019г.; по 0бр. дела за
2020г.;

Съдия Н.Генчева - отводи по 2 бр. дела за 2019г.; по 1 бр. дела за
2020г.;

Съдия Св.Чолакова - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 2 бр. дела за
2020г.;

Съдия Цв.Дочева - отводи по 6 бр. дела за 2019г.; по 4 бр. дела за
2020г.;

Съдия Д.Иванова - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 1 бр. дела за
2020г.;

Съдия Н.Борисов - отводи по 0бр. дела за 2019г.; по 1бр. дела за 2020г.;
Съдия К.Косев - отводи по 0 бр. дела за 2019г.; по 1 бр. дела за 2020г.;

В съда се води регистър на отводите, считано от 2014г., за който
отговаря съдебния служител – Регистратура.

Информацията по съдии за отводите по делата през проверяваните
години, е следната:

за 2019г.

съдия № на
делото

Дата на
образуване
и правно
основание

Дата на определението и правно
основание за отвеждане, мотиви

Следващ
(и)
съдия
докладч
ик

статус
решение-
дата/о.с.з

М.Новакова
986/2019

22.05.2019
Искане по
ЗОДОВ

18.11.2019
съдът счита,  че докладчикът има
отношение по повдигнатото срещу
настоящия ищец обвинение, тъй
като е сочено от него, че в залата
на Районен съд гр. Разград в
настоящата зала е даден подкуп на
съдия Маргарита Новакова. При
това положение счита, че това
обстоятелство буди основателни
съмнения относно
безпристрастността на съдията,
разглеждащ настоящия спор и на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГП

Н.Генче
ва

Делото е
в РОС за
обжалван
е.

Н.Генчева 1313/201
9

08.07.2019
чл. 344, ал.
1,  т.  1,  2  И
3 във вр. с
чл. 225, ал.
1 КТ

08.07.2019
Предвид обстоятелството, че
съпругът ми работи по трудово
правоотношение с ответното
дружество, считам че възниква
основателно съмнение в моето

М.Новак
ова

Решено
14.11.201
9
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безпристрастие, което е основание
за отвод по чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.
Ето защо
Р а з п о р е ж д а м :
На основание чл.23  от ГПК СЕ
ОТСТРАНЯВАМ от
разглеждането и решаването на
гр.д.№1313/2019 г. по описа на
РРС.

1240/201
8

02.07.2018
чл. 124, ал.
1 ГПК

20.11.2019
по така направеното искане съдът
намира, че действително при
постановяване на определението
за прекратяване на делото съдът е
обсъждал въпроси, от които би
могло да следва извод за наличие
на обстоятелствата по чл.25,  ал.1,
т.6 ГПК, а именно за съществуване
на други обстоятелства, които
пораждат основателни съмнения в
страните за безпристрастност на
съда и намира, че искането на
ищеца за основателно, ето защо
съдията – докладчик
Разпореди:
Отстранявам се от разглеждането
на гр.  дело № 1240/18  г.по описа
на РРС.

Цв.Доче
ва

Решено
24.02.202
0

Св.Чолакова 2514/201
9

11.12.2019
чл. 410
ГПК

11.12.2019
длъжникът по делото е мой бивш
супруг,налице са предпоставки на
чл.22 ал.1,т.6
гпк,обстоятелство,което поражда
съмнение в безпристрастността ми
поради което се отвеждам.

Н.Генче
ва

13.12.201
9
Решено с
акт по
същество

65/2019
15.01.2019
чл.49 СК

15.01.2019
Цветалина Дочева, определена за
съдия-докладчик по гр.д.№65/2019
г. на РРС с правно основание чл.49
СК,  по което пълномощник на
ищеца е адв.Драгомир Русев
Павлов, с когото сме фактически
съжителници. Считам, че са
налице предпоставките на чл.22
ал.1 т.3 ГПК за отвеждането ми
като съдия-докладчик, поради
което
Разпоредих:
Отвеждам се от разглеждането и

Св.Чола
кова

Решено
10.06.201
9
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решаването на гр.д.№65/2019г. по
описа на РРС.

2650/201
8

28.12.2018
чл. 422
ГПК

18.02.2019
Цветалина Дочева, определена за
съдия-докладчик по
гр.д.№2650/2018 г. на РРС с
правно основание чл.422 ГПК,
като се запознах с отговора на
длъжника намирам, че са налице
основание за отвеждането ми като
съдия докладчик, тъй като
ответникът е братовчед на лицето,
с което живея на съпружески
начала. Считам, че са налице
предпоставките на чл.22 ал.1 т.6
ГПК за отвеждането ми като
съдия-докладчик, поради което
Разпоредих:
Отвеждам се от разглеждането и
решаването на гр.д.№2650/2018г.
по описа на РРС.

Св.Чола
кова

Решено
10.04.201
9

Цв.Дочева
333/2019

20.02.2019
чл. 124 от
ГПК във
вр. с чл. 79
ЗС

20.02.2019
Цветалина Дочева, определена за
съдия-докладчик по
гр.д.№333/2019 г. на РРС с правно
основание чл.124 ГПК във вр. с
чл.79 ЗС намирам, че са налице
предпоставките на чл.22 ал.1 т.6
ГПК за отвеждането ми като
съдия-докладчик.
Като съдия докладчик съм
разгледала и решила спора между
същите страни по отношение на
същия имот, като съм отхвърлила
иска за делба на Пламен и Недка
Герчеви спрямо Генчо и Радка
Герчеви, вкл. като съм изразила
становище относно
несвоевременно и неясно заявена
претенция за придобиване на
имота от ищците по давност.
Разгледала и решила съм още и
спор по чл.87 ал.3 ЗЗД между
ищеца и неговата майка, предмет
на гр.д.№1223/18г. на РРС.
Разгледаните дела и познаването
на фактите и отношенията между
страните, постановените съдебни
актове все в ущърб н ищеца биха
поставили под съмнение моята

Св.Чола
кова

Решено
01.08.201
9
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безпристрастност по повод
настоящия спор,поради което
Разпоредих:
Отвеждам се от разглеждането и
решаването на гр.д.№333/2019г.
по описа на РРС.

760/2018 08.05.2018
неосновате
лно
обогатяван
е

28.02.2019
С оглед изразеното тенденционно
отношение, че съда проявява
отношение по делото, към една от
страните и процесуалния й
представител, изразено публично в
днешното съдебно заседание
съдът намира, че следва да се
отведе, тъй като се поставя под
съмнение неговата
безпристрастност и обективност
поради, което и на основание чл.
22, ал. 1, т. 6 от ГПК
Определи:
Съдия Дочева се самоотвежда от
делото.

М.Новак
ова

Решено
28.10.201
9

2606/201
8

14.12.2018
чл. 132, ал.
1  СК;  чл.
150 СК; чл.
127А от
СК,  във вр.
с чл. 45, ал.
1  и чл.  76,
ал. 1, т. 9
ОТ ЗБДЛ

14.03.2019
с оглед насадилото се съмнение у
ищцата, че съдът не спазва закона
и че е предубеден, морално и
етично за всеки съдия е да се
отведе от разглеждането и
решаването на спора, още повече,
че под голямо съмнение съмнение
се поставя неговият
професионализъм, факт, който
никой съдия не може да
пренебрегне така или иначе. Воден
от горното съдът
Определи:
Съдия Дочева се самоотвежда от
разглеждането и решаването на
гр.д. 2606/2018 г. по описа на РС –
Разград на осн. чл.22 ал.1 т.6 от
ГПК.

М.Новак
ова

Решено
22.05.201
9

1538/201
8

06.08.2018
чл. 422 от
ГПК във
вр.  с чл.
240, ал.  1 и
ал. 2, чл. 86
ЗЗД,  вр.  с
чл.  79  ЗЗД,
чл. 92 ЗЗД

11.04.2019
намирам, че са налице
предпоставките на чл.22 ал.1 т.6
ГПК за отвеждането ми като
съдия-докладчик.
С назначения особен представител
имаме принципни различия
относно приложението на
процесуалното и материалното

Н.Генче
ва

Прекрате
но
15.01.202
0
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право, които последният счита за
проява на лично отношение към
него, породено от наши
междусъседски отношения /по
негови твърдения/.
Убеждението ми относно липсата
на процесуална възможност
особеният представител да
предявява искове, вкл. и
осъдителни, за които няма
представителна власт, и
връщането на исковата молба,
отново би дало повод за поставяне
под съмнение на моята
непредубеденост, поради което
Разпоредих:
Отвеждам се от разглеждането и
решаването на гр.д.№1538/2018г.
по описа на РРС.

Д.Иванова 905/2019 14.05.2019
чл. 62, ал. 7
от ЗКИ -
разкриване
на банкова
тайна

14.05.2019
предвид факта, че се иска
ракриване на мойте сметки
,намирам че следва да се отведа на
основание чл.22 ал.1 т.1 гпк.

Цв.Доче
ва

Решено
14.05.201
9

за  2020 г.

съдия № на
делото

Дата на
образуване
и правно
основание

Дата на определението и правно
основание за отвеждане, мотиви

Следв
ащ(и)
съдия
докла
дчик

статус
решение-
дата/о.с.з

Н.Генчева 1172/2020 17.08.2020
Чл.55, ал.1
и чл.86 от
ЗЗД

13.10.2020
Отвод на съдията поради това,че
ответникът е служител на ОЗ Охрана
Разград

Н.Бор
исов

14.10.2020
Отвод

Св.Чолакова 1172/2020 17.08.2020
чл.55, ал.1
и чл.86 от
ЗЗД

12.10.2020
Отвод на съдията поради това,че
ответникът е служител на ОЗ Охрана
Разград

Н.Ген
чева

13.10.2020
Отвод

1701/2020 23.10.2020
чл. 422
ГПК

23.10.2020
Съдията-докладчик лично познава
ответника и е имала лични контакти
с него.

Н.Ген
чева

Обявено за
решаване

Цв.Дочева 646/2020 02.06.2020 02.06.2020 Н.Ген 05.06.2020
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трудов
спор

Цветалина Дочева –съдия-докладчик
по гр.д.№646/2020г. на РРС като
проучих исковата молба установих,
че дружеството ответник се
представлява от Иван Борисов.
Намирам че са налице
предпоставките на чл.22 ал.1 т.6 ГПК
за отвеждането ми, тъй като
съпругата на Директора,
представляващ дружеството и моя
фактически съжителник са първи
братовчеди, поради което
Разпореди: :
Отвеждам се от разглеждането и
решаването на спора, предмет на
гр.д.№646/2020г.

чева Определен
ие-
приключва
що делото

787/2020 29.06.2020
чл.422 ГПК

30.06.2020
Цветалина Дочева определена за
съдия-докладчик по гр.д.№787/2020г.
на РРС като взех предвид, че
ответникът по делото /длъжник/ ЕТ с
собственост на Константин Иванов
Белобрадов,  с когото се намира в
приятелски отношения, намирам, че
са налице предпоставките на чл.22
ал.1 т.6 ГПК за отвеждането ми от
делото.
Воден от гореизложеното
Определи:
Самоотвеждам се от разглеждането и
решаването на спора,предмет на
гр.д.№787/2020г. по описа на РРС.

Н.Ген
чева

Насрочено
за
19.05.2021

851/2020 09.07.2020
чл. 87, т. 3,
чл. 26, т. 1
и 2

24.07.2020
Цветалина Дочева –съдия-докладчик
по гр.д.№851/2020г. на РРС като взех
предвид постъпилата жалба
вх.№6059/23.07.20г. от Иванка
Стойчева Стефанова, имаща характер
на искане за отвод по чл.22  ал.1  т.6
ГПК, намирам, че следва да се отведа
от разглеждането и решаването на
спора, тъй като част от изложените
от ищцата факти, не отговарят на
обективно станалото. Предвид на
горното и с оглед факта, че ищцата
счита действията ми за пристрастни
Р А З П О Р Е Д И Х:
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането и
решаването на гр.д.№851/2020г. по
описа на РРС.

Св.Чо
лаков
а

Определен
ие-
приключва
що делото
03.08.2020
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1172/2020 17.08.2020
чл.55, ал.1
и чл.86 от
ЗЗД

08.10.2020
Отвод на съдията поради това,че
ответникът е служител на ОЗ Охрана
Разград

Св.Чо
лаков
а

12.10.2020
Отвод

Д.Иванова 1172/2020 17.08.2020
чл.55, ал.1
и чл.86 от
ЗЗД

16.10.2020
Отвод на съдията поради това,че
ответникът е служител на ОЗ Охрана
Разград

Н.Ген
чева

19.10.2020
Прекратява
и изпраща
на РОС

Н.Борисов 1172/2020 17.08.2020
чл.55, ал.1
и чл.86 от
ЗЗД

14.10.2020
Отвод на съдията поради това,че
ответникът е служител на ОЗ Охрана
Разград

К.Кос
ев

15.10.2020
Отвод

К.Косев 1172/2020 17.08.2020
чл.55, ал.1
и чл.86 от
ЗЗД

15.10.2020
Отвод на съдията поради това,че
ответникът е служител на ОЗ Охрана
Разград

Д.Ива
нова

16.10.2020
Отвод

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
Гр.д. № 1313/2019г. е образувано и разпределено на 08.07.2019г. по

искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с чл. 225,
ал. 1 КТ, депозирани на 05.07.2019г., на доклад на съдия Генчева. С
разпореждане от 08.07.2019г.г. съдия Генчева се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за трудово
взаимоотношение на съпруга и с ответника по делото. Видно от протокол от
избор на докладчик, делото е преразпределено на съдия Новакова на
09.07.2019г., която е постановила разпореждане по чл. 131 ГПК в същия ден.

Гр.д. № 65/2019г. е образувано и разпределено на 15.01.2019г. по иск с
правна квалификация чл. 49 СК, депозиран на 14.01.2019г., на доклад на съдия
Дочева. С разпореждане от 15.01.2019г.г. съдия Дочева се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 3 ГПК, с мотиви за
фактическо съжителство с процесуалния представител на ищеца. Видно от
протокол от избор на докладчик, делото е преразпределено на съдия Чолакова
на 17.01.2019г., която същия ден е постановила разпореждане по чл. 131 ГПК
в.

Ч.гр.д. № 2514/2019г. е образувано и разпределено на 11.12.2019г. по
заявление за издаване на заповед по чл. 410 ГПК, депозирано на 10.12.2019г.,
на доклад на съдия Чолакова. С ръкописно разпореждане от 11.12.2019г.г.
съдия Чолакова се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал.
1, т. 6 ГПК, с мотиви за бивши съпружески отношения с длъжника. Видно от
протокол от избор на докладчик, делото е преразпределено на съдия Генчева
на 12.12.2019г., а на следващия ден е издадена заповедта по чл. 410 ГПК.

Ч.гр.д. № 905/2019г. е образувано и разпределено на 14.05.2019г. по иск
с правно основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Иванова. С ръкописно разпореждане от 14.05.2019г. съдия Иванова се е
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отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ГПК,
аргументирано, че искането за разкриване на банкова тайна е за нейните
банкови сметки. Видно от протокол от избор на докладчик, делото е
преразпределено на съдия Дочева на 14.05.2019г., която е постановила
решение в същия ден.

Гр.д. № 646/2020г. е образувано и разпределено на 02.06.2020г. по иск
за трудов спор, депозиран на 01.06.2020г., на доклад на съдия Дочева. С
разпореждане от 02.06.2020г. съдия Дочева се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за роднински отношения
на директора на ответника. Видно от протокол от избор на докладчик, делото е
преразпределено на съдия Генчева на 03.06.2019г., а с определение от
05.06.2020г. исковата молба е върната.

Гр.д. № 1701/2020г. е образувано и разпределено на 23.10.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 415 ГПК, във вр. с чл. 422 ГПК, депозиран на
22.10.2020г., на доклад на съдия Чолакова. С разпореждане от 23.10.2020г.
съдия Чолакова се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал.
1, т. 6 ГПК, с мотиви за лично познанство с ответника. Видно от протокол от
избор на докладчик, делото е преразпределено на съдия Генчева на
23.10.2019г., а с разпореждане от същия ден исковата молба е оставена без
движение.

Гр.д. № 1172/2020г. е образувано на 17.08.2020г. по установителен иск,
депозиран на 14.08.2020г., на доклад на съдия Дочева. В първото открито
съдебно заседание, проведено на 08.10.2020г. е разгледано депозираното на
06.10.2020г. искане за отвод на съдебния състав и разглеждане на делото от
друг районен съд, искането е уважено и съдия Дочева се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК с мотив, че
ответника работи в сградата на РС-Разград. С разпореждания от 12.10.2020г.,
13.10.2020г., 14.10.2020г., 15.10.2020г. и 16.10.2020г. всички съдии са се
отвели от разглеждане на делото със същите мотиви. С определение от
19.10.2020г. производството е прекратено и делото е изпратено в ОС-Разград
за определяне на друг равен по степен съд.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката констатира, че за проверявания период постановените

отводи по гражданските дела на съдиите от РС-Разград не са много и сочат
тенденция към намаляване през втората проверявана година спрямо първата.
По-голямата част от направените отводи са на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК.
При всички проверени дела се установи, че съдът се е отстранявал от
разглеждане на делото поради наличието на обстоятелства и с мотивирани
определения, в които са изложени подробни аргументи, сочещи, лични,
роднински, колегиални или приятелски отношения със страна по делото. По
едно от делата всички състави са се отвели, на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК,
с мотиви за колегиални отношения с ответника. В посочената хипотеза след
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отвеждане на всички състави, производството е прекратено и делото е
изпратено в ОС-Разград за определяне на компетентен съд за разглеждането
му. По всички дела има приложени протоколи за избор на докладчик след
преразпределяне на делото.

             Граждански дела с отменен ход по същество /ОХС/

Дела, по които е постановено определение за отмяна хода по
същество през двете проверявани години, отделно:

Общо дела 2бр. за 2019г. и 0 бр. за  2020г., по съдии, са както следва:
Съдия М.Новакова - 1 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Съдия Н.Генчева - 1 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;

Проверени бяха и двете дела:
Гр.д.№ 1198/2019г. е образувано и разпределено на 18.06.2019г. по иск

за делба, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Генчева. В о.с.з. на
04.09.2019г. са приети писмените доказателства, делото е изяснено от
фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
04.10.2019г. С разпореждане от 11.09.2019г. съдът е констатирал, че в
производството като страна е призована община Разград, която не е била
компетентна, отменил е протоколното определение, с което е даден ход по
същество, конституирал е община Пловдив като страна и е насрочил о.с.з. за
16.10.2019г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване, а
решението е постановено на 18.10.2019г.

Гр.д.№ 927/2018г. е образувано и разпределено на 29.05.2018г. по
установителен иск, депозиран на 28.05.2018г., на доклад на съдия Генчева. В
о. с. з. на 21.01.2019г. са приети писмените доказателства, делото е изяснено
от фактическа страна и е даден ход по същество. В хода по същество е
констатирано, че не са изпълнени дадените указания на ищеца, съдът е
отменил хода по същество, възобновил е производството и е насрочил делото
в о.с.з. за 25.02.2019г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С ръкописно
определение от 25.03.2019г., в срока за произнасяне съдът е констатирал
необходимостта от назначаване на ССЕ, отменил е определението, с което е
даден ход по същество, назначил е ССЕ и е насрочил делото в о.с.з. за
13.05.2019г., в което е даден ход по същество и делото е обявено за решаване.
Решението е постановено на 26.06.2019г.

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

Разград са общо две и не сочат тревожна тенденция. Причините за отмяна на
определенията, с които е даван ход по същество са: призоваване на
некомпетентна страна по делото или констатирано неизпълнение на
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указанията на съда. В първият случай делото е приключило в следващото
съдебно заседание, а при второто дело ходът по същество отново е отменен
поради необходимостта от назначаване на ССЕ. Би следвало по - внимателно
проучване на исковите молби и доказателствата преди даване ход по
същество, с цел избягване на допълнително изясняване на съдебния спор и
забава на съдопроизводството.

                                        Частни производства

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

Заповедни производства за 2019г. и 2020г. са както следва:
За 2019г. общ брой дела - 1499, от които 1222 бр. по чл. 410 ГПК и 277

бр. по чл. 417 ГПК.
За 2020г. общ брой дела - 1278, от които 908 бр. по чл. 410 ГПК и 370

бр. по чл. 417 ГПК.
Данните по съдии са следните:
Съдия М.Новакова - 206 бр. за 2019г. (по чл. 410 ГПК- 156 бр. и по чл.

417 ГПК- 50 бр.); 0 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 0бр. и по чл. 417 ГПК- 0 бр.);
Съдия Н.Генчева - 432 бр. за 2019г. (по чл. 410 ГПК- 341бр. и по чл.

417 ГПК- 91бр.); 422 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 291бр. и по чл. 417 ГПК-
131бр.);

Съдия Св.Чолакова - 430 бр. за 2019г. (по чл. 410 ГПК- 364 бр. и по чл.
417 ГПК- 66 бр.); 432бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 312бр. и по чл. 417 ГПК-
120бр.);

Съдия Цв.Дочева - 431 бр.  за 2019г.  (по чл.  410 ГПК- 361 бр.  и по чл.
417 ГПК- 70 бр.); 424бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 305 бр. и по чл. 417 ГПК-
119 бр.);

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, по съдии:

Ч.гр.д. № 1532/2019г. е образувано и разпределено на 08.08.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Генчева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
На 08.08.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 14.08.2019г. С
разпореждане от 30.08.2019г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването
на нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 691/2020г. е образувано и разпределено на 08.06.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 05.06.2020г., на доклад на
съдия Генчева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
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На 08.06.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 11.06.2020г. С
разпореждане от 20.07.2020г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването
на нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 1491/2019г. е образувано и разпределено на 05.08.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 02.08.2019г., на доклад на
съдия Дочева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. На
08.08.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за изпълнение.
Съобщението до длъжника е връчено на 16.08.2019г. С разпореждане от
03.09.2019г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването на нормата на
чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 659/2020г. е образувано и разпределено на 03.06.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 02.06.2020г., на доклад на
съдия Дочева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. На
03.06.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за изпълнение.
Съобщението до длъжника е връчено на 23.06.2020г. С разпореждане от
28.07.2020г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването на нормата на
чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 1455/2019г. е образувано и разпределено на 30.07.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 29.07.2019г., на доклад на
съдия Чолакова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
На 30.07.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 19.08.2019г. С
разпореждане от 04.09.2019г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването
на нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 656/2020г. е образувано и разпределено на 03.06.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 02.06.2020г., на доклад на
съдия Чолакова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
На 04.06.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 09.06.2020г. С
разпореждане от 14.07.2020г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването
на нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 1645/2019г. е образувано и разпределено на 02.09.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 30.08.2019г., на доклад на
съдия Новакова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
На 03.09.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 05.09.2019г. С
разпореждане от 25.09.2019г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на
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изпълнителния лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването
на нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 249/2019г. е образувано и разпределено на 04.02.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано на 01.02.2019г., на доклад на
съдия Генчева. С разпореждане от 04.02.2019г. са издадени заповед за
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има
надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 2019/2020г. е образувано и разпределено на 07.12.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано на 04.12.2020г., на доклад на
съдия Генчева. С разпореждане от 07.12.2020г. са издадени заповед за
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има
надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 1965/2019г. е образувано и разпределено на 15.10.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано на 14.10.2019г., на доклад на
съдия Дочева. С разпореждане от 15.10.2019г. са издадени заповед за
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има
надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 1048/2020г. е образувано и разпределено на 31.07.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано на 30.07.2020г., на доклад на
съдия Дочева. С разпореждане от 31.07.2020г. са издадени заповед за
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има
надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 2111/2019г. е образувано и разпределено на 30.10.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано на 29.10.2019г., на доклад на
съдия Чолакова. С разпореждане от 30.10.2019г. са издадени заповед за
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има
надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 407/2020г. е образувано и разпределено на 02.03.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано на 28.02.2020г., на доклад на
съдия Чолакова. С разпореждане от 02.03.2020г. са издадени заповед за
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има
надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 1402/2019г. е образувано и разпределено на 22.07.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано на 19.07.2019г., на доклад на
съдия Новакова. С разпореждане от 23.07.2019г. са издадени заповед за
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има
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надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира, че

всички производства са образувани в деня или на следващия работен ден след
подаване на заявлението. Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК,
както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение е издадена в
същия ден или в рамките на тридневния срок. Спазват се и разпоредбите на
чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на заповедта в сила, съдът
е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта. От
проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се установи, че съдът
е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК – налице е надлежно
отбелязване върху документите, послужили като основание за издаване на
изпълнителен лист. Съдът е постановявал разпореждането, с което е издавана
заповедта за изпълнение от един до три дни след подаване на заявлението.
Постановявано е незабавно изпълнение съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1
ГПК и е издаван изпълнителен лист.

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

За 2019г. общ брой дела - 85, за 2020г. общ брой дела -52, по съдии
както следва:

Съдия Д.Иванова - 12бр. за 2019г.; 1бр. за 2020г.;
Съдия К.Косев - 15бр. за 2019г.; 2бр. за 2020г.;
Съдия Н.Борисов - 14бр. за 2019г.;3бр. за 2020г.;
Съдия Н.Генчева – 16 бр. за 2019г.; 19 бр. за 2020г.;
Съдия Св.Чолакова - 17бр. за 2019г.; 12бр. за 2020г.;
Съдия Цв.Дочева - 11бр. за 2019г.; 15 бр. за 2020г.;

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:

Ч.гр.д. № 1559/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
12.08.2019г., на доклад на съдия Генчева, по молба от законен представител на
непълнолетен, за разрешение за теглене на сума от банкова сметка,
депозирана в същия ден. Приложено е становище от  08.08.2019г. от Д „СП“.
С определение от 12.08.2019г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 699/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
09.06.2020г., на доклад на съдия Генчева, по молба от законни представители
на непълнолетен, за разрешение за теглене на сума от детски влог, депозирана
в същия ден. По делото не е представен социален доклад от Д „СП“. С
определение от 09.06.2020г. съдът е разрешил тегленето.
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Ч.гр.д. № 1499/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
05.08.2019г., на доклад на съдия Дочева, по молба от малолетен, чрез
законните си представители, за разрешение за теглене на сума от банкова
сметка, депозирана в същия ден. По делото не е представен социален доклад
от Д „СП“. С определение от 05.08.2019г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 623/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
29.05.2020г., на доклад на съдия Дочева, по молба от непълнолетен, чрез
законните си представители, за разрешение за теглене на сума от банкова
сметка, депозирана в същия ден. По делото не е представен социален доклад
от Д „СП“. С определение от 29.05.2020г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 1709/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
13.09.2019г., на доклад на съдия Чолакова, по молба от законен представител
на непълнолетен, за разрешение за теглене на сума от банкова сметка,
депозирана в същия ден. По делото не е представен социален доклад от Д
„СП“. С определение от 13.09.2019г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 28/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
09.01.2020г., на доклад на съдия Чолакова, по молба от законни представители
на непълнолетен, за разрешение за теглене на сума от банкова сметка,
депозирана в същия ден. По делото не е представен социален доклад от Д
„СП“. С определение от 09.01.2020г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 1609/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
27.08.2019г., на доклад на съдия Косев, по молба от законните представители
на двете им малолетни деца, за разрешение за теглене на суми от две банкови
сметки, депозирана в същия ден. По делото е представен социален доклад от
26.08.2019г. на Д „СП“ - Разград. С определение от 27.08.2019г. съдът е
разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 170/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
03.02.2020г., на доклад на съдия Косев, по молба от две малолетни деца, чрез
законния им представител, за разрешение за теглене на суми от две банкови
сметки, депозирана в същия ден. По делото не е представен социален доклад
от Д „СП“. С определение от 03.02.2020г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 1552/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
09.08.2019г., на доклад на съдия Борисов, по молба от законните
представители на малолетен, за разрешение за теглене на сума от банкова
сметка, депозирана в същия ден. По делото е представен социален доклад от
07.08.2019г. на Д „СП“ - Разград. С решение от 09.08.2019г. съдът е разрешил
тегленето.

Ч.гр.д. № 414/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
02.03.2020г., на доклад на съдия Борисов, по молба от малолетен, чрез
законния му представител, за разрешение за теглене на сума от банкова
сметка, депозирана в същия ден. По делото не е представен социален доклад
от Д „СП“. С решение от 02.03.2020г. съдът е разрешил тегленето.
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Ч.гр.д. № 1265/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
02.07.2019г., на доклад на съдия Иванова, по молба от законните
представители на малолетен, за разрешение за теглене на сума от банкова
сметка, депозирана в същия ден. По делото не е представен социален доклад
от Д „СП“. С решение от 02.07.2019г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 396/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
27.02.2020г., на доклад на съдия Иванова, по молба от настойник, за
разрешение за теглене на сума от банкова сметка, депозирана в същия ден. По
делото е представено удостоверение 29.02.2016г. на органа по настойничество
и попечителство – Разград и Протокол от 14.02.2020г. от събрание на
настойническия съвет. С решение от 27.02.2020г. съдът е разрешил тегленето.

КОНСТАТАЦИИ:
Всички проверени дела, образувани по реда на чл. 130 СК са

разпределяни на дежурен съдия и съдът е преценявал интереса на
ненавършилото пълнолетие дете незабавно. Само по четири от делата, с
молбите са предоставени становища от Дирекция „Социално подпомагане“,
респективно от Органа по настойничество и попечителство, с цел защита
интереса на децата и на поставените под запрещение. По останалата част от
делата не е спазено изискването на разпоредбата на чл. 15, ал. 6 ЗЗДт. Извън
тези констатации, при проверката на този вид дела не бяха констатирани
нарушения или забава на съдопроизводството. Постановявани са съдебни
решения или определения, в деня на образуване и разпределение на
съответното делото.

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

За 2019г. общ брой дела - 8, от които уважени молби 5 бр.
За 2020г. общ брой дела - 13, от които уважени молби 8 бр.
        Данните по съдии са следните:
Съдия Иванова - 1 бр. за 2019г.; 3 бр. за 2020г.;
Съдия Косев - 1 бр. за 2019г.; 1 бр. за 2020г.;
Съдия Борисов - 3 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Съдия Генчева – 0 бр. за 2019г.; 3 бр. за 2020г.;
Съдия Чолакова – 1 бр. за 2019г.; 5 бр. за 2020г.;
Съдия Дочева - 2 бр. за 2019г.; 1 бр. за 2020г.;

Данни по дела и съдии за 2019 г.

съдия № на
делото

Дата на
подаване
на молбата

Дата
на р.
без
дви
жен

Дата на
постановява
не на акта

Дата на
постановяване
на следващ с.
акт

Резултат от
въззивна
инстанция
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ие
/ако
има
тако
ва/

Д.Иванова   840/2019 07.05.2019 07.05.2019
Без
уважение

К.Косев   121/2019 21.01.2019 21.01.2019
Без
уважение

Изходящ №
815 от
6.3.2019г.
Изпратен на
Окръжен съд –
Разград
по подсъдност

15.02.2019
Обезсилва
определение №
260/21.01.2019г.
по ч.гр.д. №
121/2019г. на
Районен съд
Разград поради
постановяването
му от
некомпетентен
съд и прекратява
производството
по ч.в.гр.д. №
39/2019г. по
описа на ОС
Разград.
Делото да се
докладва за
образуване на
първоинстанцио
нно
производство
пред ОС Разград
като
компетентен
първоинстанцио
нен съд по
молбата за
обезпечение на
бъдещ иск и
определяне на
докладчик.

    34/2019 07.01.2019 08.0
1.20
19

10.01.2019
Прекратява
производств
ото по
делото
поради
оттегляне на
молбата за
обезпечение
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на бъдещ
иск.

Н.Борисов 2351/2019 25.11.2019 25.11.2019
Допуска
обезпечение.

2378/2019 27.11.2019 27.11.2019
Допуска
обезпечение.

Св.Чолакова 1631/2019 30.08.2019 30.08.2019
Допуска
обезпечение.

Цв.Дочева     63/2019 14.01.2019 14.01.2019
Допуска
обезпечение.

20.02.2019
отменя
Определение №
151/ 14. 01. 2019
г.  по ч.  гр.  д.  №
63/ 2019 г. по
описа на
Разградския
районен съд и
вместо него
постановява:
отхвърля
молбата на
„Фарма – тийм
БГ“  ЕООД гр.
Разград за
обезпечение на
бъдещи искове,
които ще бъдат
предявени срещу
ДП „КАБИЮК“
гр. Шумен
обезсилва
издадената
обезпечителна
заповед.

  142/2019 22.01.2019 22.01.2019
Допуска
обезпечение.

11.09.2019
отменя
наложеният
като
обезпечение на
бъдещи искове
запор

Данни по дела и съдии за 2020 г.
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съдия № на
делото

Дата на
подаване
на молбата

Дата
на р.
без
дви
жен
ие
/ако
има
тако
ва/

Дата на
постановяван
е на акта

Дата на
постановяван
е на следващ
с. акт

Резултат от
въззивна
инстанция

    47/2020 14.01.2020 14.01.2020
Допуска
обезпечение

Д.Иванова     52/2020 15.01.2020 15.01.2020
Допуска
обезпечение

  389/2020 26.02.2020 26.02.2020
Допуска
обезпечение

25.08.2020
Отменя
обезпечениет
о

К.Косев   224/2020 06.02.2020 07.02.2020
Оставя без
уважение
молбата.

  586/2020 18.05.2020 18.05.2020
Допуска
обезпечение

Н.Генчева   796/2020 29.06.2020 29.06.2020
Прекратява
производство
то по
ч.гр.д.№796/2
020 г. по
описа на РРС
и изпраща
материалите
на ОС Русе по
компетентнос
т.

1258/2020 25.08.2020 25.0
8.20
20

15.09.2020
Допуска
обезпечение.

1063/2020 09.08.2020 03.08.2020
Съединява
гр.д.
№1063/2020г.
по описа на
РРС към гр.д.
№1060/2020г.
на РРС в едно
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производство,
което да се
води под №
1060/2020г. на
РРС
04.08.2020
оставя без
уважение
искането за
допускане на
обезпечение

1064/2020 03.08.2020 03.08.2020
Съединява
гр.д.
№1064/2020г.
по описа на
РРС към гр.д.
№1059/2020г.
на РРС в едно
производство,
което да се
води под №
1059/2020г. на
РРС
04.08.2020
не уважава
молбата за
допускане на
обезпечение

Св.Чолакова 1731/2020 28.10.2020 28.10.2020
Допуска
обезпечение.

1734/2020 29.10.2020 29.10.2020
Допуска
обезпечение.

1747/2020 30.10.2020 30.10.2020
Допуска
обезпечение.

23.11.2020
Отменя
обезпечениет
о

Цв.Дочева   559/2020 08.05.2020 08.05.2020
Без уважение.

15.06.2020
оставя без
уважение
жалбата на
„Напоителни
системи“ЕАД,
ЕИК831160078,
гр.София,
ул.“Цар Борис
ІІІ“№136
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Проверени бяха частни производства с правно основание чл. 390 и сл.
ГПК, избрани на случаен избор, по които информацията относно дата на
подаване на молбата, дата на постановяване на съдебния акт, дата на
постановяване на следващ съдебен акт, както и  за резултатите от съдебния
контрол са следните:

Ч. гр. дело № 1258/2020г. на доклад на съдия Генчева е образувано на
25.08.2020г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК. Разпределено е на
същата дата и е докладвано на съдията-докладчик.  С разпореждане в з.з. от
25.08.2020г. съдът е оставил молбата за обезпечение на бъдещ иск без
движение с указание за посочване на исканата от молителя обезпечителна
мярка и е указал да се издаде съдебно удостоверение за представяне на
информация от НАП относно банковите сметки на длъжника. С определение в
з.з. от 15.09.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез запор
върху банкови сметки на длъжника. Не е посочен срок за предявяване на
бъдещия иск и от кой момент тече този срок. С разпореждане в з.з. от
09.10.2020г. съдът е изпратил съобщение на молителя с указание за изтичане
на срока за предявяване на бъдещ иск на 16.10.2020г. Съобщението е
изпратено и подписано от молителя на 28.09.2020г. и на 15.10.2020г. по
делото е представена искова молба като доказателство за предявен иск.

Ч.гр.дело №63/2019г. на доклад на съдия Дочева, е образувано и
разпределено на 14.01.2019г. по молба, подадена в съда на същата дата. С
определение от 14.01.2019г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е
едномесечен срок за предявяване на бъдеш иск, считано от деня на
постановяване на определението. По подадената въззивна жалба срещу
определението за допуснато обезпечение, въззивната инстанция с определение
от 20.02.2019г. по ч.в.тр.д. № 49/2019г. е отменила определението за
обезпечение на бъдещ иск, отхвърлила е молбата и е обезсилила издадената
обезпечителна заповед.

Ч.гр.д. № 559/2020г. на доклад на съдия Дочева. Молбата е подадена
на 08.05.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 08.05.2020г. молбата е оставена без уважение като недоказана.
Определението е обжалвано пред ОС-Разград, състав на който е потвърдил
първоинстанционния акт.

Ч.гр.д. № 1631/2019г. на доклад на съдия Чолакова. Молбата е
подадена на 30.08.2019г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С определение от 30.08.2019г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане на възбрана на недвижими имоти на длъжника. Определен е
двуседмичен срок за предявяване на бъдеш иск, считано от съобщаване на
определението. На 13.09.2019г. е депозирана исковата молба – доказателство
за предявен иск.
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Ч.гр.д. № 1747/2020г. на доклад на съдия Чолакова. Молбата е
подадена на 30.10.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С определение от 30.10.2020г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск, чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е
двуседмичен срок от съобщаване на определението. С определение от
23.11.2020г. съдът е отменил допуснатото обезпечение на основание чл. 390,
ал.3 ГПК – поради непредставяне на доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д. № 224/2020г. на доклад на съдия Косев. Молбата е подадена на
16.02.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 07.02.2020г. молбата е оставена без уважение. Определението
като необжалвано е влязло в сила.

Ч.гр.д. №2351/2019г. на доклад на съдия Борисов. Молбата е подадена
на 25.11.2019г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 25.11.2019г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е
двуседмичен срок, считано от връчване на препис от определението. На
16.12.2019г. е депозирана исковата молба – доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д. № 840/2019г. на доклад на съдия Иванова. Молбата е подадена
на 07.05.2019г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 07.05.2019г. молбата е оставена без уважение. Определението
като необжалвано е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 389/2020г. на доклад на съдия Иванова. Молбата е подадена
на 26.02.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 26.02.2020г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск, чрез запор
върху банкови сметки на длъжника. Определен е едномесечен срок за
предявяване на бъдещ иск, считано от датата на постановяване на
определението. На 26.03.2020г. е депозирана исковата молба – доказателство
за предявен иск. С определение от 24.08.2020г. допуснатото обезпечение е
отменено на основание чл. 402 ГПК след представяне на доказателства за
заплащане на дължимата сума.

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

390 и сл. ГПК бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по
чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването на молбата, с допуснато едно
изключение, при което съдът първоначално е оставил молбата без движение с
указания за молителя и е издал съдебно удостоверение за снабдяване на
информация от НАП. По делата са приложени протоколи за случаен избор,
подписани от съдебен служител. Изследвани са кумулативно дадените
предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. Определян е
двуседмичен или едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, с
изключение на едно от делата, при което не е посочен срок за предявяване на
бъдещ иск.
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По проверени дела са представени доказателства за предявен иск в
срок, а при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било отменяно
служебно, на основание чл. 390, ал.3 ГПК.

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

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

Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката

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

За 2019 г. са отсрочени общо 0 бр. цели съдебни заседания, а за 2020 г.
са отсрочени общо 173 бр. цели съдебни заседания, поради  извънредното
положение в Република България, по съдии както следва:
Съдия Светлана Чолакова –                       0 бр. за 2019 г.;          66 бр. за 2020 г.;
Съдия Нели Генчева –                                 0 бр. за 2019 г.;          69 бр. за 2020 г.;
Съдия Цветалина Дочева –                         0 бр. за 2019 г.;          36 бр. за 2020 г.;
Съдия Доротея Иванова –                           0 бр. за 2019 г.;          2 бр. за 2020 г.;

КОНСТАТАЦИИ:
Видно и от предоставената информация от ръководството на съда,

всички съдебни заседания са отсрочвани, в рамките на месец, месец и
половина поради обявеното извънредното положение на територията на
Република България, свързано с пандемията от COVID - 19. Не бяха
констатирани съдебни заседания, отсрочвани поради отсъствие на докладчика
по делото и служебна ангажираност.

             Приключване на делата в установените срокове

Продължителност на производството.
Постановени съдебни решения.

Обща продължителност на производството, за двете проверявани
години отделно, общо и по съдии:

За 2019 г. общ брой дела - 350;
За 2020 г. общ брой дела  -261;
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По съдии:
Съдия Маргарита Новакова  - 52 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Нели Генчева                    - 96 бр. за 2019 г.; 91 бр. за 2020 г..;
Съдия Цветалина Дочева         - 102 бр. за 2019 г.; 77 бр. за 2020 г.;
Съдия Светлана Чолакова      - 86 бр. за 2019 г.; 90 бр. за 2020 г.;
Съдия Константин Косев         - 10 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Доротея Иванова            - 2  бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Николай Борисов            - 2 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;

- дела, приключени в срок над 3 месеца /от образуване
на делото до о.с.з., в което е обявено за решаване/

За 2019 г. общ брой дела – 398 ;
За 2020 г. общ брой дела  - 366 ;

По съдии:
Съдия Маргарита Новакова - 89 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020

г.;
Съдия Нели Генчева - 95 бр. за 2019 г.; 136 бр. за

2020 г.;
Съдия Цветалина Дочева - 106 бр. за 2019г.;118 бр. за

2020г.;
Съдия Светлана Чолакова - 108 бр. за 2019г.; 112 бр. за

2020г.;

Общ брой постановени решения за двете проверявани години общо
и по съдии:

За 2019 г. общ брой постановени решения - 748, от които 735 бр. в
законоустановения срок.

За 2020 г. общ брой постановени решения - 650, от които 650 бр. в
законоустановения срок.

По съдии:
Съдия Маргарита Новакова - 141 бр. постановени решения за 2019 г.,

от които 128 бр. в законоустановения срок; 23 бр. постановени решения за
2020 г., от които 23 бр. в законоустановения срок;

Съдия Нели Генчева – 191 бр. постановени решения за 2019 г., от които
191 бр. в законоустановения срок; 227 бр. постановени решения за 2020 г., от
които 227 бр. в законоустановения срок;

Съдия Цветалина Дочева - 208 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 208 бр. в законоустановения срок; 195 бр. постановени решения за 2020
г., от които 195 бр. в законоустановения срок.
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Съдия Светлана Чолакова - 194 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 194 бр. в законоустановения срок; 202 бр. постановени решения за 2020
г., от които 202 бр. в законоустановения срок;

Съдия Константин Косев – 10 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 10 бр. в законоустановения срок; 1 бр. постановени решения за 2020 г.,
от които 1 бр. в законоустановения срок;

Съдия Доротея Иванова - 2 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 2 бр. в законоустановения срок; 1 бр. постановени решения за 2020 г., от
които 1 бр. в законоустановения срок;

Съдия Николай Борисов – 2 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 2 бр. в законоустановения срок; 1 бр. постановени решения за 2020 г., от
които 1 бр. в законоустановения срок.

Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок:
- в срок до 3 месеца от о.с.з., в което делото е обявено за

решаване:
За 2019 г. общ брой актове в срок до 3 месеца - 13
За 2020 г. общ брой актове в срок до 3 месеца -  0

По съдии:
Съдия Маргарита Новакова – 13 бр. за 2019 г.

- в срок над 3 месеца от о.с.з., в което делото е обявено
за решаване:

За 2019 г. общ брой актове в срок над 3 месеца - 0
За 2020 г. общ брой актове в срок над 3 месеца - 0

По съдии: няма

Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок:

Информацията за постановените съдебни решения след едномесечния
срок по чл. 235,ал.5 ГПК или след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, по
дела образувани преди 01.01.2021г. и по съдии и по години, е следната:

По дела, обявени за решаване през 2019 г.

Съдия докладчик -/общ брой
просрочени решения

№ дело и
правно

основание

Дата, на
която
делото е
обявено за
решаване

Дата на
обявяване
на акта в
книгата за
открити

Забава /в
месеци и
дни / след
едномесечни
я срок по чл.
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заседания  235,ал.5
ГПК или
след
двуседмичн
ия срок по
чл. 316 ГПК

МАРГАРИТА НОВАКОВА
2423/16
Иск

 721/18
Чл. 422 ГПК

 927/18
 Неосн.
обогатяване

1204/18
Чл. 422 ГПК

1392/18
Чл. 238 ЗЗД

1766/18
Чл. 30 ЗН

2353/18
Чл. 200 КТ

2357/18
Чл. 422 ГПК

2363/18
Чл. 108 ЗС

2367/18
Чл. 422 ГПК

296/19

11.03.2019

01.04.2019

13.05.2019

13.05.2019

24.06.2019

01.04.2019

11.03.2019

13.05.2019

02.09.2019

13.05.2019

02.09.2019

24.04.2019

16.05.2019

26.06.2019

26.06.2019

26.07.2019

23.05.2019

22.04.2019

27.06.2019

10.10.2019

27.06.2019

08.10.2019

13 дни

15 дни

13 дни

13 дни

2 дни

22 дни

11 дни

14 дни

8 дни

14 дни

6 дни
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Маргарита Новакова – 13 бр.
Нели Генчева – 0 бр.
Цветалина Дочева -0 бр.
Светлана Чолакова – 0 бр.
Константин Косев – 0 бр.
Доротея Иванова – 0 бр.
Николай Борисов – 0 бр.

Чл. 124 ГПК

600/19
иск

620/19
Чл. 26
ЗЗДетето

22.07.2019

13.05.2019

30.08.2019

20.06.2019

8 дни

7 дни

/за съдиите без просрочени съдебни актове се посочва – 0 бр./

По дела, обявени за решаване през 2020г.

Съдия докладчик -/общ брой
просрочени решения

№ дело и
правно

основание

Дата, на
която
делото е
обявено за
решаване

Дата на
обявяване
на р. в
книгата за
открити
заседания

Забава /в
месеци и
дни / след
едномесечни
я срок по чл.
235,ал.5
ГПК или
след
двуседмичн
ия срок по
чл. 316 ГПК

Маргарита Новакова – 0 бр.
Нели Генчева – 0 бр.
Цветалина Дочева -0 бр.
Светлана Чолакова – 0 бр.
Константин Косев – 0 бр.
Доротея Иванова – 0 бр.
Николай Борисов – 0 бр.

- - - -

/за съдиите без просрочени съдебни актове се посочва – 0 бр./
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По дела, образувани преди 01.01.2021г. и обявени за решаване през
настоящата година:

Съдия докладчик -/общ брой
просрочени решения

№ дело и
правно

основание

Дата, на
която
делото е
обявено за
решаване

Дата на
обявяване
на акта в
книгата за
открити
заседания

Забава /в
месеци и
дни / след
едномесечни
я срок по чл.
235,ал.5
ГПК или
след
двуседмичн
ия срок по
чл. 316 ГПК

Нели Генчева – 0 бр.
Цветалина Дочева -0 бр.
Светлана Чолакова – 0 бр.
Константин Косев – 0 бр.
Доротея Иванова – 0 бр.
Николай Борисов – 0 бр. - - - -
/за съдиите без просрочени съдебни актове се посочва – 0 бр./

Информацията за просрочени, непостановени съдебни решения към деня
на започване на проверката по обявени за решаване дела, образувани
преди 01.01.2021г. /обявени за решаване дела, образувани преди
01.01.2021г., но без постановено съдебно решение в законоустановения
срок/ по съдии е следната:

Съдия докладчик
-/общ брой
просрочени
решения без
постановен с.акт

№ дело и
правно

основание

Дата на с.з., когато
делото е обявено
за решаване

Забава /в дни и месеци/ към
посочената дата, след
едномесечния срок по чл.
235,ал.5 ГПК или след
двуседмичния срок по чл. 316
ГПК

Нели Генчева – 0 бр.
Цветалина Дочева -0 бр.
Светлана Чолакова – 0 бр.
Константин Косев – 0 бр.
Доротея Иванова – 0 бр.
Николай Борисов – 0 бр.
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            КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените данни, просрочените съдебни решения към

момента на проверката са 13 броя, всички обявени за решаване през 2019г., по
които решенията са постановени в рамките на 2 – 22 дни след изтичане на
срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, респективно чл. 316 ГПК. Няма постановени
съдебни решения в срок над три месеца.

Качеството на съдебните актове
Инстанционен контрол.

Резултат от обжалваните съдебни актове.

Общ брой постановени решения за двете проверявани години общо
и по съдии:

За 2019г.
Общ брой постановени решения - 594 бр., от които 125 бр. обжалвани,

70 бр. потвърдени изцяло;
Общ брой постановени определения - 154бр., от които 64 бр.

обжалвани, 22 бр. потвърдени изцяло;
Общ брой отменени актове за съда - 38 бр. ; прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове - 10бр.,  отменени актове с постановяване на нови -
29 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 9бр.;
отменени актове с прекратяване на производството по делото - 0бр.;

За 2020г.
Общ брой постановени решения - 515бр., от които 113бр. обжалвани,

43 бр. потвърдени изцяло и 13бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 135бр., от които 58бр.

обжалвани, 34бр. потвърдени изцяло и 1бр. потвърдени частично;
Общ брой отменени актове за съда - 35 бр. ; прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове - 6бр.,  отменени актове с постановяване на нови -
32 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 3бр.;
отменени актове с прекратяване на производството по делото - 0бр.;

По съдии:
За 2019г.
Съдия Маргарита Новакова - 113бр. постановени решения, от които

27бр. обжалвани, 10бр. потвърдени изцяло и 1бр. потвърдени частично;
- 28бр. постановени определения, от които 11бр. обжалвани, 3бр.

потвърдени изцяло и 1бр. потвърдени частично;
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   - общо 3бр. отменени актове; 3бр. прогласени за нищожни и обезсилени
съдебни актове, 2бр. отменени актове с постановяване на нови, 1бр. отменени
актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени актове с
прекратяване на производството по делото;

Съдия Нели Генчева - 157бр. постановени решения, от които 32бр.
обжалвани, 21бр. потвърдени изцяло и 2бр. потвърдени частично;

- 34бр. постановени определения, от които 27бр. обжалвани, 8бр.
потвърдени изцяло и 1бр. потвърдени частично;

- общо 17бр. отменени актове; 1бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 13бр. отменени актове с постановяване на нови,
4бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Цветалина Дочева - 162 бр. постановени решения, 33бр.
обжалвани, 20бр. потвърдени изцяло и 1бр. потвърдени частично;

- 46 бр. постановени определения, 14бр. обжалвани, 4бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

- общо 9 бр. отменени актове; 3 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 6 бр. отменени актове с постановяване на нови, 3
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Светлана Чолакова - 153 бр. постановени решения, 30 бр.
обжалвани, 16 бр. потвърдени изцяло и 6 бр. потвърдени частично;

- 41бр.постановени определения, 10бр. обжалвани, 7 бр. потвърдени
изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- общо 8 бр. отменени актове; 1 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 7 бр. отменени актове с постановяване на нови, 1
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Атанас Христов - 0 бр. постановени решения, 1 бр. обжалвани,
3 бр. потвърдени изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- 0 бр. постановени определения, 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

- общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Константин Косев - 5бр. постановени решения, 2бр. обжалвани,
1бр. потвърдени изцяло и 0бр. потвърдени частично;
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- 5 бр. постановени определения, 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

- общо 0 бр. отменени актове; 2 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Доротея Иванова - 2 бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани,
0 бр. потвърдени изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- 0 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- общо 0 бр. отменени актове; 0бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Николай Борисов - 2бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани,
0 бр. потвърдени изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- 0 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

По съдии:
За 2020г.
Съдия Нели Генчева - 177бр. постановени решения, от които 35бр.

обжалвани, 15 бр. потвърдени изцяло и 1бр. потвърдени частично;
- 50 бр. постановени определения, от които 27бр. обжалвани, 15 бр.

потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;
- общо 16 бр. отменени актове; 5 бр. прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове, 14бр. отменени актове с постановяване на нови, 2
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Цветалина Дочева – 150 бр. постановени решения, от които
37бр. обжалвани, 13 бр. потвърдени изцяло и 5бр. потвърдени частично;

- 45 бр. постановени определения, от които 25 бр. обжалвани, 4 бр.
потвърдени изцяло и 1 бр. потвърдени частично;

- общо 8бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 7бр. отменени актове с постановяване на нови,
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1бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Светлана Чолакова -  163 бр. постановени решения, 35 бр.
обжалвани, 8 бр. потвърдени изцяло и 4бр. потвърдени частично;

- 39 бр. постановени определения, 6бр. обжалвани, 4 бр. потвърдени
изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- общо 4 бр. отменени актове; 1бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 4 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Атанас Христов - 0 бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани,
0 бр. потвърдени изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- 0 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

- общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Маргарита Новакова - 23бр. постановени решения, 6бр.
обжалвани, 10 бр. потвърдени изцяло и 3бр. потвърдени частично;

- 0 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени
изцяло и 0бр. потвърдени частично;

- общо 6 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 6 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Доротея Иванова - 0 бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани,
0 бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

 - 1 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0бр. потвърдени частично;

 - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Константин Косев - 1бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани,
0 бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

 - 0 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0бр. потвърдени частично;
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 - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Николай Борисов - 1бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани,
0 бр. потвърдени изцяло и 0бр. потвърдени частично;

 - 0 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0бр. потвърдени частично;

 - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените справки и извършената на място проверка по

приключване на гражданските дела и постановяване на съдебните актове за
проверявания период, се установи, че почти всички решения са постановени в
законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. Изключение от това
правило са само 13 броя дела, постановени от 2 до 22 дни след едномесечния
срок.

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния
контрол се констатира, че през 2020 г. е намалял броя на постановените
решения спрямо тези, постановени през 2019г., както и броя на обжалваните и
на потвърдените решения.

Понижаване през 2020г. спрямо 2019г. се наблюдава и при броя на
постановените определения, както и при броя на обжалваните определения.
Същевременно през 2020г. броят на потвърдените изцяло определения е по-
голям от броя на потвърдените изцяло определения през 2019г.

Положителна тенденция в инстанционния контрол се наблюдава и по
показател общия брой отменени актове на съда, които за 2019г. са 38 бр.
/прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове – 10 бр.,  отменени
актове с постановяване на нови - 29 бр., отменени актове с връщане на делата
за ново разглеждане – 9 бр., а през 2020г . са намалели на 35 бр.  / прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове - 6бр.,  отменени актове с
постановяване на нови - 32 бр., отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане - 3бр./.

И през двете проверени години няма отменени актове с прекратяване
на производствата по делата.
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Обобщаване и анализ на дела, приключени с влезли в сила съдебни
актове – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ.

Влезли в сила съдебни решения по облигационни искове, вещни искове
или по СК, КТ и др., постановени в периода на проверката, по съдии:

На доклад на съдия Нели Генчева
Гр.д. № 611/2018г. е образувано на 10.04.2018г. по иск с правна

квалификация чл. 26 от ЗЗД. Решение е постановено на 12.02.2019г., в 2-
седмичен срок, потвърдено от Разградския окръжен съд с решение по в.гр.д.
№ 102/2019г., на което не е допуснато касационно обжалване с определение
по гр.д. № 3145/2019г. по описа на ВКС, IV ГО.

Гр.д. № 554/2019г. е образувано на 25.03.2019г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1 и ал. 3 от КТ. Решение
е постановено на 29.05.2019г., в 2-седмичен срок, потвърдено от Разградския
окръжен съд с решение от 26.07.2019г. по в.гр.д. № 209/2019г., на което не е
допуснато касационно обжалване с определение по гр.д. № 4083/2019г. по
описа на ВКС, IV ГО.

На доклад на съдия Атанас Христов
Гр.д. № 2344/2017г. е образувано на 05.10.2017г. по искане на

основание чл. 348 ГПК. Решение е постановено 30.04.2018г., в 1-месечен срок,
отменено от Разградския окръжен съд с решение по в.гр.д. № 165/2018г., което
е частично отменено с решение по гр.д. № 235/2019г. по описа на ВКС, II ГО.

Гр.д. № 273/2018г. е образувано на 07.02.2018г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1-3 от КТ. Решение е
постановено на 19.04.2018г., в 2-седмичен срок, потвърдено от Разградския
окръжен съд с решение по в.гр.д. № 134/2018г., на което не е допуснато
касационно обжалване с определение по гр.д. № 3309/2018г. по описа на ВКС,
III ГО.

На доклад на съдия Светлана Чолакова
Гр.д. № 2119/2017г. е образувано на 12.09.2017г. по иск с правна

квалификация чл. 240, ал. 1 от ЗЗД. Решение е постановено на 16.07.2018г., в
2-седмичен срок, потвърдено от Разградския окръжен съд с решение по в.гр.д.
№ 244/2018г., на което не е допуснато касационно обжалване с определение
по гр.д. № 2602/2019г. по описа на ВКС, IV ГО.

Гр.д. № 333/2019г. е образувано на 20.02.2019г. по иск с правна
квалификация чл. 124, ал. 1 от ГПК. Решение е постановено на 01.08.2019г., в
1-месечен срок, потвърдено от Разградския окръжен съд с решение по в.гр.д.
№ 277/2019г., на което не е допуснато касационно обжалване с определение
по гр.д. № 1006/2020 г. по описа на ВКС, II ГО.

На доклад на съдия Цветелина Дочева
Гр.д. № 202/2017г. е образувано на 03.02.2017г. по искане за делба на

недвижим имот и лек автомобил. Решение по частично допускане на делбата е
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постановено на 27.10.2017г., в 1-месечен срок, потвърдено от Разградския
окръжен съд с решение по в.гр.д. № 8/2018г., на което не е допуснато
касационно обжалване с определение по гр.д. № 2408/2018г. на ВКС, II ГО.

Гр.д. № 1223/2018г. е образувано на 02.07.2018г. по иск с правна
квалификация чл. 87, ал. 3 от ЗЗД. Решение е постановено на 07.02.2019г., в 1-
месечен срок, което е потвърдено от Разградския окръжен съд с решение по
в.гр.д. № 115/2019г. и като необжалваемо е влязло в сила.

На доклад на съдия Маргарита Новакова
Гр.д. № 2682/2017г. е образувано на 17.11.2017г. по иск с правна

квалификация чл. 127, ал. 2 от СК. Решение е постановено на 17.12.2018г., в
1,5-месечен срок, потвърдено с решение на Разградския окръжен съд по в.гр.д.
№ 54/2019г., на което не е допуснато касационно обжалване с определение по
гр.д. № 2443/2019г. по описа на ВКС, III ГО.

Гр.д. № 2363/2018г. е образувано на 16.11.2018г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 124, ал. 1 от ГПК и чл. 33, ал. 2
от ЗС. Решение е постановено на 10.10.2019г. по в.гр.д. № 29/2020г. на
Разградския окръжен съд, на което не е допуснато касационно обжалване с
определение по гр.д. № 2459/2020г. по описа на ВКС, I ГО.

КОНСТАТАЦИИ:
При извършения анализ и обобщение на случайно избрани дела по

описа на РС-Разград, приключили с влязъл в сила съдебен акт, не се установи
противоречива съдебна практика. По проверените дела няма и констатирана
забава на съдопроизводството. Решенията са постановявани до един месец или
в рамките на разумен срок.

                           Обобщени изводи и препоръки

Въз основа на констатираното при извършената комплексна планова
проверка по граждански дела в Районен съд – Разград може да се направят
следните изводи:

Организацията на административната дейност и на дейността по
образуване, разпределение, движение и приключване на делата е в
съответствие с изискванията на ПАС и ГПК. Прави добро впечатление
усилията на съдебните служители и на ръководството на съда за изпълнение
на вменените им със ЗСВ, ПАС и длъжностните характеристики задължения.
Регистратурата и съдебното деловодство са се стремели да изпълняват  точно
задълженията си. След постъпване на книжата в регистратурата на съда,
гражданските дела са образувани в същия или на следващия ден, като за целта
е полаган нарочен печат върху първата страница на исковите молби/ молбите.
След образуването им делата са разпределяни на случаен принцип в
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изпълнение на чл. 9 ЗСВ и без забава са предавани на съдията – докладчик.
Постъпващите по делата съдебни книжа своевременно са били обработвани и
докладвани на съдията докладчик. Призовките и съобщенията се изготвят и се
изпращат в деня или на следващия ден след  указанията на съда. Протоколите
от съдебните заседания са съставяни прегледно, а съдебните книжа,
постъпващи или създадени по делата са прикрепвани последователно от
съдебните служители и са номерирани, без констатирани пропуски.

Проверката на деловодните книги и регистри установи, че същите
съдържат изискуемата според ПАС информация, водят се съобразно нормите
на цитирания правилник. Съдебните служители полагат усилия, но бяха
констатирани и слабости. Ръководството на съда упражнява периодичен
контрол, но липсват подписи и дати, удостоверяващи извършения контрол.
Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК не се води съобразно
нормата на чл. 52 ПАС. Според цитираната разпоредба, регистърът на
съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК, който следва да осигурява
публичност и право на достъп на всеки до съдебните решения при спазване
изискванията на чл. 64 ЗСВ, се образува от последователното подреждане на
съдебните решения, като съдебният служител удостоверява с подписа си
датата на обявяване на решението. В РС-Разград в регистъра се подреждат в
табличен вид извадки от съдебни решения – диспозитив, без мотиви и без
подпис и дата на обявяване на решението от съдебен служител. При проверка
на случайно избрани дела с постановени, влезли в сила решения, вписани в
книгата за открити съдебни заседания, не беше констатирана разлика в датите
на обявените решения в книгата на откритите съдебни заседания и в датите на
връщане на делата в деловодството на съда, за разлика от установените
пропуски при предходната комплексна проверка на ИВСС.

Препоръчително е в бъдеще да се спазват всички разпоредби на ПАС
при водене на деловодните книги и регистри. Да се създаде с нарочна заповед
на председателя на съда регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК,
като се определи съдебен служител, който да отговаря за неговото водене,
съобразно чл. 52 ПАС и съхранението му.

Образуване и разпределение на делата. Натовареност.

Създадена е добра организация на работата по образуване и
разпределение на делата, постъпващи в Районен съд – Разград. Спазва се
изискването по чл. 35, ал.4 ПАС за образуване и разпределение на делата в
деня на постъпването или на следващия ден след постъпване на книжата в
съда.

За образуване на делата се полага печат върху исковата молба,
съобразно дадената в предходната комплексна планова проверка препоръка.
Спазва се законовоустановения с чл. 9 ЗСВ принцип за случаен подбор на
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делата. Утвърдени са от председателя на съда и се спазват вътрешни Правила
за случайно разпределение на делата в РС-Разград, които са актуализирани със
заповеди на административния ръководител. Не бяха констатирани
нарушения, пропуски или видими белези за манипулиране на електронната
система, будещи съмнение за неприлагане, нарушение или заобикаляне на
случайния избор на съдия - докладчик. Протоколите за избор на докладчик, с
дата и подпис на разпределящия са прилагани по делата, без изключение.

Анализът на проверените и описани в обстоятелствената част на акта
граждански дела води до извод за своевременно и в изпълнение на
нормативните изисквания образуване на гражданските дела, тяхното
разпределение на случаен принцип и предаването им без забава на съдията-
докладчик. Изискванията по чл.80 ПАС за образуване на делата и на чл. 9 ЗСВ
за разпределение на делата на случаен принцип са спазвани. Прави
впечатление, че гражданските дела, за които законодателят е предвидил
кратки процесуални срокове се разпределят по дежурство – обезпечения,
молби по ЗЗДН, по чл. 130 СК и пр., като в някои случаи са разглеждани от
наказателни съдии, дежурни по график в съответния работен ден.
Препоръчително е, с цел избягване на евентуални проблеми в бъдеще и
съобразяване със специализацията по материя, гражданските дела, за които
законодателят е предвидил кратки процесуални срокове, да се разпределят
вместо по дежурство, между всички граждански съдии, които са на работа в
деня на постъпване на книжата в съда, образуване на делото и неговото
разпределение. Такава практика е препоръчана от екипи на ИВСС и е
утвърдена в голяма част от проверяваните районни съдилища в страната (в
които работа по график на дежурства се утвърждава само за наказателните
съдии), особено във връзка с констатирани от екипи на ИВСС нарушения и
сигнали при обезпечителното производство.

Видно от предоставените от ръководството на съда данни, съдиите
работят при 100% натовареност при разпределение на делата, в това число и
председателят на съда.

Проверката установи сравнително равномерна натовареност между
съдиите, като се констатира, че през 2020г. броят на постъпилите дела за
разглеждане е намалял спрямо тези, образувани през 2019г. Информацията
относно натовареността по съответните показатели е следната: през 2019г.
най-голям брой разпределени дела има съдия Генчева – 711 бр., а съдиите
Чолакова и Дочева имат еднакъв брой разпределени дела – 697 бр. През 2020г.
тази тенденция се е запазила като реалният брой разпределени дела на съдия
се е увеличил, тъй като съдия Новакова е изключена от разпределение поради
придобиване право на пенсия и делата са разпределяни между трима съдии.
Най-голям брой разпределени дела има съдия Генчева – 827 бр., а съдиите
Чолакова и Дочева съответно по 793 бр. и 789 бр. Данните относно общата
натовареност в  РС-Разград за двете проверявани години и по съдии сочат, че
на база общ брой дела за разглеждане, най-натоварени са били съдиите
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Генчева и Чолакова. Най-голям брой свършени дела през 2019г. имат съдиите
Дочева и Чолакова, а през 2020г. съдиите Генчева и Чолакова. По показател
заседателни дни през 2019г. с най-голям брой заседателни дни  е била съдия
Чолакова - 65, а с най-малък съдия Дочева – 50. През 2020г. най-много
заседателни дни е имала съдия Генчева – 68, а с най- малко - съдия Дочева –
59 заседателни дни.

Следователно, с оглед констатираната несъществена разлика в броя на
новообразуваните дела, разпределени на съдиите, броят на делата за
разглеждане, броят на заседателните дни и броят на свършените дела през
2019г. и 2020г., то следва извода, че гражданските съдии в РС-Разград са
сравнително еднакво натоварени.

Движение на делата. Спрени производства

Проверката на гражданските дела, образувани преди 01.01.2019г. и
неприключили към датата на изготвената справка /стари дела/ сочи, че делата
са образувани по искове за съдебни делби. Постановени са решения по І-ва
фаза – допускане на делба и производствата са продължили във ІІ-ра фаза -
извършване на делба. Всички стари дела са образувани и разпределени в деня
на подаване на исковата молба или на следващия ден и физически са
предавани на съдията-докладчик веднага. В кориците на делата има протоколи
за случайно разпределение, подписани от разпределящия съдия или служител.
Исковите молби са администрирани в деня на образуване на делото,
изключение от това правило са тези, подадени в периода на съдебна ваканция
когато администрирането е извършено в рамките на седмица.
Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановявани в същия ден или един ден
след отстраняване на нередовностите. Определенията по чл. 140 ГПК са
постановявани от един ден – до седмица след депозиране на отговор от
ответника или след изтичане на срока за отговор. Първите открити заседания
са насрочвани за след месец. Съдебните заседания са отлагани за след един,
два месеца, с изключение на периода през съдебната ваканция, когато о.с.з. е
отлагано след три месеца. В случаите, в които е изискано становище от
главния архитект на общината, делото е отложено с нова дата на призоваване.
Анализът на констатациите по този вид дела води до извод, че причините за
продължителността на производството са свързани със специфика на
производството в две фази, с постановяване на две решения - по допускане и
по извършване на делбата и тяхното обжалване, събиране на голям по обем
доказателствен материал, назначаване на съдебни експертизи и издаването на
проекто-скици относно имотите, предмет на делба, от главния архитект на
общината, както и трудности при връчването на книжата на няколко ищци
и/или ответници.

Повечето искови производства, образувани през 2019г. и 2020 г. и
неприключили към момента на проверката са образувани и разпределяни един
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ден след подаване на исковата молба. Физически делата са предавани на
съдията-докладчик веднага в деня на образуване. Администрирани са с
бързина, като разпорежданията по чл. 129 ГПК или по чл. 131 ГПК са
постановени в деня на образуването или на следващия ден. Разпределяни са на
случаен принцип и в кориците на делата са приложени протоколите от избор
на докладчик. Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани незабавно в
същия ден, а в някои случаи до десет дни след депозиране на отговора или
след изтичане на срока за отговор на исковата молба. По едно от проверените
дела бе констатирано като изключение, че съдът е постановил определение по
чл. 140 ГПК един месец след депозиране на отговора от ответника и енасрочил
о.с.з. след близо два месеца. С определенията по чл. 140 ГПК съдът е изготвял
проект на доклад, приемал е доказателствата, допускал е събирането на нови
доказателства и е насрочвал открити съдебни заседания в рамките на един,  до
два месеца. По някои от делата бе констатирано, че са постановявани
ръкописни актове  - не е спазвана нормата на  чл. 360а ЗСВ.

Проверените по реда на бързото производство дела са администрирани,
движени и приключвани според разпоредбите на чл. 311, чл. 312 и чл. 315
ГПК и чл. 316 ГПК, с констатираните изключения. Всички бързи производства
са образувани и разпределяни в следващия работен ден след подаване на
исковата молба в съд. Върху исковите молби е полаган печат за образуване на
делата. Веднага след разпределението им делата са предавани на съдията-
докладчик. Не съществува различие в акта, с който съдът обявява доклада по
делото и насрочва о.с.з., каквато практика бе установена при извършените
комплексни планови проверки в редица районни съдилища - част от съдиите
постановяват определение, а други - разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК.
Констатирано бе, че по всички проверени дела е изготвян доклад, според
изискването по чл. 312 ГПК, а не проект на доклад, по аналогия на чл. 140,
ал.3 ГПК. В повечето случаи съдът се е произнасял не по допустимостта на
представените с исковата молба доказателства, съгласно чл. 312, ал.1, т.4 ГПК,
а ги е приемал още с акта за насрочване. Законодателят с цитираната норма е
задължил съда да се произнася по доказателствените искания, като допуска
доказателствата, които са относими, допустими и необходими и впоследствие,
в първото по делото редовно о.с.з. – да ги приеме с протоколно определение,
за да могат участниците в производството да се запознаят с тях и евентуално
да направят възраженията си.

Триседмичният срок, в който съдът насрочва първото съдебно
заседание, съгласно чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, е спазван. Съдебното дирене е
приключвало в едно до две съдебни заседания, проведени през кратки
интервали от време. Спазвано е и изискването по чл. 315, ал.2 ГПК – съдът е
посочвал деня, в който ще обяви решението си, каквато препоръка е направена
при предходната комплексна планова проверка от ИВСС. Обявената дата е
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спазвана, като в някои случаи съдебният акт е постановен и по-рано, преди
изтичане на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК.

Част от проверените от този вид дела са обжалвани и въззивната
инстанция е упражнила инстанционен контрол. По делата се установи, че са
издавани и изпълнителни листове, за което е правено отбелязване върху
постановените решения, според изискването по чл. 406, ал.3 ГПК.

По  делата, по които са засегнати права и интереси на малолетни и
непълнолетни деца, компетентната ДСП по постоянния и настоящия адрес на
детето не винаги е била уведомена за изпращане на представител или за
депозиране на социален доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на
детето. Доколкото цитираната норма от ЗЗДт е императивна, е
препоръчително същата да се спазва по всички дела, в които има данни за
засегнати права и интереси на деца.

 Общото събрание на съдиите би могло да обсъди практиката на съда
по този вид дела, с оглед избягване на пропуски и уеднаквяване на съдебната
практика при произнасяне по представените с исковата молба документи,
които някои съдии допускат, а други приемат с разпореждането по чл. 312
ГПК, както и при дела, по които има данни за засегнати права и интереси на
малолетни и непълнолетни деца.

Проверката установи, че по проверените дела, разглеждани по реда на
Закона за закрила на детето, не са допуснати забава или нарушения на
съдопроизводството. Делата са образувани и разпределяни ден сред подаване
на молбата в съда от разпределящ съдия, видно от приложените протоколи за
случаен избор. В повечето случаи са спазвани разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт,
съгласно които съдът разглежда искането за настаняване на дете в семейство
на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана
здравно-социална услуга за резидентна грижа незабавно и се произнася с
решение в едномесечен срок. Производствата са приключвани с едно съдебно
заседание. Съдът се е произнасял с решение в едномесечен срок, а по част от
проверените дела – и по рано, преди изтичане на законния срок, дори в 2-
дневен срок, която отлична практика заслужава насърчение, с оглед
социалната значимост на този вид дела. Установи се, че двама от
гражданските съдии не са посочвали деня, в който съдът ще обяви решението
си, съгласно чл. 149, ал.2 ГПК, а един от съдиите е спазвал цитираната
разпоредба. Решенията не са били обжалвани пред въззивната инстанция,
инстанционен контрол не е бил упражнен. Влезлите в сила решения се
обявявани на страните и са изпълнявани незабавно. Нееднаква практика се
констатира по отношение на участието на РП-Разград в процеса, при този вид
дела. Един от съдиите е указвал да се призове РП-Разград и в с.з. е участвал
прокурор. Двама от съдиите не са указвали да се призове РП-Разград и
прокурор не е участвал в процеса.

Гражданските дела, образувани по молби за защита от домашно
насилие, подадени по реда  по Закона за защита от домашното насилие, са
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образувани в деня на постъпване на молбата в съда. Разпределяни са на съдия
- докладчик в деня на образуването им. Съдиите, в съответствие с
разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН, са се произнасяли незабавно по
постъпилите молби и са насрочвали открито съдебно заседание в
едномесечния срок по чл. 18, ал. 4 от ЗЗДН, като по някои от описаните по-
горе проверени дела, о.с.з. е насрочвано и в по-кратък срок – 20-25 дни.

Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена
последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице /по почти
всички от проверените дела/, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в
закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна
защита в срок до 24 часа от получаването на молбата, най-често в същия ден
на депозиране на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда. Производството е провеждано
в едно съдебно заседание, по изключение – по едно от проверените дела – до 4
о.с.з., насрочвани до един месец.

По част от делата е спазвана нормата на чл. 15,ал.6 ЗЗДт. и съдът е
уведомявал компетентната ДСП по настоящия адрес на детето за представяне
на становище или социален доклад, но по други проверени дела в подадената
молба по реда на ЗЗДН се съдържат данни за засегнати права на дете, а
компетентната ДСП не е била уведомена. В друг случай е изпратено
съобщение до дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград и същото е
връчено, т.е. съдът е спазил нормата на чл. 15,ал.6 ЗЗДт, но компетентната
ДСП- Разград не е представила становище по делото или социален доклад.
Установено бе, че само по едно дело съдът е постановил ръкописно съдебен
акт за насрочване.

Срокът, определен от съда за прилагане на мерките за защита по чл. 5,
ал. 1 ЗЗДН е съобразен с предвидените по чл. 5, ал. 2 ЗЗДН граници – от 3 до
18 месеца, като по проверените дела най-често съдът е определял
едногодишен срок. Във всички случаи, с изключение на посочените в
констативната част производства, съдът е налагал на извършителя на
домашното насилие глоба в рамките на посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер
– между 200 лв. и 1000 лв., като по описаните дела минималният й размер е
200 лв., а максималният - 300 лв. Не е налагана глоба на извършителя в
максимално определения от закона размер от 1000 лв.

По всички проверени дела, съдът е налагал мярката по чл. 5, ал. 1, т. 1
от ЗЗДН и е задължавал ответника да се въздържа от извършване на домашно
насилие спрямо пострадалото/ите лице/а. Наред с мярката по чл. 5, ал. 1, т. 1
от ЗЗДН и в сходна фактическа обстановка, съдът е налагал и мерките по чл.
5, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДН - отстранявал е извършителя от съвместно
обитаваното с пострадалото лице жилище за конкретен срок и е забранявал на
извършителя да го приближава, както жилището му, местоработата и местата
за социални контакти и отдих, за определен срок. Постановявал е и мярката по
чл. 5, ал. 1, т. 4 ЗЗДН, като временно е определял местоживеенето на детето,
когато обстоятелствата по делото са налагали това. По четири от проверените
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дела съдът е преценил да наложи и мярката по чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗЗДН, като е
задължил извършителя да посещава специализирана програма, организирана
от консултативен център по проблемите на домашното насилие в гр. Разград,
докато мярката по чл. 5, ал. 1, т.6 ЗЗДН – насочване на пострадалите лица към
програми за възстановяване, не е налагана от РС-Разград в описаните по-горе
производства.

Решенията са обявявани в открити съдебни заседания, съобразно
изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН. Издавана е и заповед за защита от
домашно насилие, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗЗДН, която ведно с решението са
връчвани на страните и изпращани служебно до съответното РУ на МВР -
Разград.

По отношение на мерките за защита от домашно насилие следва да се
отбележи, че при налагането им съдът се е водил от характера, тежестта и вида
на насилието, осъществено от ответника, като е определял подходяща мярка за
всеки конкретен случай. Предназначение на мерките за защита по ЗЗДН е да
се охраняват правата и интересите на пострадалото лице от последващи
прояви на домашно насилие. Мерките имат защитен и превантивен характер,
насочени са към обезпечаване от страна на държавата на сигурността и
здравето на пострадалото от извършителя лице и са превенция по отношение
на посегателства в рамките на семейството или домакинството. В този смисъл
би могло районните съдии да обсъдят и евентуални възможности за
подобряване ефективността на правораздавателната им дейност по този вид
дела и по-широкото прилагане на всички предвидени от законодателя мерки
по чл. 5, ал. 1 от ЗЗДН, в това число задължението за извършителя на
насилието да посещава специализирани програми и насочване на пострадалите
лица към програми за възстановяване и то доколкото тези програми за
превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на
пострадалите лица са изработени и е създадена добра реална организация за
тяхното изпълнение.

Спазва се и разпоредбата на 78, ал.5 ПАС - делата, чието разглеждане е
свързано с кратки процесуални срокове, са обозначени с жълт етикет, което
допринася за срочното им и своевременно администриране.

На Общото събрание гражданските съдии биха могли да обсъдят
практиката на съда по делата с кратки процесуални срокове, с оглед избягване
на пропуски и уеднаквяване на съдебната практика във връзка с
констатираните различия, в това число и произнасяне по доказателствата,
участие на РП- Разград и на ДСП, когато са засегнати права и законни
интереси на деца, спазване на чл. 149, ал.2 и чл. 315,ал.2 ГПК, чл. 360а ЗСВ и
прилагане на мерките по чл. 5,ал.1,т.5 и т.6 ЗЗДН.

Анализът на проверените спрени производства, образувани през 2019г.
и 2020г. в РС-Разград показва, че делата са администрирани периодично,
според изискванията на ПАС. Деловодителите са следвали писмените
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разпореждания на съда и са извършвани проверки когато производството е
било спряно на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК, а информацията относно
висящността на обуславящото дело е вписвана своевременно. Въпреки, че
справките не са извършвани ежемесечно съобразно разпоредбата на чл. 38, т.
10 ПАС, според която деловодителят следва да проверява ежемесечно делата
без движение и спрените дела и да ги докладва на съдията – докладчик, забава
на съдопроизводството и липса на информация отностно висящността на
обуславящите производства не се установи. Препоръчително е нормата на чл.
38,т.10 ПАС да се спазва

Проверката установи, че за проверявания период постановените отводи
по гражданските дела на съдиите от РС-Разград не са много и сочат тенденция
към намаляване през втората година спрямо първата проверявана година.
Преобладаващата част от направените отводи са на основание чл.22, ал.1, т. 6
ГПК. При всички проверени дела се установи, че съдът се е отстранявал от
разглеждане на делото поради наличието на обстоятелства и с мотивирани
определения, в които са изложени подробни аргументи, сочещи, лични,
роднински, колегиални или приятелски отношения със страна по делото. След
отвеждане на съдиите, всички дела са преразпределяни на случаен принцип и
в кориците им се съдържат протоколи за избор на докладчик. По едно от
делата всички състави са се отвели, на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК, с
мотиви за колегиални отношения с ответника. В посочената хипотеза след
отвеждане на всички състави, производството е прекратено и делото е
изпратено в ОС-Разград за определяне на компетентен съд за разглеждането
му.

Проверени бяха двете дела с отменен ход по същество за двете
проверявани години. Причините за постановяване на определенията за отмяна
на хода по същество се обуславят с призоваване на некомпетентна страна по
делото или неизпълнение на указанията на съда. В първия случай делото е
приключило в следващото съдебно заседание, а във втория – ходът по
същество отново е отменен поради необходимостта от назначаване на ССЕ. Би
било удачно Общо събрание на съда да обсъди практиката си, с оглед по -
задълбочено проучване на исковите молби и доказателствата преди даването
на ход по същество, с цел избягването на допълнително изясняване от
фактическа страна и забавяне на съдопроизводството.

Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира, че
всички производства са образувани в деня или на следващия работен ден след
подаване на заявлението. Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК,
както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение е издадена в
същия ден или в рамките на тридневния срок. Спазват се и разпоредбите на
чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на заповедта в сила, съдът
е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта. От
проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се установи, че съдът
е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК – налице е надлежно
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отбелязване върху документите, послужили като основание за издаване на
изпълнителен лист. Съдът е постановявал разпореждането, с което е издавана
заповедта за изпълнение от един до три дни след подаване на заявлението.
Постановявано е незабавно изпълнение съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1
ГПК и е издаван изпълнителен лист.

Всички проверени дела, образувани по реда на чл. 130 СК са
разпределяни на дежурен съдия и съдът е преценявал интереса на
ненавършилото пълнолетие дете незабавно. Само по четири от делата, с
молбите са предоставени становища от Дирекция „Социално подпомагане“,
респективно от Органа по настойничество и попечителство, с цел защита
интереса на децата и на поставените под запрещение. По останалата част от
проверените дела не е спазено изискването на разпоредбата на чл. 15, ал. 6
ЗЗДт. По делата са постановени решения и определения, която различна
практика следва да се обсъди и уеднакви. Съдебните актове са постановени в
деня на образуване и разпределение на делата. При проверката на този вид
частни производства не бе констатирана забава на съдопроизводството.

При проверката на ч.гр.дела, образувани по молби с правно основание
чл. 390 и сл. от ГПК – обезпечение на бъдещ иск, бе констатирано, че
съдебните актове са постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на
подаването на молбата. Изключение прави едно от проверените дела, при
което съдът първоначално е оставил молбата без движение с указания за
молителя и е издал съдебно удостоверение за снабдяване на информация от
НАП.

В кориците на делата са приложени протоколи за случаен избор,
подписани от разпределящия съдия. Спазена е родовата и местна подсъдност
по чл. 390, ал.1 от ГПК.  Изследвани са кумулативно дадените предпоставки
за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. Съдът е извършвал проверка дали
искът е допустим и вероятно основателен и е преценявал доколко поисканата
обезпечителна мярка е адекватна на обезпечителната нужда. Видно от
постановените определения по проверените ч.гр.дела, бъдещите искове са
индивидуализирани, с оглед преценка на тяхната вероятна основателност и
защита правата на ответника. По проверени дела са представени доказателства
за предявен иск в срок, а при неизпълнение с определение в з.з. съдът, на
основание чл. 390, ал.3 ГПК, е отменял допуснатото обезпечение, поради
непредставено доказателство за предявен иск в определения срок. По всички
проверени ч.гр.дела е определян между двуседмичен срок и едномесечен срок
за предявяване на бъдещия иск.

По някои от делата съдът не е посочил от кой момент тече определения
от него срок /обикновено двуседмичен или месечен срок/, по други дела
съдът е определил, че срокът тече от деня на получаване на съобщението или
от връчване на препис от определението.
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С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да
препоръча на гражданските съдии в РС-Разград на общо събрание да обсъдят
наред с другите констатации, изводи и препоръки на настоящия акт и
обезпечителното производство, в това число оставяне на молбите без
движение, с оглед изискването на законодателя по чл. 395,ал.2 ГПК съдът да
разгледа молбата в з.з. в деня на подаването й, както и различната си съдебна
практика по отношение определянето на началния момент, от който започва да
тече срок за предявяване на бъдещия иск. След разискване, да приемат
решение за уеднаквяването й, като се съобразят и с Тълкувателно решение от
14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК.

Приключване на делата

Проверката констатира, че съдебните актове на съдиите в РС-Разград
са постановявани в законоустановените срокове по чл. 235,ал.5 ГПК и чл. 316
ГПК или в разумен тримесечен срок.

Анализът на предоставената информация относно проверка на актовете
по реда на инстанционния контрол сочи, че през 2020 г. е намалял броя на
постановените решения спрямо тези, постановени през 2019г., както и броя на
обжалваните и на потвърдените решения.

Понижаване през 2020г. спрямо 2019г. се наблюдава и при броя на
постановените определения, както и при броя на обжалваните определения.
Същевременно през 2020г. броят на потвърдените изцяло определения е по-
голям от броя на потвърдените изцяло определения през 2019г.

Положителна тенденция се наблюдава при общия брой отменени
актове на съда, които за 2019г. са 38 бр. /прогласени за нищожни и обезсилени
съдебни актове – 10 бр.,  отменени актове с постановяване на нови - 29 бр.,
отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 9бр., а през 2020г .
са намалели на 35 бр.  /прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове –
6 бр.,  отменени актове с постановяване на нови - 32 бр., отменени актове с
връщане на делата за ново разглеждане -  3бр./. И през двете проверени
години няма отменени актове с прекратяване на производствата по делата.

По някои от проверените гр. дела се констатираха ръкописни
резолюции и съдебни актове на съдията - докладчик, без изискуемата форма и
съдържание на акта. Тази практика следва да бъде променена.
Препоръчително е председателят на РС-Разград, съобразно нормата на чл.
360а ЗСВ, според която органите на съдебната власт извършват
удостоверителни изявления, издават актове и извършват всички други
предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, да издаде
заповед с точен регламент, чието изпълнение впоследствие да контролира.

По проверените дела, включително и делата, разглеждани по реда на
бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си,
с минимални изключения, а в някои случаи обявената дата не е спазена,
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независимо от дисциплиниращия ефект на нормата и процесуалната
икономия, която разпоредбата предполага. Препоръчително е по всички дела
да се спазват изискванията по чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и съдът да
посочва деня, в който ще обяви решението си, а обявената дата да се спазва.

С оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени и
конкретни препоръки, с цел подобряване организация на дейността по
движение и приключване на гражданските дела, отстраняване на допуснати
пропуски и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в РС –
Разград.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                     П Р Е П О Р Ъ К И :

1. Председателят на РС – Разград да упражнява постоянен
контрол върху дейността на съдебните служители и да предприема
необходимите административни мерки за подобряване работата им,
с цел спазване изискванията при водене на деловодните книги и на
Регистъра на съдебните решения по чл.  235,  ал.5  ГПК,  и
отстраняване на допуснатите пропуски;

2. Съдиите от РС – Разград по всички дела /искови
производства, частни производства и пр./, по които са засегнати
права и интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват
компетентната Дирекция “Социално подпомагане” по постоянния им
и настоящ адрес за изпращане на представител в съдебно заседание,
който да изрази становище или при невъзможност да изготви
социален доклад по делото, в изпълнение нормата на чл. 15, ал. 6 от
Закона за закрила на детето;

3. Съдиите от РС –  Разград на общо събрание да
анализират, обобщят и уеднаквят практиката на съда по дела с
участието на прокурор от РП-Разград, изискванията по чл. 149,ал.2,
чл. 312, чл. 315, ал.2, чл. 254 ГПК, чл. 130, ал.3 СК, чл. 360а ЗСВ  и по
чл. 15, ал.6 от ЗЗДт, както и обезпечителното производство;

4. Всички съдии от РС – Разград да спазват законово-
предвидените срокове по движение на гражданските дела и да
постановяват съдебните актове в сроковете по чл. 235, ал.5 и чл. 316
ГПК;



5. Ilpegce4arerqr Ha PC pasrpa4 
^a 

yrpa?KHr{
rrpaBoMorrlrrero cr{ ro rrJr. 80, an. 1, r. 3 or 3CB u aa cBnKa o6rqo
cr6paHIle Ha cb/la) Ha Koero Aa 3arro3Hae [poBepqBaHrrre c1.,auu v
crge6HLr cJry?KrITeJrn c KoHcrararlnrrre, Aa ce ananrrrs*rpar r{3BoArrre u Aa
ce o6cr4ll [peArlprleMaHero Ha MepKrr 3a r{3rrbJrHeHrre Ha rrpeflopbKr{Te rro
HacToqulHq aKT.

Cpor 3a Lr3rrbJrHeHr,re Ha [pelopbKr4Te:
Ha ocHosaHure vn. 58, an2 or 3axoua sa crAe6Hara BJracr onpeAenrM cpoK

Ao ABa Meceqa (or uonyqaBaHe Ha Hacro{rr{Hr ar<r) 3a r{3rrbJrHeHue Ha
[pelopbK]rre, c l43KnloqeHvre Ha npe[opbKr4Te, 3a Kor4To cto6pasHo 3aKoHa cpoKbr
C IIOCTOqHCH.

Hacroqql4tr aKT Aa ce rr3rrparur Ha npeAce.qarenf, Ha PC - Pa:rpa4, rcofiro n
TprrAHeBeH cpoK or rlonfraBaHero My Aa 3arro3Hae c Hero cr4uvre u cr4e6uzre
cny)KllTenrr u Aa yBeAoMt4 rrr{cMeHo rJraBHr,nr r,rHcleKTop Ha I4BCC 3a
LI3rIbJrHeHI4eTO Ha 3aAbnXCeHI4erO CI4, KaTO VrcnpAtI|I 14 CIInCbK C AAIA V IIOATTLTC Ha
BCeKr.r oT npoBepflBaHuTe cb4vrv.

B eAHoceAMI{qeH cpoK or u3TurqaHe Ha cpoKa 3a Lr3rrbJrHeHHe Ha
rrpenopbKvrre, Ha ocHoBaHlre qJr. 58, a*2, BbB Bp. c an.4 3CB, rpeAceAareJrrr Ha
PC - Pasrpa4 cne.qBa Aa yBeAoMI'r rLrcMeHo rJraBHus. uncfieKTop na ZncneKTopara
rcru BCC 3a rIpeInpLIerLITe MepKr,r B r{3rrbJrHeHr.re Ha BcLrqKr.{ lperropbKr{.

Cneg I43TpIqaHe Ha cpoKa uo qJr. 58, an. 3, uzp.2-po 3CB - rptr ilvrnca Ha

rIocTbrII{JII4 Bb3pDKeHLrr, a npkr rrocrbrrlrJrvr raKI"IBa - cJreA rrpor43HacrHero Ha
TJIaBHLI-f, IlHcIreKTop Ha ITBCC, aKTbr BeAHo c Bb3paxeHLtflTa r,r pe[reHlr-{Ta ro r{x
Ha fJraBHI{t I{HCIeKTOp Aa Ce r43rrpaTflT Ha eneKTpOHeH HOCVTeJT Ha rrpeACeAaTeJH Ha
OC - Pa:rpa4 ra sa Bucrutur cbAe6en creer.
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