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Комплексната планова проверка в ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД по
граждански и търговски дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-21-
19/25.05.2021 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, издадена на основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ, чл. 54, ал. 2 от Правилника за
организацията на дейността на Инспектората към ВСС и за дейността на
администрацията и на експертите (обн., ДВ, бр.103 от 27.12.2016 г., в сила от
01.01.2017 г., изм. и доп., бр. 35 от 30.04.2019г., в сила от 02.05.2019г., бр. 67
от 28.07.2020г., в сила от 28.07.2020г.) и приетата годишна програма за
провеждане на комплексни, контролни и тематични планови проверки от
Инспектората към ВСС на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели
към окръжните прокуратури за 2021г.

Проверката се извърши в периода 31.05.2019 г. – 04.06.2021 г. от
инспектор Теодора Нинова и експерт Диана Иванова и експерт Мария Илиева.

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

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

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Окръжен съд – Разград
справки, съобразно писмо изх. № И-01-3/21 от 25.03.2021г. на ИВСС,
допълнителна информация за дейността на съда, извлечения от електронната
деловодна програма, заповеди, стари дела, спрени производства, дела с
отменен ход по същество, деловодни книги и регистри, както и др. произволно
посочени граждански и търговски дела.

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

Административното ръководство на ОС – Разград се осъществява от
Административен ръководител – председател на съда – Лазар Мичев, от
Заместник административни ръководители – заместник-председатели на ОС -
Разград Анелия Маринова Йорданова – Гражданско отделение и Емил
Димитров Стоев – Наказателно отделение, съдебен администратор –
Д          Б        , а административен секретар – няма.

Лазар Йорданов Мичев е избран  на длъжност “административен
ръководител – председател” на ОС - Разград с решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 2 от 15.01.2015 г. и е встъпил в длъжност на 27.01.2015г.
С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №5/16.02.2021г. и.ф.
административен ръководител - председател Лазар Мичев е избран за втори
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мандат на длъжността “административен ръководител – председател” на ОС-
Разград и е встъпил в длъжност на 09.03.2021г.

 Анелия  Маринова Йорданова е назначена на длъжност “съдия” в ОС-
Разград с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 13 от 26.03.1997г.
и е встъпила в длъжност на 01.04.1997г. Съгласно решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 34 от 10.09.2009г. е назначена за заместник
административен ръководител – заместник - председател на ОС - Разград за
втори мандат и е встъпила в длъжност на 14.09.2009г.

Емил Димитров Стоев е назначен на длъжност “съдия” в ОС - Разград с
решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 39 от 24.1999г. и е встъпил
в длъжност на 25.11.1999 г. Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по
протокол № 26 от 21.07.2011г. е назначен за заместник административен
ръководител – заместник-председател на ОС - Разград и е встъпил в длъжност
на 21.07.2011г.

В ОС - Разград към момента на проверката е утвърден щат от 34 души,
(считано от месец януари 2021г.), от които 10 щ. бр. съдии (незаети 1щ. бр
съдия в НО и 1 щ. бр. мл. съдия) и 24 щ. бр. съдебни служители (незаета 1 щ.
бр. за длъжност „шофьор“).

С решение по протокол № 12 от 13.04.2021г. на Съдийската колегия на
ВСС, щатът на Окръжен съд - Разград е увеличен с 1 щ. бройка за длъжността
“съдебен помощник“, считано от датата на решението.

Със Заповед №РД-14-74/27.04.2021г. на адм. ръководител-председател
на ОС - Разград е открита процедура за провеждане на конкурс.

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 10 бр.
Действително заети щатни длъжности – 9 бр. и незаета 1щ. бр за съдия в НО.
Администрация – общ брой служители – 24 бр. и действително заети
длъжности – 24 бр.;

- за 2020 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 10 бр.
Действително заети щатни длъжности - 9 бр. до 01.07.2020г. След тази дата
незаети щатни длъжности са две  - 1 щ. бр за съдия в НО и 1 щ. бр. за мл.
съдия. Администрация – общ брой служители - 24 бр. и действително заети
длъжности – 24 бр. до 10.05.2020г. След тази дата незаета е една щ. бр. за
длъжност „шофьор“.

Към момента на проверката, общият брой съдии по щат  е 10, от които
заети  - 8 бр. Съдия Теодора Нейчева е в продължителен отпуск.

Командировани съдии в ОС - Разград през проверявания период-
няма, а през настоящата година има един командирован съдия: Пламен
Митков Драганов от РС-Търговище, считано от 15.02.2021г. е командирован
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на незаета щатна бройка „съдия в ОС-Разград“ - НО до заемането й от
титуляр.

Съдии и състави в ОС - Разград:

Гражданско и търговско отделение -
· за 2019г.
Анелия Йорданова – „съдия  ВКС и ВАС“       01.01.2019г.- 31.12.2019г.
Рая Йончева -„съдия ВКС и ВАС“                                                      -
Валентина Димитрова -„съдия ВКС и ВАС“                                     -
Ирина Ганева  - „съдия ВКС и ВАС“                                                  -
Атанас Христов - „съдия  в АС“                                                          -
Ангел Ташев – младши съдия                           22.07.2019г.- 31.12.2019г.

Със Заповед № РД-14-44/ 30.01.2019 г. на  административния
ръководител - председател на ОС - Разград са  обособени два постоянни
въззивни състава за разглеждане на делата:

Първи състав: Анелия Йорданова, Ирина Ганева и Ангел Ташев-
мл.съдия

Втори  състав: Рая  Йончева, Атанас Христов и Ангел Ташев-мл.съдия

Със Заповед № РД-14-128/18.07.2019 г. на административния
ръководител - председател на ОС- Разград са обособени два въззивни състава
в Гражданско отделение:

Първи състав: Анелия Йорданова, Ирина Ганева и Ангел Ташев - мл.
съдия;

Втори  състав: Рая  Йончева, Валентина Димитрова и Атанас Христов.

Със Заповед № РД-14-133/19.07.2019 г., считано от 22.07.2019 г., съдия
Валентина Димитрова е включена в групите за разпределение на въззивни
граждански дела при 100 % натовареност и приравнена към
средноаритметичния брой дела в групата.

 Със Заповед № РД-14-215/ 12.12.2019 г. младши съдия Ташев е
изключен от програмата за разпределение на делата в ОС-Разград в
гражданско и наказателно отделение, считано от 12.12.2019 г.

 Младши съдия Ангел Ташев е командирован да изпълнява длъжността
„съдия“ в Районен съд-Исперих на незаетата длъжност „съдия“ за срок: до
назначаването му на длъжност „съдия“ в Районен съд или до завръщане на
титуляра, считано от 07.01.2020 г. /Заповед № РД-14-214/ 12.12.2019 г. на
прпедседателя на ОС- Разград/.
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· за 2020г.
Анелия Йорданова – „съдия  ВКС и ВАС“       01.01.2020г. -31.12.2020г.
Рая Йончева - „съдия  ВКС и ВАС“                                                     -
Валентина Димитрова - „съдия  ВКС и ВАС“                                    -
Ирина Ганева - „съдия  ВКС и ВАС“                                                   -
Атанас Христов -„съдия  в АС“                                                            -

· за периода на настоящата година
Анелия Йорданова – „съдия  ВКС и ВАС“       01.01.2021г.- 20.05.2021г.
Рая Йончева - „съдия  ВКС и ВАС“                                                     -
Валентина Димитрова - „съдия  ВКС и ВАС“                                    -
Ирина Ганева - „съдия  ВКС и ВАС“                                                   -
Атанас Христов -„съдия  в АС“                                                            -

Гражданско и търговско отделение -
въззивни съдии и състави:
- за 2019г.:
съдия Йорданова, съдия Ганева, мл.съдия Ташев -  Първи състав
съдия Йончева, съдия Христов, мл.съдия Ташев - Втори състав
от 22.07.2019г.
съдия Йорданова, съдия Ганева, мл.съдия Ташев -  Първи състав
съдия Йончева, съдия Димитрова, съдия Христов - Втори състав
- за 2020г.
съдия Йорданова, съдия Ганева, мл.съдия Ташев -  Първи състав
съдия Йончева, съдия Христов, мл.съдия Ташев - Втори състав

- за периода на настоящата година:
съдия Йорданова, съдия Ганева, съдия Христов - Първи състав
съдия Йончева, съдия Димитрова, съдия Христов - Втори състав

Наказателно отделение
· за 2019г.
Лазар Мичев - “съдия  ВКС и ВАС“                   01.01.2019г.-31.12.2019г.
Емил  Стоев  -“съдия ВКС и ВАС“                        -
Валентина Димитрова – "съдия ВКС и ВАС“       -
Теодора Нейчева- “съдия ВКС и ВАС“                 -
Ангел Ташев – младши съдия                             22.07.2019г.- 31.12.2019г.

Със Заповед № РД-14-45/30.01.2019 г. на административния
ръководител - председател на ОС - Разград са  обособени два постоянни
въззивни състава за разглеждане на делата:
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Първи  състав:  Емил Стоев, Валентина Димитрова и Теодора Нейчева
Втори  състав: Лазар Мичев, Валентина Димитрова и Теодора Нейчева

Със Заповед № РД-14-127/18.07.2019г. на административния
ръководител -  председател на ОС -  Разград,  считано от 22.07.2019  г.  са
обособени два въззивни състава в Наказателно отделение:

Първи  състав:   Емил Стоев,   Теодора Нейчева и Ангел Ташев -
мл.съдия

Втори  състав: Лазар Мичев, Теодора Нейчева  и  Ангел Ташев-
мл.съдия

Със Заповед № РД-14-134/19.07.2019 г., считано от 22.07.2019 г.
младши съдия Ангел Ташев е включен в групите за разпределение на
граждански дела от програмата за разпределение на делата в ОС-Разград при
30 % натовареност  и за разпределение на наказателни дела при 100 %
натовареност и приравнен към средноаритметичния брой дела в групите.

· за 2020г.
Лазар Мичев - “съдия във ВКС и ВАС              01.01.2020г.-

31.12.20120г.
Емил  Стоев -“съдия във ВКС и ВАС“                                             -           .
Валентина Димитрова- “съдия във ВКС и ВАС“                            -
Теодора Нейчева- “съдия във ВКСи ВАС“                                  -
Ангел Ташев-мл.съдия                                                                 -
Със Заповед № РД-14-214/12.12.2019 г. на административния

ръководител - председател на ОС - Разград, младши съдия Ташев е
командирован да изпълнява длъжността „съдия“ в Районен съд-Исперих на
незаетата длъжност „съдия“ за срок: до назначаването му на длъжност „съдия“
в Районен съд или до завръщане на титуляра, считано от 07.01.2020г.

 С решение на Съдийската колегия по протокол № 21/ 23.06. 2020 г.- т.
14.12., Ангел Ташев - младши съдия в Окръжен съд - Разград е назначен на
длъжността „съдия“ в Районен съд - Пазарджик, считано от 01.07.2020 година.

Със Заповед № РД-14-216/ 12.12.2019 г., във връзка с командироването
в Районен съд-Исперих на младши съдия Ташев, считано от 07.01.2020 г.  e
обособен въззивeн състав за разглеждане на делата в Наказателно отделение,
както следва:

Въззивен състав: съдия  Емил Стоев, съдия Лазар Мичев и съдия
Теодора Нейчева.

Със Заповед № РД-14-19/20.01.2020 г., считано от 03.02.2020 г.
съдиите в ОС-Разград са преразпределени по отделения:

Наказателно отделение: съдия Лазар Мичев, Емил Стоев зам.-
председател НО и съдия Теодора Нейчева.
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Считано от 03.02.2020 г. съдия Валентина Димитрова е изключена от
групата на първоинстанционни наказателни дела и е включена в групите на
първоинстанционните граждански и търговски дела в Системата за случайно
разпределение на делата при 100 % натовареност /Заповед № РД-14-
17/20.01.2020 г./

От началото на 2020 г. до 25.08.2020 г. реално в НО са работили трима
съдии и е сформиран един въззивен наказателен съдебен състав. От
26.08.2020г. до края на 2020 г. действително работили в НО са съдия Мичев и
съдия Стоев, поради продължителен отпуск, а в последствие и продължително
отсъствие, и представяне на болнични листи от съдия Теодора Нейчева.

Със Заповед № РД-14-155/29.09.2020 г. на и. ф. адм. ръководител-
председател, съдия Теодора Нейчева е изключена от програмата ЕИСС за
разпределение на делата в ОС-Разград, считано от 29.09.2020 г. за периода на
продължителното отсъствие, като разпределените й дела като съдия-
докладчик са преразпределени на съдиите Лазар Мичев и Емил Стоев.

Постъпилите от месец септември 2020г. наказателни дела са
разпределяни между съдиите Лазар Мичев и Емил Стоев. За попълване на
въззивния състав по наказателни дела е извършван избор на съдия от
Гражданско и търговско отделение чрез ЕИСС.

· за периода на настоящата година

Лазар Мичев - “съдия във ВКС и ВАС              01.01.2021г.-20.05.2021г.
Емил  Стоев  -“съдия във ВКС и ВАС“                                                    -
Теодора Нейчева - “съдия във ВК и ВАС“                                               -
Със Заповед № РД-14-19/28.01.2021 г. на и. ф. адм. ръководител-

председател, считано от 01.01.2021 г. персоналния състав на съдиите в
отделения е както следва:

Наказателно отделение: Лазар Мичев, Емил Стоев и Теодора Нейчева.
Всички съдии участват в разпределението на всички

първоинстанционни и въззивни  наказателни дела с изключение на съдия
Теодора Нейчева, считано от 29.09.2020 г.

За всички въззивни  наказателни дела се обособява един:
Първи въззивен състав: Лазар Мичев, Емил Стоев и Теодора

Нейчева.
При невъзможност съдия от НО да участва в разглеждането на

конкретно дело и същият не може да бъде заместен с друг съдия от същото
отделение, се прави избор на съдия от ГО.

Със Заповед № РД-0035/25.01.2021г. на адм. ръководител-предеседател
на АС - Варна Пламен Митков Драганов - съдия в  РС-Търговище, с ранг
“съдия във ВКС и ВАС“, считано от 15.02.2021 г. е комендировен на незаета
щатна бройка “съдия в ОС-Разград“ – НО, до заемането й от титуляр.
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Със Заповед № РД-14-34/09.02.2021 г. е определен персоналния състав
на съдиите в Наказателно отделение: Лазар Мичев, Емил Стоев, Теодора
Нейчева и Пламен Драганов.

Всички съдии участват в разпределението на всички
първоинстанционни и въззивни  наказателни дела, с изключение на съдия
Теодора Нейчева, считано от 29.09.2020 г. За всички въззивни  наказателни
дела се обособява един:

Първи въззивен състав: Лазар Мичев, Емил Стоев и Пламен
Драганов.

Младши съдии за периода 2019 г. - 2020 г.:
Ангел Петров Ташев – от 01.01.2019 г. до  01.07.2020 г.

Съдебни помощници за периода 2019 г. - 2020 г. -   няма.

Промяна в съставите за двугодишния период:
За 2019г. - Първи  състав:  Емил Стоев, Валентина Димитрова и

Теодора Нейчева
Втори  състав: Лазар Мичев, Валентина Димитрова и Теодора Нейчева
Първи състав:  Емил Стоев, Теодора Нейчева и Ангел Ташев-мл.съдия
Втори състав: Лазар Мичев, Теодора Нейчева и Ангел Ташев-мл.съдия

За 2020г.  - Въззивен състав: съдия Емил Стоев, съдия Лазар Мичев и
съдия Теодора Нейчева.

Постъпилите от месец септември наказателни дела са разпределяни
между съдиите Лазар Мичев и Емил Стоев.

Данни за съдебен администратор, административен секретар – име,
образование, встъпване в длъжност:

Д          Й         Б         има висше образование по
специалност “публична администрация“. Назначена е на длъжност “съдебен
администратор” с трудов договор, считано от 09.02.2009 г., след провеждане
на конкурс на 29.01.2009 г. на осн. чл.187 от ПАРОАВАС /отм./

Няма щатна длъжност „административен секретар“ в ОС-Разград.

Материална база и техническа обезпеченост
Информационно обслужване и информационни технологии

Окръжен съд - Разград е поместен в сграда, собственост на Община
Разград, заедно с Районен съд - Разград и Областно звено “Охрана“.
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Според административното ръководство, материалните условия са
много добри. Съдиите работят по един в кабинет, а 24 бр. съдебни служители
ползват 12 помещения. Съдът разполага с 2 бр. съдебни зали, които се
нуждаят от ремонт.

Окръжен съд - Разград е снабден с необходимата техника и софтуерни
продукти в работните помещения на съдиите, съдебните служители и
съдебните зали. Работните места на съдиите и съдебните служители са
оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят
в мрежа.

От 2000 г., в Окръжен съд – Разград функционира програмата за
управление на съдебните дела САС “Съдебно деловодство“ на ИО, а от
07.08.2020 г. е внедрена Единната информационна система на съдилищата
/ЕИСС/, въведена със Заповед РД-14-138/07.08.2020 г.

През 2015 г. председателят на съда с правила е регламентирал начина
за достъп до публикуваните в Интернет страницата съдебни актове на
Окръжен съд -Разград.

Със Заповед №РД-08-48/25.02.2013 г. са утвърдени Вътрешни правила
за класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи
класифицирана информация. Със Заповед № РД-14-145/23.07.2019 г. е
определена процедура за  работа по граждански дела с правно основание по
чл. 28, ал. 3 от ЗЗКИ.  Със Заповед № РД-14-139/22.07.2019 г е утвръден
списък на съдии и служители за достъп и работа с КИ.

В съда са внедрени следните програмни продукти:
- Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ - деловодна

система, в която е вграден модул за случайно разпределение на делата и за
натовареност на съдиите, функционира от 07.08.2020 г.;

- “Система за случайно разпределение на дела“ на Смарт Системс 2010,
която функционира от 01.10.2015 г.;

-  САС “Съдебно деловодство“, която функционира от 2000 г.;
- Омекс-2000 - Софтуер за работна заплата и човешки ресурси, която

функционира от 2000 г.
- Правно-информационна система “Апис“ от 2000 г.

Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишни доклади
на ОС-Разград

За 2019 г.:
Обобщеният анализ на данните от Годишния доклад за дейността на

Окръжен съд - Разград през 2019 г. показва спад с 39 броя на общо постъпили
за разглеждане дела. Статистиката сочи, че през 2019 г. са постъпили 849 бр.
дела, при 888 бр. за 2018 г. и 928 бр. през 2017 г. Това се дължи главно на
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намалелия брой постъпили първоинстанционни дела – граждански и
наказателни, съответно с 27% и 22% спрямо предходната 2018 г.

При търговските дела също се наблюдава намаление на постъпилите
дела – 67 броя, което е със 17% по-малко спрямо 2018 г. - 81 бр. и с 9% по-
малко спрямо 2017 г., когато са постъпили 74 дела.

Чувствителен ръст на постъпленията се наблюдава при въззивните
наказателни дела – 156 бр. за 2019 г., при 111 бр. за 2018 г. и 154 бр. за 2017 г.

При въззивните граждански дела се наблюдава увеличение на
постъпилите дела – 296 бр., което е с 10% спрямо 2018 г. – 270 бр. и
намаление със 7% спрямо 2017 г. – 320 дела.

По отношение на свършените дела се наблюдава намаление с 1%
спрямо предходната година и с 8% спрямо 2017 г., което се дължи на спада в
постъплението на дела.

През 2019 г. са свършени 860 бр. дела от общо разгледаните 973 бр.
дела,  при 872  бр.  през 2018  г.  от общо разгледани 996  бр.  и при 929  бр.
свършили през 2017 г. от общо разгледани 1037 бр. дела.

Отчетени са много добри резултати по отношение бързината на
разглеждане на делата. През 2019 г. в 3 - месечен срок са разгледани 90% от
делата, при 90% за 2018 година и 87% за 2017 година.

Наблюдава се намаление на процента на отложени заседания, който за
текущата година е 28%, като за 2018 г. е 31% и за 2017 г. е 24%.

Трайно висок е процентът на постановените съдебни актове в
едномесечен срок от обявяването им, като общо за всички видове дела е
97,45% при 97,80 % за предходната година и 98,57% за 2017 г.

По отношение на качеството също е отбелязано подобряване на
резултатите. Общо през 2019 г. процентът на отменените съдебни актове е
19%, при 23% през 2018 г. и при 16 % през 2017 г. Налице е и леко намаление
на процента на потвърдените съдебни актове - 68% за текущата година, при
69% за 2018 г. и 71% за 2017 г. При изменените съдебни актове не се
наблюдава повишаване на показателя - 14%, при 8% през 2018г. и при 13 %
през 2017 г.

През 2019 г. е продължила работата по повишаване квалификацията на
магистратите и съдебните служители.

През отчетната година Пленумът на ВСС е отпуснал целево средства, с
които е реализиран ремонт на втория етаж в Съдебната палата – изцяло
реновиран коридор и освежени работни помещения на обща стойност 78 288,
54 лв. с ДДС.

През 2019 г. в ОС - Разград, стриктно се спазва финансовата
дисциплина. Предприети са действия по оптимизиране на разходите за
издръжка. Регулярно на интернет страницата на съда се публикува
информация за изпълнението на бюджета. Чрез ПОС терминални устройства е
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осигурена възможност за плащане без допълнителна такса на държавни такси
и внасяне на суми.

През периода в съда не са постъпвали сигнали и жалби от граждани
срещу дейността на съда, за злоупотреба с власт или други незаконосъобразни
действия или бездействия на магистрати и съдебни служители. Няма
постъпили сигнали до ВСС срещу магистрати и съдебни служители за наличие
на корупционни действия.

За 2020г.
Правораздавателната работа през годината е обусловена до голяма

степен не само от географските, демографските и икономическите
характеристики на съдебния район, но и от обявеното в страната извънредно
положение заради пандемията от COVID-19 и внедряването на Единната
информационна система на съдилищата /ЕИСС/.

През 2020 г. е продължила тенденцията за намаление на разглежданите
от Окръжен съд -Разград дела. Броя на всички разгледани дела е 942 бр., което
е с 3% по-малко от предходната 2019 година, когато са разгледани 973 бр. дела
и с 5% по-малко от 2018 г. – при разгледани 996 бр. дела.

Постъпили са 828 бр., при 849 бр. през 2019 г. и при 888 бр. през 2018
г. Останалите несвършени дела са 133 броя, при 124 бр. през 2019 г. и при 108
бр. през 2018 г. През 2020 г. са приключили общо 809 дела, което е с 6% по-
малко от предходната година - 860 дела и със 7% по-малко от 2018 г. – 872 бр.
дела. Налице е увеличение на несвършените дела, но това се дължи основно на
особеностите на годината и въведените извънредни мерки, както и
продължителното отсъствие на съдия от НО.

 През 2020 година са постъпили общо 433 бр. граждански и търговски
дела. Останали несвършени от предходната година са - 84 дела. Така общо в
отделението са разгледани 517 бр. дела. Наблюдава се намаляване на всички
дела за разглеждане с 3% спрямо предходната година /533 дела/ и с 5% спрямо
2018 г. – 545 дела.

Общо свършените дела в отделението през годината са 415 бр. Това е с
8% по-малко в сравнение с 2019 г. /450 бр. дела/ и с 9% по-малко в сравнение с
2018 г. /454 бр. дела/. Намаленият броя на свършените дела е в пряка връзка с
намалелия брой постъпили дела. Много висок е процентът - 98,11% на
постановените в срок актове по граждански дела. И тук качеството на
съдебните актове е на много високо ниво, което се подкрепя от малкото на
брой отменени актове, които са предимно по дела, страна по които е
КПКОНПИ и се дължи на приетото тълкователно решение № 1 /04.06.2020 г.
по тъкл.д. № 1/2018 г. на ОСГК на ВКС, относно естеството на срока по чл. 27,
ап.1  и ал.2  от ЗОПДНПИ /отм./  и по чл.  107,  ал.2  вр.  с чл.  112,  ал.1  и ал.2  от
ЗПКОНПИ.
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Постановени са общо 1370 бр. актове. От тях по граждански дела са
586 бр. актове, по търговски – 171 бр. актове и по наказателни дела – 613 бр.
актове.

През 2020 г. се наблюдава увеличение на действителната натовареност
на съдиите спрямо всички дела за разглеждане и всички свършени дела.

Действителната натовареност на съдиите спрямо всички дела за
разглеждане за 2020 година е 10,18 дела, за 2019 година е 9,01 дела, за 2018
година е 10,16 дела, за 2017 година е 11,27 дела.

Действителната натовареност спрямо всички свършени дела за 2020
година е 8,75 дела, за 2019 година е 7,96 дела, за 2018 година е 8,90 дела, за
2017 година е 10,10 дела.

През 2020 г. в ОС-Разград няма нито една жалба за бавност. Всички
дела, които са отсрочени/отложени в Окръжен съд - Разград поради
извънредната обстановка, са приключени на 100% в рамките на календарната
година с постановени съдебни актове.

Въпреки затрудненията, възникнали при обявеното в страната
инзвънредно положение поради пандемията от Covid -19 и технологичното
изпитание – внедряването на ЕИСС, Окръжен съд - Разград е успял да
гарантира достъпа на гражданите до правосъдие. Чрез използване на новите
технологии е осигурена възможност за провеждане на видеоконферентни
връзки и дистанционно подаване на съдебни книжа. За улеснение на
гражданите на сайта на съда и в медиите е публикувана информация за
предоставяните електронни услуги.

За осигуряване на качествено и срочно правораздаване, ръководството
на съда приоритетно спазва въведените в страната противоепидемични мерки
за предпазване от коронавирусна инфекция както работещите съдии и съдебни
служители, така и гражданите.

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

За 2019г.
През 2019 година всяко отправено до ОС-Разград искане за становище

по въпроси, по които са образувани тълкувателни дела пред ВКС се е
разглеждало по отделения. За 2019 г. са разгледани, изготвени и изпратени във
ВКС в определените срокове 7 броя становища по граждански дела и две
становища по наказателни дела.

· по т.дело №1/2019г. на Общо събрание на ГТК  на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „Договорът за прехвърляне на вещни
права върху чужд недвижим имот разваляли се по право по силата на влязло в
сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е
необходимо предявяването на иск по чл.189 ал.1 от ЗЗД, вр. чл.87 ал.3 ЗЗД?“



13

· по т.дело №2/2018г. на Общо събрание на Търговска колегия на
ВКС с поставени въпроси:

1.“Погасяват ли се по чл.739 ал.1 ТЗ непредявените в производство по
несъстоятелност и неупражнените права, когато производството по
несъстоятелност е прекратено с решение по чл.632 ал.4 ТЗ без да се е развила
фаза по предявяване и приемане на вземанията?“

2.“Какви са последиците от спиране на основание чл.632, ал.5 ТЗ на
производство по несъстоятелност по отношение предявяването на исковете по
чл.649, ал.1 ТЗ и чл.694 ТЗ, развитието на производството по тях и срока по
чл.649, ал.1 ТЗ?“

· по т.дело №2/2019г. на Общо събрание на ГК колегия  на ВКС
по поставен процесуалноправен въпрос: „Допустима ли е молба по ЗЗДН за
съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време
издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл.15 ал.2
ЗЗДН, с която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл.5
ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?“

· Писмо на ВКС за наличие на противоречиво разрешавани от
съдилищата въпроси в заповедното производство:

1. По въпроса „Следи ли заповедния съд за неравноправни и
нищожни договорни клаузи и може ли да откаже да издаде заповед за
изпълнение на основание по чл.411, ал.2 т.2 ГПК при такива хипотези“.

2. По въпроси - „Влязлата в сила заповед за изпълнение поради
неподадено възражение от длъжника прекъсва ли погасителната давност и ако
да, от кой момент?“ „Дали, ако се приеме, че влязлата в сила заповед за
изпълнение поради неподадено възражение от длъжника прекъсва давността,
то новата погасителна давност за вземането се удължава на пет години /чл.117
ал.2 ЗЗД?“

· по т.дело №2/2019 г. на Общо събрание на ГТК на ВКС по
поставения въпрос: „Притежава ли активна материалноправна легитимация за
предявяване на иск по чл.135, ал.1 ЗЗД цесионер ако увреждащата сделка или
действие са извършени след като е възникнало вземането на първоначалния
кредитор - цедент, но преди сключването на договора за прехвърляне на
вземането?“

· по т.дело №5/2019 г. на Общо събрание на ГТК на ВКС по
поставения процесуалноправен въпрос: „При уговорено погасяване на
главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от
кога тече шестмесечния срок по чл.147, ал.1 ЗЗД – от датата на падежа за
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всяка вноска или от настъпването на изискуемостта на целия дълг,
включително и в хипотеза на предсрочна изискуемост?“

· по т.дело №4/2019 г. на Общо събрание на ГК на ВКС по
поставения процесуалноправен въпрос: „При извършен строеж от съпрузи по
време на барака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот,
съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на
съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на
правата на съпруга от съсобствеността на терена?“

За 2020г.
През 2020 година всяко отправено до ОС - Разград искане за становище

по въпроси, по които са образувани тълкувателни дела пред ВКС, се е
разглеждало по отделения. За 2020 г. са разгледани, изготвени и изпратени във
ВКС в определените срокове  7 броя становища по граждански дела и едно
становище по наказателно дело.

· по т.дело № 1/2020 г. на Общо събрание на ГТК на ВКС по
поставения процесуалноправен въпрос: „Длъжен ли е съдът служебно да следи
за нищожността  на правни сделки, които са от значение за решаване на
правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само  ако
заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност“.

· по т.дело №2/2020г. на Общо събрание на ГТК на ВКС по
поставените въпроси: 1. При произнасяне на съда по заявено възражение за
прихващане с вземане на ответника, надвишаващо по размер исковата
претенция, силата на присъдено нещо цялото вземане на ответника ли
обхваща или само тази част, съответстваща на размера на иска“. 2. При
уважаване на възражението в хипотезата на т.1 може ли ответникат да
претендира разликата до пълния размер на своето вземане в последващ
процес?

· по т.дело №3/2019 г.  на Общо събрание на ГТК  на ВКС,  по
поставения процесуалноправен въпрос: „Гражданско или търговско е дело с
предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на
строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка са
упражняваното от него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно
обжалване на въззивното решение по делото“.

· по т.дело №5/2019г. на Общото събрание на ГК на ВКС по
поставения  процесуалноправен въпрос: „Кога е налице закриване на част от
предприятието, вътрешната реорганизация и съкращение на щата и какво
правно значение  имат тези три форми за правото, съответно за задължението
на работодателя да извършви подбор, когато се преустановява
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осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се
осъществява в същото или в друго населено място?“

· по т.дело №2/2020г. на Общото събрание на ГТК на ВКС по
поставен въпрос: „При направено възражение за прихващане (съдебна
компенсация) от кой момент се считат погасени двете насрещни вземания,
когато едно от тях или двете са спорни /неликвидни, респ. от кой момент
поражда действие съдебното възражение за прихващане?“

· по т.дело №1/2020г. на Общото събрание на ГК на ВКС по
процесуален въпрос: „При отчитане и заплащане на положените часове нощен
труд от служители на МВР приложими ли са разпоредбите на КТ и на Наредба
за структурата и организацията на работната заплата/ в частност разпоредбата
на чл.9,ал.2 от същта наредба/ или следва да се прилагат разпорезбите на
специалния  закон за МВР и на издадените въз основа на него подзаконови
нормативни актове?“

· по т.дело №2/2020 г. на Общо събрание на ГК на ВКС на
поставения процесуален въпрос: „Допустимо ли е и при какви предпоставки
съдът да допусне по реда на Закона за гражданската регистрация промяна на
данните в съставените актове за гражданско състояние на молител, който
твърди, че е транссексуален?“

Извършени проверки от и на ОС – Разград

- констатации и препоръки от извършени проверки по граждански
дела от Окръжен съд - Разград в районните съдилища, за двете години,
отделно:

За 2019г.
Въз основа на Заповед № РД-14-221/17.12.2020  г.  на и.  ф.  адм.

ръководител-председател на Окръжен съд - Разград е извършена проверка на
дейността на съдиите от районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат, за
период от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. Заместник-председателите при
Окръжен съд - Разград са обобщили всички справки за съдебния район.

Констатации и препоръки  по граждански дела:
За Районен съд – Разград, препоръки: Да се предприемат правила за

организация на работата по администриране на дела и постъпили по същите
книжа при отсъствие на съдия-докладчика поради отпуск и болест.

Съдиите да извършват по-задълбочена проверка относно редовността
на постъпилите въззивни жалби, според изискванията на чл. 260 и чл. 261
ГПК, както и за наличие на молби, инкорпорирани във въззивните жалби,
налагащи произнасяне по реда на чл. 248 ГПК.
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За Районен съд – Исперих, препоръка: Да се предприемат мерки за
намаляване на броя на отложените съдебни заседания и неприключване на
делата в разумен срок, вкл. и чрез дисциплиниращи мерки, предвидени в ГПК
при непредставяне в срок на заключения на вещи лица, при недобросъвестно
процесуално поведение на страните-поради неизпълнение указанията на съда
за внасяне в срок на депозити по назначени експертизи, за ангажиране на
допуснати от съда доказателства и др.

За Районен съд – Кубрат, препоръка: Да се предприемат незабавни
организационни и кадрови действия на осн. чл. 16, ал.3 от Правила за оценка и
натовареността на съдиите, с цел осигуряване на равномерно и справедливо
натоварване на съдиите от Районен съд - Кубрат, по см. на чл. 5, ал. 2, т. 1 и
чл. 6 от Правилата.

Районните съдилища са  предоставили протоколи от проведени Общи
събрания за обсъждане на докладите от проверката и доказателства за
предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки до
административния ръководител-председател на Окръжен съд - Разград.

За 2020г.
Въз основа на Заповед № РД-14-13/21.01.2021 г. на и. ф. адм.

ръководител-председател на Окръжен съд - Разград е извършена
неприсъставена проверка на дейността на съдиите от районните съдилища в
Разград, Исперих и Кубрат за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Заместник-председателите при Окръжен съд - Разград обобщават всички
справки за съдебния район.

Констатации и препоръки по граждански дела:
Няма отправени препоръки от проверяващите към работата на

районните съдилища. Продължава създадената много добра организация на
работа и в трите районни съдилища в съдебния район на Окръжен съд -
Разград, въпреки създадените затруднения от обективен характер /обявена
епидемиологична обстановка/.

- констатации и препоръки от извършени проверки по граждански
и търговски дела на Окръжен съд - Разград от Варненски апелативен съд,
за двете години, отделно:

За 2019г.

В изпълнение на Заповед № РД-0015/10.01.2020 г. на адм. ръководител
–председател на АС-Варна е извършена проверка на работата  на ОС-Разград
за периода  01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.

Констатаци и препоръки от проверка по граждански и търговски дела:
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да продължи работата за подобряване на качеството на съдебните
актове;

да се подобри подготовката на делата преди съдебно заседание, за да се
избегне последващата отмяна на ход по същество;

да се предприемат мерки за ограничаване на случаите на изпращане на
АС-Варна на неадминистрирани жалби.

Дадените препоръки от предходната проверка са изпълнени.
Запазена е традицията за висока ефективност и качество на

правораздаването на фона на увеличената натовареност и постъпление на
търговски дела.

Във  връзка с обобщената справка и обобщен доклад от извършената
проверка на дейността на Окръжен съд - Разград по граждански дела за 2019 г.
със Заповед № РД-14-75/12.05.2020 г. на и.ф. административен ръководител -
председател на Окръжен съд - Разград е свикано Общо събрание на съдиите за
обсъждане на резултатите и на дадените препоръки.

Съдиите от Окръжен съд-Разград са запознати с обобщените справки и
доклади от извършената проверка на дейността на Окръжен съд - Разград за
2019 година.

За 2020г.

Със Заповед РД-0024/19.01.2021 г. на административния ръководител-
председател на Апелативен съд – Варна е разпоредено да се извърши
неприсъствена проверка на организацията и дейността на Окръжен съд -
Разград в гражданско и търговско отделение за периода 01.01.2020 г. -
31.12.2020 г.

Констатации и препоръки от проверка по граждански и търговски дела:
Да продължи работата за подобряване на качеството на съдебните

актове чрез анализ на причините за отмянана и по–специално на
определенията;

Да се използват предвидените в ГПК способи за дисциплиниране на
вещите лица с цел избягване на отлаганията на делата по тази причина;

Дадените препоръки от предходната проверка са изпълнени.
Запазена е тенденцията за висока ефективност и качество на

правораздаването, вкл. на фона на извънредната и епидемична обстановка в
страната.

 Във  връзка с обобщената справка и обобщен доклад от извършената
проверка на дейността на ОС-Разград по граждански дела за 2020 г., със
Заповед № РД-14-72/16.04.2021 г. на административния  ръководител-
председател на Окръжен съд -Разград е свикано Общо събрание на съдиите за
обсъждане на резултата от проверката. Изготвен е анализ на причините за
отмяната на съдебните актове и по – специално на определенията, който е
обсъден на проведеното Общо събрание на съдиите.
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 Съдиите от Окръжен съд - Разград са запознати с обобщените справки
и доклади от извършената проверка на дейността на Окръжен съд - Разград за
2020 година.

- констатации и препоръки от извършени проверки по граждански
и търговски дела на ОС-Разград от ИВСС (или ВСС),  за двете години,
отделно:

За 2019г.- няма извършени проверк;
За 2020г.- няма извършени проверки.

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

Проведени през 2019г. и 2020г. общи събрания, дневен ред,
взети решения.

За 2019 г.
През 2019 г. по инициатива на адм.ръководител-председател Лазар

Мичев с административна  заповед са свикани и проведени 13 Общи събрания
на съдиите от ОС-Разград и са взети съответните решения, както следва:

14.01.2019 г. - избор на Комисия по професионална етика;
30.01.2019 г. - обсъждане и приемане на Вътрешни правила за

здравословни и безопасни условия на труд и разпределение на съдите по
постоянни състави в отделенията за 2019 г.;

05.02.2019 г.-  създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане
на магистрати и съдебни служители за 2019г.;

13.02.2019 г. - обсъждане докладите на зам. председателите, относно
необходимостта от промяна във Вътрешните правила за случайното
разпределение на делата и докладите, относно необходимостта от промяна на
регламента за поставяне на щемпела „влязло в сила“ върху съдебния акт;

13.03.2019 г. - обсъждане начин на изплащане на средставата за СБКО
през 2019 г.;

18.03.2019 г.- годишно отчетно събрание за дейността на Окръжен съд -
Разград за 2018 г.;

25.03.2019 г. – обсъждане на обобщените доклади от извършените
проверки за работата на окръжните съдилища, в частност работата на
Окръжен съд – Разград;

10.04.2019 г. - определяне броя на съдебните заседатели на районните
съдилища в съдебния район на Окръжен съд - Разград, за мандат 2020-2023 г.;

18.07.2019 г. - обсъждане необходимостта от промяна на съставите на
Гражданско  и наказателно отделение; Обсъждане проект на Вътрешни
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правила за извършване на звукозапис по дела в Окръжен съд - Разград.
27.09.2019 г. - обсъждане на предложение  за предсрочно

освобождаване на съдебен заседател на Районен съд – Исперих;
29.11.2019 г. - обсъждане и приемане на Правила за ефективен обмен

на данни и информация между Окръжен съд - Разград и районите съдилища в
съдебния район, на база изготвения работен проект. Обсъждане и приемане на
проект на Правила за работа с медиите и достъпа на журналисти в Окръжен
съд – Разград;

05.12.2019 г. - обсъждане и предложения на магистрати за участие в
конкурсните комисии за младши съдии и за съдии в районните съдилища -осн.
чл.183, ал2, т.1 и чл.189, ал.5, т.1 от ЗСВ;

19.12.2019 г. - обсъждане необходимостта от промяна на групите в
Системата за случайно разпределение на делата в ОС-Разград, въз основа на
изготвен анализ на постъпилите през 2019 г., съпоставени с тези за 2017г. и
2018 г. Избор на съдебни заседатели за районните съдилища в съдебния район
на Окръжен съд - Разград, за мандат 2020-2023г.

За 2020г.
През 2020 година по инициатива на адм. ръководител-председател

Лазар Мичев със  заповед  са свикани и проведени осем Общи събрания на
съдиите от Окръжен съд - Разград и са взети нужните решения;

Проведени Общи събрания на съдиите през годината по дати и при
дневен ред:

16.01.2020г. - работна среща на съдиите от ГО при Окръжен съд -
Разград и съдите от Районен съд - Разград, относно приложението на чл. 415,
ал.1, т. 2 от ГПК;

24.01.2020г. - създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане
на магистрати и съдебни служители за 2020 г.;

07.02.2020 г. - обсъждане начина на изплащане на средставата за СБКО
през 2020 г.;

06.03.2020г. - обсъждане на предложение за предсрочно освобождаване
на съдебен заседател на Районен съд – Кубрат;

10.07.2020г. - обсъждане на предложение за предсрочно освобождаване
на съдебни заседатели на Районен съд – Разград;

08.10.2020г. - обсъждане на предложения за предсрочно освобождаване
на съдебни заседатели на Районен съд - Разград и Районен съд – Исперих;

28.10.2020г. - избор на съдебни заседатели за Районен съд – Разград;
03.12.2020г. - обсъждане на предложение за предсрочно освобождаване

на съдебен заседател на РС-Разград.
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Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите
и  повишаване на квалификацията на съдебните служители  в  ОС-

Разград за двете проверявани години:

За съдиите в ОС - Разград
През 2019 г. обучението на магистратите е осъществено чрез участие в

семинари, организирани със съдействието на НИП. Изключително
ползотворни са били проведените регионални обучения и работни срещи,
включително и по инициатива на административното ръководство на
Апелативен съд - Варна.

Участие на съдиите в организирани семинари:

Лазар  Мичев – административен  ръководител-предсeдател

тема:   „Комуникационни умения и изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г.;

Работна среща по Дейност 2 на проект “Качествено професионално
обучение за повишаване ефективността на правосъдието;

Конференция “За ефективността на правосъдието”;

Дискусия “Възможностите на системата за измерване на
натовареността за отчитане на действително извършената работа от съдиите“;

“Проблеми в правоприлагането на производствата по стабилизация и
търговска несъстоятелност“;

 “Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните
права на ЕС“;

“Международно сътрудничество по наказателни дела“;
“Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“;

“Механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни
ситуации в органите на съдебната власт“;

”Доразвитие и централизиране на порталите на СП за достъп на
граждани  до информация, е-услуги и е-правосъдие“;

Съдия Анелия Йорданова – зам. - председател
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тема: “Европейска рамка по обезпечаване и конфискация по
наказателни дела-настояще и бъдеще. Прилагане по отношение на обединено
кралство“ ;

“Предизвикателства и ефективност на мерките в Директива /ЕС/
2016/343.“;

“Международно сътрудничество по наказателни дела“
“Механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни ситуации в
органите на съдебната власт“.

Съдия Емил  Стоев - зам. председател

 тема: “Обучение на обучители на съдебни заседатели“
“Европейска рамка по обезпечаване и конфискация по наказателни дела-
настояще и бъдеще. Прилагане по отношение на Обединено кралство“;

“Предизвикателства и ефективност на мерките в Директива /ЕС/
2016/343“ “Международно сътрудничество по наказателни дела“;

“Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните  права
на ЕС“ „Проблеми в правоприлагането на производствата по стабилизация и
търговска несъстоятелност“;

 “Механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни
ситуации в органите на съдебната власт“.

Съдия Валентина Димитрова

тема: Европейска рамка по обезпечаване и конфискация по
наказателни дела-настояще и бъдеще. Прилагане по отношение на Обединено
кралство“;

“Международно сътрудничество по наказателни дела“
“Механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни ситуации в
органите на съдебната власт“.

Съдия Ирина  Ганева

тема: “Защита на потребителите“ в гр. Омшение, Република Словакия
“Управление и развитие на екип. Екипна работа и ефективност”



22

“Участие в Програма за обмен за 2019 г. на Европейската мрежа за
съдебно обучение чрез НИП, като участваща институция от страна на
Република България“.

Съдия Теодора  Нейчева

тема:“Управление и развитие на екип. Екипна работа и ефективност
“Международно сътрудничество по наказателни дела“.

Съдия Атанас  Христов

тема:“Международен граждански процес - семейни спорове“
“Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави.
Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура“;

Конференция с международно участие „Българското правосъдие за
деца тридесет години след Конвенцията за правата на детето“
“Актуални въпроси и съдебна практика по застрахователни дела“.

Младши съдия Ангел  Ташев

тема: “Обучение на младшите съдии по проблеми във въззивното
производство в  наказателния процес“;

“Международно сътрудничество по наказателни дела“
“Предизвикателства в работата на районния съдия след назначаването му по
реда на чл. 243 от ЗСВ“.

Окръжен съд - Разград участва в партньорство с Националния институт
по правосъдие в проект по ОП „Добро управление” - “Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ и
организира две регионални обучения в “Програма за регионални обучения на
съдилищата и прокуратурите“: 19.04.2019 г.  на тема “Управление и развитие
на екип. Екипна работа и ефективност“; 04.10.2019 г. на тема “Международно
сътрудничество по наказателни дела“ с лектор - Ангелина Лазарова - съдия в
АС-Варна. В регионалните обучения са участвали магистрати и съдебни
служители от Варненски апелативен район.

През 2020 г. обучението на магистратите е реализирано от
Националния институт на правосъдието /НИП/.

 Участие в семинари  на съдиите от Окръжен съд - Разград:
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Съдия Лазар  Мичев, Анелия  Йорданова и съдия Теодора Нейчева

тема:  „Прилагане на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на
съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки,
включващи лишаване от свобода (в сила от 01.01.2020г.) - проблеми и
предизвикателства“.

Съдия Ирина  Ганева
Участие в изпитните комисии във финалните изпити по гражданско право и
процес на кандидатите за младши съдии.

Съдия Атанас  Христов
тема:    „Съдебномедицински експертизи“

За съдебните служители в ОС - Разград

През 2019г.

Участие на съдебните служители в организирани семинари  на теми:
Участие в обучение “Комуникационни умения и изпълнение на
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г.“
“Обучение за работа с централизирана информационна система Електронни
обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)“;

Обучение във връзка с изграждане на автоматизирана информационна
система “Единен регистър на вещите лица“;

”Доразвитие и централизиране  на порталите на СП за достъп на
граждани  до информация, е-услуги и е-правосъдие“ ;

“Протокол и етикет“.

Всички съдебни служители са участвали в регионално обучение
/НИП по Оперативна програма „Добро управление“/, организирано от
Окръжен съд - Разград за съдебни служители от района на Варненски
апелативен съд на тема „Управление и развитие на екип. Екипна работа и
ефективност".

През 2020г.

Участие на съдебните служители в организирани семинари  на теми:
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„Актуални моменти при прилагането на Закона за обществените
поръчки в съдебната система“;

„Въвеждащо обучение за новоназначени служители“  дистанционно
обучение  „Практическо приложение на основните принципи в
административната дейност на новоназначени съдебни служители“;

„Съдебна власт и общество - съвременно информиране“;
„Основи на правото за съдебни служители“;

„Комуникационна компетентност в съдебната система“;
„Въвеждащо обучение за новоназначени служители“;

„Практическо приложение на основните принципи в административната
дейност на новоназначени съдебни  служители“;
“Работа по търговски и фирмени дела. Дела по търговско несъстоятелност“

 “Работа по търговски и фирмени дела. Дела по търговска
несъстоятелност“;

 „Въвеждащо обучение за новоназначени служители“;
„Съдебно-административно обслужване на граждани“;
„Наказателно деловодство“
„Връчване на призовки и съдебни книжа“.

Информация за съдиите, разглеждащи граждански дела  - акт на
встъпване в длъжност и дата. Поощрения и наложени дисциплинарни
наказания в ОС-Разград на съдии и съдебни служители.

За 2019г
Съдии, разглеждали граждански и търговски дела през 2019 г.:

Анелия  Маринова Йорданова е назначена на длъжност “съдия” в
ОС-Разград с решение на ВСС по протокол № 13 от 26.03.1997 г. и е встъпила
в длъжност на 01.04.1997 г. С решение на ВСС по протокол № 34 от
10.09.2009 г. е назначена за заместник административен ръководител -
заместник-председател на Окръжен съд -Разград и е встъпила в длъжност на
14.09.2009 г.

Рая Петкова Йончева е назначена на длъжност “съдия” в Окръжен
съд - Разград с решение на ВСС по протокол № 16/02.06.1993 г. и е встъпила в
длъжност на 01.07.1993г.

Валентина Петрова Димитрова е назначена на длъжност “съдия” в
Окръжен съд -Разград с решение на ВСС по протокол № 29/27.09.2000 г. и е
встъпила в длъжност на 28.09.2000 г. От 03.02.2020г. е съдия в ГО и е
включена в групите на първоинстанционните граждански и търговски дела в
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Системата за случайно разпределение на делата при 100 % натовареност.
/Заповед № РД-14-17/ 20.01.2020г./

Ирина Миткова Ганева е назначена на длъжност “съдия” в Окръжен
съд - Разград с решение на ВСС по протокол № 33/24.07.2008 г. и е встъпила в
длъжност на 14.08.2008 г.

Атанас Дечков Христов е назначен на длъжност “съдия” в Окръжен
съд - Разград с решение на ВСС по протокол № 21/26.06.2018 г. и е встъпил в
длъжност на 09.07.2018 г.

Ангел Петров Ташев е назначен на длъжност “младши съдия” в
Окръжен съд -Разград с решение на ВСС по протокол № 21/26.06.2018 г. и е
встъпил в длъжност на 02.07.2018 г.  Напуснал длъжността на 01.07.2020г.
/решение на ВСС по протокол № 21/23.06.2020г./

За 2020г.
Съдии, разглеждали граждански и търговски дела през 2020 г.:
Анелия  Маринова Йорданова, Рая Петкова Йончева, Валентина

Петрова Димитрова, Ирина Миткова Ганева и Атанас Дечков Христов.

През 2019 г. и 2020 г. няма поощрения и наложени дисциплиниращи
мерки или дисциплинарни наказания на съдии и на съдебни служители в
Окръжен съд - Разград.

Информация за съдиите, ангажирани в изпълнението на други
служебни задачи, извън основната им дейност.

Със заповед на административния ръководител-председател на
Окръжен съд-Разград, Ирина Ганева - съдия в ГО е определена за наставник на
Ангел Ташев - младши съдия в ОС-Разград за периода от 02.07.2018 г. до
30.06.2020 г. /Заповед №РД-14-83/02.07.2018г./.

Административни служби – обща и специализирана
администрация. Съдебно деловодство

Към 2021г. в Окръжен съд - Разград е утвърдено щатно разписание с 24
бр. съдебни служители. Администрацията на Окръжен съд - Разград е обща и
специализирана. Общата администрация се състои от 5 бр. служители: по
отдели или сектори и длъжности, както следва:

· "Финансова дейност и снабдяване"- 2 бр.; главен счетоводител и
касиер

· "Стопанисване и управление на съдебното имущество"- няма .;
· "Човешки ресурси"- 1бр.;
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· "Информационно обслужване, статистика и информационни
технологии"- 1 бр. системен администратор;

· "Пресслужба и информация"- 1 бр. връзки с обществеността.
В специализираната администрация работят общо 16 служители,

организирани в служби и длъжности, както следва:
· „Регистратура за класифицирана информация”- съвместява се от

съдебен секретар;
· „Регистратура”- съвместява се от съдебен секретар;
· „Съдебно деловодство”- 6 съдебни деловодители - 3 бр. за гр. дела

и 3 бр. за наказателни дела;
· „Съдебни секретари” – 5 бр., от които един е във фирмено

отделение;
· „Архив”- съвместява се от съдебен деловодител от ГД ;
· „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 3 призовкари и 2

куриери, съвместяващи и длъжността „чистач";
· Служител по сигурността на информацията –няма, съвместява се

от служител - човешки ресурси;
Техническите длъжности са общо 2 бр. – един шофьор / незаета /и един

работник - поддръжка.
Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: Т. М., Д. Г., С. Д., Л.

С., И. Ш. и Р. Н.

Считано от 2000 г. в Окръжен съд – Разград е внедрена и функционира
деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” на “Информационно
обслужване” АД – Варна, а от 07.08.2020 г. е внедрена Единната
информационна система на съдилищата /ЕИСС/, въведена със Заповед РД-14-
138/07.08.2020 г.

Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на електронен носител: книга за
закрити и разпоредителни заседания, книга по чл. 634в от Търговския закон,
регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК, регистър на
изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза
на съдебната власт, регистър по чл. 39, т. 13 от ПАС и се разпечатват на
хартиен носител, в края на всеки месец.

Книгите: азбучен указател, описна книга, книга за открити заседания,
регистри за юридически лица с нестопанска цел и другите юридически лица,
които не са търговци, и специални регистри, книга за получените и върнатите
призовки и други съдебни книжа се водят само на хартиен носител.

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител,
считано от 09.07.2014 г. по реда, определен в Заповед РД-08-228/09.07.2014 г.
както и на електронен носител - в деловодната програма. Регистърът (на
хартиен носител) съдържа следните дани: вид и номер на делото, номер и дата



27

на акта и диспозитив. Длъжностното лице, отговорно за водене на регистъра е
Н. Х., определена със Заповед РД-08-228/09.07.2014 г.

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават
автоматично от деловодната програма.

Всички дела, образувани след месец август 2000 г., са въведени във
функциониращата „Съдебна административна система” (САС) и всички дела,
образувани след 07.08.2020 г. са въведени в Единната информационна система
на съдилищата /ЕИСС/.

Със Заповед №РД-08-85/19.02.2015 г. са утвърдени Вътрешни правила
за случайното разпределение на делата в Окръжен съд – Разград /изм.доп.със
Заповед № РД-14-19/17.01.2017 г., актуализирани със Заповед № РД-14-
71/07.03.20219 г./.

Вътрешни правила за организация за публикуване на съдебните актове
в електронните регистри /Заповед № РД- 14-113/07.07.2020 г/; Вътрешни
правила за извършване на звукозапис по дела в Окръжен съд - Разград
/Заповед № 14-135/22.07.2019 г./; Правила за деловодната дейност и
документооборота на Обща администрация в Окръжен съд - Разград;
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен
пощенски адрес /Заповед № РД-08-429/14.09.215 г./; Вътрешни правила за
подбор и наемане на съдебни служители / Заповед № РД-14-49/31.02019 г./;
Вътрешни правила за осъществяване и документиране на предварителен
контрол в Окръжен съд - Разград /Заповед № РД-14-107/30.06.2020 г./;
Вътрешни правила за изплащане на възнаграждения на вещи лица, свидетели,
преводачи и съдебни заседатели /Заповед № РД - 14-122/10.07.2020 г./,
Вътрешни правила за управление на риска в Окръжен съд - Разград / Заповед
№ РД- 14-126/20.07.2020 г./, Вътрешни правила за контрол на процесите  по
събиране на дължимите държавни такси и присъдени вземания /Заповед №
РД-14-169 /30.10.2020 г./, Вътрешни правила за защита на личните данни;
Вътрешни правила за съдържанието, воденето и съхранението на личните
трудови досиета на съдиите  и съдебните служители / Заповед № РД-14-
116/09.07.2020 г./, Вътрешни правила за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд /Заповед № РД-14-46/30.01.2019 г./, както и
Правилник за вътрешния трудов ред /Заповед № РД-14-114/07.07.2020 г./,
Вътрешни правила за използване на специализирано помещение «синя стая»
за изслушване на деца - от 11.1.2018 г.

В деловодството се водят предвидените в чл. 39, ал. 1 от ПАС книги и
регистри:

- Азбучен указател - съдържа 1 том за 2019 г. и 1 том за 2020 г.; води се
от съдебни деловодители в гражданско отделение, проверява се от съдебния
администратор;

- Описна книга за 2019 г. - първоинстанционни граждански дела – 1
том, 104 листа, търгивски дела – 1 том, 104 листа, въззивни граджански дела –
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1 том, 105 листа; за 2020 г.  съдържа: първоинстанционни граждански дела – 1
том, 108 листа, търгивски дела – 1 том, 106 листа, въззивни граджански дела –
1 том, 111 листа; води се от съдебни деловодители в гражданско отделение;
проверява се от съдебния администратор и от председателя;

- Книга за открити заседания -  съдържа 3 тома за 2019 г. (Граждански
дела  първа инстанция - 1 том, Граждански дела втора инстанция - 1 том и
Търговски дела първа инстанция - 1 том) и 3 тома за 2020 г.( Граждански дела
първа инстанция - 1 том, Граждански дела втора инстанция - 1 том и
Търговски дела първа инстанция - 1 том); води се от съдебните секретари;
проверява се от съдебния администратор и от председателя;

- Книга за закрити и разпоредителни заседания -  съдържа: за 2019 г.
граждански дела - 1 том, 228 листа,  търговски дела - 1 том, 228 листа и за
2020 г.; граждански дела - 1 том, 141 листа,  търговски дела - 1 том, 100 листа;
води се от съдебни деловодители в гражданско отделение;  проверява се от
съдебния администратор;

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа - за
2019г. том 1 - съдържа 102 изписани листа, том 2 - 101 изписани листа; за
2020г. – том 1 съдържа 101 изписани листа и 1 том за 2019 г.-2020 г. -
съдържащ 101 листа; води се от призовкарите;

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
съдържа 1 том за 2019 г.- вписани заявления 6 бр.; за 2020 г.-вписани
заявления – 4 бр; води се от Т. М. -  служител ЧР; проверява се от съдебния
администратор;

- Изходящ дневник за 2019 г. -1 том, съдържа 2371 вписвания; за 2020
г.- 1 том-съдържа 1645 вписвания, 2 том –съдържа 505 вписвания,  води се от
съд. секретар и регистратура;

- Входящ дневник  за 2019 г. 1том - съдържа 5049 вписвания; за 2020 г.
- 1 том –съдържа 3547 вписвания, 2 том-1075 вписвания, води се от съдебен
секретар и регистратура;

- Регистър за предоставени данни от НБД “Население” – 2 тома,
съдържа 317  листа за 2019  г.  и 2  тома -   401  листа за 2020  г.;  води се от
системен администратор,  проверява се от председателя на съда;

- Книгата по чл. 634в от ТЗ – Съдебен служител, извършващ
действията по деловодство на търговски дела по несъстоятелност, подрежда
всички постъпващи документи и съдебни актове по хронологичен ред в папки
класьори – 27 броя. /съасно Заповед №РД-08-112/10.03.2016г/;

- Регистърът за юридическите лица с нестопанска цел за 2019 г. -
съдържа 2 броя вписвания; за 2020г. – 1 брой, води се от съд. секретар;
проверява се от съдебен администратор;

- Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК за 2019 г.
съдържа: първоинстанционни граждански дела – 264 стр.; търговски дела –
523 стр.; въззивни граджански дела – 664 стр.; за 2020г. съдържа:
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първоинстанционни граждански дела – 387 стр.; търговски дела – 396 стр.;
въззивни граджански дела – 641 стр.; води се от Небенур Хасан  - съдебен
секретар проверява се от Съдебния администратор;

- Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и
суми, присъдени в полза на съдебната власт, съдържа за 2019 г.  2 листа; за
2020г. – 1 лист, води се от съдебен деловодител; проверява се от съдебен
администратор.

Със Заповед № РД-08-429/14.09.2015г. са утвърдени Вътрешни правила
за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

Всички съдии, системният администратор и служител в наказателно
деловодство 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 има предоставен достъп.

Проверени бяха:

Книга за открити заседания – книгите са прошнуровани,
подпечатани, номерирани. На места информацията е непълна в частта на
диспозитива на съдебното решение. Проверявани са ежемесечно от съдебния
администратор и от председателя на съда, което е удстоверено с подпис и
дата. Вписани са и забележки при проверките;

Книга за закрити и разпоредителни заседания – книгите са
номерирани и подпечатани. Разпечатват се от деловодната програма
ежемесечно и се подреждат в класьори;

Регистър за предоставени данни от НБД “Население” – регистърът е
подпечатан, номериран, проверява се периодично от съдебния администратор;

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
води се от 2011г., до момента съдържа 31 заявления и се проверява на 6
месеца от съдебния админитратор;

Книгата по чл. 634в от ТЗ –
Води се от съдебен служител, като разпечатките от деловодната

програма се подреждат в отделни папки, липсват подпис, не е номерирана и
подпечатана;

Регистърът за юридическите лица с нестопанска цел  –  от
01.01.2018г. няма регистър, който се води от ОС-Разград, според информация
на съдебния администратор. Според чл. 41 от ПАС, регистрите за
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юридическите лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които не са
търговци, се водят от окръжен съд по седалище на ЮЛ и съдържат
обстоятелства за направените вписвания, с изключение на регистрациите за
политическите партии и движения, които се водят от СГС. Регистрите се водят
и съхраняват по ред, определен в Наредба № 14 от 1991 г. за водене и
съхраняване на регистрите за вписванията, издадена от министъра на
правосъдието (ДВ, бр. 62 от 1991 г.).

Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК за 2019 г. и
2020г. от съдебните секретари, проверява се от съдебния администратор;

Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и
суми, присъдени в полза на съдебната власт – прошнурован и подпечатан е,
води се в изпълнение на Заповед № РД-14-46/12.03.2018г.;

Регистър за предоставени данни от НБД “Население” – по два тома
за всяка година, номерирани, прошнуровани и подпечатани са.

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,
вписана в съответната графа на книгата за открити заседания и датата, вписана
в  регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК при обявяване на
съдебното решение:

В.гр.д.№  198/2020 г.  – В о.с.з. на10.12.2020г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Датата на съдебния акт -  22.12.2020г. –  съвпада
с датата, вписана в книгата за открити заседания, с датата, на която делото е
върнато в деловодството на съда и с датата на обявяване в съдебния регистър
по чл. 235,ал.5 ГПК;

В.гр.д.№  132/2019 г.  – В о.с.з. на 27.05.2019г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 10.06.2019г. Датата на съдебния акт -  10.06.2019г.,
съвпада с датата, вписана в книгата за открити заседания, а датата, на която
делото е върнато в деловодството на съда е 11.06.2019г.; датата на обявяване
на решението в съдебния регистър по чл. 235,ал.5 ГПК е 10.09.2019г.;

В.гр.  дело № 101/2019г.   – В о.с.з. на 15.04.2019г. съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 30.04.2019г. Датата на съдебния акт -
22.04.2019г.,  съвпада с датата, вписана в книгата за открити заседания. датата,
на която делото е върнато в деловодството на съда – е 23.04.2019г.; датата, на
която решението е обявявено в съдебния регистър по чл. 235,ал.5 ГПК е
22.04.2019г.;
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В.гр.д.№  328/2019 г.  – В о.с.з. на 09.12.2019г. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 23.12.2019г. Датата на съдебния акт -  16.12.2019г.,
съвпада с датата, вписана в книгата за открити заседания, с датата, на която
делото е върнато в деловодството на съда и с датата на обявяване на
решението в съдебния регистър по чл. 235, ал.5 ГПК;

В.гр.д.№ 228/2020 г. – В о.с.з. на 19.10.2020г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 02.11.2020г. Датата на съдебния акт -  02.11.2020г.,
съвпада с датата, вписана в книгата за открити заседания, с датата, на която
делото е върнато в деловодството на съда и с датата на обявяване на
решението в съдебния регистър по чл. 235,ал.5 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверени бяха част на деловодните книги и регистри за 2019г. и за

2020г. Констатирано бе, че томовете са номерирани, прошнуровани и
подпечатани, проверяват се от съдебен администратор и от председателя на
съда, като са вписани и забележки. На места информацията в книгата за
открити заседания е непълна в частта на диспозитива на съдебното решение.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води
съобразно изискванията чл. 52 ПАС. В класьорите на регистъра се съдържат
съдебните решения, обработени съобразно изискванията на чл. 64 ЗСВ, както
и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година. Подреждат се последователно, а съдебни служители
удостоверяват с подписа си датата на обявяване на решението. Би следвало
председателят на съда да издаде нарочна заповед, с която да упълномощи един
съдебен служител, който да отговаря за воденето и съхранението на
Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

Установено бе, че датите на съдебните решения по проверените дела,
вписани в книгата за открити заседания, в Регистърът на съдебните решения
по чл. 235, ал. 5 ГПК, както и датите на връщане на делата в деловодството на
съда съвпадат. Изключение правят две от делата които, са върнати в
деловодството на съда на следващия ден, след деня, в който е обявено
съдебното решение и вписано в книгата за открити заседания и в съдебния
регистър по чл. 235, ал.5 ГПК. Регистърът на юридическите лица с
нестопанска цел и другите юридически лица, които не са търговци не се води
в ОС-Разград по информация от съдебния администратор.

Организация по образуването и разпределението
на гражданските и търговските дела

В Окръжен съд - Разград гражданските и търговските дела се образуват
в деня след постъпване на книжата в съда, от съдебен секретар съвместяващ и
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регистратура. Разпределението на делата на принципа на случайния избор,
съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от 2006 г. и към настоящия момент се
осъществява чрез програмния продукт ЕИСС, разработен от “Инфорцанионно
обслужване” АД. Фактически електронното разпределение на гражданските и
търговските дела се извършва от председателя на съда, а в негово отсъствие от
заместник - председател.

Председателят на съда е утвърдил (със Заповед № РД-08-85/19.02.2015
г. изменена и допълнена със Заповед № РД-14-19/17.01.2017 г.) Вътрешни
правила за случайно разпределение на делата в ОС – Разград. Правилата са
актуализирани през периода на проверката със Заповед № РД-14-
71/07.03.20219 г. Разпределението се извършва от председателя на съда Лазар
Мичев и се отразява в протокол, подписан от председателя, който се съхранява
по делото и в папка.

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100
% на съдиите, 80% на председателя на съда. Няма регламентирано изключение
от правилото за разпределение на всички гр. дела на случаен принцип, между
всички съдии от Гражданско  отделение.

Заложена процентна натовареност за всеки съдия при разпределяне на
различните категории дела, на председателя и на зам.-председателите на съда,
за всяка година от проверявания период:

-за 2019г. 100 % на съдиите, 80% на председателя на съда и 100% на
зам.-председателите на съда;

-за 2020г. 100 % на съдиите, 80% на председателя на съда и 100% на
зам.-председателите на съда.

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за
всички видове дела.

В Окръжен съд - Разград не се разпределят и разглеждат граждански и
търговски дела по дежурство.

Към момента на проверката, считано от 07.08.2020 г. функционира
Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ - деловодна
система, в която е вграден модул за случайно разпределение на делата и за
натовареност на съдиите.

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има
председателят на съда, а в негово отсъствие с изрична заповед е определен
зам. председател, които извършва разпределението на делата. На
проверяващите бяха предоставени заповеди: за 2019 г. – 22 бр. и за 2020г. - 19
бр. за определяне на заместник-председател, който да извършва случайния
избор на делата, в отсъствието на административния ръководител, през
проверявания период.
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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: след постъпване на книжата в
служба „Регистратура”, „Съдебно деловодство“, председател на съда – за
разпределение, служба „Съдебно деловодство“ докладва делото на съдията-
докладчик.

Дежурните съдии, по утвърдения график, се произнасят по
постъпилите в периода на съответното дежурство след работното време и през
почивни/празнични дни само по наказателни дела.

-  на граждански/търговски съдии - не разглеждат дела по дежурство;
- на наказателни съдии - искания за мярка за неотклонение, за обиск и

претърсване, за разпит на свидетел/обвиняем, искания по чл. 159а от НПК,
искане за СРС по Закона за СРС.

По правила на наказателните съдии не се разпределят граждански дела.
И обратно – на граждански съдии не се разпределят наказателни дела.

Натовареност

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

· за 2019г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 9,01;
Действителна натовареност към свършени дела – 7,96.
· за 2020г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 10,18;
Действителна натовареност към свършени дела – 8,75.

Натовареност – граждански/търговски дела за двете проверявани
години:

· за 2019г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 8,88;
Действителна натовареност към свършени дела – 7,50.
· за 2020г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 8,62;
Действителна натовареност към свършени дела – 6,92.

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:
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Граждански  дела
· за 2019 г.

     Съдия Разпр.
Дела

ГД и ВГД ЧГД и ВЧГД
о

бщо
свършени

% натова
реност при
разпределе

ние на
делата

р
ешени

пре
кратени ешени

пре
кратени

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 3 30 8 9 0 47 100%
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА 89 46 9 12 8 75 100%

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 87 43 10 16 4 73 100%
ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА 28 11 3 6 0 20 100%

ИРИНА М. ГАНЕВА 88 46 8 14 4 72 100%

АТАНАС Д. ХРИСТОВ 84 0 2 0 1 3 100%
АНГЕЛ П. ТАШЕВ 47 45 11 15 2 73
Общо 426 221 51 72 19 363 100%

· за 2020 г.

     Съдия Разпр.
Дела

ГД и ВГД ЧГД и ВЧГД

общо
свършени

% натова
реност при
разпределе

ние на
делата

решени  прекратени решени прекратени

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 1 41 5 24 5 75 100%
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА 91 35 5 19 1 60 100%

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 92 33 6 20 4 63 100%
ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА 76 31 9 21 4 65 100%

ИРИНА М. ГАНЕВА 79 0 1 0 0 1 100%

АТАНАС Д. ХРИСТОВ 74 42 7 22 0 71 100%
Общо 413 182 33 106 14 335 100%

Търговски дела
· за 2019 г.

     Съдия Разпр.
дела

   Търговски дела     частни т.дела

общо
свършени

% натова
реност при
разпределе

ние на
делата

решени прекратени решени прекратени

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 3 1   3 100%

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 28 6 3   21 100%

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 26 3 3   21 100%
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ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА 0   0 100%

ИРИНА М. ГАНЕВА 22 6 1 1 19 100%

АТАНАС Д. ХРИСТОВ 26 3 5 1 21 100%

АНГЕЛ П. ТАШЕВ 0   0

Общо 105 9 13 1 2 85 100%

· за 2020 г.

     Съдия Разпр.
Дела

Търговски дела частни т.дела

общо
свършени

% натова
реност при
разпределе
ние на
делата

решени  прекратени решени прекратени

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 0 0 0 100%

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 27 5 1 19 100%

РАЯ П. ЙОНЧЕВА 19 2 14 100%
ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА 15 4 11 100%

ИРИНА М. ГАНЕВА 21 2 3 18 100%

АТАНАС Д. ХРИСТОВ 22 3 3 17 100%

Общо 104 4 13 2 0 79 100%

За периода на 2019 г. и 2020 г. съдиите са със 100% натовареност при
разпределение на делата. Няма съдии с намален процент или изключени от
разпределението.

 Съобразно решение на ВСС по т. 82 от протокол № 22 от 29.05.2014 г.
и Заповед РД-08-165/03.06.2014 г. на председателя на Окръжен съд - Разград  е
определена минималната натовареност в разпределението на делата на
председателят - 70% натовареност и зам. председателите - 90%.

Със Заповед РД-14-149/15.11.2017 г. на председателя на ОС-Разград  е
изменена начална информация за въвеждане в системата за случайно
разпределение на дела на процента натоварване по групи и съдии, като
председателят е с 80% натовареност, а зам. председателите са със 100%
натовареност.

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

Общ брой дела за разглеждане и брой заседателни дни, по съдии:
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За 2019г.
Съдия Лазар Й. Мичев – общ брой дела – 1; брой заседателни дни – 2;
Съдия Анелия М. Йорданова – общ брой дела – 58; брой заседателни

дни – 83;
Съдия Емил Стоев  – общ брой дела – 1; брой заседателни дни – 2;
Съдия Рая П. Йончева – общ брой дела – 56; брой заседателни дни – 82;
Съдия Валентина П. Димитрова – общ брой дела – 58; брой заседателни

дни – 83;
Съдия Ирина М. Ганева  – общ брой дела – 54; брой заседателни дни –

86;
Съдия Атанас Д. Христов – общ брой дела – 8; брой заседателни дни –

14;
Мл. съдия Ангел П. Ташев– общ брой дела – 24; брой заседателни дни

– 32.

За 2020 г.
Съдия Лазар Й. Мичев – общ брой дела – 1; брой заседателни дни – 1;
Съдия Анелия М. Йорданова – общ брой дела – 53; брой заседателни

дни – 54;
Съдия Емил Стоев  – общ брой дела – 1; брой заседателни дни – 1;
Съдия Рая П. Йончева – общ брой дела – 51; брой заседателни дни – 60.
Съдия Валентина П. Димитрова – общ брой дела – 33; брой заседателни

дни – 50;
Съдия Ирина М. Ганева  – общ брой дела – 44; брой заседателни дни –

55;
Съдия Атанас Д. Христов – общ брой дела – 43; брой заседателни дни –

62.

В Окръжен съд - Разград се изготвя график на съдебните заседания за
всяка седмица от календарния месец на годината за насрочените в открито
съдебно заседание първоинстанционни граждански, търговски и наказателни
дела и въззивни граждански и наказателни дела по съдии.

График на дежурства. Организация на работа в ОС за разглеждане
на делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ

Месечният график на дежурствата се утвърждава със заповед на адм.
ръководител-председател на Окръжен съд - Разград за всеки месец през
календарната година. Дежурствата на съдиите се изпълняват по наказателни
дела след работното време и през почивни/ празнични дни.
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За 2019г.-
Издадени са 12 броя заповеди с №: РД-14-06/03.01.2019г; РД-14-

43/30.01.2019г; РД-14-65/ 27.02.2019г; РД-14-84/26.03.2019г; РД-14-
97/03.05.2019г; РД-14-105/ 30.05.2019г; РД-14-114/24.06.2019г; РД-14-
116/28.06.2019г; РД-14-154/11.09.2019г; РД-14-158/26.09.2019г; РД-14-
172/30.10.2019г. и РД-14-190/27.11.2019г.

Със Заповед № РД-14-116/28.06.2019г. на адм.ръководител-председател
е регламентирана организацията на работа в ОС-Разград за разглеждане на
делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ през съдебната ваканция.

За 2020г.
Издадени са 12 броя заповеди с №:РД-14-01/06.01.2020г; РД-14-

21/29.01.2020г; РД-14-44/26.02.2020г; РД-14-56/16.03.2020г; РД-14-
67/13.04.2020г; РД-14-81/14.05.2020г; РД-14-93/28.05.2020г; РД-14-
108/03.07.2020г; РД-14-130/ 27.07.2020г; РД-14-152/23.09.2020г; РД-14-
168/29.10.2020г; РД-14-183/26.11.2020г.

Със Заповед № РД-14-23/29.01.2020 г., считано от 29.01.2020 г.
дежурствата се изпълняват от съдиите в НО: Лазар Мичев, Емил Стоев и
Теодора Нейчева и от Гражданско отделение - Анелия Йорданова - зам.
председател.

Със Заповед № РД-14-23/29.01.2020 г., считано от 29.01.2020г.
дежурствата се изпълняват от съдиите в НО: Лазар Мичев, Емил Стоев и
Теодора Нейчева и от Гражданско отделение - Анелия Йорданова - зам.
председател.

Със Заповед № РД-14-130/27.07.2020г. на адм.ръководител-председател
е регламентирана организацията на работа в Окръжен съд - Разград за
разглеждане на делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ през съдебната ваканция.

Други заповеди и разпореждания на председателя на съда,
свързани с организацията по образуване, движение и приключване на
гражданските и търговските дела в ОС, за двете проверявани години:

За 2019г. – издадени са заповеди с №: РД-14-158/20.12.2018 г. за
преустановяване образуването на в.т.д и ч.в.т.дела и № РД-14-145/23.07.2019 г.
относно процедура класифициране гр. дела.

За 2020г. - заповеди с №: РД-14-55/16.03.2020 г. – относно работа в
условия на пандемия от Covid-19; № РД-14-63/09.04.2020 г.  относно
предаване на съд. актове в служба Съдебно деловодство; № РД-14-
80/14.05.2020 г. относно работа на деловодства  в условия на пандемия от
Covid-19; № РД-14-121/13.07.2020 г. относно попълване в картон заместителя
от деловодителите; № РД-14-161/19.10.2020 г. относно работа по дела.
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КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските и търговските дела през периода на проверката са

образувани и разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или по-
рядко на следващия ден, от председателя на съда или по изключение от
заместващия го зам.председател. Образувани са съобразно разпоредбите на
чл. 80 ПАС. Разпределението се е извършвало електронно, при спазване на
случайния подбор, според чл. 9 ЗСВ. Създадена е много добра организация
при образуване и разпределение на гражданските и търговските дела.
Образуването се извършва с нарочен акт - разпореждане на председетеля на
ОС-Разград, обикновено в деня на постъпване на книжата в съда или най-
късно на следващия ден. Утвърдени са и се спазват вътрешни Правила за
случайно разпределение на делата в ОС-Разград, които са актуализирани през
2019г. със заповед на председателя на съда.

Брой дела, образувани и приключени в ОС-Разград през
проверявания период. Натовареност.

За 2019 г.
Първоинстанционни гр. дела:
През 2019 г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 65 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 31 бр. дела или общо за разглеждане – 96 бр.  дела. От тях  свършени
през 2019 г. са 68 бр. дела.

Въззивни гр. дела:
През 2019г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 215 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 17 бр. дела или общо за разглеждане – 232 бр.  дела. От тях
свършени през 2019 г. са 204 бр. дела.

Търговски дела, в т.ч. и дела по несъстоятелност:
През 2019 г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 54 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 38 бр. дела или общо за разглеждане – 92 бр.  дела. От тях  свършени
през 2019 г. са 72 бр. дела.

Частни граждански дела (ЧГД и ВЧГД):
През 2019 г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 93 бр. дела,

останали несвършени от минали години – 5 бр. дела или общо за разглеждане
– 98 бр.  дела. От тях свършени през 2019 г. са 91 бр. дела.

Частни търговски дела:
През 2019 г. в Окръжен съд - Разград  са постъпили общо 13 бр. дела,

останали несвършени от минали години – 0 бр. дела или общо за разглеждане
– 13 бр.  дела. От тях  свършени през 2019 г. са 13бр. дела.
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Общ брой гр. и т. дела:
През 2019 г. в Окръжен съд - Разград  са постъпили общо 440 бр. дела,

(в това число първоинстанционни гр. дела, въззивни гр. дела, търговски дела,
частни гр. дела и  частни търговски дела), останали несвършени от минали
години – 91 бр. дела или общо за разглеждане – 531 бр.  дела. От тях свършени
през 2019 г. са 448 бр. дела (в това число първоинстанционни гр. дела,
въззивни гр. дела, търговски дела, частни гр. дела и частни търговски дела).

Информация по съдии:
Съдия  ЛАЗАР Й.  МИЧЕВ -   председател -  висящи в началото на

год. - 1 бр. общо, в т. число 0 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.  - 5 бр.
общо, в т.число 2 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 6 бр., в т.число 2
бр. частни г./т. д.;  свършени - 6 бр. общо, в т.число 2 бр. частни г./т. д.;

Съдия  АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА -  зам.- председател - висящи в
началото на год. - 24  бр.  общо,  в т.  число 1  бр.  частни г./т.  д.; постъпили
през год.  - 93 бр. общо, в т. число 23 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане
- 117 бр., в т.число 24 бр. частни г./т. д.;  свършени - 96 бр. общо, в т. число 22
бр. частни г./т. д.;

Съдия  РАЯ П.  ЙОНЧЕВА -  висящи в началото на год.  - 23 бр.
общо,  в т.число 1  бр.  частни г./т.  д.; постъпили през год.   - 90 бр. общо, в
т.число 22 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 113 бр., в т.число 23 бр.
частни г./т. д.;  свършени - 94 бр. общо, в т.число 22 бр. частни г./т. д.;

Съдия  ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА - висящи в началото на
год. - 0 бр. общо, в т.число 0 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.  - 28 бр.
общо, в т. число 7 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 28 бр., в т. число 7
бр. частни г./т. д.;  свършени - 20 бр. общо, в т. число 6 бр. частни г./т. д.;

 Съдия  ИРИНА М.  ГАНЕВА -  висящи в началото на год.  - 21 бр.
общо, в т. число 0 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.   - 89 бр. общо, в
т.число 23 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 110 бр., в т. число 23 бр.
частни г./т. д.;  свършени - 91 бр. общо, в т. число 20 бр. частни г./т. д.;

Съдия  АТАНАС Д. ХРИСТОВ - висящи в началото на год. - 17 бр.
общо, в т.число 2 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.   - 93 бр. общо, в т.
число 21 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 110 бр., в т. число 23 бр.
частни г./т. д.;  свършени - 94 бр. общо, в т. число 23 бр. частни г./т. д.;

Мл. съдия  АНГЕЛ П. ТАШЕВ -  висящи в началото на год. - 5 бр.
общо, в т. число 1 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.   - 42 бр. общо, в
т.число 8 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 47 бр., в т.число 9 бр.
частни г./т. д.;  свършени - 47 бр. общо, в т. число 9 бр. частни г./т. д.;

За 2020 г.
Първоинстанционни гр. дела:
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През 2020 г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 64 бр. дела,
разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 29 бр. дела или общо за разглеждане – 93 бр.  дела. От тях  свършени
през 2020 г. са 57 бр. дела.

Въззивни гр. дела:
През 2020 г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 166 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 28 бр. дела или общо за разглеждане – 194 бр.  дела. От тях
свършени през 2020 г. са 158 бр. дела.

Търговски дела, в т.ч. и дела по несъстоятелност:
През 2020 г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 72 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 20 бр. дела или общо за разглеждане – 92 бр. дела. От тях свършени
през 2019г. са 67 бр. дела.

Частни граждански дела (ЧГД и ВЧГД):
През 2020 г. в Окръжен съд - Разград  са постъпили общо 118 бр. дела,

останали несвършени от минали години – 7 бр. дела или общо за разглеждане
– 125 бр. дела. От тях свършени през 2020 г. са 120 бр. дела.

Частни търговски дела:
През 2020 г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 12 бр. дела,

останали несвършени от минали години – 0 бр. дела или общо за разглеждане
– 12 бр.  дела. От тях свършени през 2019г. са 12 бр. дела.

Общ брой гр. и т. дела:
През 2020 г. в Окръжен съд - Разград са постъпили общо 432 бр. дела,

(в това число първоинстанционни гр. дела, въззивни гр. дела, търговски дела,
частни гр. дела и  частни търговски дела), останали несвършени от минали
години – 84 бр. дела или общо за разглеждане – 516 бр.  дела. От тях
свършени през 2020 г. са 414 бр. дела (в това число първоинстанционни гр.
дела, въззивни гр. дела, търговски дела, частни гр. дела и  частни търговски
дела).

Информация по съдии:
Съдия  ЛАЗАР Й.  МИЧЕВ -   председател -  висящи в началото на

год. – 0 бр. общо, в т.число 0 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.  - 1 бр.
общо, в т. число 0 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 1 бр., в т. число 0
бр. частни г./т. д.;  свършени - 1 бр. общо, в т. число 0 бр. частни г./т. д.;

Съдия  АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА -  зам. председател -  висящи в
началото на год. - 20  бр.  общо,  в т.  число 2  бр.  частни г./т.  д.; постъпили
през год.  - 97 бр. общо, в т. число 31 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане
- 117 бр., в т.число 33 бр. частни г./т. д.;  свършени - 94 бр. общо, в т. число 32
бр. частни г./т. д.;
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Съдия  РАЯ П.  ЙОНЧЕВА -  висящи в началото на год.  - 19 бр.
общо, в т. число 1 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.  - 92 бр. общо, в т.
число 26 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 111 бр., в т. число 27 бр.
частни г./т. д.;  свършени - 85 бр. общо, в т. число 25 бр. частни г./т. д.;

Съдия  ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА - висящи в началото на
год. - 8 бр. общо, в т.число 1 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.  - 83 бр.
общо, в т. число 25 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 91 бр., в т. число
26 бр. частни г./т. д.;  свършени - 74 бр. общо, в т. число 26 бр. частни г./т. д.;

Съдия  ИРИНА М.  ГАНЕВА -  висящи в началото на год.  - 20 бр.
общо, в т. число 3 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.  - 80 бр. общо, в т.
число 25 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 100 бр., в т.число 28 бр.
частни г./т. д.;  свършени - 83 бр. общо, в т. число 28 бр. частни г./т. д.;

Съдия  АТАНАС Д. ХРИСТОВ - висящи в началото на год. - 17 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни г./т. д.; постъпили през год.   - 79 бр. общо, в т.
число 23 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 96  бр.,  в т.  число 23  бр.
частни г./т. д.;  свършени - 77 бр. общо, в т. число 21 бр. частни г./т. д.;

Като материя преобладават делата по:
Член 435 ГПК, по Закон за задълженията и договорите, Закон за

собствеността, Кодекс за застраховането, Търговски закон, чл. 25 ЗТР, чл. 96 –
чл.104 СК,  чл. 60 – чл. 73 СК, чл. 5 ЗЛС, ЗОПДНПИ,  а по частните гр./т. дела
-  274 ГПК, 410 ГПК, 417 ГПК, Чл 422 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
От предоставената за нуждите на проверката информация е видно, че

през 2019г. от съдиите със 100% натовареност през цялата година, най-много
дела са били разпределени на доклад на съдия Атанас Христов и съдия Анелия
Йорданова, 93 броя, а на останалите между 83 и 92 дела.

През 2020г. данните сочат, че за съдиите със 100% натовареност през
цялата година, най-много дела са били разпределени на доклад на съдия
Анелия Йорданова - 97 дела, а най-малко са разпределени на съдия Атанас
Христов – 79 дела.

Същевременно, за 2019г. най-голям брой заседателни дни има съдия
Ирина Ганева - 86 бр., а за 2020г. най-много заседателни дни има съдия
Атанас Христов - 62 бр.

От съдиите със 100% натовареност през  цялата година данните сочат, че
за 2019г. най-малко заседателни дни има съдия Рая Йончева - 82 бр., а през
2020г. най-малко заседателни дни има съдия Анелия Йорданова 54 бр.

От предоставената информация е видно, че през 2019г. най-много дела
за разглеждане са били  на доклад на съдия Анелия Йорданова 117 бр., а най-
малко на доклад на съдия Ирина Ганева и на съдия Атанас Христов – 110 бр.
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През 2020г. най-много дела за разглеждане са били на доклад на съдия Анелия
Йорданова 117 бр., а най-малко на доклад на съдия Ирина Ганева – 100 бр.

С оглед данните относно броя на новообразуваните дела, разпределени
на съдиите, броя на делата за разглеждане, броя на заседателните дни и
относно броя на свършените дела през 2019г. и 2020г., то следва извода, че
съдиите в ОС-Разград са сравнително еднакво натоварени.

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

       Образуване и движение. Искови производства.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2019г. и неприключили
към датата на изготвената справка

Стари производства - граждански и търговски дела /без дела по
несъстоятелност/, образувани преди 01.01.2019 г. и неприключили  към
датата на изготвената справка- 18.05.2021 г.

Делата, образувани преди 01.01.2019 г. и неприключени към датата на
изготвената справка, са общо 5 бр., в това число 5 бр. първоинстанционни
граждански дела,  0 бр. въззивни дела, 0  бр. търговски дела, по съдии както
следва:

Съдия АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА - 1 бр. първоинстанционни гр. дела,
0 бр. въззивни граждански дела и 0 бр. търговски дела;

Съдия АТАНАС Д. ХРИСТОВ - 1 бр. първоинстанционни гр. дела, 0
бр. въззивни граждански дела и 0 бр. търговски дела;

Съдия РАЯ П. ЙОНЧЕВА - 3 бр. първоинстанционни гр. дела, 0 бр.
въззивни граждански дела и 0 бр. търговски дела;

В посочения брой стари производства, не са включени спрени
производства.

Информацията за старите, неприключили дела по съдии е следната:

съдия АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА
        първоинстанционни гр. дела – 1 бр.

Номер/Година Образувано
Дата на акта

за насрочване
в първо о.с.з.

Статус към изготвяне на справката

153/2018 22.7.2020 29.7.2020
Определение № 308/12.9.2018г.
Прекратява делото
Определение от 16.7.2020г. по ГД
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4887/2018  ВКС ВЪЗОБНОВЯВА
производството

05.07.2021г.  Насрочено
        въззини гр. дела – няма

        търговски дела /без дела по несъстоятелност/- няма

съдия РАЯ П. ЙОНЧЕВА
        първоинстанционни гр. дела – 3 бр.

№ на делото Дата на
образуване

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

Статус към изготвяне на справката

68/2018 24.6.2020 29.6.2020

Определение № 149/15.5.2018г.
Прекратява делото
Определение от 17.6.2020г. по ГД
3360/2018 ВКС ВЪЗОБНОВЯВА
производството

08.06.2021г.Насрочено

260/2018 30.6.2020 10.8.2020

Определение № 386/30.10.2018г.
Прекратява делотоОпределение от
24.6.2020г. по ГД 147/2019 ВКС
ВЪЗОБНОВЯВА производството

1.06.2021г.  Насрочено

300/2018 3.7.2020 10.8.2020

Определение № 436/28.11.2018г.
Прекратява делото
Определение от 29.6.2020г. по ГД
644/ ВКС ВЪЗОБНОВЯВА
производството

29.06.2021г. насрочено

        въззини гр. дела – няма

        търговски дела /без дела по несъстоятелност/- няма

съдия АТАНАС Д. ХРИСТОВ
        първоинстанционни гр. дела – 1 бр.

№ на делото Дата на
образуване

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

Статус към изготвяне на справката

318/2017 17.6.2020 18.6.2020г.

Определение № 157/17.5.2018г.
Прекратява делото
Определение от 11.6.2020г. по ГО
4464/2018 ВКС ВЪЗОБНОВЯВА



44

производството

19.5.2021г.  Насрочено

-  въззини гр. дела – няма;
- търговски дела /без дела по несъстоятелност/- няма.

Проверени бяха на случаен принцип следните първоинстанционни
гр.дела:

Проверени бяха всички първоинстанционни гр.дела:
Гр.д. № 153/2018г. е образувано и разпределено на 18.06.2018г. по

искане с правно основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./, депозирано в същия
ден от КПКОМПИ, на доклад на съдия Йорданова, с приложен протокол от
случайно разпределение. С разпореждане от 18.06.2018г. искането е оставено
без движение с указания. Съобщението е връчено на 28.06.2018г.,
нередовностите са отстранени с молба от 11.07.2018г. Разпореждане по чл.
131 ГПК е постановено на 11.07.2018г., а с друго разпореждане от същия ден е
насрочено о.с.з за 19.11.2018г. и е определен двумесечен срок от обнародване
на обявлението за предявяване на претенции. С определение от 12.09.2018г.
съдът е констатирал, че проверката не е приключила в рамките на
законоустановения срок, приел е, че правото на държавата е било
преклудирано и е прекратил производството по делото. Въззивна частна
жалба е депозирана на 05.10.2018г., а с определение от 14.11.2018г.,
постановено по гр.д. № 598/2018г. по описа на АС-Варна е потвърдено
обжалваното определение. С определение от 16.07.2020г., постановено по
гр.д. № 4887/2018г., ВКС е отменил определението на АС-Варна и е върнал
делото в ОС-Разград за продължаване на съдопроизводствените действия. С
определение от 29.07.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за 28.09.2020г.,
назначена е СТЕ и САТЕ. Проведени са заседания по доказателствата през две
седмици, един месец, а в о.с.з. на 01.02.2021г. е допусната нова СТЕ, в о.с.з. на
21.05.2021г. са формулирани въпросите на вещото лице и производството е
отложено за 05.07.2021г.

Гр.д. № 68/2018г. е образувано и разпределено на 16.03.2018г. по искане
с правно основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./, депозирано в същия ден от
КПКОМПИ, на доклад на съдия Йончева, с приложен протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване от председателя на съда. С
разпореждане от 20.03.2018г. искането е оставено без движение с указания,
нередовностите са отстранени с молба от 05.04.2018г., а с определение,
постановено в същия ден преписи от искането са изпратени на ответниците с
указания. Съобщенията са връчени на 06.04.2018г. и на 18.04.2018г., отговор е
депозиран на 27.04.2018г. С определение от 15.05.2018г. съдът е констатирал,
че проверката не е приключила в рамките на законоустановения срок, приел е,
че правото на държавата е преклудирано и е прекратил производството по
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делото. Въззивна частна жалба е депозирана на 01.06.2018г., обжалваното
определение е потвърдено с определение от 16.08.2018г., постановено по гр.д.
№ 387/2018г. по описа на АС-Варна. С определение от 17.06.2020г.,
постановено по гр.д. № 3360/2018г., ВКС е отменил определението на АС-
Варна и е върнал делото в ОС-Разград за продължаване на
съдопроизводствените действия. С определение от 29.06.2020г. делото е
насрочено в о.с.з. за 27.10.2020г., определен е двумесечен срок за предявяване
на претенциите, след обнародване на обявлението и са назначени СИЕ, СТЕ и
САТЕ. Проведени са заседания по доказателствата през един месец, отлагани
поради изготвянето на съдебните експертизи. В о.с.з. на 20.04.2021г. е
допусната нова СТЕ, а в това на 21.05.2021г. ответниците са задължени да
внесат допълнителен депозит за изработване на заключението на вещото лице
и производството е отложено за 08.06.2021г.

Гр.д. № 300/2018г. е образувано и разпределено на 27.11.2018г. по
искане с правно основание чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./, депозирано в същия
ден от КПКОМПИ, на доклад на съдия Йончева, с приложен е протокол от
случайно разпределение и разпореждане за образуване. С определение от
28.11.2018г. съдът е констатирал, че към датата на вземане на решение от
Комисията и към датата на внасяне на искането в съда, правомощията са и
били преклудирани и е прекратил производството по делото. Определението е
обжалвано с въззивна частна жалба от 28.12.2018г., потвърдено е с
определение от 17.01.2019г., постановено по гр.д. № 17/2019г. по описа на
АС-Варна. С определение от 29.06.2020г., постановено по гр.д. № 644/2019г.,
ВКС е отменил определението на АС-Варна и е върнал делото в ОС-Разград за
продължаване на съдопроизводствените действия. С разпореждане от
03.07.2020г. искането е изпратено на ответниците за отговор. Съобщения са
връчени на 10.07.2020г. Отговор е депозиран на 10.08.2020г. С определение в
същия ден, на основание чл. 140 ГПК, делото е насрочено в о.с.з. за
26.01.2021г., определен е двумесечен срок за предявяване на претенциите,
след обнародване на обявлението, назначени са СТЕ и САТЕ и са допуснати
свидетели. Проведени са съдебни заседания по доказателствата през един
месец, а в това на 20.04.2021г. е назначена СИЕ и производството е отложено
за 29.06.2021г.

Гр.д. № 260/2018г. е образувано и разпределено на 08.10.2018г. по
искане с правно основание чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./, депозирано в същия
ден от КПКОМПИ, на доклад на съдия Йончева, приложен е протокол от
случайно разпределение и разпореждане за образуване. С определение от
09.10.2018г. искането е оставено без движение с указания. Съобщението е
връчено на 22.10.2018г., а указанията са изпълнени с молба от 29.10.2018г. С
определение от 30.10.2018г. съдът е констатирал, че към датата на вземане на
решение от Комисията и към датата на внасяне на искането в съда,
правомощията са и били преклудирани и е прекратил производството по
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делото. Въззивна частна жалба е депозирана на 16.11.2018г., обжалваното
определение е потвърдено с определение от 13.12.2018г., постановено по гр.д.
№ 630/2018г. по описа на АС-Варна. С определение от 24.06.2020г.,
постановено по гр.д. № 147/2019г., ВКС е отменил определението на АС-
Варна и е върнал делото в ОС-Разград за продължаване на
съдопроизводствените действия. С определение от 30.06.2020г. е приета
молбата и на основание чл. 131 ГПК, същата е изпратена на ответника за
отговор. Съобщение е връчено на 07.07.2020г. Отговор е депозиран на
07.08.2020г. С определение от 10.08.2020г., на основание чл. 140 ГПК, делото
е насрочено в о.с.з. за 19.01.2021г., определен е двумесечен срок за
предявяване на претенциите, след обнародване на обявлението и са назначени
СТЕ и САТЕ и е назначен преводач. В това съдебно заседание е назначена
СТЕ и делото е отложено на 02.03.2021г., а в това на 13.04.2021г.
производството е отложено за 01.06.2021г., за изготвяне на съдебната
експертиза.

Гр.д. № 318/2017г. е образувано и разпределено на 20.12.2017г. по
искане с правно основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./, депозирано в същия
ден от КПКОМПИ, първоначално на доклад на съдия Йорданова, с приложен
е протокол от случайно разпределение и разпореждане за образуване. С
разпореждане от 21.12.2017г. искането е оставено без движение с указания.
Съобщението е връчено на 11.01.2018г., а указанията са изпълнени с молба от
16.01.2018г. С разпореждане от 22.01.2018г. преписи от искането са изпратени
на ответниците за отговор. Съобщенията са връчени на 25.01.2018г., а отговор
е депозиран на 26.02.2018г. С разпореждане от 01.03.2018г. искането е
оставено без движение с указания, изпълнени с уточнителна молба от
28.03.2018г., която е изпратена на ответниците за отговор. Становище е
депозирано на 09.05.2018г. С определение от 17.05.2018г. съдът е констатирал,
че към датата на вземане на решение, проверката не е приключила в
законоустановения срок, правомощията на комисията са били преклудирани и
е прекратил производството по делото. Определението е обжалвано с въззивна
частна жалба, депозирана на 15.06.2018г. С определение от 24.07.2018г.,
постановено по гр.д. № 378/2018г. по описа на АС-Варна е потвърдено
обжалваното определение, а с определение от 11.06.2020г., постановено по
гр.д. № 4464/2019г., ВКС е отменил определението на АС-Варна и е върнал
делото в ОС-Разград за продължаване на съдопроизводствените действия. С
определение от 18.06.2020г., постановено от съдия Христов, на основание чл.
140 ГПК е изготвен доклад, делото е насрочено в о.с.з. за 14.10.2020г. и са
допуснати свидетели,  назначени са САТЕ, СТЕ и СИЕ. С разпореждане от
10.07.2020г., съдът е констатирал, че ищеца не е внесъл държавната такса и е
пренасрочил съдебното заседание за 25.11.2020г. Проведени са съдебни
заседания по доказателствата през две седмици и два месеца, а в това на
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19.05.2021г. е прието заключението по СТЕ и за изготвяне на заключението по
СИЕ производството е отложено за 14.07.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
Всички проверени производства, образувани преди 01.01.2019г. и

неприключили към момента на проверката са дела, образувани по реда на
ЗОПДНПИ /отм./. По тях са постановени определения за прекратяване на
производството, обжалвани са и делата са върнати за продължаване на
съдопроизводствените действия. От извършената проверка по движението се
установи, че причините за продължилите по-дълго производства са обективни
и се обосновават с необходимостта от извършване на съдебни експертизи и с
поставянето на допълнителни задачи. Обжалването на определенията за
прекратяване пред горната инстанция, също е допринесло за удължаване на
съдопроизводството. Делата са образувани и разпределени веднага след
подаване на молбите в съда. Проверката по редовността и допустимостта на
молбите е извършвана в деня на образуване на делата или на следващия ден.
Физически делата са предавани на съдията-докладчик веднага след
образуването и разпределението им. Разпорежданията по чл. 131 ГПК са
постановявани в същия ден, или най-късно до 6 дни след отстраняване на
нередовностите.

С определението по чл. 140 ГПК съдът е изготвял доклад и се е
произнасял по допускане на доказателствата, съдебните експертизи и
доказателствените искания и е насрочвал делото в открито съдебно заседание.
Определенията за насрочване са постановявани веднага след връщането им от
горната инстанция, а първото съдебно заседание по делата е насрочвано след
четири, пет месеца. Спазвана е нормата на чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ.

Първоинстанционни граждански дела,
образувани през 2019г. и и през 2020г.

Първоинстанционни граждански дела, образувани през 2019 г. и
неприключили към 18.05.2021 г.:

Съдия-докладчик дело № на
делото

Дата на
образуване

Статус към изготвяне на
справката

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

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 41/2019 6.2.2019 29.3.2021 Спряно

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 294/2019 8.10.2019 30.11.2020 Спряно

ИРИНА М. ГАНЕВА ГД 171/2019 29.5.2019 29.9.2020 Спряно
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 37/2019 4.2.2019 24.2.2020 приключило
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АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 44/2019 11.2.2019 12.4.2021 приключило

АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 192/2019 20.6.2019 6.10.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ГД 198/2019 28.6.2019 6.7.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ГД 220/2019 23.7.2019 7.1.2020 приключило
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 233/2019 2.8.2019 14.10.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 260/2019 9.9.2019 9.7.2020 приключило
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 268/2019 16.9.2019 17.8.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 291/2019 7.10.2019 7.2.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 304/2019 2.12.2019 15.7.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ГД 321/2019 7.11.2019 18.9.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ГД 323/2019 12.11.2019 13.3.2020 приключило
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 326/2019 14.11.2019 6.2.2020 приключило

АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 332/2019 22.11.2019 19.2.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 335/2019 29.11.2019 11.3.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ГД 351/2019 12.12.2019 12.6.2020 приключило
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 362/2019 20.12.2019 28.7.2020 приключило

Първоинстанционни граждански дела, образувани през 2020 г. и
неприключили към 18.05.2021 г.:

Съдия-докладчик Вид
дело № на делото Дата на

образуване
Статус към изготвяне на

справката

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

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 154/2020 27.7.2020 27.10.2020 Спряно

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ГД 55/2020 5.3.2020 19.05.2021 Насрочено

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 20203300100254/2020г. 27.10.2020 28.6.2021 Насрочено

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ГД 20203300100229/2020г. 30.09.2020 26.5.2021 Насрочено

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 20203300100288/2020г. 19.11.2020 29.6.2021 Насрочено

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 20203300100279/2020г. 13.11.2020 08.03.2021 приключило

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ГД 20203300100262/2020г. 02.11.2020 04.01.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ГД 156/2020 29.7.2020 4.1.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ГД 20203300100271/2020г. 05.11.2020 11.02.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ГД 20203300100303/2020г. 30.11.2020 16.02.2021 приключило

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 20203300100237/2020г. 09.10.2020 12.03.2021 приключило
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ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 20203300100302/2020г. 27.11.2020 17.03.2021 приключило

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 20203300100312/2020г. 03.12.2020 24.03.2021 приключило

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 133/2020 7.7.2020 23.3.2021 приключило

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 20203300100304/2020г. 30.11.2020 26.03.2021 приключило

Търговски дела, образувани през 2019г. и през 2020г.

Търговски дела, образувани през 2019г. и неприключили към
18.05.2021 г. /без дела по несъстоятелност/

Съдия-докладчик дело № на
делото

Дата на
образуване

Статус към изготвяне на
справката

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

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ТД 8/2019 6.2.2019 7.10.2019г Спряно

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 59/2019 2.12.2019 14.7.2020г Спряно
ИРИНА М. ГАНЕВА ТД 9/2019 14.2.2019 24.6.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ТД 21/2019 23.4.2019 6.1.2020 приключило

АТАНАС Д. ХРИСТОВ ТД 25/2019 3.6.2019 2.1.2020 Прекратено
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ТД 28/2019 25.6.2019 9.3.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ТД 29/2019 28.6.2019 28.5.2020 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 30/2019 15.7.2019 6.3.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ТД 33/2019 25.7.2019 25.2.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ТД 34/2019 25.7.2019 26.2.2020 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 39/2019 16.8.2019 31.8.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ТД 45/2019 3.9.2019 30.6.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ТД 55/2019 21.11.2019 6.2.2020 приключило

АТАНАС Д. ХРИСТОВ ТД 60/2019 3.12.2019 28.8.2020 приключило
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ТД 62/2019 11.12.2019 12.2.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ТД 67/2019 17.12.2019 18.8.2020 приключило

Търговски дела, образувани през 2020г. и неприключили към
18.05.2021 г. /без дела по несъстоятелност/

Съдия-докладчик

Вид
дело № на делото Дата на

образуване
Статус към изготвяне на
справката

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

ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 47/2020 19.6.2020 19.1.2021 Спряно

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 20203300900076/2020г. 30.11.2020 1.2.2021 Спряно

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ТД 20203300900069/2020г. 26.10.2020 10.2.2021 Спряно

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ТД 41/2020 12.6.2020 11.11.2020 Спряно

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ТД 20203300900082/2020г. 29.12.2020 19.5.2021 Насрочено

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 20203300900083/2020г. 31.12.2020 31.5.2021 Насрочено

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ТД 44/2020 17.6.2020 8.6.2021 Насрочено

ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 20203300900075/2020г. 27.11.2020 22.6.2021 Насрочено

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 20203300900056/2020г. 17.08.2020 28.6.2021 Насрочено

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ТД 20203300900058/2020г. 20.08.2020 7.7.2021 Насрочено

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 20203300900066/2020г. 05.10.2020 10.5.2021 Обявено за

решаване
ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 20203300900061/2020г. 10.09.2020 4.2.2021 Прекратено

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 20203300900079/2020г. 04.12.2020 28.01.2021 Прекратено

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 32/2020 14.5.2020 8.3.2021 приключило

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 48/2020 19.6.2020 4.3.2021 приключило

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ТД 20203300900080/2020г. 17.12.2020 02.03.2021 приключило

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ТД 20203300900081/2020г. 18.12.2020 14.01.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ТД 36/2020 2.6.2020 14.4.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ТД 52/2020 30.7.2020 2.2.2021 приключило

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ТД 23/2020 2.3.2020 15.2.2021 приключило

На случаен принцип бяха проверени следните дела:
Гр.д. № 304/2019г. е образувано и разпределено на 18.10.2019г. по

обективно кумулативно съединени осъдителни искове, депозирани в същия
ден, на доклад на съдия Йончева. По делото са приложени разпореждане за
образуване и протокол от случайно разпределение, подписани от председателя
и зам. Председателя на съда. С разпореждане от 23.10.2019г. исковата молба е
оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите,
съобщението е връчено на 28.10.2019г., а указанията са изпълнени с молба от
30.10.2019г. С определение от 06.11.2019г. исковата молба е върната и
производството по делото е прекратено. Въззивна частна жалба е депозирана
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на 12.11.2019г. С определение от 27.11.2019г., постановено по гр.д. №
582/2019г. по описа на АС-Варна е отменено обжалваното определение и
делото е върнато за продължаване на производството. Разпореждане по чл.
131 ГПК е постановено на 03.12.2019г. Съобщенията са връчени на
11.12.2019г., 17.12.2019г. и 18.12.2019г. Отговори са депозирани на
07.01.2020г. 08.01.2020г. и 15.01.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от
21.01.2020г. е изготвен доклад, допуснати са доказателства, назначена е СМЕ
и делото  е насрочено в о.с.з. за 10.03.2020г. Проведени са съдебни заседания
по доказателствата през един, два месеца,  а в това на 16.06.2020г. е даден ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 15.07.2020г., потвърдено е частично с решение от
10.02.2021г., постановено по гр.д. № 407/2020г., по описа на АС-Варна.
Делото се е върнало в ОС-Разград на 16.04.2021г. Молби от ответниците са
депозирани на 20.04.2021г., а с разпореждане от 21.04.2021г. препис от
молбата за частична отмяна на допуснатото обезпечение е изпратен на ищеца
за становище. С други разпореждания от същия ден са издадени изпълнителни
листове за разноските. С определение от 19.05.2021г. частично е отменено
допуснатото обезпечение.

Гр.д. № 321/2019г. е образувано и разпределено на 07.11.2019г. по иск с
правна квалификация чл. 288, ал. 12 КЗ (отм.), депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Ганева. По делото са приложени разпореждане за образуване
и протокол от случайно разпределение, подписани от зам. председател. С
разпореждане от 08.11.2019г. исковата молба е изпратена на ответника на
основание чл. 131 ГПК, съобщението не е връчено, залепени са уведомления,
а с определение от 04.03.2020г. на ищеца са дадени указания да внесе депозит
за особен представител. С определение от 15.05.2020г. е назначен особен
представител и му е изпратен препис от исковата молба. Отговор е депозиран
на 08.06.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от 10.06.2020г. е изготвен
доклад, допуснати са доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за
14.07.2020г. Проведени са две съдебни заседания по доказателствата през два
месеца,  а в това на 08.09.2020г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 18.09.2020г.

Гр.д. № 332/2019г. е образувано и разпределено на 22.11.2019г. по иск с
правна квалификация чл. 5, ал. 1 и ал. 2 ЗЛС, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Христов. По делото са приложени разпореждане за
образуване и протокол от случайно разпределение, подписани от председателя
на съда. С разпореждане от 25.11.2019г. исковата молба е изпратена на
ответника, на основание чл. 131 ГПК. С други две разпореждания от същия
ден, съдът е изискал заверени преписи на всички документи от ответника, а на
ищеца са дадени указания и срок за изпълнението им. Указанията на съда са
изпълнени с молби от 03.12.2019г. и 04.12.2019г., съобщението по чл. 131
ГПК е връчено на 28.11.2019г., а отговор не е депозиран. С определение по чл.
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140 ГПК от 02.01.2020г. е изготвен доклад, допуснати са доказателства и
свидетели до разпит и делото  е насрочено в о.с.з. за 22.01.2020г. Проведени са
две съдебни заседания по доказателствата през двадесет дни, а в това на
12.02.2020г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 12.03.2020г. Решението е постановено на 19.02.2020г.

Гр.д. № 254/2020г. е образувано и разпределено на 27.10.2020г. по
искане с правна квалификация чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ, депозирано в същия
ден, на доклад на съдия Йорданова. По делото са приложени разпореждане за
образуване и протокол от случайно разпределение, подписани от
председателя. С разпореждане от 27.10.2020г. искът е оставен без движение с
указания, съобщението е връчено на 10.11.2020г., срокът за изпълнение е
удължен, а указанията са изпълнени с молба от 30.11.2020г. С две
разпореждания от 01.12.2020г. препис от искането е изпратено за отговор по
реда на чл. 131 ГПК и е насрочено първо заседание за 26.04.2021г., като е
определен двумесечен срок за предявяване на претенции, от обнародване на
обявлението. Отговор на иска е получен на 11.01.2021г. С определение от
12.01.2021г. е изготвен доклад, допуснати са доказателствата и са назначени
САТЕ, СТЕ и ССЕ. В първото съдебно заседание е заличен свидетел, приети
са заключенията по САТЕ и СТЕ, разпитан е свидетел и за изготвяне на ССЕ
производството е отложено за 28.06.2021г.

Гр.д. № 229/2020г. е образувано и разпределено на 30.09.2020г. по иск с
правна квалификация чл. 228, ал. 1, т. 2 КЗ(отм.), депозиран в същия ден и
изпратен по подсъдност от РС-Разград, на доклад на съдия Димитрова. По
делото са приложени разпореждане за образуване и протокол от случайно
разпределение, подписани от председателя. С определение по чл. 140 ГПК от
08.10.2020г. е изготвен доклад и е насрочено о.с.з за 18.11.2020г. В това
съдебно заседание са приети доказателствата, назначена е повторна КСМЕ и
делото е отложено за 17.02.2021г. С разпореждания от 09.02.2021г. и
29.03.2021г. о.с.з. е отсрочено за 31.03.2021г. и 26.05.2021г. за представяне на
необходимата медицинска информация за изготвяне на съдебната експертиза
и поради необходимостта от замяна на вещи лица. В съдебното заседание на
26.05.2021г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок.

Т.д. № 55/2019г. е образувано и разпределено на 21.11.2019г. по иск с
правна квалификация чл. 157, ал. 1, във вр. с чл. 155, т. 3 ТЗ, депозиран
предния ден, на доклад на съдия Йорданова. По делото са приложени
разпореждане за образуване и протокол от случайно разпределение,
подписани от председателя на съда. С разпореждане от 22.11.2019г. съдът е
определил, особен представител на ответника. С разпореждане от 28.11.2019г.
е назначен особен представител и му е изпратен препис от исковата молба,
заедно с разпореждането по чл. 367 ГПК, постановено в същия ден. Отговор е
депозиран на 09.12.2019г. С разпореждане по чл. 372 ГПК в същия ден е
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изпратен препис от отговора на ищеца. Съобщението е връчено на
11.12.2019г., становище не е депозирано. С определение по чл. 374 ГПК от
30.12.2020г. е изготвен доклад, допуснати са доказателства и делото  е
насрочено в о.с.з. за 27.01.2020г., в което е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на
06.02.2020г.

Т.д. № 45/2019г. е образувано и разпределено на 03.09.2019г. по иск с
правна квалификация чл. 432, ал. 1, във вр. с чл. 498, ал. 3, във вр. с чл. 493,
ал. 1, във вр. с чл. 477, ал. 1 КЗ, депозиран предния ден, на доклад на съдия
Ганева. По делото са приложени разпореждане за образуване и протокол от
случайно разпределение, подписани от председателя. С разпореждане от
10.09.2019г., на основание чл. 367 ГПК, препис от исковата молба е изпратен
на ответника. Съобщението е връчено на 09.10.2019г., отговорът е депозиран
на 22.10.2019г. С разпореждане по чл. 372 ГПК, в същия ден е изпратен
препис от отговора на ищеца. Съобщението е връчено на 11.11.2019г., а
допълнителна искова молба е депозирана на 22.11.2019г. С разпореждане по
чл. 373 ГПК от 09.12.2019г., препис от допълнителната искова молба е
изпратен на ответника, съобщението е връчено на 06.01.2020г., а отговор е
депозиран на 17.01.2020г. С определение по чл. 374 ГПК от 22.01.2020г. е
изготвен доклад, допуснати са доказателства, назначена е СМЕ, изискано е
административно наказателно дело по описа на РС-Разград и делото е
насрочено в о.с.з. за 18.02.2020г. Проведени са съдебни заседания по
доказателствата през един месец. Поради въведената извънредна епидемична
обстановка в страната, с разпореждане от 12.03.2020г., насроченото за
24.03.2020г.  о.с.з. е отсрочено за 14.04.2020г., а с разпореждане от
09.04.2020г., насроченото за 14.04.2020г. о.с.з. е отсрочено с нова дата за
насрочване. С разпореждане от 08.05.2020г. е насрочено о.с.з. за 16.06.2020г.,
когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 29.06.2020г.

Т.д. № 60/2019г. е образувано и разпределено на 03.12.2019г. по иск с
правна квалификация чл. 432, ал. 1 КЗ, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Христов. По делото са приложени разпореждане за образуване и
протокол от случайно разпределение, подписани от председателя. С
определение от 03.12.2019г. ищецът е освободен от заплащане  на държавни
такси. С разпореждане по чл. 367 ГПК от 03.12.2019г., препис от исковата
молба е изпратен на ответника. Отговор е депозиран на 31.12.2019г. С
разпореждане по чл. 372  ГПК от 02.01.2020г., препис от отговора е изпратен
на ищеца. Съобщението е връчено на 07.01.2020г., а допълнителна искова
молба е депозирана на 23.01.2020г. С разпореждане по чл. 373 ГПК от
23.01.2020г., препис от допълнителната искова молба е изпратен на ответника,
съобщението е връчено на 04.02.2020г., а отговор е депозиран на 18.02.2020г.
С определение по чл. 374 ГПК от 18.02.2020г. е изготвен доклад и
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производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. С определение
от 15.06.2020г. производството е възобновено, допуснати са доказателства и
разпит на свидетели, назначена е комплексна САТЕ и СМЕ и делото  е
насрочено в о.с.з. за 22.07.2020г. В следващото о.с.з. на 29.07.2020г. е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
31.08.2020г. Решението е постановено на 28.08.2020г.

Т.д. № 44/2020г. е образувано и разпределено на 17.06.2020г. по искове
с правна квалификация чл. 45, чл. 52 и чл. 86 ЗЗД, във вр. с чл. 226 КЗ /отм./,
депозиран в същия ден, на доклад на съдия Йончева. По делото са приложени
разпореждане за образуване и протокол от случайно разпределение,
подписани от председателя на съда. С разпореждане по чл. 367 ГПК от
18.06.2020г. е изпратен препис от исковата молба на ответника. Съобщението
е връчено на 17.07.2020г., а отговор е депозиран на 03.08.2020г. С
разпореждане по чл. 372  ГПК от 04.08.2020г. препис от отговора е изпратен
на ищеца. Съобщението е връчено на 28.09.2020г., а допълнителна искова
молба е депозирана на 09.10.2020г. С разпореждане по чл. 373 ГПК от
09.10.2020г. препис от допълнителната искова молба е изпратен на ответника,
съобщението е връчено на 04.11.2020г., а отговор е депозиран на 20.11.2020г.
С определение по чл. 374 ГПК от 25.11.2020г. е изготвен доклад,
конституирано е трето лице – помагач, допуснати са доказателствата,
назначена е комплексна САТЕ и СМЕ и делото  е насрочено в о.с.з. за
09.02.2021г., отложено е за разпит на свидетели, а в следващото заседание на
30.03.2021г. съдът е констатирал, че редовно призованите свидетели не са се
явили и не са посочили извинителни причини, поради което им е наложил
глоба, постановил е принудителното им довеждане и е отложил делото за
28.04.2021г. В това о.с.з. е сменено вещото лице и производството е отложено
за 08.06.2021г.

Т.д. № 36/2020г. е образувано и разпределено на 02.06.2020г. по искове
с правна квалификация чл. 432 КЗ и чл. 86 ЗЗД, депозирани в същия ден, на
доклад на съдия Димитрова. По делото са приложени разпореждане за
образуване и протокол от случайно разпределение, подписани от
председателя. С разпореждане по чл. 367 ГПК от 03.06.2020г., препис от
исковата молба е изпратен на ответника. Съобщението е връчено на
10.07.2020г., а отговор е депозиран на 24.07.2020г.  С разпореждане по чл. 372
ГПК от 27.07.2020г. препис от отговора е изпратен на ищеца. Съобщението е
връчено на 03.08.2020г., а становище е депозирано на 17.08.2020г. С
разпореждане по чл. 373 ГПК от 04.09.2020г., препис от дпълнителната искова
молба е изпратен на ответника, съобщението е връчено на 25.09.2020г., а
отговор е депозиран на 12.10.2020г. С определение по чл. 374 ГПК от
14.10.2020г. е изготвен доклад, конституирано е трето лице – помагач,
допуснати са доказателствата, назначена е комплексна САТЕ и СМЕ и делото
е насрочено в о.с.з. за 02.12.2020г. В това о.с.з. не е даден ход на делото
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поради нередовно призоваване на третото лице и производството е отложено
за 20.01.2021г. В това съдебно заседание производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 19.02.2021г.
производството е възобновено и е насрочено в о.с.з. за 24.03.2021г., когато е
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 14.04.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
От извършената проверка на първоинстанционните граждански и

търговски дела в ОС–Разград се установи, че през 2019г. и 2020г. делата са
образувани и разпределяни в деня на постъпване на книжата в съда, а по
изключение на следващия ден, в съответствие с изискванията на ПАС. Съдът е
проверявал редовността и допустимостта на исковите молби незабавно в
същия ден, или в рамките от един ден до седмица след постъпването на
книжата в съда. Делата са проучвани внимателно и не е допускано
обездвиждане на исковата молба в открито съдебно заседание. Физически
проверените дела са предавани на съдията-докладчик веднага след
образуването и разпределението им. Разпорежданията по чл. 131 ГПК и чл.
367 ГПК са постановявани в същия ден, на следващия, или най-късно седмица
след образуване на делото или след отстраняване на нередовностите в
исковата молба. Съдът се е произнасял с определения по чл.140 ГПК и чл.374
ГПК в период от един до шест дни след депозиране на отговора на исковата
молба, или на допълнителната искова молба. Определенията са подробни,
извършена е нужната предварителна подготовка по делата в закрито
заседание. Обикновено съдебните заседания са насрочвани ритмично, през
разумни интервали от време – две седмици, месец, а по изключение след два
месеца. По някои от проверените дела, в откритото съдебно заседадание съдът
е обявил, че ще се произнесе в законния срок, а по други е посочил деня, в
който ще обяви решението си, съгласно нормата на чл. 149, ал. 2 ГПК.
Решенията са постановявани в срок от седем, десет дни до един месец.
Продължителността на производството е свързана със събиране на голям обем
от доказателства, необходимостта от изготвяне на експертизи, както и в някои
случаи - назначаването на особен представител.

Постъпващите по делата книжа са администрирани без забава. Съдиите
са се произнасяли с бързина по процесуалните искания на страните по делата.
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Въззивни  дела, образувани през 2019 г. и 2020 г.
Въззивни граждански дела, образувани през 2019 г.

и неприключили към 18.05.2021 г.:

Съдия-докладчик дело № на
делото

Дата на
образуване

Статус към изготвяне на
справката

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

ИРИНА М. ГАНЕВА ВГД 116/2019 9.4.2019 14.12.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ВГД 218/2019 22.7.2019 9.4.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 289/2019 7.10.2019 11.3.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 293/2019 8.10.2019 7.5.2020 приключило

ИРИНА М. ГАНЕВА ВГД 308/2019 23.10.2019 13.1.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ВГД 309/2019 23.10.2019 17.7.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 316/2019 29.10.2019 24.1.2020 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 324/2019 13.11.2019 23.1.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ВГД 327/2019 15.11.2019 22.1.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ВГД 333/2019 26.11.2019 20.1.2020 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 334/2019 29.11.2019 17.2.2020 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 337/2019 3.12.2019 2.3.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 339/2019 4.12.2019 11.2.2020 приключило
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 342/2019 4.12.2019 30.1.2020 приключило
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ВГД 343/2019 9.12.2019 28.1.2020 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 344/2019 9.12.2019 18.2.2020 приключило

ИРИНА М. ГАНЕВА ВГД 347/2019 11.12.2019 29.1.2020 приключило
ИРИНА М. ГАНЕВА ВГД 348/2019 11.12.2019 11.2.2020 приключило

ИРИНА М. ГАНЕВА ВГД 352/2019 27.12.2019 20.2.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ВГД 353/2019 13.12.2019 4.2.2020 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 354/2019 13.12.2019 24.2.2020 приключило

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ВГД 355/2019 16.12.2019 24.1.2020 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 360/2019 19.12.2019 17.1.2020 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 363/2019 20.12.2019 26.2.2020 приключило
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ВГД 365/2019 27.12.2019 23.6.2020 приключило
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ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 366/2019 27.12.2019 21.2.2020 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 367/2019 30.12.2019 31.1.2020 приключило

АТАНАС Д. ХРИСТОВ ВГД 369/2019 31.12.2019 27.2.2020 приключило

Въззивни граждански дела, образувани през 2020г. и неприключили към
18.05.2021 г.:

Съдия-докладчик

Вид
дело № на делото Дата на

образуване
Статус към изготвяне на

справката

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

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500310/2020г. 02.12.2020 8.12.2020 Спряно

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500196/2020г. 02.09.2020 16.11.2020 Спряно

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 20203300500174/2020г. 12.08.2020 2.10.2020 Спряно

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500225/2020г. 25.09.2020 24.2.2021 Спряно
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500309/2020г. 01.12.2020 24.02.2021 Обжалвано

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500325/2020г. 16.12.2020 18.01.2021 Обжалвано

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500281/2020г. 16.11.2020 11.02.2021 Обжалвано

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500317/2020г. 14.12.2020 25.02.2021 Обжалвано

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500301/2020г. 27.11.2020 16.03.2021 Обжалвано

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500324/2020г. 15.12.2020 25.02.2021 Обжалвано
ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500242/2020г. 16.10.2020 14.5.2021 приключило

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 20203300500291/2020г. 23.11.2020 11.02.2021 приключило

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500273/2020г. 09.11.2020 05.01.2021 приключило

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500306/2020г. 01.12.2020 05.02.2021 приключило

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500299/2020г. 25.11.2020 18.03.2021 приключило

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500328/2020г. 21.12.2020 24.2.2021 приключило

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 20203300500275/2020г. 10.11.2020 08.02.2021 приключило

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 20203300500287/2020г. 19.11.2020 25.02.2021 приключило

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 20203300500308/2020г. 01.12.2020 25.02.2021 приключило
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АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 20203300500330/2020г. 23.12.2020 18.03.2021 приключило

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 20203300500298/2020г. 25.11.2020 26.02.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 144/2020 17.7.2020 23.2.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500206/2020г. 09.09.2020 04.01.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500313/2020г. 03.12.2020 22.02.2021 приключило

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500321/2020г. 15.12.2020 11.01.2021 приключило

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 97/2020 29.5.2020 7.1.2021 приключило

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 20203300500311/2020г. 02.12.2020 23.02.2021 приключило

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 20203300500331/2020г. 23.12.2020 11.02.2021 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500181/2020г. 14.08.2020 17.02.2021 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500256/2020г. 30.10.2020 22.02.2021 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500285/2020г. 18.11.2020 02.03.2021 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500290/2020г. 23.11.2020 05.03.2021 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500293/2020г. 24.11.2020 09.03.2021 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500318/2020г. 14.12.2020 15.03.2021 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500329/2020г. 22.12.2020 04.01.2021 приключило

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 20203300500201/2020г. 04.09.2020 11.03.2021 приключило

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
В.гр.д. № 327/2019г. е образувано и разпределено на 15.11.2019г. по

въззивна жалба срещу решение на РС-Разград, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Димитрова. По делото са приложени разпореждане за
образуване и протоколи от случайно разпределение на докладчик и членове на
състава, подписани от председателя на съда. С определение от 18.11.2019г.
тричленен състав е насрочил делото в о.с.з. на 13.01.2020г., в което е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 22.01.2020г.

В.гр.д. № 324/2019г. е образувано и разпределено на 13.11.2019г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Разград, депозирана в същия ден, на
доклад на мл.съдия Ташев. По делото са приложени разпореждане за
образуване и протокол от случайно разпределение на докладчик, подписани от
председателя на съда. С определение от 19.11.2019г., постановено от
тричленен състав, са приети доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. на
13.01.2020г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е
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обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на
23.01.2020г.

В.гр.д. № 181/2020г. е образувано и разпределено на 14.08.2020г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Разград, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Йончева. По делото са приложени разпореждане за
образуване и протокол от случайно разпределение на докладчик, подписани от
председателя на съда. С определение по чл. 267 ГПК от 18.08.2020г.,
постановено от тричленен състав е назначена ССЕ и делото е насрочено в
о.с.з. на 19.10.2020г. Проведени са съдебни заседания по доказателствата през
един месец, а в това на 18.01.2021г. е даден ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 17.02.2021г.

В.гр.д. № 291/2020г. е образувано и разпределено на 23.11.2020г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Разград, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Ганева. По делото са приложени разпореждане за образуване
и протокол от случайно разпределение на докладчик, подписани от
председателя на съда. С определение по чл. 267 ГПК от 24.11.2020г.,
постановено от тричленен състав делото е насрочено в о.с.з. на 01.02.2021г., в
което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок. Решението е постановено на 10.02.2021г.

В.гр.д. № 287/2020г. е образувано и разпределено на 19.11.2020г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Разград, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Христов. По делото са приложени разпореждане за
образуване и протокол от случайно разпределение на докладчик, подписани от
председателя и зам. председател. С определение по чл. 267 ГПК от
19.11.2020г., постановено от тричленен състав делото е насрочено в о.с.з. на
01.02.2021г. 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
25.02.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката установи, че всички въззивни дела са образувани и

разпределени в деня на депозиране на жалбата в съда. Съдебните състави са се
произнасяли с определения по чл. 267 от ГПК в същия ден, на следващия ден
или най-късно след 6 дни. Делата са разпределяни на докладчик на принципа
на случайния подбор, а по едно от проверените дела са приложени и
протоколи за избор на членове на състава. Извършвана е добра предварителна
подготовка и делата са разглеждани в едно съдебно заседание, с изключение
на случаите, в които е било необходимо допускането на съдебни експертизи
или събирането на други доказателства. Първите открити съдебни заседания
са насрочвани за след един месец, а в периода на извънредната епидемична
обстановка - след два месеца. Следващите открити заседания са провеждани
през интервал от един месец. По всички проверени дела, в откритото съдебно
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заседадание съдът е обявил, че ще се произнесе в законния срок. Съдебните
решения са постановявани в срок от девет до двадесет и четири дни.

Граждански дела с кратки процесуални срокове

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

Първоинстанционни дела /СК/:
За 2019г. са образувани общо 13 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Анелия Йорданова - 2 бр.;
Съдия Рая Йончева - 5 бр.
Съдия Ирина Ганева - 2 бр;
Съдия Атанас Христов - 4 бр.

За 2020г. са образувани общо 6 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Анелия М. Йорданова - 1 бр.;
Съдия Рая Йончева - 2 бр.
Съдия Валентина Димитрова- 1 бр.
Съдия Атанас Христов - 2 бр.;

Информацията за първоинстанционните гр. дела, по съдии, за
съответните години е следната:

- образувани през 2019 г.

Съдия докладчик Вид № на делото Дата на
образуване

Дата на с.з.
по същество

Дата на
обявяване на

акта в
книгата за
открити

заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 42/2019 8.2.2019 18.2.2019 18.2.2019 -
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 305/2019 21.10.2019 28.10.2019 28.10.2019 -
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 88/2019 21.3.2019 4.4.2019 4.4.2019 -
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АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 120/2019 11.4.2019 25.4.2019 25.4.2019

Обезсилва
решението и
прекратява
делото
Определение от
21.6.2019г. по
Гражданско дело
290/2019
Апелативен съд -
Варна

АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 228/2019 26.7.2019 13.8.2019 13.8.2019 -
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 232/2019 30.7.2019 13.8.2019 13.8.2019 -
ИРИНА М. ГАНЕВА ГД 21/2019 21.1.2019 1.2.2019 1.2.2019 -
ИРИНА М. ГАНЕВА ГД 135/2019 25.4.2019 9.5.2019 9.5.2019 -
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 53/2019 18.2.2019 5.3.2019 6.3.2019 -
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 199/2019 28.6.2019 15.7.2019 15.7.2019 -
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 269/2019 17.9.2019 24.9.2019 24.9.2019 -
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 317/2019 29.10.2019 5.11.2019 7.11.2019 -
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 338/2019 3.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 -

- образувани през 2020г.

Съдия докладчик Вид № на делото Дата на
образуване

Дата на
с.з. по
същество

Дата на
обявяване
на акта в

книгата за
открити

заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА ГД 120/2020 30.6.2020 6.7.2020 6.7.2020 -
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 33/2020 17.2.2020 2.3.2020 2.3.2020 -
АТАНАС Д. ХРИСТОВ ГД 20203300100187 21.08.2020 2.9.2020 2.9.2020 -
ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ГД 118/2020 29.6.2020 22.7.2020 22.7.2020 -
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 141/2020 13.7.2020 11.8.2020 11.8.2020 -
РАЯ П. ЙОНЧЕВА ГД 20203300100182 17.08.2020 24.8.2020 24.8.2020 -

Проверени на случаен принцип бяха следните първоинстанционни гр.
дела, с регламентирани кратки процесуални срокове:

Гр.д. № 42/2019 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл.
96 СК, постъпила в съда на 08.02.2019г., на доклад на съдия Анелия
Йорданова. Разпределението е извършено в същия ден от председателя на
съда, видно от протокол за избор на докладчик, приложен по делото заедно с
разпореждане за образуване, постановено на 08.02.2019г. от председателя на
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съда. С определение в з.з. от 08.02.2019г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на
18.02.2019г. – след 10 дни. Спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97,
ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по
същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била
призована ОП-Разград,  чиито представител е участвал в процеса.

Гр.д. № 53/2019 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл.
96 СК, постъпила в съда на 18.02.2019г., на доклад на съдия Рая Йончева.
Разпределението е извършено в същия ден от председателя на съда, видно от
протокол за избор на докладчик, приложен по делото заедно с  разпореждане
за образуване, постановено на 18.02.2019г. от председателя на съда. С
определение в з.з. от 19.02.2019г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на
05.03.2019г. – след 17 дни - малко след 14-дневния срок по чл. 97, ал.1 СК. В
това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество
и решението е обявено на 06.03.2019г., ведно с мотивите. По делото е била
призована ОП-Разград,  чиито представител е участвал в процеса.

Гр.д. № 21/2019 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл.
96 СК, постъпила в съда на 21.01.2019г., на доклад на съдия Ирина Ганева.
Разпределението е извършено в същия ден от председателя на съда, видно от
протокол за избор на докладчик, приложен по делото заедно с  разпореждане
за образуване, постановено на 21.01.2019г. от председателя на съда. С
определение в з.з. от 22.01.2019г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на
01.02.2019г. – след 10 дни. Спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97,
ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по
същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била
призована ОП-Разград,  чиито представител е участвал в процеса.

Гр.д. № 118/2020г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 29.06.2020г., на доклад на съдия Валентина
Димитрова. Разпределението е извършено в същия ден от председателя на
съда, видно от протокол за избор на докладчик, приложен по делото заедно с
разпореждане за образуване, постановено на 29.06.2020г. от председателя на
съда. С определение в з.з. от 30.06.2020г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на
22.07.2020г. – след 22 дни - след предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1
СК. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по
същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била
призована ОП-Разград,  чиито представител е участвал в процеса.

Гр.д. № 33/2020г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл.
96 СК, постъпила в съда на 17.02.2020г., на доклад на съдия Атанас Христов.
Разпределението е извършено в същия ден от председателя на съда, видно от
протокол за избор на докладчик, приложен по делото заедно с  разпореждане
за образуване, постановено на 17.02.2020г. от председателя на съда. С
определение в з.з. от 17.02.2020г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на
02.03.2020г. – след 13 дни. Спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97,
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ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по
същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била
призована ОП-Разград,  чиито представител е участвал в процеса.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените първоинстанционни дела с регламентирани кратки

процесуални срокове са образувани в деня на постъпване на книжата в съда с
разпореждане на председателя на съда и са разпределяни на случаен принцип
в същия ден, видно от приложените протоколи за избор на докладчик,
подписани от предсадетеля на съда.

Молбите с правно основание чл. 96 СК са администрирани веднага или
ден след образуване и разпределение на делото. Съдът е насрочвал съдебното
заседание при закрити врата почти винаги в двуседмичния срок по чл. 97, ал.1
СК, а по изключение до няколко дни след този срок. Дирекция „Социално
подпомагане” е била уведомена, съгласно изискването по чл. 97, ал.1 СК,
както и ОП – Разград. Съдебното дирене е приключвало в първото по делото
съдебно заседание, проведено при закрити врата и съдът е обявил решението
си, съобразно чл. 97, ал.3 СК. Делата са приключили с решение, обявено в
съдебното заседание, съгласно изискването на цитираната норма. Върху
решенията е полаган печат с вписана дата за влизането им в сила.

Въззивни дела /СК, КТ, ЗЗДН и др./:
За 2019г. са образувани общо 12 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Анелия Йорданова - 2 бр.;
Съдия Рая Йончева - 1 бр.
Съдия Валентина Димитрова- 3 бр.
Съдия Ирина Ганева - 1 бр.
Съдия Атанас Христов - 3 бр.;
Мл.съдия Ангел Ташев- 2 бр.;

За 2020г. са образувани общо 15 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Анелия Йорданова - 5 бр.;
Съдия Валентина Димитрова- 2 бр.
Съдия Ирина Ганева - 3 бр.
Съдия Атанас Христов - 5 бр.;

Информацията за въззивните гр. дела, по съдии, за съответните години
е следната:

 Образувани през 2019 г.
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Съдия докладчик Вид № на
делото

Дата на
образуване

Дата на с.з.
по
същество

Дата на
обявяване на

акта в книгата
за открити
заседания

Резултат от инстанционен
контрол – съдебен акт,
номер и дата

АНГЕЛ П. ТАШЕВ ВГД 112/2019 5.4.2019 23.4.2019 25.4.2019 -
АНГЕЛ П. ТАШЕВ ВГД 167/2019 23.5.2019 6.6.2019 3.7.2019 -
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 166/2019 22.5.2019 3.6.2019 11.6.2019 -

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 276/2019 24.9.2019 14.10.2019 28.10.2019

-
АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 101/2019 28.3.2019 15.4.2019 22.4.2019 -
АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 187/2019 13.6.2019 1.7.2019 15.7.2019 -
АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 251/2019 29.8.2019 19.9.2019 30.9.2019 -
ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 265/2019 12.9.2019 26.9.2019 18.10.2019 -

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 328/2019 19.11.2019 9.12.2019 16.12.2019

-

ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 367/2019 30.12.2019 20.1.2020 31.1.2020

Не допуска до
касац.обжалване
Решението на РзОС
Определение
№443/19.05.20г.по
гр.д.1139/20г. на ВКС

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 209/2019 10.7.2019 26.7.2019 26.7.2019 Не допуска касационно

обжалване Определение
от 15.4.2020г. по ГДо
4083/2019 ВКС

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ВГД 132/2019 24.4.2019 27.5.2019 10.6.2019

Отменя решението на ОС-
Разград Решение
№96/27.07.2020 г.  по
гр.д.№3201/2019 г.на ВКС

      Образувани през 2020 г.

Съдия докладчик Вид Номер/Година Дата на
образуване

Дата на с.з.
по
същество

Дата на
обявяване
на акта в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен

контрол – съдебен
акт, номер и дата

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500198 03.09.2020 7.12.2020 22.12.2020

-
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АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500325 16.12.2020 4.1.2021 13.1.2021

-
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 20203300500251 23.10.2020 23.11.2020 25.11.2020 -
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 140/2020 10.7.2020 27.7.2020 31.7.2020

-
АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 146/2020 21.7.2020 3.8.2020 5.8.2020 -
АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 20203300500230 02.10.2020 19.10.2020 2.11.2020 -
АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 20203300500234 08.10.2020 26.10.2020 9.11.2020

-
АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 21/2020 4.2.2020 17.2.2020 5.3.2020 -
АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 98/2020 1.6.2020 15.6.2020 24.6.2020 -
АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 100/2020 3.6.2020 17.6.2020 24.6.2020 -
ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500321 15.12.2020 4.1.2021 11.1.2021

-
ВАЛЕНТИНА П.
ДИМИТРОВА ВГД 20203300500220 24.09.2020 9.11.2020 27.11.2020 -
ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 20203300500193 28.08.2020 10.9.2020 16.9.2020

-

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 20203300500228 30.09.2020 19.10.2020 2.11.2020

Не допуска до
касац.обжалване
Оп-е от 22.03.21г.на
ВКС

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 111/2020 17.6.2020 1.7.2020 8.7.2020 -

Проверени на случаен принцип бяха следните въззивни гр. дела, с
регламентирани кратки процесуални срокове:

В.гр.д.№  198/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение
на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на съдия
Йорданова. Делото е постъпило в съда на 03.09.2020г., образувано е и
разпределено на докладчика в същия ден, видно от протокола за
разпределение, подписан от председателя на съда. С определение в з.з. от
15.09.2020г. на въззивния състав, делото е насрочено за 26.10.2020г. – извън
срока по чл.  312,  ал.1,  т.1,  вр.  чл.  317  ГПК.  В първото по делото о.с.з.  е
приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок. С определение в з.з. от 06.11.2020г. съдът е отменил определението, с
което е дал ход по същество, тъй като е налице основание за отвод на съдия
Христов - член на въззивния състав, който е постановил решение по същество
на спора в първа инстанция. Съдия Христов се е отвел от разглеждане на
спора на основание чл. 22,ал.1,т.5 ГПК и делото е докладвано на председателя
за определяне на друг член на въззивния състав. С определение в з.з. от
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10.11.2020г. въззивният състав е насрочил делото в о.с.з. на 07.12.2020г., но
протоколът от съдебното заседание е с дата 10.12.2020г. В това о.с.з. съдът е
дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 22.12.2020г. – в срока по чл. 316, вр. с чл. 317
ГПК. Касационна жалба не е подавана и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№  132/2019 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение
на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на съдия Рая
Йончева. Делото е постъпило в съда и е образувано на 24.04.2019г.,
разпределено е в същия ден от председателя на съда, видно от приложения
протокол за избор. С определение в з.з. от 25.04.2019г. на въззивния състав е
докладвал делото и го е насрочил в о.с.з. за 13.05.2019г., за когато е указано да
се призоват страните – в срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК. В това с.з.
не е даден ход на делото поради нередовна процедура на призоваване на
въззивника и делото е отложено за 27.05.2019г., когато  е приключило
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
10.06.2019г. Решението е постановено на обявената дата – в срока по чл. 316,
вр. с чл. 317 ГПК. По подадената касационна жалба, ВКС с решение от
27.07.2020г. по гр.дело № 3201/2019г. е отменил постановеното решение на
въззивния съд и е отхвърлил предявените искове с правно основание чл.
444,ал.1, т.1,т.2 и т.3 КТ.

В.гр.д.№ 101/2019г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд – иск по чл. 144 СК, на доклад на съдия Атанас
Христов. Делото е постъпило в съда на 28.03.2019г. и е образувано на
28.03.2019г. с разпореждане на председателя. Разпределено е също на
28.03.2019г., видно от протокол за избор на докладчик, приложен към делото.
С определение в з.з. от 28.03.2019г. въззивният състав е докладвал делото и го
е насрочил в о.с.з. на 15.04.2019г., в срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК.
В това о.с.з. е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се
произнесе с решение на 30.04.2019г. Решението е постановено по-рано от
обявената дата - на 22.04.2019г., преди срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК.
Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№ 328/2019 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на съдия Валентина
Димитрова. Делото е постъпило в съда на 19.11.2019г. и е образувано на
същата дата с разпореждане на председателя на съда. Разпределено е на
19.11.2019г., видно от протокол за случаен избор на докладчик. С определение
в з.з. от 19.11.2019г. въззивният състав е докладвал делото и го е насрочил в
о.с.з. на 09.12.2019г., в срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК, когато е
приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се произнесе с
решение на 23.12.2019г. Решението е постановено по - рано от обявената дата
– на 16.12.2019г., касационна жалба не е подадена и решението е влязло в
сила.
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В.гр.д.№ 228/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на съдия Ирина
Ганева. Делото е постъпило в съда и е образувано на 30.09.2020г. с
разпореждане на председателя на съда, разпределено е в същия ден, видно от
протокола за случаен избор на докладчик. С определение в з.з. от 01.10.2020г.
въззивният състав е докладвал делото и го е насрочил в о.с.з. на 19.10.2020г., в
срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК. В това съдебно заседание е
приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
на 02.11.2020г. Решението е постановено на обявената дата. Подадена е
касационна жалба и с определение от 22.03.2021г. ВКС не е допуснал до
касационно обжалване постановеното въззивно решение.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените въззивни граждански дела с кратки процесуални срокове

са образувани по въззивни жалби срещу първоинстанционни решения по
трудови спорове или искове по СК в деня на постъпване на въззивните жалби
в съда и са разпределяни незабавно - в същия ден от председателя на съда.
Почти всички проверени дела са администрирани в деня на образуване и
разпределението им или на следващия ден. Приключвали са в рамките на
регламентираните срокове, съобразно чл. 317 ГПК.

Първото по делата съдебно заседание е насрочвано в триседмичен
срок, съобразно чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК, с констатираното
изключение по едно дело, като следва да се отбележи, че в този период е
обявено извънредно положение в Република България заради пандемията от
Covid – 19. Делата са насрочвани в о.с.з. с определения по чл. 267, ал.1 ГПК и
съобразно нормата на чл. 360а ЗСВ.

По проверените дела съдът винаги е посочвал деня, в който ще обяви
решението си, според разпоредбата на чл. 315, ал.2, вр.чл. 317 ГПК, с едно
изключение. Изискването за постановяване на съдебния акт в двуседмичен
срок, съгласно чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК, е спазвано.

Бързите производства са обозначени с жълт етикет, съобразно нормата
на чл. 78, ал.5 ПАС.

Дела, образувани по част четвърта от ТЗ „Несъстоятелност”

Общо образуваните дела за 2019 г. - 8 бр. и за 2020 г. - 10 бр., по съдии
както следва:

Съдия Анелия Йорданова - 2 бр. за 2019г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая Йончева- 1 бр. за 2019 г.;   1 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина Ганева- 2 бр. за 2019 г.;   3 бр. за 2020 г.;
Съдия Атанас Христов - 3 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
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Приключили производства /с постановен акт за заличаване на
търговеца от ТР/:

Общо приключили производства за 2019г. - 12 бр. и за 2020 г. - 10 бр.,
по съдии както следва:

· за 2019г.

Съдия-докладчик Вид
дело Номер/

Дата на
подаване на

молбата

Дата, на
която делото
е обявено за
решаване –
чл.629,ал.6

ТЗ

Дата на
обявяване

на акта

Дата на акт
за

заличаване
на търговеца

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 100/2003 6.3.2003 1.8.2003 1.8.2003 12.8.2019

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 47/2010 29.7.2010 18.10.2010 18.10.2010 16.1.2019

ИРИНА М. ГАНЕВА ТД 107/2017 26.9.2017 21.11.2017 8.12.2017 22.3.2019

ЛАЗАР Й. МИЧЕВ ТД 44/2013 8.5.2013 24.7.2013 26.8.2013 13.8.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 37/2012 26.3.2012 28.05.120 18.6.2012 13.2.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 114/2012 18.10.2012 29.11.2012 28.1.2013 13.2.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 64/2012 6.6.2012 24.9.2013 5.11.2013 26.6.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 115/2012 18.10.2012 29.11.2012 24.1.2013 26.6.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 87/2011 19.8.2011 9.1.2012 7.2.2012 12.7.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 87/2013 29.11.2013 25.2.2014 4.4.2014 12.7.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 10/2013 16.1.2013 18.3.2013 3.4.2013 20.9.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 47/2018 16.5.2018 24.7.2018 13.8.2018 20.9.2019

· за 2020г.
·

Съдия-докладчик Вид
дело Номер/

Дата на
подаване на

молбата

Дата, на
която делото
е обявено за
решаване –
чл.629,ал.6

ТЗ

Дата на
обявяване

на акта

Дата на акт
за

заличаване
на търговеца

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 113/2018 12.11.2018 17.12.2018 2.1.2019 24.1.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ТД 80/2018 29.8.2018 10.10.2018 8.11.2018 23.1.2020

ЕМИЛ Д. СТОЕВ ГД 478/2005 9.11.2005 5.4.2006 5.5.2006 18.8.2020

ЕМИЛ Д. СТОЕВ ТД 84/2009 20.11.2009 10.2.2010 25.2.2010 18.8.2020
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ИРИНА М. ГАНЕВА ТД 2/2015 13.1.2015 17.3.2015 31.3.2015 10.1.2020

ИРИНА М. ГАНЕВА ТД 112/2018 9.11.2018 12.12.2018 28.12.2018 19.6.2020

ИРИНА М. ГАНЕВА ТД 20/2019 17.4.2019 11.6.2019 20.6.2019 30.6.2020

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 118/2018 22.11.2018 18.12.2018 18.1.2019 24.2.2020

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 84/2017 2.8.2017 16.9.2017 21.12.2017 19.6.2020

РАЯ П. ЙОНЧЕВА ТД 19/2019 17.4.2019 14.5.2019 23.5.2019 14.8.2020

Неприключилите производства по несъстоятелност към датата на
изготвяне на справката по дела, образувани преди 01.01.2019г. - без
постановен акт за заличаване на търговеца от ТР са шест броя. Проверката
констатира:

Т.д. /н/ № 25/2015г. – молбата е подадена на 27.04.2015г. , на доклад на
съдия Йорданова;

Т.д. /н/ № 100/2016г. – молбата е подадена на 10.10.2016г. , на доклад
на съдия Йорданова;

Т.д. /н/ № 91/2017г. – молбата е подадена на 24.08.2017г. , на доклад на
съдия Йорданова;

Т.д. /н/ № 98/2009г. – молбата е подадена на 22.12.2009г. , на доклад на
съдия Стоев;

Т.д. /н/ № 99/2010г. – молбата е подадена на 29.12.2010г. , на доклад на
съдия Стоев;

Т.д. /н/ № 45/2014г. – молбата е подадена на 03.09.2014г. , на доклад на
съдия Ганева.

Три от шестте неприключили дела по несъстоятелност -  т.д. /н/ №
25/2015г.,  т.д.  /н/  № 100/2016г.  и  т.д.  /н/  № 45/2014г.  са били обект на
предходна проверка на ИВВС - тематична проверка на делата по
несъстоятелност, извършена в изпълнение на Заповед № ТП-01-8/25.05.2018г.
на главния инспектор на ИВСС.

Констатациите по останалите три дела по несъстоятелност са следните:
Производството по т.д./н/ № 98/2009г. е образувано на 22.12.2009г. по

молба за обявяване в несъстоятелност на молителя -
длъжник. Разпределено е на доклад на съдия Стоев. С решение от 01.02.2010г.
е обявена неплатежоспособността на дружеството, определена е начална й
дата, открито е производство по несъстоятелност, назначен е временнен
синдик, с определяне на възнаграждението му, определена е и дата на първото
събрание на кредиторите. Решението е обжалвано пред АпС-Варна, който с
решение от 01.02.2010г. е потвърдил решението на ОС-Разград в обжалваната
му част. С определение от 23.11.2010г. поради постъпила молба на синдика за
освобождаването му е назначен служебен синдик. С определение от
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13.03.2012г. възражението на НАП е отхвърлено, списъкът на приетите от
синдика вземания на кредитори, представен в съда на 03.01.2012г., за
съставянето на който е направено отбелязване в ТР, е одобрен. Съдът се е
произнасял своевременно по подадените молби от синдика. С разпореждане в
з.з. от 12.02.2020г. съдът е задължил синдика да представи доклад за
дейността, включващ информация за състоянието на масата на
несъстоятелността, включително и относно договори за особен залог, съдебни
или изпълнителни производства от и срещу дружеството. На 21.02.2020г.
синдикът е представил доклад. С определение от 12.06.2020г. е свикано
събрание на кредиторите за изслушване доклада на синдика и определяне на
реда  и начина за осребряване на имуществото на длъжника, метод на оценка и
избор на оценители. С решение от 30.06.2020г. съдът е обявил дружеството
длъжник в несъстоятелност, постановил е прекратяване на дейността, наложил
е обща възбрана и запор на имуществото на длъжника, на основание чл.
711,ал.1,т.2 ТЗ, постановил е прекратяване правомощията на органите на
длъжника, лишил го е от право да управлява и да се разпорежда с имущество,
постановил е започване на осребряване на имущество, включено в масата на
несъстоятелността. Решението е вписано в търговския регистър и в книгата по
чл. 634в ТЗ. С определение в з.з. от 29.04.2021г. съдът е одобрил допълнителен
списък на приетите вземания по несъстоятелност на синдика, направени с
молба от 14.04.2021г.

Производството по т.д./н/ № 99/2010г. е образувано на 29.12.2010г. по
молба за обявяване в несъстоятелност на молителя -
длъжник. Разпределено е на доклад на съдия  Стоев. С решение от 28.01.2011г.
е обявена неплатежоспособността на дружеството, определена е начална й
дата, открито е производство по несъстоятелност, назначен е временнен
синдик, с определяне на възнаграждението му, определена е и дата на първото
събрание на кредиторите. Съдът се е произнасял своевременно по подадените
от синдика молби и на основание чл. 659, ал2 ТЗ е указвал на синдика да
представя отчет за своята дейност, последното разпореждане от които е от
28.01.2021г.

С решение от 28.01.2011г. е обявена неплатежоспособността на
дружеството, определена е начална й дата, открито е производство по
несъстоятелност, назначен е временнен синдик, с определяне на
възнаграждението му, определена е и дата на първото събрание на
кредиторите. Съдът се е произнасял своевременно по подадените от синдика
молби и на основание чл. 659, ал2 ТЗ е указвал на синдика да представя отчет
за своята дейност, последното разпореждане от които е от 28.01.2021г.

Производството по т.д./н/ № 91/2017г. е образувано на 24.08.2017г. по
молба за обявяване в несъстоятелност на ликвидатора на длъжника.
Разпределено е на доклад на съдия Йорданова. С решение от 12.10.2017г.
съдът е отхвърлил молбата на ликвидатора  за откриване на поризводство по



71

несъстоятелност като недоказана. По подадената въззивна жалба АпС-Варна с
решение от 04.01.2018г. по т.д. № 570/2017г. е отменил решението на
първоинстанционния съд и е постановил следното: обявил е
неплатежоспособността на дружеството, определил е началната й дата, открил
е производство по несъстоятелност, прекратил е дейността на предприятието
на длъжника, обявил е длъжника в несъстоятелност, постановил е обща
възбрана и запор върху имуществото, спрял е производството по
несъстоятелност, осъдил е дружеството да заплати разноски по
производството. Решението е вписано в търговския регистър и в книгата по чл.
634в ТЗ. Решението, като необжалвано е влязло в сила и делото е върнато на
ОС-Разград. С определение от 21.03.2019г. съдът е възобновил
производстнвото по делото, назначил е временен синдик, насрочил е първо
събрание на кредиторите с посочен дневен ред и е задължил синдика да
представи доклад по чл. 668 ТЗ. С определение в з.з. от 31.07.2019г. съдът е
спрял производството по делото на основание чл. 632,ал.5 вр.ал.1 ТЗ. С
определение в з.з. от 18.08.2020г. производството отново е възобновено. С
постановление от 27.10.2020г. на съда са възложени имоти, допълнено с
постановление от 21.12.2020г. и от 09.02.2021г.С определение в з.з. от
21.04.2021г. съдът е одобрил сметка за разпределение на наличните в масата
на несъстоятелност парични средства, в полза на кредиторите, съобразно
приподписаното от съда приложение, неразделна част от определението.

КОНСТАТАЦИИ:
Бяха изискани за проверка стари производства по несъстоятелност,

които към момента на проверката са шест броя - т.д. /н/ № 25/2015г., т.д. /н/ №
100/2016г., т.д. /н/ № 91/2017г., т.д. /н/ № 98/2009г.,  т.д. /н/ № 99/2010г., т.д.
/н/ № 45/2014г.

Установи се, че по Заповед № ТП-01-8/25.05.2018г. на главния
инспектор на ИВСС, екип на инспектората е извършил тематична проверка в
ОС-Разград, която обхваща делата по несъстоятелност, част от които са
описани по-горе и неприключили към момента на настоящата проверка.
Висящите производства са образувани през периода 2009г. – 2017г. и въз
основа на констатациите по тях, Инспекторатът към ВСС на основание чл. 58,
ал.2 ЗСВ е дал следните препоръки:

Председателят на ОС-Разград да упражни правомощията си по чл. 86,
ал.1,т.7 ЗСВ и да свика общо събрание, на което съдиите да бъдат запознати с
констатациите, изводите и препоръките на акта. На събранието да се обсъдят
следните въпроси:

Да се предприемат мерки за недопускане отлагането на делата по
несъстоятелност поради неизготвяне в срок на експертизата на вещото лице и
за възлагане на допълнителни задачи на вещото лице;
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Да се спазва срока по чл. 629,ал.1 ТЗ от съдиите-докладчици за
изпращане на препис от постъпилите молби за откриване на производство по
несъстоятелност, подадени от длъжника за обявяване в ТР при АВ, т.е. в деня
на постъпването им в съда или най-късно на следващия работен ден.

Констатирано бе, че въз основа на изготвения акт изх. № ТП-01-8/18 от
27.08.2018г.  за резултатите от извършената тематична проверка по Заповед №
ТП-01-8/25.05.2018г. на главния инспектор на ИВСС и дадените препоръки, на
21.09.2018г. е проведено Общо събрание на съдиите от ОС-Разград. Съдиите
са запознати с изводите и с направените две препоръки, обсъдили са ги и са
изразили мнение, че делата се отлагат по обективни причини, като
затрудненеята са главно поради недостиг на вещи лица в съдебния район. В
изпълнение на препоръките е издадена Заповед № РД-14-113/21.09.2018г. на
председателя на съда, с която е обърнато внимание на съдиите да спазват
срока по чл. 629,ал.1 ТЗ, като разпореждат изпращане на ТР при АВ препис от
постъпилите молби за откриване на производство по несъстоятелност в деня
на подаване на молбите или най-късно на следващия работен ден.

Делата по несъстоятелност, които не са приключили към момента на
настоящата проверка и не са били обхванати от предходната тематична
проверка по несъстоятелност, извършена в изпълнение на Заповед № ТП-01-
8/25.05.2018г. са т.д. /н/ № 198/2009г. на доклад на съдия Стоев, т.д. /н/ №
99/2010 г. на доклад на съдия Стоев и  т.д. /н/ № 91/2017г. на доклад на съдия
Йорданова.

Висящите производства са образувани през периода 2009г. – 2017г.
Проверката установи, че всяко от делата е образувано в деня на постъпване на
молбата в съда. Първото разпореждане на съда е постановявано ден след
образуване на делото или до една седмица по-късно. Първото с.з. е насрочвано
след 14-20 дни. Съобщенията до страните се изпращани веднага. Делата по
несъстоятелност се движат сравнително ритмично. Съдебните заседания са
отлагани и насрочвани в рамките до един, два месеца - за изготвяне на
съдебни експертизи. Съдът е назначавал съдебно-счетоводни експертизи
своевременно. Определенията по проверените дела съдържат доклад по делото
и ясни указания. По делата са изисквани от съда и са депозирани периодично
доклади на синдиците, съобразно нормата на чл. 659, ал.2 ТЗ. Наред с това,
прави впечатление, че две от производствата по несъстоятелност продължават
повече от десет години и въпреки спецификите на това производство, следва
да се предприемат всички възможни мерки за ускоряването им и
приключването на съдопроизводствата.
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Дела, образувани по жалби срещу актове на длъжностно лице по
регистрация, съгласно чл. 25 ЗТР

Общо образуваните дела за 2019 г. - 14 бр. и за 2020 г. - 13 бр., по
съдии както следва:

Съдия Анелия Йорданова - 4 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая Йончева - 2 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.
Съдия Валентина Димитрова - 0 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина Ганева - 3 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Атанас Христов - 5 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
За 2019г.

Съдия докладчик-брой приключили
производства № на дело Дата на подаване

на жалбата
Дата на обявяване

на решението

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА
- 4 бр.

7/2019 23.1.2019 29.1.2019
23/2019 23.5.2019 6.6.2019
44/2019 3.9.2019 10.9.2019
66/2019 17.12.2019 27.12.2019

РАЯ П. ЙОНЧЕВА
- 2 бр.

5/2019 16.1.2019 23.1.2019
65/2019 17.12.2019 18.12.2019

ИРИНА М. ГАНЕВА
- 3 бр.

14/2019 12.3.2019 19.3.2019
41/2019 26.8.2019 13.9.2019
42/2019 28.8.2019 12.9.2019

АТАНАС Д. ХРИСТОВ
- 5 бр.

11/2019 25.2.2019 1.3.2019
22/2019 16.5.2019 31.5.2019
53/2019 5.11.2019 13.11.2019
56/2019 21.11.2019 18.12.2019
57/2019 21.11.2019 9.12.2019

За 2020г.
Съдия докладчик-брой приключили

производства № на дело Дата на подаване
на жалбата

Дата на обявяване
на решението

АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА
- 2 бр.

10/2020 31.1.2020 10.2.2020
20203300900062 18.09.2020 29.9.2020

РАЯ П. ЙОНЧЕВА
- 3 бр.

13/2020 5.2.2020 18.2.2020
37/2020 5.6.2020 30.6.2020

20203300900077 01.12.2020 3.12.2020

ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА
- 3 бр.

12/2020 5.2.2020 19.2.2020
40/2020 11.6.2020 18.6.2020

20203300900068 12.10.2020 13.10.2020
ИРИНА М. ГАНЕВА

- 2 бр.
43/2020 16.6.2020 18.6.2020

20203300900078 01.12.2020 2.12.2020

АТАНАС Д. ХРИСТОВ
- 3 бр.

15/2020 12.2.2020 2.3.2020
51/2020 22.7.2020 28.7.2020

20203300900081 18.12.2020 14.1.2021
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Проверени бяха на случаен принцип следните дела:

Т.д. 7/2019г. образувано и разпределено на 23.01.2019г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Йорданова. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя на
съда. С решение от 29.01.2019г. съдът е отменил отказа на АВ.

Т.д. 10/2020г. образувано и разпределено на 31.01.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Йорданова. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя. С
решение от 10.02.2020г. съдът е потвърдил отказа на АВ.

Т.д. 65/2019г. образувано и разпределено на 17.12.2019г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Йончева. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя на
съда. С решение от 18.12.2019г. съдът е отменил отказа на АВ.

Т.д. 37/2020г. образувано и разпределено на 05.06.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ по заявление, депозирана в същия ден,
на доклад на съдия Йончева. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя на
съда. С разпореждане от 08.06.2020г. жалбата е оставена без движение с
указания, изпълнени с молба от 25.06.2020г. С решение от 30.06.2020г. съдът е
отменил отказа на АВ.

Т.д. 42/2019г. образувано и разпределено на 28.08.2019г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Ганева. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя на
съда. С решение от 12.09.2019г. съдът е обезсилил отказа на АВ.

Т.д. 43/2020г. образувано и разпределено на 16.06.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, изпратена по
компетентност от АС-Варна и депозирана в същия ден, на доклад на съдия
Ганева. Приложени са протокол от случайно разпределение и разпореждане за
образуване, подписани от председателя. С решение от 18.06.2020г. съдът е
отменил отказа на АВ.

Т.д. 12/2020г. образувано и разпределено на 05.02.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Димитрова. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя и
зам. Председателя на съда. С решение от 19.02.2020г. съдът е отменил отказа
на АВ.
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Т.д. 40/2020г. образувано и разпределено на 11.06.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Димитрова. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя на
съда. С решение от 18.06.2020г. съдът е потвърдил отказа на АВ.

Т.д. 56/2019г. образувано и разпределено на 21.11.2019г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Христов. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя на
съда. С определение от 22.11.2019г. жалбата е оставена без движение с
указания, изпълнени с молба от 26.11.2019г. С определение от 09.12.2019г.
производството е присъединено към друго производство. С решение от
18.12.2019г. съдът е оставил жалбата без уважение.

Т.д. 51/2020г. образувано и разпределено на 22.07.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Христов. Приложени са протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване, подписани от председателя. С
решение от 28.07.2020г. съдът е оставил жалбата без уважение.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените търговски дела по жалби срещу актове на длъжностно лице

по регистрация към АВ, съгласно чл. 25 ЗТР, са образувани в деня на
постъпване на книжата в ОС-Разград, без изключение. Жалбите са
администрирани веднага. Когато е констатирана нередовност в жалбата, съдът
с разпореждане или определение в з.з я е оставял без движение с указания за
отстраняването им.

В рамките от един ден до две седмици след подаване на молбата, или
след отстраняване на нередовностите, съдът е постановявал решение, с което е
оставял жалбата срещу отказа за вписване на обстоятелства в търговския
регистър без уважение, a в други случаи е потвърждавал, отменял или
обезсилвал отказа. Проверката не констатира противоречива съдебна практика
на делата, образувани по жалби срещу актове на длъжностно лице по
регистрация, съгласно чл. 25 ЗТР. Не бяха установени и нарушения по този
вид дела.

Дела, по които съдебният акт не подлежи на касационно
обжалване, съгласно чл. 280, ал.2 ГПК /сега действащ чл. 280,ал.3 ГПК/

Общо образувани дела за 2019 г. - 224 бр. и за 2020 г. - 206 бр., по
съдии както следва:

Съдия ЛАЗАР Й. МИЧЕВ - 2 бр. за 2019г.; 1 бр. за 2020г.
Съдия АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА - 43 бр. за 2019 г.; 51 бр. за 2020 г.;
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Съдия РАЯ П. ЙОНЧЕВА - 44 бр. за 2019г.; 41 бр. за 2020г.
Съдия ВАЛЕНТИНА П. ДИМИТРОВА - 15 бр. за 2019 г.; 38 бр. за

2020г.;
Съдия ИРИНА М. ГАНЕВА - 44 бр. за 2019г.; 39 бр. за 2020г.;
Съдия АТАНАС Д. ХРИСТОВ - 44 бр. за 2019 г.; 36 бр. за 2020 г.;
Мл. съдия АНГЕЛ П. ТАШЕВ- 32 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
В.гр.д. № 153/2019г. е образувано и разпределено на 09.05.2019г. по

въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Йорданова. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя на съда. С определение от 16.05.2019г. тричленен състав е
докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з. за 10.06.2019г.,
когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 14.06.2019г. и е окончателно.

В.гр.д. № 94/2020г. е образувано и разпределено на 26.05.2020г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Йорданова. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя на съда. С определение от 27.05.2020г. тричленен състав е
докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з. за 22.06.2020г.,
когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 25.06.2020г. и е окончателно.

В.гр.д. № 77/2019г. е образувано и разпределено на 11.03.2019г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Йончева. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя и зам. председателя на съда. С определение от 12.03.2019г.
тричленен състав е докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з.
за 01.04.2019г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 13.05.2019г. и е
окончателно.

В.гр.д. № 39/2020г. е образувано и разпределено на 21.02.2020г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Йончева. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя на съда. С определение от 24.02.2020г. тричленен състав е
докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з. за 09.03.2020г.,
когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 23.03.2020г. Решението е постановено на 18.03.2020г. и е
окончателно.



77

В.гр.д. № 153/2019г. е образувано и разпределено на 12.08.2019г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Димитрова. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя на съда. С определение от 16.09.2019г. тричленен състав е
докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з. за 07.10.2019г.,
когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 31.10.2019г. и е окончателно.

В.гр.д. № 94/2020г. е образувано и разпределено на 13.02.2020г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Димитрова. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя на съда. С определение от 17.02.2020г. тричленен състав е
докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з. за 16.03.2020г.,
отсрочено с разпореждания от 16.03.2020г. и 09.04.2020г. за 11.05.2020г.
поради въведенета извънредна епидемична обстановка в страната. 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 29.06.2020г. и е
окончателно.

В.гр.д. № 5/2019г. е образувано и разпределено на 10.01.2019г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Ганева. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя на съда. С определение от 14.01.2019г. тричленен състав е
докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з. за 11.02.2019г.,
когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 28.02.2019г. и е окончателно.

В.гр.д. № 38/2020г. е образувано и разпределено на 21.02.2020г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Ганева. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя на съда. С определение от 24.02.2020г. тричленен състав е
докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з. за 09.03.2020г., в
което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
на 23.03.2020г. Решението е постановено на 12.03.2020г. и е окончателно.

В.гр.д. № 5/2019г. е образувано и разпределено на 29.08.2019г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Христов. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя на съда. С определение от 29.08.2019г. тричленен състав е
докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з. за 19.09.2019г.,
когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
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решение на 02.10.2019. Решението е постановено на 30.09.2019г. и е
окончателно.

В.гр.д. № 160/2020г. е образувано и разпределено на 31.07.2020г. по
въззивна жалба, депозирана в същия ден срещу решение на РС-Разград, на
доклад на съдия Христов. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение на докладчик и разпореждане за образуване, подписани от
председателя и зам. председателя на съда. С определение от 31.07.2020г.
тричленен състав е докладвал въззивната жалба и делото е насрочено в о.с.з.
за 14.09.2020г., в което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 08.10.2020г. и е
окончателно.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на този вид въззивни дела установи, че съставите са се

произнасяли по редовността на жалбите в същия ден, или в рамките от един
ден до шест дни. Делата са разпределяни на принципа на случайния подбор.
Определенията, с които е насрочвано открито съдебно заседание са
постановявени в деня на образуване на делото, след един ден, или най-късно
след шест дни. Наблюдава се добра подготовка и бързина на производството,
като всички дела са насрочвани в открито съдебно заседание за след месец.
Въззивните жалби са докладвани с определението, с което е насрочвано
открито съдебно заседание. Производствата са приключвани в едно открито
заседание. По някои от проверените дела, в откритото съдебно заседадание
съдът е обявил, че ще се произнесе в законния срок, а по други е посочил деня,
в който ще обяви решението си. Решенията по въззивните жалби са
постановявани в кратки срокове – от три, четири дни до един месец, а по
изключение - малко над месец. Не бе установена противоречива съдебна
практика на постановените съдебни актове по този вид дела.

Спрени производства по
граждански и търговски дела /без дела по несъстоятелност/

Проверката на спрените първоинстанционни гр. дела през 2019г.
Установи, че е спряно едно дело на доклад на съдия Йорданова - гр.д.  №
229/2018г.

Първоинстанционни гр. дела, по които производството е спирано
през 2020 г. са общо 8 бр., по съдии както следва:

Съдия Анелия Йорданова - 1 бр.;
Съдия Рая П. Йончева- 1 бр.;
Съдия Ирина М. Ганева- 5 бр.;
Съдия Атанас Д. Христов - 1 бр.
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Проверката на спрените първоинстанционни гр. дела през 2020г. по
съдии установи:

Съдия
докладчик

Вид
дело

№ на
делото

Дата на
образуване

Дата на
спиране Правно основание за спиране

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 294/2019 08.10.2019 30.11.2020

Спира производството до приключване на
дело С-319/19 на Съда на Европейския съю,
на основание чл.633 вр. чл.631 ал.1 ГПК.

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 152/2016 10.06.2016 12.08.2020

Спира производството до приключване на
дело С-319/19 на Съда на Европейския съюз и
до влизане в сила на присъда №97//3.ХІІ.2015
по НОХД № 171/2015г. по опис на ОС-
РАЗГРАД досежно постановеното по чл.253,
ал.6 НК отнемане на имущество, идентично с
претендираното до отнемане по реда на
гражданската конфискация имущество.

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 171/2019 29.05.2019 29.09.2020

Спира съдебното производство на основание
чл.631 ГПК до постановяване на решение на
ЕС по отправеното преюдициално запитване
по грд. №704/2017 г. на СГС.

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 154/2020 27.10.2020 27.10.2020 Спира производството до приключване на

дело С-319/19 на Съда на Европейския съюз

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 250/2018 26.09.2018 1.12.2020 Спира производството до приключване на

дело С-319/19 на Съда на Европейския съюз

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 293/2018 08.11.2018 01.12.2020 Спира производството до приключване на

дело С-319/19 на Съда на Европейския съюз

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 270/2017 24.10.2017 15.12.2020 Спира производството до приключване на

дело С-319/19 на Съда на Европейския съюз

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ГД 176/2017 14.07.2017 01.10.2020

Спира производството до приключването на
производството по гр.д. № 135/2016г. по
описа на Окръжен съд – Разград с влязъл в
сила съдебен акт.
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Проверката на спрените въззивни гр. дела през 2019г.и 2020г. по
съдии, установи следното:

Въззивни гр. дела, по които производството е спирано през 2019 г. са
общо 2 бр., по съдии както следва:

Съдия Рая П. Йончева- 1 бр.
Съдия Ирина М. Ганева- 1 бр.
Въззивни гр. дела, по които производството е спирано през 2020 г. са

общо 6 бр., по съдии както следва:
Съдия Анелия М. Йорданова - 1 бр.
Съдия Рая П. Йончева- 2 бр.
Съдия Валентина Димитрова - 1 бр.
Съдия Ирина М. Ганева - 2 бр.

Информацията по делата е следната:

За 2019г.

Съдия
докладчик

Вид
дело

№ на
делото

Дата на
образуван

е

Дата на
спиране Правно основание за спиране Статус

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ВГД 289/2019 07.10.2019 22.11.2019

Спира производството до влизане в
сила на решението по вгрд №303/2019
на ОС-РАЗГРАД в частта му за
родителските права и режима на лични
отношения.

8.1.2020г. -
въззобновява
Решение №
36/10.3.2020г.

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 116/2019 09.04.2019 20.05.2019

Спира производството до приключване
с влязъл в сила съдебен акт на ГР.Д.
№333/2019г. по описа на РзРС.

16.11.2020 -
въззобновено
14.12.2020 -
прекратено

За 2020г.
Съдия

докладчик
Вид
дело

№ на
делото

Дата на
образуван

е

Дата на
спиране Правно основание за спиране Статус

АНЕЛИЯ
ЙОРДАНОВА ВГД 310/2020 02.12.2020 08.12.2020

 Спира производството до приключване
на дело С-535/20 на Съда на
Европейския съюз.

10.5.2020
Възобновява
производство
то
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РАЯ
ЙОНЧЕВА ВГД 201/2020 04.09.2020 06.11.2020

 Спира производството до постановяване
на влезли в сила съдебни актове по
преписка№165/2020 по описа на АС-
Разград и по ГР.Д. №437/2020 по описа
на КРС.

19.1.2020
Възобновява
Решение
65/29.04.2021

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ВГД 225/2020 25.09.2020 26.10.2020 Спира производството на основание

чл.229,  т.5 ГПК
спряно
24.2.2021

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 196/2020 02.09.2020 16.11.2020  СПИРА производството по делото на

основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК.

11.05.2021
възобновено
7.06.2021
насрочено

ИРИНА
ГАНЕВА ВГД 97/2020 29.05.2020 22.06.2020 Спира съдебното производство на

основание чл.229 ал.1 т.2 ГПК;

Определение
№
260000/7.1.20
21г.
Прекратява
делото

ИРИНА
ГАНЕВА ВГД 174/2020 12.08.2020 02.10.2020

 Спира производството до приключване
на дело С-535/20 на Съда на
Европейския съюз.

 29.04.2021
възобновено
31.05.2021
насрочено

Проверката на спрените търговски дела /без дела по несъстоятелност/
през 2019г.и 2020г. по съдии, установи следното:

Търговски дела, по които производството е спирано през 2019 г. са
общо 5 бр., по съдии както следва:

Съдия ЛАЗАР Й. МИЧЕВ - 1 бр.
Съдия АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА - 3 бр.
Съдия АТАНАС Д. ХРИСТОВ - 1 бр.

Търговски дела, по които производството е спирано през 2020 г. са
общо 8 бр., по съдии както следва:

Съдия РАЯ П. ЙОНЧЕВА- 2 бр.
Съдия ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА - 3 бр.
Съдия ИРИНА М. ГАНЕВА - 1 бр.
Съдия АТАНАС Д. ХРИСТОВ - 2 бр.

Информацията по делата е следната:

За 2019г.

Съдия
докладчик

Вид
дело

№ на
делото

Дата на
образуване

Дата на
спиране Правно основание за спиране Статус
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ЛАЗАР Й.
МИЧЕВ ТД 34/2015 23.06.2015 16.01.2019

Спира производството до решаване
на т. дело № 44 / 2015 г. по описа на
същия съд, с влязъл в сила съдебен
акт.

10.10.2017 -
възобновява
Решение №
51/22.7.2019г.

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 120/2018 27.11.2018 03.07.2019

На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от
ГПК спира производството до
приключване с влязъл в сила
съдебен акт на производството по
нохд № 162/ 19 г. по описа на РС
Исперих

11.7.2019  -
въззобновено
Решение №
66/18.10.2019г.

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 121/2018 27.11.2018 03.07.2019

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от
ГПК спира производството до
приключване с влязъл в сила
съдебен акт на производството по
нохд № 162/ 19 г. по описа на РС
Исперих.

11.7.2019  -
въззобновено
Решение №
67/21.10.2019г.

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 8/2019 06.02.2019 07.10.2019

Спира производството до
представяне на акт на съда по
несъстоятелност на ЗК „Olympic
Insurance Co.Ltd“, предвиждащ
продължаване на производството по
делото, условията при които то да
продължи, включително и относно
лицето, което ще извършва
процесуалните действия от името на
ответника.

Спряно

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ТД 122/2018 27.11.2018 21.05.2019

Спира производството до
приключването на производството
по НОХД № 162/2019г. по описа на
Районен съд – Исперих, с влязъл в
сила съдебен акт, на осн. чл. 229,
ал.1, т.4 ГПК.

10.7.2019г. -
въззобновено
Решение №
73/26.11.2019г.

За 2020г.

Съдия
докладчик

Вид
дело № на делото Дата на

образуване
Дата на
спиране Правно основание за спиране Статус

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ТД 65/2014 05.12.2014 30.01.2020

На осн.чл.229, ал.1, т.4 ГПК спира
производството до приключване
на грд .№176/2014 по опис на
СГС г. с влязъл в сила съдебен
акт.

Спряно
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РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ТД 59/2019 02.12.2019 14.07.2020

Спира производството по до
приключване на образуваното
срещу Стоян Христов ДП №330
Зм-274/2018г. по описа на ОД на
МВР-Разград

Спряно

ВАЛЕНТИНА
П.
ДИМИТРОВА

ТД 31/2020 7.5.2020 24.06.2020

Спира производството на
основание чл.229,ал.1,т.4 от ГПК
дело до приключване с
окончателен съдебен акт на
производството по АНД
№203/2020г. по описа на РС-
Разград.

Определение
№ 113/
30.7.2020г. -
възобновява и
Прекратява
делото

ВАЛЕНТИНА
П.
ДИМИТРОВА

ТД 52/2020 30.7.2020 03.08.2020

Спира производството на
основание чл.229,ал.1,т.4 от ГПК
дело до приключване с
окончателен съдебен акт на
производството по АНД
№203/2020г. по описа на РС-
Разград.

18.1.2021г. -
възобновява
Определение
№ 260006/
1.2.2021г.
Прекратява
делото

ВАЛЕНТИНА
П.
ДИМИТРОВА

ТД 41/2020 12.6.2020 11.11.2020

Спира производството по общо
съгласие на страните за срок от 6
месеца. Спряно

ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 59/2020 3.9.2020 30.09.2020

На основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК
спира производството до
постановяване на влязъл в сила
съдебен акт по ч.т.д. № 60/2020г.
по описа на същия съд.

Определение
133/
30.10.2020 -
Прекратено

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ТД 60/2019 03.12.2019 18.02.2020

Спира производството до
приключване с влязла в сила
присъда, одобрено споразумение,
решение по чл. 378 НПК във вр. с
чл.78а НК или прекратяване на
наказателното производство
водено по досъдебно
производство № 290 ЗМ-
285/2018г. по описа на РУ на МВР
– Кубрат, с вх. № 507/2018 г. по
описа на РП - Кубрат

15.6.2020г. -
възобновява
Решение №
260005/
28.8.2020г.

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ТД 58/2020 20.8.2020 7.12.2020

 Спира производството до
приключване с влязла в сила
присъда, одобрено споразумение,
решение по чл. 378 НПК във вр. с
чл.78а НК или прекратяване на
наказателното производство
водено по досъдебно
производство № 275 ЗМ-78/2020
по описа на РУ на МВР –
Исперих, с вх. № 500/2020 г. по
описа на ОП – Разград.

09.04.2021
възобновено
7.07.2021
насрочено
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Проверката установи, че делата, образувани преди 01.01.2021 г., по
които производството е спряно, към датата на изготвяне на справката -
18.05.2021 г. са общо 21 бр., в това число 13 бр. първоинстанционни гр. дела,
едно въззивно гр. дело и 7 бр. търговски дела, по съдии както следва:

Съдия Анелия Йорданова - 5 бр.
Съдия Рая Йончева - 5 бр.
Съдия Валентина Димитрова - 2 бр.
Съдия Ирина Ганева - 6 бр.
Съдия Атанас Христов - 3 бр.

Информацията за спрените производства по първоинстанционни гр.
дела към датата на справката по съдии е следната:

Съдия-
докладчик

Номер,
година

Дата на
образуване

Дата на
спиране Основание за спиране Възобно-

вяване

Анелия
Йорданова 294/2019   8.10.2019 30.11.2020

Спира производството до приключване
на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз, на основание чл.633
вр. чл.631 ал.1 ГПК.

Анелия
Йорданова 229/2018 10.09.2018 21.01.2019

 на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК
спира производството до приключване с
влязъл в сила съдебен акт на
производството по нохд № 238/ 2018 г.
по описа на РС Исперих.

Анелия
Йорданова 41/2019 06.02.2019 29.03.2021

Спира производството до приключване
на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз, на основание чл.633
вр. чл.631 ал.1 ГПК

Рая Йончева 152/2016 10.06.2016 12.08.2020

Спира производството до приключване
на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз и до влизане в сила
на Присъда №97//3.ХІІ.2015 по НОХД
№ 171/2015г. по опис на ОС-РАЗГРАД
досежно постановеното по чл.253(6)НК
отнемане на имущество, идентично с
претендираното до отнемане по реда на
гражданската конфискация имущество.

Рая Йончева 237/2017 25.09.2017 02.03.2021
Спира производството до приключване
на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз, чл.631 ГПК

Валентина
Димитрова 1/2013 02.01.2013

09.04.2014

06.04.2016г

 На осн. чл.229, ал.1, т.4 ГПК  спира
производството до приключване с
влязло в сила решение по т.д.
№964/2014 г. по описа на Софийски
апелативен съд.

Спира производството на основание
чл.229, ал.1, т. 4 ГПК до приключване с
влязъл в сила окончателен акт на т. д. №
1802/2016г. по описа на СГС.

2.3.2016

-
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Ирина
Ганева 171/2019 29.05.2019 29.09.2020

 Спира производството на основание
чл.631 ГПК до постановяване на
решение на ЕС по отправеното
преюдициално запитване по грд.
№704/2017 г. на СГС.

Ирина
Ганева 270/2017 24.10.2017 15.12.2020

 Спира производството до приключване
на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз

Ирина
Ганева 250/2018 26.09.2018 01.12.2020

 Спира производството до приключване
на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз

Ирина
Ганева 293/2018 08.11.2018 01.12.2020

 Спира производството до приключване
на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз

Ирина
Ганева 154/2019   09.05.2019 27.10.2020

Спира производството до приключване
на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз

Атанас
Христов 329/2014 08.12.2014 03.02.2015

 Спира производството до приключване
на производството по гр.дело
№1688/2014 год. по описа на Варненски
окръжен съд.

Атанас
Христов 176/2017 14.07.2017 01.10.2020

 Спира производството до
приключването на производството по
гр.д. № 135/2016г. по описа на Окръжен
съд – Разград с влязъл в сила съдебен
акт.

Спрени производства по въззивните гр. дела към момента на проверката:

Съдия-
докладчик

№ на делото Дата на
образува
не

Дата на
спиране Основание за спиране Възобновява

не

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА 225/2020 25.09.2020 26.10.2020  Спира производството на основание

на чл.229, т.5 ГПК.
Спрените производства по търговски дела /без дела по

несъстоятелност/ към момента на проверката:

Съдия-
докладчик

Номер на
делото

Дата на
образуване

Дата на
спиране Правното основание за спиране Възобновяв

ане

Анелия
Йорданова 8/2019г. 06.02.2019 07.10.2019

Спира производството до представяне на
акт на съда по несъстоятелност на ЗК
„Olympic Insurance Co.Ltd“, предвиждащ
продължаване на производството по
делото, условията при които то да
продължи, включително и  относно
лицето, което ще извършва
процесуалните действия от името  на
ответника.

Анелия
Йорданова 76/2020 30.11.2020 01.02.2021 Спира производството до приключване с

влязъл в сила съдебен акт в
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производството по образувано ДП
№205/2019г. на РУ на МВР-Исперих.

Рая Йончева 65/2014 05.12.2014 30.01.2020

 На осн.чл.229, ал.1, т.4 ГПК  спира
производството до    приключване на грд
.№176/2014 по опис на СГС г.   с влязъл
в сила съдебен акт.

Рая Йончева 59/2019 02.12.2019 14.07.2020

 Спира производството до приключване
на образуваното срещу С. Х. ДП №330
Зм-274/2018г. по описа на ОД на МВР-
Разград с влязъл в сила съдебен акт.

Валентина
Димитрова 41/2020 12.06.2020 11.11.2020  Спира производството по общо съгласие

на страните за срок от 6 месеца.

Ирина
Ганева 47/2020 19.06.2020 19.01.2021

Спира съдебното производство до
приключване на ДП № 525/2018 г. по
описа на РУ на МВР – Горна Оряховица
или до постановяване на влязла в сила
присъда за повдигнатото обвинение.

Атанас
Христов 69/2020 26.10.2020 10.02.2021

Спира производството по съгласие на
страните, на основание чл. 229,ал.1т.1
ГПК.

Проверката установи:
Т.д.№ 8/2021г. – иск по чл. 380,ал.1 КЗ, съдия – докладчик Анелия

Йорданова. С протоколно определение от 07.10.2019г. производството по
делото е спряно до представяне на акт на съда по несъстоятелност на ЗК
„Olympic Insurance Co.Ltd“, предвиждащ продължаване на производството по
делото, условията при които то да продължи, включително и  относно лицето,
което ще извършва процесуалните действия от името  на ответника.
Определението не е обжалвано. Последното разпореждане по делото е от
05.11.2020г. и с него съдът е указал да се изпрати съобщение на ищеца чрез
пълномощника му в едноседмичен срок да отговори прието ли е предявеното
вземане, предмет на правния спор, в откритото производство по
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несъстоятелност по отношение на ответника ЗК Олимпик АД Никозия, Кипър
и дали е налице произнасяне от синдика. В отговор с писмо от 04.12.2020г.
съдът е уведомен, че вземането е предявено, но не е прието от органа по
несъстоятелност към този момент.

Гр.д. №  229/2018г. е образувано на 10.09.2018г., с докладчик Анелия
Йорданова. С определение от 21.01.2019г. производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен
акт на производството по НОХД № 238/ 2018 г. по описа на РС -  Исперих. По
делото са приложени деловодни разпечатки за движението на
преюдициалното наказателно дело по описа на РС-Исперих. От тях е видно, че
са правени периодични проверки през период от 1-3 месеца за статуса на
обуславящото дело, последната от които е от 15.03.2021г. След тази дата до
датата на проверката 03.06.2021г. в кориците на делото не се съдържат данни
дали същото е докладвано на съдията - докладчик и дали са отпаднали
пречките за движението му.

Гр.д.№ 152/2016г. – искова молба по чл.74 ЗОПДНПИ, съдия –
докладчик Рая Йончева. В о.с.з. на 07.07.2020г. съдебното дирене е
приключило, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. В срока за произнасяне, без да е отменен хода по същество, с
определение в з.з. от 12.08.2020г. производството по делото е спряно до
приключване на дело С-319/19 на Съда на Европейския съюз и до влизане в
сила на присъда № 97/3.ХІІ.2015г. по НОХД № 171/2015г. по опис на ОС-
Разград досежно постановеното по чл.253, ал.6 НК отнемане на имущество,
идентично с претендираното до отнемане по реда на гражданската
конфискация имущество. По делото се съдържат деловодни разпечатки за
движение на наказателното производство през два месеца, последното от
които е от 11.01.2021г. и за статуса на дело С-319/19 на Съда на Европейския
съюз от 17.03.2021г.

Т.д.№ 59/2019г. – иск по чл. 432 КЗ, съдия – докладчик Рая Йончева. С
определение от 14.07.2020г. съдът е спрял производството до приключване на
образуваното срещу С. Х. ДП №330 Зм-274/2018г. по описа на ОД на МВР-
Разград с влязъл в сила съдебен акт. Определението е обжалвано с частна
жалба и потвърдено от въззивен състав на АпС-Варна.С писмо от 17.03.2021г.
е изискана справка, в отговор на което е видно, че има постъпили жалби срещу
постановената присъда и същата не е влязла в сила. След 22.03.2021г. до
момента на проверката 03.06.2021г. по делото не се съдържат данни дали
същото е докладвано на съдията – докладчик и какво е движението на
наказателното производство.

Гр.д.№250/2018г. – искова молба по чл.74 ЗОПДНПИ, съдия –
докладчик Ирина Ганева. С определение от 01.12.2020г. производството по
делото е спряно  до приключване на дело С-319/19 на Съда на Европейския
съюз. След тази тази дата до датата на проверката 03.06.2021г. в кориците на
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делото не се съдържат данни за статуса на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз.

Гр.д.№154/2020г. – искова молба по чл.74 ЗОПДНПИ, съдия –
докладчик Ирина Ганева. С определение от 27.10.2020г. производството по
делото е спряно до приключване на дело С-319/19 на Съда на Европейския
съюз. След тази дата до датата на проверката 03.06.2021г. в кориците на
делото не се съдържат данни за статуса на дело С-319/19 на Съда на
Европейския съюз.

Гр.д.№ 1/2013г. – иск по чл. 108 ЗС, на доклад на съдия Христов.
Производство е спряно с определение от 09.04.2014г. поради висящ
преюдициален спор, възобновено с определение от 02.03.2016г. и с
определение от 06.04.2016г. отново е спряно на основание чл.229, ал.1, т. 4
ГПК до приключване с влязъл в сила окончателен акт на т. д. № 1802/2016г. по
описа на СГС. Приложени са периодични разпечатки за движението на
преюдициалния спор, последната от които е от 16.03.2021г. и след тази дата до
датата на проверката 03.06.2021г. в кориците на делото не се съдържат данни
дали същото е докладвано на съдията - докладчик и дали са отпаднали
пречките за движението му.

Гр.д.№ 329/2014г. – иск по чл. 226 и сл. КЗ, на доклад на съдия
Христов. С определение от 03.02.2015г. съдът е спрял производството до
приключване на производството по гр.дело №1688/2014 год. по описа на
Варненски окръжен съд. По делото са прилагани  периодично разпечатки за
движение на преюдициалното дело, последата от които е от 28.05.2021г. Няма
данни да са отпаднали пречките за движение на спора.

          КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на спрените първоинстанционни и въззивни граждански и

търговски дела установи, че същите са образувани и разпределяни в деня на
постъпване на исковата молба или на въззивната жалба в съда, съобразно
изискванията на ПАС. По всички проверени дела е приложен протокол за
избор на докладчик.

Разпоредителни заседания са провеждани в кратки срокове, размяната
на книжата е извършвана експедитивно. Съдът е изследвал служебно
преюдициалния характер и при основание е постановявал мотивирано спиране
на делото. По едно от делата производството е спряно след съдебното
заседание, в което е бил даден ход по същество и делото е обявено за
решаване, без да е постановено определение за отмяна хода по същество. Част
от спрени дела през предходните години са възобновени след отпадане на
пречката за движението им.

Спрените производства са администрирани през различни интервали от
време, като по част от делата не се съдържат данни дали са докладвани от
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съдебните служители на съдия-докладчика ежемесечно, в изпълнение на
задължението им по чл. 38,т.10 ПАС.

                   Отсрочени цели съдебни заседания

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 70 бр. цели съдебни заседания, по съдии както следва:

Съдия АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА - 0 бр. за 2019 г.; 15 бр. за 2020 г.;
Съдия РАЯ П. ЙОНЧЕВА - 0 бр. за 2019 г.; 13 бр. за 2020 г.;
Съдия ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА - 0 бр. за 2019 г.; 8 бр. за 2020 г.;
Съдия ИРИНА М. ГАНЕВА - 0 бр. за 2019 г.; 19 бр. за 2020 г.;
Съдия АТАНАС Д. ХРИСТОВ - 0 бр. за 2019 г.; 15 бр. за 2020 г.;

Информацията за отсрочените цели съдебни заседания, по съдии за
съответните години, е следната:

за 2019 г.  - няма

за 2020г.

Съдия
докладчик

Вид
дело

Номер,
година

Дата на
образуване

Дата на акта
за

отсрочване

Дата на
отсроче-
ното с.з.

Причините за отсрочване
Дата на

следващот
о с.з.

статус

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 1/2020 7.1.2020 16.3.2020 30.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 27.4.2020 Свършило 23.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 1/2020 7.1.2020 8.4.2020 27.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
1.6.2020 Свършило 23.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 28/2020 12.2.2020 16.3.2020 13.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 17.7.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 28/2020 12.2.2020 8.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
8.6.2020 Свършило 17.7.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 29/2019 28.6.2019 16.3.2020 13.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
18.5.2020 Свършило 28.5.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 294/2019 8.10.2019 8.4.2020 27.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
15.6.2020 Спряно 30.11.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 32/2020 17.2.2020 11.3.2020 16.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 13.4.2020 Свършило 15.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 32/2020 17.2.2020 16.3.2020 13.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 15.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 32/2020 17.2.2020 8.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
8.6.2020 Свършило 15.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 4/2020 14.1.2020 11.3.2020 16.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 13.4.2020 Свършило 3.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 4/2020 14.1.2020 16.3.2020 13.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 3.6.2020
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АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ТД 4/2020 14.1.2020 8.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
1.6.2020 Свършило 3.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 59/2020 10.3.2020 16.3.2020 13.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 15.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ВГД 59/2020 10.3.2020 8.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
8.6.2020 Свършило 15.6.2020

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА ГД 8/2020 22.1.2020 16.3.2020 30.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
18.5.2020 Свършило 6.8.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 157/2018 20.6.2018 12.3.2020 16.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 30.3.2020 Свършило 23.6.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 157/2018 20.6.2018 16.3.2020 30.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
27.4.2020 Свършило 23.6.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 157/2018 20.6.2018 10.4.2020 27.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
1.6.2020 Свършило 23.6.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ГД 17/2020 30.1.2020 10.4.2020 15.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
27.5.2020 Свършило 25.6.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ГД 192/2019 20.6.2019 12.3.2020 18.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 8.4.2020 Свършило 6.10.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ГД 192/2019 20.6.2019 16.3.2020 8.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
13.5.2020 Свършило 6.10.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ГД 192/2019 20.6.2019 10.4.2020 13.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
3.6.2020 Свършило 6.10.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ГД 233/2019 2.8.2019 10.4.2020 22.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
3.6.2020 Свършило 14.10.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 24/2020 7.2.2020 12.3.2020 16.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 30.3.2020 Свършило 3.7.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 24/2020 7.2.2020 16.3.2020 30.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
27.4.2020 Свършило 3.7.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 24/2020 7.2.2020 10.4.2020 27.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
1.6.2020 Свършило 3.7.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ГД 268/2019 16.9.2019 10.4.2020 15.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
3.6.2020 Свършило 17.8.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 365/2019 27.12.2019 12.3.2020 16.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 30.3.2020 Свършило 23.6.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 365/2019 27.12.2019 16.3.2020 30.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 23.6.2020

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ ВГД 365/2019 27.12.2019 10.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
1.6.2020 Свършило 23.6.2020

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 27/2020 11.2.2020 12.3.2020 16.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 30.3.2020 Свършило 3.7.2020

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 27/2020 11.2.2020 16.3.2020 30.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 3.7.2020

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 27/2020 11.2.2020 9.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
22.6.2020 Свършило 3.7.2020

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 31/2020 13.2.2020 12.3.2020 16.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 13.4.2020 Свършило 29.6.2020

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 31/2020 13.2.2020 16.3.2020 13.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19 11.5.2020 Свършило 29.6.2020

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 31/2020 13.2.2020 9.4.2020 11.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
15.6.2020 Свършило 29.6.2020

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 52/2020 25.2.2020 16.3.2020 30.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
11.5.2020 Свършило 29.6.2020

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА ВГД 52/2020 25.2.2020 9.4.2020 11.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
15.6.2020 Свършило 29.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 18/2020 31.1.2020 12.3.2020 16.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 13.4.2020 Свършило 8.6.2020
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ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 18/2020 31.1.2020 16.3.2020 13.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
11.5.2020 Свършило 8.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 18/2020 31.1.2020 9.4.2020 11.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
9.6.2020 Свършило 8.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 198/2019 28.6.2019 16.3.2020 31.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
5.5.2020 Свършило 6.7.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 198/2019 28.6.2019 9.4.2020 5.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
9.6.2020 Свършило 6.7.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 309/2019 23.10.2019 16.3.2020 30.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 17.7.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 309/2019 23.10.2019 9.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
15.6.2020 Свършило 17.7.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 351/2019 12.12.2019 12.3.2020 17.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 14.4.2020 Свършило 12.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ГД 351/2019 12.12.2019 9.4.2020 14.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
9.6.2020 Свършило 12.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 45/2019 3.9.2019 12.3.2020 24.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 14.4.2020 Свършило 30.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 45/2019 3.9.2019 9.4.2020 14.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
16.6.2020 Свършило 30.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 50/2020 21.2.2020 16.3.2020 6.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
11.5.2020 Свършило 19.10.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 50/2020 21.2.2020 9.4.2020 11.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
15.6.2020 Свършило 19.10.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 7/2020 23.1.2020 10.4.2020 21.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
10.6.2020 Свършило 18.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 9/2019 14.2.2019 13.3.2020 24.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 21.4.2020 Свършило 24.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ТД 9/2019 14.2.2019 9.4.2020 21.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
16.6.2020 Свършило 24.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 9/2020 22.1.2020 12.3.2020 23.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 13.4.2020 Свършило 11.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 9/2020 22.1.2020 16.3.2020 13.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 11.6.2020

ИРИНА М.
ГАНЕВА ВГД 9/2020 22.1.2020 9.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
8.6.2020 Свършило 11.6.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 260/2019 9.9.2019 12.3.2020 24.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 7.4.2020 Свършило 9.7.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 260/2019 9.9.2019 16.3.2020 7.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
28.4.2020 Свършило 9.7.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 260/2019 9.9.2019 10.4.2020 28.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
9.6.2020 Свършило 9.7.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 304/2019 18.10.2019 10.4.2020 12.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
16.6.2020 Свършило 15.7.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 308/2018 6.12.2018 13.3.2020 24.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 14.4.2020 Свършило 7.9.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ГД 308/2018 6.12.2018 10.4.2020 14.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
16.6.2020 Свършило 7.9.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ТД 39/2019 16.8.2019 12.3.2020 17.3.2020 Заповед № РД-14-53 от

11.03.2020г Covid 19 31.3.2020 Свършило 31.8.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ТД 39/2019 16.8.2019 16.3.2020 31.3.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
28.4.2020 Свършило 31.8.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ТД 39/2019 16.8.2019 10.4.2020 28.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
16.6.2020 Свършило 31.8.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ВГД 56/2020 6.3.2020 16.3.2020 6.4.2020 Заповед № РД-14-55 от

16.03.2020г Covid 19
4.5.2020 Свършило 3.7.2020
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РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ВГД 56/2020 6.3.2020 10.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
8.6.2020 Свършило 3.7.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ВГД 62/2020 12.3.2020 10.4.2020 27.4.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
15.6.2020 Свършило 29.6.2020

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА ВГД 64/2020 13.3.2020 10.4.2020 4.5.2020 Заповед № РД-14-62 от

8.04.2020г Covid 19
22.6.2020 Свършило 29.7.2020

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката установи, че в Окръжен съд – Разград, причините за

отсрочване на цели съдебни заседания са обективни, главно поради обявеното
в Република България извънредно положение заради пандемията от Cоvid -19.

Отводи на съдии за 2019г. и 2020г.

Обобщената информация за периода на проверката е следната:
За 2019 г. са направени общо 41 отводи, а за 2020 г.  - 10 бр. отводи, по

съдии както следва:
Съдия Лазар Мичев -  отводи по 2  бр.  дела за 2019 г.;  по 0  бр.  дела за

2020 г.;
Съдия Анелия Йорданва - отводи по 12 бр. дела за 2019 г.; по 3 бр. дела

за 2020 г.;
Съдия Емил Стоев - отводи по 3 бр. дела за 2019 г.; по 0 бр. дела за

2020 г.;
Съдия Рая Йончева -  отводи по 5  бр.  дела за 2019  г.;  по 1  бр.  дела за

2020 г.;
Съдия Валентина Димитрова - отводи по 1 бр. дела за 2019 г.; по 3 бр.

дела за 2020 г.;
Съдия Ирина Ганева- отводи по 5 бр. дела за 2019 г.; по 1 бр. дела за

2020 г.;
Съдия Теодора Нейчева - отводи по 3 бр. дела за 2019 г.; по 0 бр. дела

за 2020 г.;
Съдия Атанас Христов - отводи по 7 бр. дела за 2019 г.; по 2 бр. дела за

2020 г.;
Мл. съдия Ангел Ташев - отводи по 3 бр. дела за 2019 г.; по 0 бр. дела

за 2020г.;

В съда се води регистър на отводите, считано от месец 05.2014 г. за
който отговаря съдебния служител Д       В          Д        .

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:

В.гр.д. № 61/2019г. е образувано и разпределено на 19.02.2019г. на
доклад на съдия Йорданова по въззивна жалба срещу решение на РС-Разград.
С определение в същия ден съдия Йорданова се е отвела от разглеждане на
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делото, на основание чл. 22. ал. 1, т. 2 ГПК, поради роднински връзки с
пълномощник на страна по делото. Видно от приложения протокол за избор на
докладчик, делото е преразпределено на съдия Йончева на 21.02.2019г., а с
определение от следващия ден, тричленен състав е докладвал въззивната
жалба и е насрочил делото в о.з. на 25.03.2019г.

Гр.д. № 49/2019г. е образувано и разпределено на 10.10.2019г. по иск с
правна квалификация чл. 415, ал. 1, във вр. с чл. 422 ГПК, на доклад на съдия
Йончева. С определения от 11.10.2019г., 18.10.2019г. 21.10.2019г. и
22.10.2019г. всички съдии са се отвели от разглеждане на делото, на основание
чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за колегиални отношения с ответника. С
определение от 22.10.2019г. производството е прекратено и делото е
изпратено в АС-Варна за определяне на друг компетентен съд за
разглеждането му.

Гр.д. № 72/2019г. е образувано и разпределено на 06.03.2019г. по иск по
ЗОДОВ, на доклад на съдия Димитрова. С определения от 06.03.2019г.,
08.03.2019г. 12.03.2019г., 14.03.2019г. и 18.03.2019г. всички съдии са се отвели
от разглеждане на делото, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
колегиални отношения със съдията, постановил решението, въз основа на
което е подаден настоящия иск. С определение от 20.03.2019г. производството
е прекратено и делото е изпратено в АС-Варна за определяне на друг
компетентен съд за разглеждането му.

В.гр.д. № 248/2019г. е образувано и разпределено на 28.08.2019г. по
частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, на доклад на съдия Ганева.
С определения от 17.09.2019г., 19.09.2019г. 20.09.2019г. и 24.09.2019г. всички
съдии са се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6
ГПК, с мотиви за колегиални отношения с дъщерята на жалбоподателя. С
определение от 25.09.2019г. производството е прекратено и делото е
изпратено в АС-Варна за определяне на друг компетентен съд за
разглеждането му.

В.гр.д. № 110/2019г. е образувано и разпределено на 04.04.2019г. по
жалба срещу решение на РС-Разград, на доклад на мл. съдия Ташев. С
определения от 09.04.2019г., 11.04.2019г. 15.04.2019г. и 17.04.2019г. всички
съдии са се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6
ГПК, с мотиви за колегиални отношения с дъщерята на жалбоподателя. С
определение от 18.04.2019г. производството е прекратено и делото е
изпратено в АС-Варна за определяне на друг компетентен съд за
разглеждането му.

Гр.д. № 32/2020г. е образувано и разпределено на 14.05.2020г. по
обективно кумулативно съединени искова с правна квалификация чл. 226
КЗ/отм. Във вр. с чл. 45 и чл. 86 ЗЗД, на доклад на съдия Йончева. С
разпореждане от 15.05.2020г. съдия Йончева се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за приятелски отношения
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с ищеца. Видно от приложения протокол от случайно разпределение на
докладчик, делото е преразпределено на 18.05.2020г. на доклад на съдия
Йорданова, която на следващия ден е постановила разпореждане по чл. 367
ГПК.

В.гр.д. № 243/2020г. е образувано и разпределено на 16.10.2020г. по
жалба срещу решение на РС-Разград, на доклад на мл. съдия Ганева. С
определения от 16.10.2020г., 19.10.2020г. и 21.10.2020г. всички съдии са се
отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви
за предходно произнасяне по същия спор. С определение от 26.10.2020г.
производството е прекратено и делото е изпратено в АС-Варна за определяне
на друг компетентен съд за разглеждането му.

Гр.д. № 32/2020г. е образувано и разпределено на 04.11.2020г. по частна
жалба срещу определение на РС-Разград, на доклад на съдия Димитрова. С
разпореждане от 05.01.2020г. съдия Йончева се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за приятелски отношения
с ответника. Видно от приложения протокол от случайно разпределение на
докладчик, делото е преразпределено на 05.11.2020г. на доклад на съдия
Йорданова, която с разпореждане от 12.11.2020г. е оставила частната жалба
без движение.

КОНСТАТАЦИИ:
От извършената проверка се установи сравнително малък брой дела, по

които съдът се е отвел от разглеждане на спора през проверявания период.
Всички направени отводи са мотивирани. Съдът се е отвеждал поради
предходно произнасяне по същия спор със същите страни, както и заради
семейни, приятелски или колегиални отношения с някоя от страните. По
делата има приложени протоколи, от които е видно, че делото е разпределяно
на случаен принцип след отвеждането на докладчика и/или състава. По голяма
част от делата всички съдии са се отвели от разглеждане на делото, поради
колегиални отношения с пълномощник  или роднина на страна по делото. В
случаите, в които всички съдии от ОС-Разград са се отвели от разглеждане на
делото, производството е прекратено в същия ден или в рамките до пет дни и
делото е изпращано в АС-Варна за определяне на друг компетентен съд за
разглеждането му. Не бе констатирано  немотивирано отвеждане от
разглеждане на съдебните спорове или забавяне на съдопроизводството въз
основа направените от съда отводи.

Граждански и търговски дела с отменен ход по същество

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

Общо дела 3 бр. за 2019г. и 3 бр. за 2020г., по съдии, са както следва:
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Съдия Анелия М. Йорданова - 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая П. Йончева - 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.
Съдия Валентина Димитрова- 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина М. Ганева - 1 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;

Първоинстанционни гр. дела за 2019 г.

Съдия
докладчик Номер/Година Дата на

образуване Дата на
с.з. по
същество

Дата на
определението
за отмяна хода
по същество

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или дата на
постановяване на с. акт и/или
дата на обявяване на съдебното
решение

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА 37/2019 4.2.2019 9.12.2019 27.12.2019 17.2.2020 Обявено за решаване

Решение № 28/24.2.2020г.

Първоинстанционни гр. дела с ОХС за 2020 г. – няма.

Въззивни гр. дела за 2019 г.

Съдия
докладчик Номер/Година Дата на

образуване Дата на
с.з. по
същество

Дата на
определението
за отмяна хода
по същество

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или дата на
постановяване на с. акт и/или
дата на обявяване на съдебното
решение

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА 293/2019 8.10.2019 25.11.2019 13.12.2019 17.1.2020 Обявено за решаване

Решение № 60/7.5.2020г.

Въззивни гр. дела за 2020г.

Съдия
докладчик Номер/Година Дата на

образуване Дата на с.з.
по
същество

Дата на
определение
то за отмяна
хода по
същество

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или дата
на постановяване на с. акт
и/или дата на обявяване на
съдебното решение

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА 144/2020 17.7.2020 14.9.2020 13.10.2020

30.11.2020 отменено
2.2.2021г. Обявено за решаване
Решение № 260002/23.2.2021г.

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА 148/2020 22.7.2020 17.8.2020 24.8.2020

5.10.2020 Обявено за
решаванеРешение №
260029/16.10.2020г.
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АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА 20203300500198 06.11.2020 26.10.2020 6.11.2020

07.12.2020 Обявено за
решаване
Решение 152 / 22.12.2020

Търговски дела, в т.ч. и дела по несъстоятелност, за 2019 г.

Съдия
докладчик Номер/Година Дата на

образуване
Дата на
с.з. по
същество

Дата на
определението
за отмяна хода
по същество

Съдебен акт и дата на насрочване
в с.з. или дата на постановяване
на с. акт и/или дата на обявяване
на съдебното решение

ИРИНА М.
ГАНЕВА 95/2018 8.10.2018 14.5.2019 28.5.2019

2.7.2019., отсрочено
17.9.2019г. Обявено за решаване
Решение № 61/19.9.2019г.

Търговски дела, в т.ч. и дела по несъстоятелност с ОХС за 2020г. –
няма.

На случаен принцип бяха проверени следните дела с отменен ход по
същество:

Гр.д. № 37/2019г. е образувано и разпределено на 04.02.2019г. по искане
с правна квалификация чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ/отм./, на доклад на съдия
Йорданова. В проведеното на 09.12.2019г. делото е обявено за решаване. С
определение в з.з. на 27.12.2019г. съдът е констатирал, че делото е останало
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с
което е даден ход по същество, насрочил е о.с.з. за 17.02.2020г. и е дал
указания на ответника. В това съдебно заседание е приключило съдебното
дирене и делото е обявено за решаване.

В.гр.д. № 293/2019г. е образувано и разпределено на 08.10.2019г. по
жалба срещу решение на РС-Разград, на доклад на съдия Йончева. В
проведеното на 25.11.2019г. открито съдебно заседание е приключило
съдебното дирене, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С определение в з.з. на 13.12.2019г. е
констатирано, че районният съд не е изпълнил процедурата по чл. 34 ЗН,
отменено е протоколното определение, с което е даден ход по същество и
делото е насрочено в о.с.з. за 17.01.2020г. В това съдебно заседание е
приключило съдебното дирене и делото е обявено за решаване.

В.гр.д. № 144/2020г. е образувано и разпределено на 17.07.2020г. по
жалба срещу решение на РС-Разград, на доклад на съдия Димитрова. В
проведеното на 14.09.2020г. открито съдебно заседание е приключило
съдебното дирене, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. С
определение в з.з. на 13.10.2020г. съдът е констатирал, че делото е останало
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неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с
което е даден ход по същество и е насрочил о.с.з. за 30.11.2020г., отсрочено за
02.02.2021г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване.

В.гр.д. № 198/2020г. е образувано и разпределено на 03.09.2020г. по
жалба срещу решение на РС-Разград, на доклад на съдия Йорданова. В
проведеното на 26.10.2020г. открито съдебно заседание е приключило
съдебното дирене, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. С
определение в з.з. на 06.11.2020г. съдът е констатирал, че е налице основание
за отвод по отношение на член на състава, отвел до е от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, с мотив за произнасяне по спора,
въз основа на който е сезиран настоящия състав, отменил е протоколното
определение, с което е даден ход по същество и делото е докладвано за
разпределяне на друг член на състава. С определение от 10.11.2020г. делото е
насрочено в о.с.з. за 07.12.2020г. В това съдебно заседание делото е обявено за
решаване.

В.гр.д. № 148/2020г. е образувано и разпределено на 22.07.2020г. по
жалба срещу решение на РС-Разград, на доклад на съдия Йончева. В
проведеното на 17.08.2020г. открито съдебно заседание е приключило
съдебното дирене, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. С
определение в з.з. на 24.08.2020г. съдът е констатирал, че делото е останало
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с
което е даден ход по същество, назначил е съдебно-оценъчна експертиза и е
насрочил о.с.з. за 05.10.2020г., в което делото е обявено за решаване.

Т.д. № 95/2019г. е образувано и разпределено на 08.10.2019г. по иск с
правно основание чл. 422 ГПК, на доклад на съдия Ганева. В проведеното на
14.05.2019г. съдебно заседание, делото е обявено за решаване. С определение
в з.з. на 28.05.2019г. съдът е констатирал, че делото е останало неизяснено от
фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което е даден ход
по същество, поставил е допълнителна задача на вещото лице и е насрочил
о.с.з. за 02.07.2019г., отложено по молба на вещото лице за 17.09.2019г. В това
съдебно заседание е приключило съдебното дирене и делото е обявено за
решаване.

КОНСТАТАЦИИ:
Делата, по които е постановена отмяна на хода по същество през

проверявания период не са значителен брой и не сочат тревожна тенденция.
При по-голяма част от делата ходът е отменен заради необходимост от
допълнително изясняване на делото от фактическа страна. При едно от
проверените дела, съдът е констатирал наличие на обстоятелства за отвод на
член на състава, а в друг случай е установил, че не е изпълнена процедурата
по чл. 34 ЗН. Наблюдава се бързина в производствата след отмяната на хода
по същество като при всички дела е приключило съдебното дирене и същите
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са обявени за решаване в следващото открито съдебно заседание. Не бяха
констатирани нарушения и забава при проверката на този вид дела.

Частни производства, образувани
през 2019г. и 2020г.

Частни гр. дела, образувани по частни жалби по реда на чл. 413,
ал.2 ГПК, чл. 418, ал.4 от ГПК и чл. 419, ал.1 ГПК.

Частни жалби по реда на чл. 413, ал.2 ГПК, чл. 418, ал.4 от ГПК и
чл. 419, ал.1 ГПК, са както следва:

За 2019 г. общ брой дела в ОС – Разград – 14 бр.
За 2020 г. общ брой дела в ОС – Разград – 70 бр.
        Данните по съдии са следните:
Съдия Лазар Й. Мичев - 1 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Анелия М. Йорданова - 4 бр. за 2019 г.; 15 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая П. Йончева - 2 бр. за 2019 г.; 12 бр. за 2020 г.;
Съдия Валентина Димитрова - 3 бр. за 2019 г.; 13 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина М. Ганева - 2 бр. за 2019 г.; 13 бр. за 2020 г.;
Съдия Атанас Д. Христов - 1 бр. за 2019 г.; 17 бр. за 2020 г.;
Мл. съдия Ангел П. Ташев- 1 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;

Проверени бяха:
Ч.гр.д. № 248/2019г. е образувано и разпределено на 28.08.2019г. по

въззивна частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, за издаване на
заповед за изпълнение, депозирана в същия ден. Разпределено е на доклад на
съдия Йончева и по делото е приложен протокол от случайно разпределение и
разпореждане за образуване. С разпореждания от 17.09.2019г., 19.09.2019г.,
20.09.2019г. и 24.09.2019г. всички съдии са се отвели от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за колегиални отношения
с жалбоподателя.

Ч.гр.д. № 151/2020г. е образувано и разпределено на 23.07.2020г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, за издаване на
заповед за изпълнение, депозирана в същия ден. Разпределено е на доклад на
съдия Йорданова и по делото е приложен протокол от случайно разпределение
и разпореждане за образуване. С определение от 31.07.2020г. е тричленен
състав е обезсилил обжалваното разпореждане.

Ч.гр.д. № 46/2019г. е образувано и разпределено на 12.02.2019г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, за издаване на
заповед за незабавно изпълнение, депозирана в същия ден. Разпределено е на
доклад на съдия Йончева и по делото е приложен протокол от случайно
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разпределение и разпореждане за образуване. С определение от 13.02.2019г.
жалбата е оставена без уважение.

Ч.гр.д. № 23/2020г. е образувано и разпределено на 05.02.2020г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, за издаване на
заповед за изпълнение, депозирана в същия ден. Разпределено е на доклад на
съдия Йончева и по делото е приложен протокол от случайно разпределение и
разпореждане за образуване. С определение от 07.02.2020г. е тричленен състав
е потвърдил обжалваното разпореждане.

Ч.гр.д. № 357/2019г. е образувано и разпределено на 16.12.2019г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, за издаване на
заповед за незабавно изпълнение, депозирана в същия ден. Разпределено е на
доклад на съдия Димитрова и по делото е приложен протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване.С определение от 13.01.2020г.
тричленен състав е отменил обжалваното разпореждане с указания и делото е
върнато в РС-Разград за изпълнение на указанията.

Ч.гр.д. № 76/2020г. е образувано и разпределено на 16.04.2020г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, за издаване на
заповед за изпълнение, депозирана в същия ден. Разпределено е на доклад на
съдия Димитрова и по делото е приложен протокол от случайно
разпределение и разпореждане за образуване. С определение от 21.04.2020г.
тричленен състав е оставил частната жалба без уважение.

Ч.гр.д. № 358/2019г. е образувано и разпределено на 17.12.2019г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане за издаване на заповед за
незабавно изпълнение, постановено от РС-Разград, депозирана в същия ден.
Разпределено е на доклад на съдия Ганева и по делото е приложен протокол от
случайно разпределение и разпореждане за образуване. С определение от
15.01.2020г. тричленен състав е обезсилил обжалваното разпореждане и е
прекратил производството.

Ч.гр.д. № 81/2020г. е образувано и разпределено на 23.04.2020г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, за издаване на
заповед за изпълнение, депозирана в същия ден. Разпределено е на доклад на
съдия Ганева и по делото е приложен протокол от случайно разпределение и
разпореждане за образуване. С определение от 27.04.2020г. тричленен състав е
оставил частната жалба без уважение.

Ч.гр.д. № 118/2019г. е образувано и разпределено на 10.04.2019г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане на РС-Разград, за издаване на
заповед за изпълнение, депозирана в същия ден. Разпределено е на доклад на
съдия Христов и по делото е приложен протокол от случайно разпределение и
разпореждане за образуване. С определение от 19.04.2019г. тричленен състав е
отменил обжалваното разпореждане, дал е указания и е върнал делото на
първоинстанционния съд за изпълнението им.
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Ч.гр.д. № 109/2020г. е образувано и разпределено на 15.06.2020г. по
въззивна частна жалба срещу разпореждане за издаване на заповед за
незабавно изпълнение, постановено от РС-Разград. Жалбата е депозирана в
същия ден. Делото е разпределено на доклад на съдия Христов и е приложен
протокол от случайно разпределение и разпореждане за образуване. С
определение от 24.06.2020г. тричленен състав е оставил частната жалба без
уважение.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на въззивни частни граждански дела по чл. 413, ал. 2

ГПК,  чл.  418,  ал.  4  ГПК и чл.  419,  ал.  1  ГПК не се установи противоречива
практика при разглеждане на спора или нарушения при образуването и
движението на този вид производства. Всички дела са образувани в деня на
депозиране на частната жалба. Проверката установи, че съдът се е произнасял
своевременно с определение - един, два дни до седмица след образуване на
делото, а по изключение след две седмици, месец.

Частни  гр. дела, образувани по възражение по реда на чл. 423, ал.1
ГПК срещу определения на първоинстанционния съд,

по реда на чл. 396 ГПК

За 2019 г. общ брой дела в ОС – Разград – 5 бр.
За 2020 г. общ брой дела в ОС – Разград – 2 бр.
        Данните по съдии са следните:
Съдия Анелия М. Йорданова - 0 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина М. Ганева - 3 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Атанас Д. Христов - 2 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;

Проверени бяха:
Ч.гр.д. № 179/2019г. е образувано и разпределено на 06.06.2019г. по

възражение срещу Заповед за изпълнение на РС-Кубрат, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Христов и по делото са приложени
протокол от случайно разпределение и разпореждане за образуване. С
определение от 10.06.2019г. тричленен състав е върнал възражението на
първоинстанционния съд за надлежното му администриране.

Ч.гр.д. № 237/2019г. е образувано и разпределено на 05.08.2019г. по
възражение срещу Заповед за изпълнение на РС-Кубрат, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Христов и по делото са приложени
протокол от случайно разпределение и разпореждане за образуване. С
определение от 16.09.2019г. тричленен състав е приел възражението и е
обезсилил издадените заповед за изпълнение и изпълнителен лист.
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Ч.гр.д. № 236/2019г. е образувано и разпределено на 05.08.2019г. по
възражение срещу Заповед за изпълнение на РС-Кубрат, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Ганева и по делото са приложени
протокол от случайно разпределение и разпореждане за образуване. С
определение от 10.09.2019г. тричленен състав е приел възражението и е
обезсилил издадените заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 280/2019г. е образувано и разпределено на 26.09.2019г. по
възражение срещу Заповед за изпълнение на РС-Разград, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Ганева и по делото са приложени
протокол от случайно разпределение и разпореждане за образуване. С
определение от 30.09.2019г. тричленен състав е прекратил производството и е
върнал възражението на първоинстанционния съд за надлежното му
администриране.

Ч.гр.д. № 350/2019г. е образувано и разпределено на 11.12.2019г. по
възражение срещу Заповед за изпълнение на РС-Разград, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Ганева и по делото са приложени
протокол от случайно разпределение и разпореждане за образуване. С
определение от 16.12.2019г. е насрочено о.с.з. за 20.01.2020г. С определение от
09.01.2020г. тричленен състав е оставил без разглеждане възражението като
подадено след срока по чл. 423, ал. 1 ГПК и е отменил определението си, с
което е насрочил делото в о.с.з.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на ч.гр.дела, образувани по възражение по чл. 423, ал. 1 ГПК

установи, че производството по този ред е приключвало в кратки срокове.
Спазван е принципа на случайното разпределение. По този вид дела съдът се е
произнасял с определение в срок от три до пет дни, а в периода на съдебна
ваканция - малко повече от месец. Не се установиха нарушения или
противоречива съдебна практика при разглеждане на спора.

Частни гр. дела, образувани по частни жалби срещу действията на
ЧСИ или ДСИ

За 2019 г. общ брой дела в ОС – Разград – 21 бр.
За 2020 г. общ брой дела в ОС – Разград – 15 бр.
Данните по съдии са следните:
Съдия Анелия М. Йорданова - 4 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая П. Йончева - 3 бр. за 2019 г.; 4 бр. за 2020 г.
Съдия Валентина Димитрова - 3 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина М. Ганева - 4 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Атанас Д. Христов - 3 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
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Мл. съдия Ангел П. Ташев- 4 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;

Проверени бяха:
Ч.в.гр.д. № 8/2019 г. е образувано и разпределено на 14.01.2019г. по

жалба срещу действията на СИС, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Йорданова. С решение от 24.01.2019г. тричленен състав е отменил
постановление за прекратяване на изпълнително дело по описа на СИС при
РС-Разград.

Ч.в.гр.д. № 315/2019 г. е образувано и разпределено на 29.10.2019г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана на 28.10.2019г., докладвано от
съдия Христов. С решение от 18.11.2019г. тричленен състав е отменил
разпореждане по изпълнително дело по описа на ЧСИ, с което е оставено без
уважение възражение по разноските за пропорционална такса, определил е
пропорционалната такса и е оставил жалбата без уважение в останалата част.

Ч.в.гр.д. № 252/2019 г. е образувано и разпределено на 30.08.2019г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Димитрова. С решение от 09.10.2019г. тричленен състав е оставил
жалбата без уважение.

Ч.в.гр.д. № 6/2019 г. е образувано и разпределено на 11.01.2019г. по
жалба срещу действията на СИС, депозирана на 10.01.2019г., докладвано от
съдия Ганева. С решение от 18.01.2019г. тричленен състав е отменил
постановление за прекратяване на изпълнително производство по описа на
СИС при РС-Разград.

Ч.в.гр.д. № 45/2019 г. е образувано и разпределено на 11.02.2019г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в съшия ден, докладвано от
съдия Йончева. С разпореждане от 12.02.2019г. жалбата е оставена без
движение с указания, изпълнени с молба от 25.02.2019г. С определение от
28.02.2019г. жалбата е оставена без разглеждане като недопустима.

Ч.в.гр.д. № 107/2020 г. е образувано и разпределено на 11.06.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Йорданова. С разпореждане от 16.06.2020г. молба от ищеца за
освобождаване от държавни такси е оставена без движение с указания,
изпълнени с молба от 03.07.2020г. С определение от 03.07.2020г. молбата на
ищеца е оставена без уважение. С разпореждане от 10.08.2020г. делото е
докладвано на председателя за определяне на друг член на състава за
докладчик, поради излизането на настоящия докладчик в платен годишен
отпуск. С решение от 11.08.2020г. тричленен състав частично е отменил
постановление за разноски за дължими такси.

Ч.в.гр.д. № 58/2020 г. е образувано и разпределено на 06.03.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Христов. С решение от 10.03.2020г. тричленен състав е оставил без
уважение жалбата и искането за спиране на изпълнението.
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Ч.в.гр.д. № 14/2020 г. е образувано и разпределено на 24.01.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Димитрова. С решение от 05.02.2020г. тричленен състав е потвърдил
постановление за възлагане на недвижим имот, постановено по изпълнително
дело по описа на ЧСИ.

Ч.в.гр.д. № 2/2020 г. е образувано и разпределено на 06.01.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Ганева. С решение от 13.01.2020г. тричленен състав е оставил без
уважение жалбата и искането за спиране на изпълнителните действия.

Ч.в.гр.д. № 22/2020 г. е образувано и разпределено на 04.02.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Йончева. С решение от 07.02.2020г. тричленен състав е оставил без
уважение жалбата.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката установи, че този вид въззивни частни производства са

образувани и разпределяни в деня на подаване на въззивната частна жалба, а в
редки изключения – на следващия ден. По всички дела, съдът се е произнасял
в тричленен съдебен състав, който е постановявал съдебното решение в кратки
срокове - от един ден до девет, десет дни, а в периода на съдебната ваканция -
малко над 1 месец. Не се установи забава в производството по този вид дела.

Частни граждански и частни търговски дела, образувани по реда
на чл. 390 и чл. 396 ГПК

Обезпечения по реда на чл. 390 ГПК за 2019  г.  и 2020  г.  са както
следва:

За 2019 г. общ брой дела – 7, от които уважени молби 5 бр.
За 2020 г. общ брой дела – 5, от които уважени молби 4 бр.
        Данните по съдии са следните:
Съдия Анелия М. Йорданова - 2 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая П. Йончева - 2 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина М. Ганева - 2 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Атанас Д. Христов - 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;

Информацията по дела и съдии е следната:

за 2019 г.
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Съдия
докладчик № на делото

Дата на
подаване

на
молбата

Дата на р.
без

движение
/ако има
такова/

Дата на
постановяване

на акта

Дата на
постановяване
на следващ с.

акт

Резултат от въззивна
инстанция

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА 86/2019 20.3.2019  - 20.3.2019 - -

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА 99/2019 28.3.2019  - 28.3.2019 - -

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА 156/2019 13.5.2019  - 13.5.2019 27.7.2020 -

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА 108/2019 1.4.2019  - 1.4.2019 -

Определение от
5.6.2019г. по ТД
341/2019 АС - Варна
ОСТАВЯ БЕЗ
УВАЖЕНИЕ
предявената частна
жалба

ИРИНА М.
ГАНЕВА 52/2019 18.2.2019  - 18.2.2019 -

ИРИНА М.
ГАНЕВА 204/2019 5.7.2019  - 8.7.2019 -

Определение от
27.8.2019г. по ГД
406/2019 АС- Варна
ПОТВЪРЖДАВА
определение №308 от
08.07.2019 г.

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ 123/2019 15.4.2019 - 15.4.2019 - -

за 2020 г.

Съдия докладчик Номер/Година
Дата на

подаване на
молбата

Дата на р.
без

движение
/ако има
такова/

Дата на
постановя
ване на
акта

Дата на
постановяване
на следващ с.

акт

Резултат от
въззивна

инстанция

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА 51/2020 25.2.2020 - 25.2.2020 - -

АНЕЛИЯ М.
ЙОРДАНОВА 20203300100295 25.11.2020 - 25.11.2020 - -

РАЯ П.
ЙОНЧЕВА 150/2020 23.7.2020 - 23.7.2020 - -

ИРИНА М.
ГАНЕВА 131/2020 3.7.2020 - 3.7.2020 - -

АТАНАС Д.
ХРИСТОВ 20203300100188 24.08.2020 - 24.08.2020 - -

Проверени бяха частни производства с правно основание чл. 390 и сл.
ГПК, избрани на случаен избор, по които информацията относно дата на
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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:

Проверката установи:
Частно гр. дело № 86/2019г. на доклад на съдия Йорданова е

образувано на 20.03.2019г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК.
Разпределено е на същата дата и е докладвано на съдията-докладчик. С
определение в з.з. от 20.03.2019г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез запор върху МПС и банкова сметка на длъжника и е определил 3-
месечен срок за предявяване на иска, от постановяване на определението. На
20.03.2019г. е изпратено съобщение до молителя с копие от определението,
получено на 25.03.2019г. Обезпечителната заповед е издадена на 20.03.2019г.
и по делото се съдържа копие на заповедта.  На 31.05.2019г. по делото е
депозирана молба с доказателство за предявен иск.

Ч.гр.дело №156/2019г. на доклад на съдия Йончева, е образувано и
разпределено на 13.05.2019г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК. С
определение от 13.05.2019г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки и МПС и е определен 3-месечен срок
за предявяване на иска, считано от датата на налагане на обезпечителните
мерки. На 13.05.2019г. е издадена обезпечителна заповед и на същата е
изпратено съобщение до молителя с препис от определението. Обезпечителна
заповед е връчена на 14.05.2019г. С молба от 08.08.2019г. е представено
доказателство за предявен иск. На 16.07.2020г. по делото е депозирана молба
за отмяна на допуснатото опезпечение и с определение от 27.07.2020г.  съдът
частично е отменил допуснатото обезпечение. Определението не е обжалвано
и е влязло в сила на 22.08.2020г.

Ч.гр.д. №204/2019г. на доклад на съдия Ганева. Молбата е подадена на
05.07.2019г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 05.07.209г. съдът е указал на молителя да представи в 7-
дневен срок описаните в молбата доказателства, неприложени към нея. С
молба от 08.07.2019г. са изпълнени указанията и с определение от 08.07.2019г.
съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор мърху
банкови сметки и МПС на длъжника. Определен е тримесечен срок за
предявяване на иска, считано от датата на налагане на обезпечителните мерки.
Обезпечителната заповед е издадена на 08.07.2019г. и е връчена на
09.07.2019г. Копие от обезпечителната заповед се съдържа по делото. По
подадената частна жалба, АпС-Варна е потвърдил определението на
първоинстанционния съд. С молба от 10.10.2019г. е представено
доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д. №295/2020г. на доклад на съдия Йорданова. Молбата е
подадена на 25.11.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
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С определение от 25.11.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане на запор върху банкови сметки и МПС на длъжника. Определен
е тримесечен срок за предявяване на иска, считано от налагане на
обезпечителните мерки.  Обезпечителната заповед е издадена на 25.11.2020г.
и е връчена на 30.11.2020г. Копие от обезпечителната заповед се съдържа по
делото. С молба от 18.02.2021г. е представено доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д. №150/2020г. на доклад на съдия Йончева. Молбата е подадена
на 23.07.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 23.07.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор мърху банкови сметки и МПС на длъжника, както и
възбрана върху недвижим имот. Определен е тримесечен срок за предявяване
на иска, считано от датата на налагане на обезпечителните мерки. На
23.07.2020г. са издадени две обезпечителни заповеди – за запор на б.сметки и
МПС и втората за възбрана на недвижим имот. Определението е връчено на
27.07.2020г. С молба от 27.10.2020г. е представено доказателство за предявен
иск.

Ч.гр.д. № 131/2020г. на доклад на съдия Ганева. Молбата е подадена
на 03.07.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 03.07.2020г. молбата е оставена без уважение. Определението
като необжалвано е влязло в сила на 18.07.2020г.

Ч.гр.д. №188/2020г. на доклад на съдия Христов. Молбата е подадена
на 24.08.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от  24.08.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор мърху банкови сметки и МПС на длъжника. Определен е
тримесечен срок, считано от датата на постановяване на настоящото
определение. На 24.08.2020г. е издадена обезпечителна заповед, връчена на
26.08.2020г. С молба от 23.11.2020г. е представено доказателство за предявен
иск.

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 допуснто едно
изключение, при което съдът първоначално е оставил молбата без движение за
представяне на доказателства в 7-дневен срок. По делата са приложени
протоколи за случаен избор, подписани от председателя на съда. Изследвани
са кумулативно дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от
ГПК. Определян е тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск, съобразно
законоустановения максимален срок по ЗПКОНПИ.

По повечето проверени дела са представени доказателства за предявен
иск в срок, а по молба на молителя съдът в някои случаи е отменял
допуснатото обезпечение. Посочван е срок за предявяване на иска, като е
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определян от кой момент тече този срок – от постановяване на определението
или от датата на налагане на обезпечителните мерки. Практиката на съда е
съобразена с ГПК и с Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк.
д. № 6/2013 г., ОСГТК.

Въззивни частни граждански дела, образувани по частни жалби
срещу определения на първоинстанционния съд, по реда на чл. 396 ГПК

За 2019  г.  общ брой дела –  2,  от които отменени актове на РС -  2бр.,
потвърдени актове на РС - 0 бр.

За 2020 г. общ брой дела – 2, от които отменени актове на РС - 2 бр.,
потвърдени актове на РС - 0 бр.

        Данните по съдии са следните:
Съдия Анелия М. Йорданова - 1 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Валентина Димитрова - 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина М. Ганева - 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.

Проверени бяха ч.гр.дела, образувани по реда на чл. 396 ГПК
/обезпечително производство/, по състави както следва:

Ч.гр.д. № 49/2019г. - молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия-докладчик Йорданова.
Образувано е на 14.02.2019г. С определение в з.з. от 20.02.2019г.
съдът е отменил допуснатото от първоинстанционния съд обезпечение,
отхвърлил е подадената молба и е обезсилил издадената обезпечителна
заповед.

Ч.гр.д. № 39/2019г. - молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия-докладчик Ганева
Образувано е на 05.02.2019г. С определение в з.з. от 15.02.2019г.
съдът е обезсилил определението на първоинстанционния съд и делото е
докладвано за образуване на първоинстанционно производство пред ОС-
Разград, като компетентен съд. На 18.02.2019г. е образувано и разпределено
първоинстанционно гр.д. № 52/2019г. и с определение от 18.02.2019г. молбата
е оставена без уважение. Определението е влязло в сила на 26.02.2019г.

Ч.гр.д. № 163/2020г. - молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия-докладчик Димитрова.
Образувано на 04.08.2020г. С определение в з.з. от 10.08.2020г.
съдът е отменил частично определението на първоинстанционния съд,
допуснал е обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови
сметки. В определението не е посочен срок за предявяване на иска. В
издадената на 10.08.2020г. обезпечителна заповед е посочен едномесечен срок
за предявяване на иска. Заповедта е получана от молителя на 12.08.2020г.
Подадената въззивна жалба на 28.08.2020г. е оставена първоначално без
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движение, с указания, разпореждането връчено на 01.10.2020г. Указанията не
са изпълнение и с разпореждане от 22.10.2020г. съдът е върнал частната
въззивна жалба.

Ч.гр.д.№ 167/2020г. по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК, съдия - докладчик Ганева. Образувано е
на 06.08.2020г. по ч.жалба постъпила в ОС на 06.08.2020г. С определение в з.з.
от 07.08.2020г. е отменено първоинстанционното определение и е допуснато
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на
длъжника, издадена е обезпечителна запоред на 07.08.2020г. и е връчена на
12.08.2020г.  Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 07.08.2020г.

КОНСТАТАЦИИ:
От представените за нуждите на проверката въззивни частни

производства се установи,  че делата са образувани в деня на постъпването на
въззивната частна жалба, ведно с първоинстанционното дело в съда и са
разпределени на случаен принцип. Въззивният състав се е произнесъл срещу
определенията на първоинстанционния съд като определенията са
постановени от един ден до 10 дни след подаване на въззивната жалба,
образуване и разпределение на делото. Преимуществено, определенията на
районния съд са потвърдени, а когато въззивната жалба е уважена, съдът е
отменял отказа и е допускал исканото обезпечение. По едно от проверените
въззивни производства съдът не е посочил срок за предявяване на бъдещ иск,
съобразно нормата на чл. 390, ал.3 ГПК, а срокът е посочен в обезпечителната
заповед. Не бе костатирана забава на съдопризводството.

Продължителност на производството.
Постановени съдебни решения.

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

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

За 2019 г. общ брой дела – 369;
За 2020 г. общ брой дела – 321;
По съдии:

Съдия Лазар Й. Мичев - 5 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Анелия М. Йорданова - 78 бр. за 2019 г.; 75 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая П. Йончева - 75 бр. за 2019 г.; 63 бр. за 2020 г.;
Съдия Валентина Димитрова - 20 бр. за 2019 г.; 67 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина М. Ганева - 71 бр. за 2019 г.; 58 бр. за 2020 г.;
Съдия Атанас Д. Христов - 74 бр. за 2019 г.; 57 бр. за 2020 г.;
Мл. съдия Ангел П. Ташев- 46 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
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-  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 – 79;
За 2020 г. общ брой дела – 93;
По съдии:

Съдия Лазар Й. Мичев - 1 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Анелия М. Йорданова - 19 бр. за 2019 г.; 19 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая П. Йончева - 19 бр. за 2019 г.; 22 бр. за 2020 г.;
Съдия Валентина Димитрова - 0 бр. за 2019 г.; 7 бр. за 2020 г.;
Съдия Ирина М. Ганева - 20 бр. за 2019 г.; 25 бр. за 2020 г.;
Съдия Атанас Д. Христов - 19 бр. за 2019 г.; 20 бр. за 2020 г.;
Мл. съдия Ангел П. Ташев- 1 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;

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

За 2019  г.  общ брой постановени решения –  248,  от които 233  бр.  в
законоустановения срок.

За 2020  г.  общ брой постановени решения –  221,  от които 207  бр.  в
законоустановения срок.

По съдии:
Съдия Лазар Й. Мичев - 1 бр. постановени решения за 2019 г., от които

1 бр. в законоустановения срок; 0 бр. постановени решения за 2020 г., от които
0 бр. в законоустановения срок;

Съдия Анелия М. Йорданова - 57 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 57 бр. в законоустановения срок; 55 бр. постановени решения за 2020
г., от които 54 бр. в законоустановения срок;

Съдия Рая П. Йончева - 56 бр. постановени решения за 2019 г., от които
41 бр. в законоустановения срок; 47 бр. постановени решения за 2020 г., от
които 35 бр. в законоустановения срок;

Съдия Валентина Димитрова - 9 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 9 бр. в законоустановения срок; 35 бр. постановени решения за 2020 г.,
от които 34 бр. в законоустановения срок;

Съдия Ирина М. Ганева - 51 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 51 бр. в законоустановения срок; 41 бр. постановени решения за 2020 г.,
от които 41 бр. в законоустановения срок;

Съдия Атанас Д. Христов - 48 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 48 бр. в законоустановения срок; 43 бр. постановени решения за 2020 г.,
от които 43 бр. в законоустановения срок;

Мл. съдия Ангел П. Ташев- 26 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 26 бр. в законоустановения срок; 0 бр. постановени решения за 2020 г.,
от които 0 бр. в законоустановения срок;
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Съдебни решения, постановени след 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 - 14
За 2020 г. общ брой актове в срок до 3 месеца - 12

По съдии:
Съдия Анелия М. Йорданова- 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Рая П. Йончева - 14 бр. за 2019 г.; 10 бр. за 2020 г.;
Съдия Валентина Димитрова - 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 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 - 1
За 2020 г. общ брой актове в срок над 3 месеца - 2

По съдии:
Съдия РАЯ П. ЙОНЧЕВА - 1 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.

По дела, обявени за решаване през 2019 г.

Съдия докладчик -/общ
брой просрочени решения № дело

Дата, на
която делото
е обявено за

решаване

Дата на
обявяване на

акта в книгата
за открити
заседания

Забава/в дни и
месеци/ след

едномесечния
срок по чл.

235,ал.5 ГПК

Анелия Йорданова
- 0 бр. - - - -

Рая Йончева
- 15 бр.

ГД 27/2018 27.11.2018 5.3.2019 99 дни
ГД 166/2018 26.3.2019 18.6.2019 54 дни
ГД 108/2018 9.4.2019 31.5.2019 22 дни
ВГД 228/2018 5.11.2018 1.2.2019 61 дни
ВГД 302/2018 17.12.2018 25.1.2019 8 дни
ВГД 73/2019 1.4.2019 31.5.2019 30 дни
ВГД 77/2019 1.4.2019 13.5.2019 12 дни
ВГД 105/2019 30.9.2019 10.12.2019 42 дни
ВГД 221/2019 7.10.2019 19.12.2019 42 дни
ВГД 229/2019 21.10.2019 4.12.2019 13 дни
ТД 88/2018 15.1.2019 26.2.2019 11 дни
ТД 92/2017 5.2.2019 19.4.2019 45 дни
ТД 116/2018 16.4.2019 6.6.2019 21 дни
ТД 58/2018 13.11.2018 23.1.2019 70 дни
ТД 99/2018 11.12.2018 8.2.2019 58 дни

Валентина Димитрова -
 0 бр. - - - -
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Ирина Ганева
- 0 бр - - - -

Атанас Христов
 - 0 бр - - - -

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

По дела, обявени за решаване през 2020 г.

Съдия докладчик -/общ
брой просрочени решения № дело

Дата, на
която делото
е обявено за

решаване

Дата на
обявяване на

акта в книгата
за открити
заседания

Забава/в дни и
месеци/ след

едномесечния
срок по чл.

235,ал.5 ГПК

Анелия Йорданова
- 1 бр. ТД 50/2020 10.8.2020 14.10.2020 64 дни

Рая Йончева
-12 бр.

ГД 270/2018 29.11.2019 14.5.2020 164 дни
ГД 308/2018 16.6.2020 8.9.2020 68 дни
ГД 122/2017 14.7.2020 24.8.2020 40 дни
ГД 278/2017 21.7.2020 8.9.2020 18 дни
ВГД 293/2019 17.1.2020 14.5.2020 116 дни
ВГД 337/2019 20.1.2020 2.3.2020 11 дни
ВГД 289/2019 3.2.2020 11.3.2020 8 дни
ВГД 64/2020 22.6.2020 28.7.2020 6 дни
ВГД 316/2019 16.12.2019 24.1.2020 8 дни
ТД 41/2018 14.1.2020 21.2.2020 7 дни
ТД 30/2019 21.1.2020 6.3.2020 14дни
ТД 39/2019 21.7.22020 31.8.2020 10 дни

Валентина Димитрова
- 1 бр. ВГД 334/2019 13.1.2020 17.2.2020 4 дни

Ирина Ганева
- 0 бр - - - -

Атанас Христов
 - 0 бр - - - -

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

По дела, обявени за решаване през настоящата година – няма
просрочени съдебни решения.

Просрочените, непостановени съдебни решения към деня на започване
на проверката по дела, образувани преди 01.01.2021г. /обявени за решаване
дела без постановен съдебен акт след законоустановения срок/ - няма обявени
за решаване дела с непостановени в законоустановения срок съдебни актове
към 31.05.2021г.
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КОНСТАТАЦИИ:
От предоставените справки и извършената на място проверка относно

приключване на съдебните актове за проверявания период, се установи, че
преимуществено съдебните решения са постановявани в законоустановения 30
дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК.

Съдия Ирина Ганева и съдия Атанас Христов са постановили всичките
решения по дела, по които са докладчици в законоустановения срок и през
двете проверявани години. Съдия Валентина Димитрова и Анелия Йорданова
имат по един просрочен съдебен акт през втората проверявана година, като
забавата при съдия Димитрова е само 4 дни.

 Към момента на проверката няма просрочени, необявени съдебни
актове по граждански и търговски дела в ОС-Разград.

Част от съдебните актове са постановени със забава, но в рамките на
разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК, като забавата варира между шест
дни и 2 месеца и 10 дни.

Делата, по които съдебните решения са постановени в срок до 3 месеца
след обявяването им за решаване в о.с.з., са общо 26 броя за двете
проверявани години, като 24 от тях са били на доклад на съдия Рая Йончева.
Всички производства, по които съдебните решения са постановени след 3-
месечния срок, също са на доклад на съдия Рая Йончева. В тази връзка,
проверяващият екип ще даде препоръка.

Инстанционен контрол. Резултат от обжалваните съдебни актове.

Общ брой постановени съдебни актове
За 2019 г.
Общ брой постановени решения - 292 бр., от които 71 бр. обжалвани,

47 бр. потвърдени изцяло, 11бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 184 бр., от които 20 бр.

обжалвани, 13 бр. потвърдени изцяло, 2 бр. потвърдени частично;
За 2020 г.
Общ брой постановени решения - 266 бр., от които 57 бр. обжалвани,

39 бр. потвърдени изцяло, 12 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 300 бр., от които 32 бр.

обжалвани, 9 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;

По съдии:
За 2019 г.
Съдия Лазар Й. Мичев - 5 бр. постановени решения, от които 5 бр.

обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 2 бр. потвърдени частично;
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                                           - 5 бр. постановени определения, от които 2
бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;

Съдия Анелия М. Йорданова - 65 бр. постановени решения, от които 15
бр. обжалвани, 8 бр. потвърдени изцяло, 5 бр. потвърдени частично;

                                           - 39 бр. постановени определения, от които 6
бр. обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Рая П. Йончева - 66 бр. постановени решения, от които 11 бр.
обжалвани, 8 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

                                           - 38 бр. постановени определения, от които 6
бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;

Съдия Валентина Димитрова - 11 бр. постановени решения, от които 1
бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

                                           - 9 бр. постановени определения, от които 0
бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Ирина М. Ганева - 63 бр. постановени решения, от които 15 бр.
обжалвани, 11 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;

                                           - 34 бр. постановени определения, от които 4
бр. обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Диляна Николова - 0 бр. постановени решения, от които 7 бр.
обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;

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

Съдия Атанас Д. Христов - 55 бр. постановени решения, от които 14 бр.
обжалвани, 11 бр. потвърдени изцяло, 2 бр. потвърдени частично;

                                           - 39 бр. постановени определения, от които 2
бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Мл. съдия Ангел П. Ташев- 27 бр. постановени решения, от които 3 бр.
обжалвани, 3 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

                                           - 20 бр. постановени определения, от които 0
бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

За 2020 г.
Съдия Лазар Й. Мичев - 0 бр. постановени решения, от които 1 бр.

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

бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
Съдия Анелия М. Йорданова - 65 бр. постановени решения, от които 10

бр. обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло, 5 бр. потвърдени частично;
                                           - 56 бр. постановени определения, от които 5

бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
Съдия Рая П. Йончева - 58 бр. постановени решения, от които 13 бр.

обжалвани, 9 бр. потвърдени изцяло, 2 бр. потвърдени частично;
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                                           - 70 бр. постановени определения, от които 10
бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Валентина Димитрова - 40 бр. постановени решения, от които 2
бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

                                           - 58 бр. постановени определения, от които 3
бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Ирина М. Ганева - 51 бр. постановени решения, от които 14 бр.
обжалвани, 11 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;

                                           - 64 бр. постановени определения, от които 9
бр. обжалвани, 3 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;

Съдия Диляна Николова - 0 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;

                                           - 0 бр. постановени определения, от които 3
бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Атанас Д. Христов - 52 бр. постановени решения, от които 12 бр.
обжалвани, 8 бр. потвърдени изцяло, 3 бр. потвърдени частично;

                                           - 51 бр. постановени определения, от които 2
бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Мл. съдия Ангел П. Ташев- 0 бр. постановени решения, от които 4 бр.
обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

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

За 2019 г.
Общ брой отменени актове - 18 бр.; прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове - 1 бр.,  отменени актове с постановяване на нови -
9 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 7 бр.;
отменени актове с прекратяване на производството по делото - 1 бр.;

По съдии:
Съдия Лазар Й. Мичев - общо 2 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени

за нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 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 Анелия М. Йорданова - общо 4 бр. отменени актове; 0 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 1 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Рая П. Йончева - общо 6 бр. отменени актове; 1 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 4 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
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разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Ирина М. Ганева - общо 3 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. 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 Диляна Николова - общо 2 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 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 Атанас Д. Христов - 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; 1 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

За 2020 г.
Общ брой отменени актове - 28 бр.; прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове - 0 бр., отменени актове с постановяване на нови -
6 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 21 бр.;
отменени актове с прекратяване на производството по делото - 1 бр.;

По съдии:
Съдия Анелия М. Йорданова - общо 5 бр. отменени актове; 0 бр.

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

Съдия Рая П. Йончева - общо 11 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 8 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

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

Съдия Ирина М. Ганева - общо 7 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 4 бр. отменени актове с връщане на делата за ново
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разглеждане; 1 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

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

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

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените данни, относно проверка на актовете по реда

на инстанционния контрол се констатира, че е намалял броя на постановените
съдебни решения през 2020г. спрямо 2019г.,  намалял е и броя на обжалваните
актове през втората проверявана година. По - голямата част от съдебните
решения не са обжалвани. През 2020г. се наблюдава увеличение на
постановените съдебни определения, спрямо 2019г. Увеличение се наблюдава
и при броя на обжалваните определения през втората проверявана година, но
същевременно с това, броят им се е запазил незначителен.

Минимален е броят на прогласените за нищожни и обезсилените актове
на ОС – Разград - 1 бр. за 2019г., а през 2020г. няма прогласени за нищожни и
обезсилените актове. Общият брой отменени актове през 2019г. са 18 броя, а
през 2020г. – 28 броя, голяма част от които са отменените актове с
постановяване на нови и отменените актове с връщане на делата за ново
разглеждане.

Обобщаване и анализ на влезли в сила съдебни актове по
граждански и търговски дела – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ

Проверката на влезли в сила съдебни решения  по първоинстанционни
и въззивни облигационни искове, вещни искове, търговски спорове  или по
СК, КТ, с постановени актове на АпС и/или на ВКС, по съдии установи
следното:

Дела на доклад на съдия Анелия Йорданова
В.гр.д. № 211/2019 г. е образувано на 11.07.2019 г. по въззивна жалба

срещу първоинстанционно решение на РС-Разград по иск с правна
квалификация чл. 200, ал. 1 от КТ. Решение е постановено в 2-седмичен срок,
на което не е допуснато касационно обжалване с определение по гр.д. №
20/2020 г. по описа на IV ГО на ВКС.
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В.гр.д. № 325/2020 г. е образувано на 16.12.2020 г. по въззивна жалба
срещу първоинстанционно решение на РС-Кубрат по обективно съединени
искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1 и ал. 3 от КТ. Решение е
постановено в 2-седмичен срок, на което не е допуснато касационно
обжалване с определение по гр.д. № 1187/2021 г. по описа на III ГО на ВКС.

Дела на доклад на съдия Атанас Христов
Гр.д. № 230/2019 г. е образувано на 30.07.2019 г. по обективно

съединени искове с правна квалификация чл. 240, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.
Решение е постановено в 1-месечен срок, потвърдено от Апелативен съд-
Варна с решение по в.гр.д. № 41/2020, на което не е допуснато касационно
обжалване с определение по гр.д. № 2244/2020 г. по описа на III ГО на ВКС.

Т.д. № 51/2020 г. е образувано на 22.07.2020 г. в производство по чл. 25
от ЗТРРЮЛНЦ и глава XXI от ГПК. Решение е постановено в 1-дневен срок,
което е потвърдено от Апелативен съд-Варна с решение по в.т.д. № 426/2020 г.
и като необжалваемо е влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Валентина Димитрова
В.гр.д. № 283/2019 г. е образувано на 01.10.2019 г. по въззивна жалба

срещу първоинстанционно решение на РС-Разград по обективно съединени
искове с правна квалификация чл. 109 от ЗС и чл. 45 от ЗЗД. Решение е
постановено в 1-месечен срок, на което не е допуснато касационно обжалване
с определение по гр.д. № 2011/2020 г. по описа на I ГО на ВКС.

В.гр.д. № 210/2020 г. е образувано на 11.09.2020 г. по въззивна жалба
срещу решение на РС-Разград по иск с правна квалификация чл. 421, ал. 1 от
ТЗ. Решение е постановено в 1-месечен срок, на което не е допуснато
касационно обжалване с определение по гр.д. № 659/2021 г. по описа на III ГО
на ВКС.

Дела на доклад на съдия Ирина Ганева
Т.д. № 45/2019  г.  е образувано на 03.09.2019  г.  по иск с правна

квалификация чл. 498, ал. 3 от КЗ. Решение е постановено в 2-седмичен срок,
потвърдено от Апелативен съд-Варна с решение по в.т.д. № 458/2020 г., което
като необжалваемо е влязло в сила.

В.гр.д. № 228/2020 г. е образувано на 30.09.2020 г. по въззивна жалба
срещу първоинстанционно решение на РС-Разград. Решение е постановено в
2-седмичен срок, на което не е допуснато касационно обжалване с
определение по гр.д. № 4199/2020 г. по описа на III ГО на ВКС.

Дела на доклад на съдия Рая Йончева
В.гр.д. № 73/2019 г. е образувано на 06.03.2019 г. след отменително

решение по чл. 290 от ГПК на ВКС. Решение е постановено в 2-месечен срок,
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което е потвърдено с решение по гр.д. № 3117/2019 г. по описа на I ГО на
ВКС.

В.гр.д. № 316/2019г. е образувано на 29.10.2020 г. по въззивна жалба
срещу първоинстанционно решение на РС-Разград по иск с правна
квалификация чл. 124, ал. 1 от ГПК. Решение е постановено в 1-месечен срок,
на което не е допуснато касационно обжалване с определение по гр.д. №
1137/2020 г. по описа на I ГО на ВКС.

КОНСТАТАЦИИ:
Настоящият анализ на съдебната практика по приложение на закона на

влезлите в сила съдебни актове по граждански и търговски дела, обхващащ
еднакъв брой съдебни актове на всеки съдия, избрани на случаен принцип, е
изготвен въз основа на оценка на единното разбиране и еднаквото приложение
на материалния и процесуалния закон от страна на съдиите в ОС - Разград,
както и задължителната съдебна практика, спрямо приетите за установени
фактически положения. Решенията са постановени в законоустановения срок.
Анализът на съдебната практика в ОС - Разград не установи противоречия.
Съдът е спазил материалния и процесуалния закон при съобразяване на
трайната съдебна практика, ТР на ОСГК на ВКС и ППВС.

          Обобщени констатации и изводи. Препоръки.

Анализът на извършената комплексна планова проверка по граждански
и търговски дела в ОС-Разград води до следните обобщени констатации и
изводи:

Организацията на административната дейност в Окръжен съд – Разград
е много добра и това се дължи основно на усилията на съдия Лазар Мичев -
административен ръководител - председател на съда през периода на
проверката, подпомаган от заместник председателя на съда по граждански и
търговски дела  - съдия Анелия Йорданова.

Ръководството на съда е създало много добри условия за работа и
екипност на съдебните служители. Прави впечатление, че служителите в ОС-
Разград са старателни и се стремят да изпълняват задълженията си безгрешно.

Организацията на дейността по образуването, разпределението,
администрирането, движението и приключването на гражданските и
търговските дела е много добра. Анализът на фактите сочи, че граждански и
търговски дела през проверявания двугодишен период са образувани и
разпределяни според изисквания на Правилника за администрацията на
съдилищата, администрирани са и приключени в законоустановения срок или
при спазване на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК.
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Съдебните служители от регистратурата и деловодството са работили и
работят съвестно и професионално, спазвайки изискванията на ПАС,
вътрешните правила и заповеди на председателя. Постъпващите книжа по
делата са обработвани и веднага докладвани на съдиите. Проверката
констатира, че гражданските и търговските дела, включително и делата,
образувани по реда на бързото производство и частните дела, се предават
физически на съдиите - докладчици без забава, в същия ден след
разпределението им. Своевременно се подготвят и се изпращат на страните
призовките и съобщенията по делата, върнатите отрязъци от тях се проверяват
и също веднага се докладват. Протоколите от съдебните заседания са
изготвени прегледно и ясно. Постъпващите по делата книжа са прикрепвани
последователно и са номерирани от съдебните служители.

При проверката на деловодните книги и регистри се установи, че
същите се водят прегледно и точно, съобразно изискванията на ПАС, за което
съдебните служители полагат усилия, а ръководството на съда упражнява
периодичен контрол. Констатирани бяха и някои пропуски - на места
информацията в книгата за открити заседания е непълна в частта на
диспозитива на съдебното решение. Удачно е и в бъдеще да продължават
периодичните проверки на всички деловодни книги и регистри от
ръководството на съда, което да се удостоверява с дата и подпис на
извършилите проверката.

При проверката на регистъра на съдебните актове по чл. 235,ал.5 ГПК
се установи, че се води съобразно изискванията на чл. 52 ПАС. В класьорите,
от които се състои регистъра, се съдържат съдебни решения, обработени
съобразно изискванията на чл. 64 ЗСВ, както и на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, които са
подредени последователно, а съдебният служител е удостоверявал с подписа
си датата на обявяване на решението. Установено бе, че датите на съдебните
решения по проверените дела, вписани в книгата за открити заседания, в
Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК, както и датите на
връщане на делата в деловодството на съда съвпадат. Изключение правят две
от делата, които са върнати в деловодството на съда на следващия ден, след
деня, в който е обявено съдебното решение, вписано е в книгата за открити
заседания и в съдебния регистър по чл. 235, ал.5 ГПК.

Препоръчително е председателят на съда да издаде нарочна заповед, с
която да упълномощи един съдебен служител, който да отговаря за воденето и
съхранението на Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

Наред с изводите, направени с констатациите по отделните дела и
съдебни състави, може да се направи следното обобщение:

Образуване и разпределение на делата
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Проверката установи, че в ОС-Разград е създадена много добра
организация на работата по образуване на гражданските и търговските дела,
постъпващи в съда. Делата са образувани и разпределяни в деня на депозиране
на книжата в съда или най-късно на следващия ден, съобразно изискванията
на ПАС. Извършената проверка на образуване на делата, с оглед влиянието
върху натовареността и статистическите данни на съда установи, че се спазват
изискванията на чл. 80 ПАС. Пропуски и нарушения не се установиха.

Електронното разпределение на гражданските и търговските дела се
извършва от съдия Лазар Мичев – председател на ОС-Разград и при отсъствие
или служебна ангажираност, дейността по образуването и разпределянето на
делата се възлага на друг съдия.

Административният ръководител е утвърдил със Заповед № РД-08-
85/19.02.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-14-19/17.01.2017 г.
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в ОС –Разград, които
са спазвани през периода на проверката. Случайният принцип, съобразно
утвърдените правила, се прилага за всички видове дела, без изключение. Към
момента на проверката, функционира Централизираната система за
разпределение на делата. Създадена е стройна организация на дейността.
Разпределението на делата се извършва в деня на постъпването им /по
правило/ или на следващия работен ден /по-рядко/, съобразно поредността на
постъпването им по материя и видове.

Спазено е решението на ВСС по Протокол № 22/29.05.2014 г. -
определен е процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на
съдиите, 80 % на председателя на съда и по 100 % на зам. председателите на
съда. Ежегодно председателят на съда с нарочна заповед е организирал
работата на съда през съдебната ваканция.

Проверката не констатира нарушение при образуване и разпределяне
на делата на случаен принцип, а в началото на всяко дело се съдържат
протокол за избор с дата и подпис на съдията, упълномощен да извърши
разпределението.

Анализът на предоставените данни досежно натовареността на съдиите
сочи, че през 2019г. от всички съдии със 100% натовареност през цялата
година, най-много дела са били разпределени на доклад на съдия Атанас
Христов и съдия Анелия Йорданова - 93 броя, а през 2020г. данните сочат, че
най-много дела са били разпределени на доклад на съдия Анелия Йорданова -
97 дела. През 2019г. на съдии са били разпределени на доклад между 83 и 92
дела, а през 2020г. най-малко дела са разпределени на доклад на съдия Атанас
Христов – 79 бр.

Същевременно, за 2019г. най-голям брой заседателни дни има съдия
Ирина Ганева - 86 бр., а за 2020г. най-много заседателни дни има съдия
Атанас Христов - 62 бр. От съдиите със 100% натовареност през  цялата
година данните сочат, че за 2019г. най-малко заседателни дни има съдия Рая
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Йончева - 82 бр., а през 2020г. най-малко заседателни дни има съдия Анелия
Йорданова 54 бр.

Видно от предоставената информация за общия брой дела за
разглеждане - през 2019г. най-много дела за разглеждане са били  на доклад на
съдия Анелия Йорданова 117 бр., а най-малко на доклад на съдия Ирина
Ганева и съдия Атанас Христов – 110 бр. През 2020г. по същия критерий най-
много дела за разглеждане са били на доклад на съдия Анелия Йорданова 117
бр., а най-малко на доклад на съдия Ирина Ганева – 100 бр.

От предоставените от административния ръководител на съда данни и с
оглед констатираното относно броя на новообразуваните дела, разпределени
на съдиите, броя на делата за разглеждане, броя на заседателните дни и броя
на свършените дела през 2019г. и 2020г. следва извода, че съдиите,
разглеждащи граждански и търговски дела в ОС-Разград са сравнително
еднакво натоварени.

Движение на делата. Спрени производства

При проверката на движението на неприключилите граждански и
търговски дела, образувани преди 01.01.2019г. не се установи забава на
съдопроизводството. Всички дела по този пункт са образувани по реда на
ЗОДНПИ /отм/. По-голямата продължителност на тези производства е поради
обжалваните определения на съда за прекратяване на производството.
Инстанционният контрол е отнел около две години, след което делата са
върнати за продължаване на съдопроизводството. Другите обективни причини
за продължилите по-дълго производства се отнасят до необходимостта от
извършване на съдебни експертизи и поставянето на допълнителни задачи по
тях. Делата са образувани и разпределени веднага след подаване на исковата
молба в съда. Проверката по редовността и допустимостта на исковата молба е
извършвана в същия ден или в деня след образуване на делото. Физически
делата са предавани на съдията-докладчик веднага след образуването и
разпределението им. Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановявани в
същия ден, или най-късно до 6 дни след отстраняване на нередовностите.

С определението по чл. 140 ГПК съдът е изготвял доклад, произнасял се
е по допускане на доказателствата и доказателствените искания и е насрочвал
делото в открито съдебно заседание. Определенията за насрочване са
постановявани веднага след връщане на делото от горната инстанция, а
първото съдебно заседание е насрочвано след четири, пет месеца, в рамките на
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ, според който съдът насрочва първото съдебно
заседание не по-рано от три месеца от публикуване на обявлението в ДВ за
образуваното дело.

От проверката на първоинстанционните производства по граждански и
търговски дела в ОС–Разград, образувани през 2019г. и 2020г. може да се
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обоснове извод за бързина - делата са образувани и разпределяни незабавно
след постъпване на книжата в съда, а в редки изключения и на следващия ден,
съгласно нормите на ГПК и ПАС. Съдът е проверявал редовността и
допустимостта на исковите молби незабавно в същия ден, на следващия ден
или в рамките на седмица след постъпването им. Книжата са проучвани
внимателно и не е допускано оставяне без движение на делата в открито
съдебно заседание. След образуването и разпределението им, делата са
предавани незабавно на съдията-докладчик. Разпорежданията по чл. 131 ГПК
и чл. 367 ГПК са постановявани в същия ден, на следващия, или най-късно
седмица след образуване на делото или след отстраняване на нередовностите
по исковата молба. Съдът се е произнасял с определения по чл.140  ГПК или
чл.374 ГПК в период от един до шест дни след депозиране на отговора на
исковата молба или на допълнителната искова молба. Определенията са
подробни, извършена е нужната подготовка на делата в закрито заседание.
Съдебните заседания са насрочвани през разумни интервали от време – две
седмици, месец, а по изключение след два месеца. По част от проверените
дела, в откритото съдебно заседадание съдът е обявил, че ще се произнесе в
законния срок, а по други е посочил деня, в който ще обяви решението си,
съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 2 ГПК. Решенията са постановявани в
срок от седем, десет дни - до един месец. Необходимостта от събирането на
голям обем от доказателства, изготвянето на съдебни експертизи, както и
назначаването на особен представител, са причините за по-дългата
продължителност на тези производства. Постъпващите по делата книжа са
администрирани без забава. Съдиите са се произнасяли с бързина по
процесуалните искания на страните по делата.

Анализът на констатациите по образуване, движение и приключване на
проверените въззивни дела установи, че всички въззивни дела са образувани в
деня на депозиране на жалбата в съда, а съдебните състави са се произнасяли с
определения по чл. 267 от ГПК незабавно в същия ден, или в рамките от един
до шест дни. Делата са разпределяни на принципа на случайния подбор на
докладчик, а по едно от проверените дела са приложени и протоколи за избор
на членове на състава. Извършвана е добра предварителна подготовка и делата
са разглеждани в едно съдебно заседание, с изключение на случаите, в които е
било необходимо извършването на съдебни експертизи или събирането на
други доказателства. Първите открити съдебни заседания са насрочвани за
след един месец, а в периода на извънредната епидемична обстановка - след
два месеца. Следващите открити заседания са провеждани през интервал от
един месец. По всички проверени дела, в откритото съдебно заседадание съдът
е обявил, че ще се произнесе в законния срок. Съдебните решения са
постановявани в срок от девет до двадесет и четири дни.

Проверката на  първоинстанционните дела с регламентирани кратки
процесуални срокове, избрани на случаен принцип сочи, че са образувани
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основно в деня на постъпването на книжата и рядко на следващия ден след
постъпването им в ОС – Разград. Молбите с правно основание чл. 96 СК са
администрирани веднага или ден след образуване и разпределение на делото.
Съдът е насрочвал съдебното заседание при закрити врата почти винаги в
двуседмичния срок по чл. 97, ал.1 СК, а по изключение до няколко дни след
този срок. Дирекция „Социално подпомагане” е била уведомена, съгласно
изискването по чл. 97, ал.1 СК, както и ОП – Разград. Съдебното дирене е
приключвало в първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити
врата и съдът е обявявал решението си, съобразно чл. 97, ал.3 СК. Делата са
приключили с решение, обявено в съдебното заседание, съгласно изискването
на цитираната норма. Върху решенията е полаган печат с вписана дата за
влизането им в сила.

Проверените въззивни дела с кратки процесуални срокове по въззивни
жалби срещу първоинстанционни решения по трудови спорове или искове по
СК са образувани в деня на постъпване на въззивните жалби в съда и са
разпределяни незабавно - в същия ден от председателя на съда. Почти всички
проверени дела са администрирани в деня на образуване и разпределението им
или на следващия ден. Приключвали са в рамките на  регламентираните
срокове, съобразно чл. 317 ГПК.

Първото по делата съдебно заседание е насрочвано в триседмичен
срок, съобразно чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК, с констатираното
изключение по едно дело, като следва да се отбележи, че в този период е
обявено извънредно положение в Република България заради пандемията от
Covid – 19. Делата са насрочвани в о.с.з. с определения по чл. 267, ал.1 ГПК и
съобразно нормата на чл. 360а ЗСВ.

Разпоредбата на чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК за постановяване на
съдебния акт в двуседмичен срок е спазвана. По проверените дела, съдът е
посочвал деня, в който ще обяви решението си, съобразно изискването по чл.
315, ал.2, вр. чл. 317 ГПК, с едно изключение.

Анализът на констатациите по проверените производства по чл. 625 ТЗ
води до извод, че делата по част четвърта от ТЗ „Несъстоятелност”, които не
са приключили към момента на настоящата проверка и не са били обхванати
от предходната тематична проверка по несъстоятелност, извършена в
изпълнение на Заповед № ТП-01-8/25.05.2018г. на главния инспектор на
ИВСС са две дела на доклад на съдия Стоев и едно дело на доклад на съдия
Йорданова. Висящите производства са образувани през периода 2009г. –
2017г. Проверката установи, че всяко от делата е образувано в деня на
постъпване на молбата в съда. Първото разпореждане на съда е постановявано
ден след образуване на делото или до една седмица по-късно. Първото с.з. е
насрочвано след 14-20 дни. Съобщенията до страните са изпращани веднага.
Делата по несъстоятелност се движат сравнително ритмично. Съдебните
заседания са отлагани и насрочвани в рамките до един, два месеца - за
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изготвяне на съдебни експертизи. Съдът е назначавал съдебно-счетоводни
експертизи своевременно. Определенията по проверените дела съдържат
доклад по делото и ясни указания. По делата са изисквани от съда и са
депозирани периодично доклади на синдиците, съобразно нормата на чл. 659,
ал.2 ТЗ. Наред с това, прави впечатление, че две от производствата по
несъстоятелност продължават повече от десет години и въпреки спецификите
му, е препоръчително съдия Лазар Мичев - председател на съда, съвместно с
докладчика - съдия Стоев да предприемат всички възможни мерки за
ускоряването им и приключването на съдопроизводствата.

Проверката на търговски дела с правна квалификация чл. 25 ЗТР - по
жалби срещу актове на длъжностно лице по регистрацията установи, че делата
са образувани в деня на постъпване на книжата в ОС-Разград, а жалбите са
администрирани незабавно в същия ден или на следващия. В случаите, когато
е констатирана нередовност в жалбата, съдът с разпореждане или определение
в з.з я е оставял без движение с указания за отстраняването им.

В рамките от един ден до две седмици след подаване на молбата, или
след отстраняване на нередовностите, съдът е постановявал решение. По част
от делата жалбата срещу отказа за вписване на обстоятелства в търговския
регистър е оставяна без уважение, a по останалите е потвърждавал, отменял
или обезсилвал отказа за регистрация на АВ.  Проверката на жалби със сходни
оплаквания срещу постановени откази не констатира противоречива съдебна
практика на делата, образувани по жалби срещу актове на длъжностно лице по
регистрация, съгласно чл. 25 ЗТР.

От проверката на делата, по които съдебният акт не подлежи на
касационно обжалване – чл. 280, ал.2 ГПК, се установи, че съдът е работил с
нужната бързина, без констатирани пропуски и нарушения. Делата са
разпределяни на принципа на случайния подбор. Определенията, с които е
насрочвано открито съдебно заседание, са постановявани в същия ден или
рамките от един до шест дни след образуване на делото. Наблюдава се добра
подготовка и бързина на производството, като всички дела са насрочвани в
открито съдебно заседание за след месец. Всички въззивни жалби са
докладвани с определението, с което е насрочвано открито съдебно заседание.
Производствата са приключвани в едно открито заседание. По някои от
проверените дела съдът в о.с.з. е обявил, че ще се произнесе в законния срок, а
по други е посочил деня, в който ще обяви решението си. Решенията по
въззивните жалби са постановявани в кратки срокове – от три, четири дни до
един месец, а по изключение и малко над месец. Не бе установена
противоречива съдебна практика на постановените съдебни актове по този вид
дела.

Анализът на проверените спрени производства сочи, че са
администрирани ритмично. Делата са образувани в деня на постъпване на
въззивната жалба или на исковата молба в съда и в кориците се съдържат
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протоколи за случаен избор на докладчик. Съдът е изследвал служебно
преюдициалния характер на делото и при основание е постановявал спиране
на производството. Спрените производства са администрирани през различни
интервали от време, без по делата да се съдържат данни дали са докладвани от
съдебните служители на съдия-докладчика ежемесечно, в изпълнение на
задължението им по чл. 38,т.10 ПАС. По спрените производства следва
редовно, ежемесечно съдебните служители да правят справки, съобразно
изискването по чл. 38,т.10 ПАС. По делата би могло да се прилагат доклади на
съдебните деловодители, от които е видно, че не са отпаднали пречките за
движение на спрените производства, а обуславящите дела са все още висящи,
с оглед предотвратяване на евентуално забавяне на съдопроизводството.
Препоръчително е деловодителите ежемесечно чрез нарочен доклад,
съдържащ се по делото, да описват извършените справки относно статуса на
обуславящото дело и да докладват на съдията-докладчик дали са отпаднали
пречките за движение на спряното дело.

Като обобщение по отношение на проверените искови производства
следва да се направи извод, че съдиите в кратки срокове са извършвали
действията, свързани с администриране на исковите молби, молби или
въззивни жалби и процесуалното им поведение като правило не е ставало
причина за неоснователно забавяне на делата, като част от тях са
приключвали в едно открито съдебно заседание, а решенията по някои от
проверените дела са постановявани предимно в срок, дори предсрочно.
Постъпилите въззивни жалби са администрирани в повечето случаи веднага
или на следващия ден след постъпването им по делото и не е констатирана
забава при изпращането им на горния съд за упражняване на инстанционен
съдебен контрол.

Анализът на делата, по които е постановен отвод на докладчик или на
въззивния състав през проверявания период показва, че за периода на
проверката се установи сравнително малък брой дела, по които съдът се е
отвел от разглеждане на спора. Всички постановени определения за отвод в
ОС-Разград са обосновани и мотивирани. Причините, поради което съдът се е
отвеждал, се свеждат основно до семейни, приятелски или колегиални
отношения с някоя от страните. По делата има приложени протоколи, от които
е видно, че са разпределяни на случаен принцип след отвеждането на
докладчика и/или на състава. По голяма част от делата всички съдии са се
отвели от разглеждане на делото, поради колегиални отношения с
пълномощник или роднина на страна по делото. В случаите, в които всички са
се отвели от разглеждане на делото, производството е прекратено в същия ден
или в рамките до пет дни и делото е изпращано в АС-Варна за определяне на
друг компетентен съд за разглеждането му. Не бе констатирано забавяне на
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съдопроизводството или нарушаване на случайния принцип на разпределение
поради направените от съда отводи.

Проверката по делата с отменен ход по същество, описани в
обстоятелствената част на акта показва, че те са незначителен брой. При
повечето от тях, ходът е отменен заради необходимост от допълнително
изясняване на делото от фактическа страна. При едно от проверените дела,
съдът е констатирал наличие на обстоятелства за отвод на член на състава, а
при друго, в срока за решаване на делото е установил, че не е изпълнена
процедурата по чл. 34 ЗН. Наблюдава се бързина в производствата след
отмяната на хода по същество, като при всички дела е приключило съдебното
дирене и същите са обявени за решаване в следващото открито съдебно
заседание.

Проверката на въззивни частни граждански дела по чл. 413, ал. 2 ГПК, чл.
418, ал. 4 ГПК и чл. 419, ал. 1 ГПК  не установи противоречива практика при
разглеждане на спора или нарушения при образуването и движението на този
вид производства. Всички проверени дела са образувани в деня на депозиране
на частната жалба, съдът се е произнасял по частната жалба своевременно.
Определенията са постановени един, два дни или седмица след образуване на
делото, а по изключение след две седмици, месец.

При анализа на проверените частни граждански дела, образувани по
възражение по чл. 423, ал. 1 ГПК се установи, че производството по този ред е
приключвало в кратки срокове. Спазван е принципа на случайното
разпределение. По всички дела, съдът се е произнасял с определение в срок от
три до пет дни, а в периода на съдебна ваканция – след малко повече от месец.

От проверените частни дела срещу действия на ЧСИ или ДСИ се
констатира, че делата са образувани и разпределяни в деня на подаване на
въззивната частна жалба, а в редки изключения – на следващия ден. По всички
дела тричленен състав се е произнасъл по жалбите със съдебно решение.
Решенията са постановени в кратки срокове - от един ден до девет, десет дни,
а в периода на съдебната ваканция - малко над 1 месец. Не се констатира
забава в съдопроизводството или противоречива съдебна практика.

По отношение на ч.гр.дела, образувани по молби с правно
основание чл. 390 и сл. от ГПК – обезпечение на бъдещ иск бе установено, 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 за представяне на
доказателства в 7-дневен срок. По делата са приложени протоколи за случаен
избор, подписани от председателя на съда. Изследвани са кумулативно
дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. Определян
е тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск, съобразно
законоустановения максимален срок по ЗПКОНПИ.
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По повечето проверени дела са представени доказателства за предявен
иск в срок, а по молба на молителя съдът в някои случаи е отменял
допуснатото обезпечение.  Посочван е срок за предявяване на иска, като е
определян от кой момент тече този срок – от постановяване на определението
или от датата на налагане на обезпечителните мерки. Практиката на съда е
съобразена с ГПК и с Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк.
д. № 6/2013 г., ОСГТК.

Съдът се е произнесъл по въззивните жалби срещу определенията на
първоинстанционния съд по дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК, като
определенията са постановени от един ден до 10 дни след подаване на
въззивната жалба, образуване и разпределение на делото. Преимуществено,
определенията на районния съд са потвърдени, а когато въззивната жалба е
уважена, съдът е отменял отказа и е допускал исканото обезпечение. По едно
от проверените въззивни производства съдът не е посочил срок за предявяване
на бъдещ иск, съобразно нормата на чл. 390, ал.3 ГПК, а срокът е посочен в
обезпечителната заповед. Не бе костатирана забава на съдопризводството.

В хода на проверката се установи, че само по изключение, актовете на
съда са постановявани под формата на ръкописни резолюции.
Препоръчително е всички съдии от ОС-Разград да изготвят съдебните си
актове (включително и тези, постановени в закрито заседание) с
предоставената им техника и софтуерни продукти, а не ръкописно, в някои
случаи нечетливо, върху представени от страните книжа, с цел яснота и
прегледност, пълнота на деловодната система и в изпълнение разпоредбата на
чл. 360а ЗСВ. Административният ръководител на ОС-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, следва да
издаде заповед с точен регламент, чието изпълнение впоследствие да
контролира, с оглед спазване на чл. 360а ЗСВ в бъдеще.

Приключване на делата

От предоставените справки и извършената на място проверка относно
приключване на съдебните актове за проверявания период, се установи, че
преимуществено съдебните решения са постановявани в законоустановения 30
дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. Част от съдебните актове са постановени със
забава, но в рамките на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК, като забавата
варира между шест дни и 2 месеца и 10 дни. Делата, по които съдебните
решения са постановени в срок до 3 месеца след обявяването им за решаване в
о.с.з. са общо 26 броя за двете проверявани години, като 24 от тях са били на
доклад на съдия Рая Йончева. Производствата, по които съдебните решения са
постановени след 3-месечния срок са 3 бр., на доклад на съдия Рая Йончева.
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Похвално е старанието на съдия Ирина Ганева и съдия Атанас
Христов, които са постановили всичките решения по дела, по които са
докладчици в законоустановения срок и през двете проверявани години.
Съдия Валентина Димитрова и Анелия Йорданова имат по един просрочен
съдебен акт през втората проверявана година, като забавата при съдия
Димитрова е само 4 дни.

 Към момента на проверката няма просрочени, необявени съдебни
актове по граждански и търговски дела в ОС-Разград.

С оглед констатираното през двете проверявани години, ИВСС счита
за уместно да обърне внимание, че всички съдии от ОС-Разград следва да
спазват определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12 и
чл. 210, т.1 ЗСВ  са задължителни за съдиите.

Проверката установи, че не във всички случаи съдът е посочвал деня, в
който ще обяви решението си. Тази норма води до процесуална икономия и
има дисциплиниращ ефект, с оглед срочното постановяване на съответния
съдебен акт. Препоръчително е по всички дела да се спазват разпоредбите на
чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315, ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, на която ще
обяви решението си, а когато е обявена – тя да се спазва.

Анализът на данните относно резултатите от проверка на актовете по
реда на инстанционния контрол сочи, че през втората проверявана година –
2020г. броят на постановените съдебни решения е намалял с близо 30 бр.
спрямо тези през 2019г. Намалял е и броя и на обжалваните актове през 2020г.
– 57 бр. обжалвани решения, спрямо 2019г., когато са били 71 бр. През 2020г.
се е увеличил броя на постановените съдебни определения – 300 бр., спрямо
2019г. – 184 бр. Увеличение се наблюдава и при броя на обжалваните
определения през втората проверявана година, но същевременно с това, броят
им се е запазил незначителен – 20 бр. за 2019г. и 32 бр. за 2020г.

Минимален е броят на прогласените за нищожни и обезсилените актове
на ОС – Разград 1 бр. за 2019г., а през 2020г. няма прогласени за нищожни и
обезсилени актове. Общият брой отменени актове през 2019г. е 18, а през
2020г. – 28, голяма част от които са отменените актове с постановяване на
нови и отменените актове с връщане на делата за ново разглеждане.

Предвид установеното при извършената комплексна планова проверка
по гражданските и търговските дела в ОС – Разград проверяващият екип
счита, че съдиите полагат усилия и изпълняват задълженията си отговорно и
професионално при образуването, движението и приключването на
гражданските и търговските дела. Като цяло нарушения и съществени
пропуски при образуване, движение и приключване на гражданските и
търговските дела не бяха констатирани.
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Проверяващият екип намира за удачно да отбележи и вложеното
усърдие от страна на съдебните служители при изпълнение на задълженията
им, вменени с ПАС и с длъжностните характеристики, което е препоръчително
да продължи и в бъдеще. Следва специално да се открои работата на част от
съдебните служители, определени от председателя на съда, за работата им и
съдействието, което оказаха на проверяващия екип през периода на
извършената комплексната планова проверка по граждански и търговски дела
в ОС-Разград - 31.05.2021г. – 04.06.2021г.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ ОБЩИ

                                 П Р Е П О Р Ъ К И :

1. Председателят на ОС - Разград да продължи много добрата
организация, колегиалния микроклимат и ефективния контрол на
административната дейност и на дейността по образуване, движение и
приключване на гражданските и търговските дела в Окръжен съд –
Разград. Същевременно, да предприема по-ефективни мерки за контрол
върху дейността на съдебната администрация, с оглед недопускане на
констатираните пропуски и подобряване на дейността й, както и да
предприеме съвместно с докладчика по две от производствата по
несъстоятелност -  т.д. /н/ № 198/2009г. и по  т.д. /н/ № 99/2010 г. всички
възможни мерки за ускоряването и приключването на
съдопроизводството, продължило повече от десет години;

2. Съдиите от ОС - Разград на Общо събрание да обсъдят
прилагането на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315, ал.2 ГПК, чл. 360а ЗСВ,
практиката при спрените производства и спазването на чл. 38, т.10 ПАС,
както и практиката на съда при приключване на делата в
законоустановения срок;



3. Bcnqrcn cLAHH or OC-Parrpa4, pa3rJrexaarrlu rpa?r(AaHcKH u
TbproBcKH lera, Aa c[a3BaT orrpeAeIeHHTe B rrpoqecyaJrHrrTe 3aKoHrr cpoKoBe
- v,r. 316, Bp. qn. 317 IIIK n v.t. 235, an.5 [IIK, KoHTo cnopeA q.n. 12 u q.n.

210, r.l 3CB ca 3aAbrrlrureJrHu 3a rflx. llpegce4arelrr Ha OC - parrpag ga
I{3rrparrr Ao I{BCC B cpor .Io 15.01.2022r, noqpo6na cnpaBr(a 3a
He[ocTaHoBeHHTe B saKOHOyCTaHOBeHug cpoK pellleHllq 3a [lepHoIa oT
01.01.2021r. Ao 31.12.2021r. rro Aerra Ha AoKJraA Ha cbAltfl paa frousena,
cLAbprxaua Aara Ha o.c.3., B Koero AeJIoro e o6qeeHo 3a pe[raBaHa, Aarara, Ha
KOqTO e nOcTaHoBeHo peureHxeTo r.tJIH AaTaTa KbM KOflTO pe[reHfieTo e
npocpoqeHo, Ho Bce oue He e rrocraHoBeno u la6aea, H3qucJreHa B Mecequ I|
rHrr cJreA H3T[qaHe Ha 3aKOHOyCTaHOBeH[fl CpOK 3a O6ggcsaxe Ha ctge6uoro
PCIIIEHHC. CNPANTATA AA CbAbP,l(A HMC, AJILXHOCT II NOTNI|C HA [3rOTBI,IIHq
cnpaBKara cJryxuTeJr, nornllc Ha [percerareJrs Ha OC-parrpag H rrerrar Ha
c'bAa;

4. llpe4ceqare.nnr na OC - parrpag B H3nbrHeHHe Ha rrpaBoMotrluero
crl no qr. 86, a.t.l, r.7 3CB Aa cB[Ka O6rqo cu6pau[e, Ha Koero Ia 3arro3Hae
cbAHt{Te, pa3rureruan[ rpaxAaHcK[ rr TbproBcK[ AeAa npe3 [poBepfBaHuq
neprloA, KaKTo H cule6unre cJryxrrreru, c HarrpaBeHHTe KoHcrararlu, Aa ce
aHaJrrr3upar [3BoAr{Te, Ia ce o6crlsr HarrpaBeHrrre flpenopr,Ku fi
rrpeAnpHeMaHeTO Ha MepKlr 3a TqxHoTo H3[LJIHeHUe.

Ha o,rosaHr're '{n. 58, an.2 or 3axoua sa c-bre6Hara BJ'racr onpereJrflM cpo*
.qo eIHH neceq (or nonyqaBaHe Ha HacrorrrlHr arr) 3a rr3rrtJrHeHr,re Ha
[penopbKl4Te, C I43KJrrOqeHr.re Ha npenop]KHTe, 3a KOHTO CrO6pa}ro 3aKoHa cpoKbT
C IIOCTOflHEH.

Hacrorulurr aKT Aa ce r.r3nparu Ha npeAceAarels na OC _ pa3rpa.q, rofiro s
Tpr'rAHeBeH cpoK or noryqaBaHero My .qa 3ano3Hae c Hero crrt4vre u cr.(e6uure
cJryxr-rrenr.t rr Aa yBeAoMr{ nrrcMeHo rraBHr4q rrHcneKTop sa I,IBCC 3a
x3nGJIHeHI4ero Ha 3aI6JTxeHI4ero cl'I, Karo v3flparu u crII4cbK c Aara u noAnr{c Ha
BCeKH OT npoBeprBaHlrTe c.r,ar4t4.

B eguoceluurreH cpor or H3T[qaHe Ha cpoKa 3a l43[bJrHeHrre Ha
npe[opaKr4Te, Ha ocHoBaHr4e .rr. 58, a,'r.2, 868 Bp. c aa.4 3CB, npelcelarenrr Ha
OC-Pa:rpal creABa Aa yBeAoMr,r nHcMeHo rJraBHrr, IrHcneKTop ,i I,Ircnerropura
ruu BCC 3a npelnpuer re MepKr4 B r43nbJrHeHue Ha.qaAeHr4Te npenop6xr{.

C,reg rtruuaue Ha cpoxa no u,r. 58, an 3, usp.2-po 3CB _ npn nr4nca Ha
[ocr:6[l4Jll{ Bb3paxeHl't.fl' a npl4 nocrbnuru raK Ba - cne.q npol-I3HacrHero Ha
rraBHr.rc r4Hc[eKTop sa I4BCC, aKTbr BeAHo c Bb3paxeHHrra r{ perueHHrra no rrx
HA |JIABHH' I4HCTICKTOP AA CC II3NPAT'T HA CNCKTPOHCH HOCI,ITCN gA CK HA BUCMUS
cue6eu cbBer r{ Ha npeAceAarelr ua AuC-Bapua.                

IIHCIIEKTOP:

130

            


