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Комплексната планова проверка в РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА по
гражданските дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-21-
41/17.09.2021г., изменена със Заповед № ПП-21-41/11.10.2021г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на
основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт, съгласно приетата
годишна програма за провеждане на комплексни, контролни и тематични
планови проверки от Инспектората към ВСС на съдилищата, прокуратурите
и следствените отдели към окръжните прокуратури за 2021г. и съобразно
приетата Методика за провеждане на проверки на органите на съдебната
власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Проверката се извърши в периода 27.09.2021г. - 01.10.2021г. от
инспектор Теодора Нинова, експерт Георги Парапунов и експерт Веселина
Георгиева.

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

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

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от РС – Дупница,
съобразно писмо изх. № И-01-64/12.08.2021г. на ИВСС, допълнителна
информация за дейността на съда, извлечения от електронната деловодна
програма, заповеди, искови производства от 2019г. и 2020г., стари дела, дела,
по които производството е спряно, дела с отменен ход по същество,
деловодни книги и регистри, както и др. произволно посочени граждански
дела.

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

Административното ръководство на РС – Дупница се осъществява от
Административен ръководител – председател на съда, от Заместник
административен ръководител – заместник-председател на съда и
административен секретар. Няма назначен съдебен администратор.

Иван Божиков Димитров е назначен на длъжност „Административен
ръководител – председател“ на РС – Дупница с решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 34/06.11.2018г. и е встъпил в длъжност на 19.11.2018г.

Ели Георгиева Скоклева е назначена на длъжност „Заместник на
административния ръководител – заместник-председател“ на РС – Дупница  с
решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/23.04.2019г. и е
встъпила в длъжност на 08.05.2019г.
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В РС – Дупница към момента на проверката е утвърден щат от 50
души, (считано от 01.07.2016г.), от които 11 щатни брoйки съдии, 2 щатни
бройки държавни съдебни изпълнители, 1 щатна бройка съдия по
вписванията и 36 щатни бройки съдебни служители.

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

- за 2019 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 11 бр.,
действително заети щатни длъжности – 11 бр., администрация – общ брой
служители – 36 бр. и действително заети длъжности – 36 бр.;

- за 2020 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 11 бр.,
действително заети щатни длъжности – 11 бр., администрация – общ брой
служители – 36 бр. и действително заети длъжности – 36 бр.

Към момента на проверката, общият брой съдии по щат е 11 бр., от
които заети – 11 бр. съдии. Няма съдии в продължителен отпуск.

През проверявания период няма командировани съдии в РС-Дупница, а
командировани съдии от РС – Дупница в други съдилища са:

-Михаил Александров Малчев, командирован в Административен съд
София-град в периода от 08.10.2018г. до 07.10.2019г., впоследствие
командирован в Административен съд – София-област от 07.10.2019г. до
07.10.2020г. и Административен съд – Перник от 08.10.2019 г. до провеждане
на конкурс;

-Светослав Атанасов Пиронев, командирован в Софийски районен съд,
считано от 19.02.2018г. до заемане на длъжността чрез конкурс;

-Маргарита Пламенова Алексиева, командирована в Окръжен съд-
Благоевград, считано от 12.04.2021г. до завръщане на титуляра.

В гражданско и в наказателно отделение на РС-Дупница работят по
четирима съдии.

Гражданско отделение /съдии, разглеждащи граждански дела през
проверявания период/:

· за 2019г.
име на съдия и ранг състав дата на

встъпване в
длъжност

период  на работа през
провер.година

Людмила Василева Панайотова
с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Първи състав 22.09.1997г. 12  месеца

Иван Божиков Димитров с
ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Втори състав 02.04.2012г.  12 месеца

Михаил Александров Малчев с
ранг „съдия в АС“

Трети състав 11.06.2012г.  През 2019 г. е
командирован в друг
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съд
Миглена Северинова Кавалова-
Шекирова с ранг „съдия в АС“

Четвърти
състав

13.11.2013г. В периода от 01.01.2019
г. до 09.02.2019 г.
ползва отпуск по
майчинство

Мирослав Руменов Саневски Пети състав  13.03.2017г.  12  месеца

· за 2020 г.
име на съдия и ранг Състав дата на

встъпване в
длъжност

период  на работа през
провер.година

Людмила Василева Панайотова
с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Първи състав 22.09.1997г. 12  месеца

Иван Божиков Димитров с
ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Втори състав 02.04.2012г.  12 месеца

Михаил Александров Малчев с
ранг „съдия в АС“

Трети състав 11.06.2012г.  През 2020 г. е
командирован в друг
съд

Миглена Северинова Кавалова-
Шекирова с ранг „съдия в АС“

Четвърти
състав

13.11.2013г. 12 месеца

Мирослав Руменов Саневски     Пети състав  13.03.2017г.  12  месеца

· за периода на настоящата година
име на съдия и ранг Състав дата на

встъпване в
длъжност

период  на работа през
провер.година

Людмила Василева Панайотова
с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Първи състав 22.09.1997г. Не е ползван
продължителен отпуск

Иван Божиков Димитров с
ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Втори състав 02.04.2012г.  Не е ползван
продължителен отпуск

Михаил Александров Малчев с
ранг „съдия в АС“

Трети състав 11.06.2012г.  От началото на 2021 г. е
командирован в друг
съд

Миглена Северинова Кавалова-
Шекирова с ранг „съдия в АС“

Четвърти
състав

13.11.2013г. Не е ползван
продължителен отпуск

Мирослав Руменов Саневски Пети състав  13.03.2017г.  Не е ползван
продължителен отпуск

Наказателно отделение

име на съдия и ранг Състав дата на
встъпване в
длъжност

период  на работа през
провер.година

Ели Георгиева Скоклева с
ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Първи състав 02.05.1996г 12  месеца

Маргарита Пламенова
Алексиева с
ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Втори състав 01.07.1998г., 12 месеца

Светла Василева Пейчева  с Трети състав 10.04.2000г., 12  месеца
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ранг „съдия в АС“
Мая Василева Гиздова с ранг
„съдия в АС“

Четвърти
състав

08.03.2006г., 12 месеца

Страхил Николов Гошев Пети състав  05.07.2019 г. Не е ползван
продължителен отпуск

Командировани съдии за периода 2019г. - 2020г.:
· по граждански дела:

Име Период (от – до)
Михаил Александров Малчев - Административен съд София-град от 08.10.2018 г. до

07.10.2019 г.;
- Административен съд София област от 07.10.2019 г. до

07.10.2020г.;
- Административен съд Перник от 08.10.2020 г. до

провеждане на конкурс

· по наказателни дела:
Име Период (от – до)

Светослав Атанасов Пиронев - Софийски град съд от 19.02.2018 г. до заемане на
длъжността чрез конкурс

Маргарита Пламенова
Алексиева

- Окръжен съд Благоевград от 12.04.2021 г. до завръщане на
титуляра

През 2019г. и 2020г. няма промяна на титулярите и съставите.

Няма назначен съдебен администратор.
Иванка Йорданова Айдарова има придобито висше образование по

специалност „Педагогика“. Завършила е семестриално магистърска степен по
специалност „Публична администрация“, Управление на човешките ресурси.
Предстои защита на дипломна работа. Преназначена е от длъжност „съдебен
секретар“ на длъжност „административен секретар”, считано от 10.11.2008г.

Материална база и техническа обезпеченост
Информационно обслужване и информационни технологии

 Районен съд – Дупница е поместен в сграда на четири етажа, заедно с
ТО-Дупница при РП-Кюстендил, Агенция по вписванията и ОЗ „Охрана“.

Съдиите работят по един в кабинет, а 36 съдебни служители ползват 19
помещения. Съдът разполага със 7 съдебни зали, от които една зала е
предоставена на Окръжен съд-Кюстендил.

РС-Дупница е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в
кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са оборудвани с
компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа.
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Администрацията изпитва недостиг на сървъри и копирна техника, във
връзка със създаването и поддържането на електронните папки.

От началото на 2019г. и до 24.08.2020г. в РС-Дупница функционира
програмата за управление на съдебните дела САС, която е в експлоатация от
2007г. В периода 25.08.2020г. – 17.09.2020г. е внедрена и се ползва Единната
информационна система на съдилищата /ЕИСС/, като паралелно се използва
съществуващата САС „Съдебно деловодство – ИО-Варна“  по отношение на
неприключилите дела. От 05.05.2021г. отново е възобновена работата с
ЕИСС.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗСВ, съдебните актове на Районен съд –
Дупница, незабавно след постановяването им, се публикуват на Интернет-
страницата на съда и на Централния уеб-базиран интерфейс за публикуване
на съдебните актове. Достъпност до тази информационна система имат
максимално широка група потребители, независимо от използваните
технологии и умения. Единният портал за електронно правосъдие, към който
Районен съд – Дупница е свързан от 01.12.2019г., също предоставя
възможност на лицата да преглеждат електронните копия на техните съдебни
дела, като пълните функционалности са достъпни само за лица, които имат
личен потребителски профил, създаден след първоначална регистрация в
Портала.

В Районен съд-Дупница са утвърдени Правила за организацията на
публикуване на съдебните актове, обявени на електронната страница на съда.

На 12.08.2011г. са утвърдени Вътрешни правила за класифициране на
съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана информация.

В РС-Дупница се използват част от програмите, формиращи
националната информационна система: „Бюро съдимост“ по ЛОТ 4;
документооборотната система, разработена по ЛОТ 2. Pайонен съд - Дупница
ползва абонамент за счетоводната програма „Поликонт" и програма за
заплати, хонорари и кадри „Омекс 2000".

В съдебно-изпълнителната служба се използва програмен продукт за
деловодството.

Съдът използва правно-информационните продукти „Апис“ с модулите
„Апис-Право“, „Апис-Практика“ и „Евро-Право“. Правно-информационните
продукти са в мрежов вариант и са достъпни от всички работни места.

В служба „Бюро съдимост" е въведена програмна система „Бюро
съдимост с отдалечена връзка", която дава възможност да се извършват
справки в други служби „Бюро съдимост" в страната, използващи системата,
чрез електронна поща.

Деловодните книги и регистри се водят на електронен носител, като
със заповед на административния ръководител, същите се разпечатват през
определен период.

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

За 2019г.:
Броят на разглежданите граждански дела през 2019г. е 3162. От тях

новообразувани /включително по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК – 1771 бр. и
дела от административен характер – 3 бр./ са 2812 бр., а несвършени от
предходен период са 350 бр., или 88.93 % от разглежданите дела са
новообразувани и 11.07 % са останали несвършени от предходен период.

През 2019г. в РС-Дупница са свършени 2856 бр. граждански дела,
включително 6 бр. административни дела. Решени със съдебен акт по
същество са 2651 бр. и 205 бр. са прекратени.

През 2019г. са постъпили две жалби за бавност, съответно по гр.д. №
329/2019г. и гр.д. № 1167/2019г., и двете дела са с докладчик съдия Людмила
Панайотова.

За разглеждане в открито съдебно заседание са насрочени 1131 бр.
граждански дела, а са отложени 469 бр. дела, което сочи, че продължава
тенденция за все по-малък брой отложени дела /474 бр. през 2018г. и 568 бр.
през 2017г./.

Обжалвани са актовете по 207 бр. граждански дела и административни
дела или 7.25 % от броя на свършените дела.  През 2019г. от въззивна и
касационна инстанция са върнати 164 бр. дела, от които 34 бр. с определения.
От тях 94 бр. – 57 % са изцяло потвърдени, 35 бр. – 21.21 % са отменени
изцяло и 35 бр. – 21.82 % са потвърдени в една част и отменени в друга част.

През 2019г. средномесечните постъпления на един съдия по щат са
32.24 бр. дела. Действителната натовареност, според броя на работилите през
годината магистрати, е 42.18 бр. дела.

За 2020г.:
Броят на разглежданите граждански дела през 2020 г. е 2579 бр. От тях

новообразувани /включително по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК – 1424 бр. и
дела от административен характер – 13 бр. / са 2273 бр., а несвършените от
предходен период са 306 бр., или 88.13 % от разглежданите дела са
новообразувани и 11.87 % са останали несвършени от предходен период.

През 2020г. в Районен съд – Дупница са свършени 2344 бр. гр.дела,
включително 10 бр. административни дела. Решени със съдебен акт по
същество са 2092 бр. и 252 бр. са прекратени.

През 2020г. няма решени дела с необявено решение в 3-месечен срок,
което води до положителен извод за работата на съдиите по отношение на
срочността на произнасяне.

Постъпили са три жалби за бавност, съответно по гр.д. № 358/2020г.,
гр.д. № 923/2020г. и гр.д. № 1788/2020г., и трите дела са с докладчик съдия
Людмила Панайотова.
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За разглеждане в открито съдебно заседание са насрочени 1133 бр.
граждански дела, отложени от открито съдебно заседание са 472 бр.

Основна причина за отлагане на делата е нередовното призоваване на
страните. По голям брой дела страните имат постоянно местоживеене в
населени места извън гр.Дупница и призоваването им се извършва чрез
съответните общини и кметства. Това води до несвоевременно връчване на
призовки, неоформяне на призовките по предвидения ред и връщането им
след съдебно заседание.

Други често срещани причини за отлагане на делата са несвоевременно
внасяне от страните на определения депозит за назначените експертизи
/водещо до неизготвяне на експертните заключения в законовия срок/ и
неосигуряване на допуснатите при режим на довеждане свидетели.

Допълнителни причини за отсрочване и отлагане на дела през 2020г. са
предприетите противоепидемични мерки, както и по-големия брой случаи на
неявяване на страни и свидетели по здравословни причини.

Обжалваните актове през 2020г. са 201 бр. граждански и
административни дела или 9,31 % от броя на свършените дела. През 2020г. от
въззивна и касационна инстанция са върнати 155 бр. дела, от които 33 бр.
определения. От тях 86 бр. – 55,48 % са изцяло потвърдени, 21 бр. – 13,54 %
са отменени изцяло и 23 бр. – 14,83 % са потвърдени в една част и отменени
в друга част.

През 2020г. натовареността на съдиите е била 31,55 бр. средномесечно
по щат. Действителната натовареност е била 38,56 бр. дела на месец.

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

През проверявания период няма изготвени становища по проекти за
тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВАС.

Извършени проверки в РС-Дупница

Информация за извършени проверки в РС-Дупница:
- констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела

от ОС-Кюстендил за двете години, отделно:
През 2019 г. въз основа на Заповед № РД-13-40/23.01.2019г. на

административния ръководител на ОС – Кюстендил е извършена комплексна
проверка по граждански дела с обхват 01.01.2017г. – 31.12.2018г.,
приключила с Акт с резултати от извършена проверка на гражданско
отделение от 10.04.2019г.
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През 2020 г. не са извършвани проверки по образуването и движението
на делата.

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

През 2019г. и  2020г. не са извършвани проверки по образуването и
движението на делата.

Взаимодействие между административния ръководител и Общото
събрание на съдиите в РС-Дупница

Информация за взаимодействие между административния ръководител
и Общото събрание на съдиите в РС-Дупница – проведени общи събрания,
дневен ред, взети решения, за двете проверявани години:

В РС-Дупница са приети Вътрешни правила за организацията на
дейността на Общото събрание на съдиите, в сила от 31.01.2017г.

За 2019г. са проведени пет общи събрания, както следва:
На 21.01.2019г. е проведено Общо събрание на съдиите в РС-Дупница,

свикано със Заповед № РД 13-06/14.01.2019г. на председателя на съда, с
дневен ред от две точки: обсъждане доклада на председателя на РС-Дупница
за дейността на съда през 2018г. и разглеждане на молби от съдебни
заседатели с искания за предсрочно освобождаване. По точка първа е взето
решение, с което съдиите приемат доклада на председателя на съда за 2018г.,
а по точка втора – решение за предсрочно освобождаване от длъжност на
двамата съдебни заседатели;

На 01.02.2019г. е проведено Общо събрание на съдиите в РС-Дупница,
свикано от председателя на съда при следния дневен ред: т. 1 – Обсъждане и
одобряване на проекта на Правилата за формиране и използване на
средствата по централизирания фонд СБК за подпомагане на магистрати и
съдебни служители в ОСВ и т. 2 – Създаване на централизиран фонд СБК за
подпомагане на магистрати и съдебни служители през 2019г.  По първа точка
Общото събрание е взело решение за одобряване проекта на Правилата за
формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за
подпомагане на магистрати и съдебни служители от ОСВ. По втора точка е
прието решение да се създаде централизиран фонд СБКО за отпускане
помощи на магистрали и съдебни служители през 2019г.;

На 06.02.2019г. със Заповед № РД 13-25/25.01.2019г. на председателя
на съда е свикано Общо събрание на съдиите в РС-Дупница за  изразяване на
становище по предложение за назначаване на съдия Ели Скоклева за
заместник-председател на съда. След  изслушване на съдия Скоклева е
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изразено положително становище от Общото събрание по предложението за
назначаването й като заместник-председател на съда;

Със Заповед № РД 13-28/26.03.2019г. на председателя на съда е
свикано Общо събрание на съдиите при следния дневен ред: т. 1. Избор на
нова Комисия по професионална етика в РС-Дупница и т. 2. Запознаване и
обсъждане на констатациите в Акта с резултати от извършена от ОС-
Кюстендил проверка на съдиите от наказателно отделение. По точка първа е
взето решение за избор на нов състав на Комисията по професионална етика
в съда, включваща съдиите Светла Пейчева, Мая Гиздова и Мирослав
Саневски, а съдия Светослав Пиронев е определен за резервен член. По втора
точка съдиите от Наказателно отделение са приели констатациите в Акта, без
възражения по отправените препоръки;

На 05.07.2019г. е проведено Общо събрание на съдиите от РС-
Дупница, свикано със Заповед № РД 13-52/02.07.2019г. на председателя на
съда, при следния дневен ред: т. 1 – Определяне на натовареността на
новоназначения съдия Страхил Гошев и т. 2 – Обсъждане на производства по
чл. 72, ал. 4 от Закона за МВР по предложение на заместник-председателя на
съда. По първа точка от дневния ред е взето решение на съдия Страхил
Гошев да се сформира състав в наказателно отделение на РС-Дупница, като
му се преразпределят от последно образуваните и ненасрочени наказателни
дела, възложени на доклад на другите съдиите от наказателно отделение,
съобразно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата.
Решението на Общото събрание на съдиите от РС-Дупница по втора точка е
производствата, образувани по жалби по чл. 74, ал. 4 от ЗМВР да се
разглеждат от съдиите в РС – Дупница, незабавно, в закрити заседания, без
призоваване на страните (чл. 61, ал. 3,  чл. 63, ал. 5 и чл. 69а, ал. 4 от НПК),
до изразяване на становище от ВКС и ВАС. Жалбите, изпращани в съда, да
бъдат окомплектовани с преписките, за което да бъдат уведомени
полицейските органи.

През 2020г. не са провеждани общи събрания на съдиите в РС-
Дупница.

Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите
и повишаване на квалификацията на съдебните служители

Обобщена информация за повишаване на правната подготовка и
квалификация на съдиите, както и за повишаване на квалификацията на
съдебните служители  в  РС-Дупница за двете проверявани години:

През 2019г.:
Ø Съдия Михаил Александров Малчев е участвал в обучения на

теми: „Административният договор в контекста на последните промени в
АПК“ по проект ОП „Добро управление“ 17-18.01.2019г.; „Форми на
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ограничаване на конкуренцията. Административни и съдебни производства
по ЗЗК. Преглед на съдебната практика“ по проект ОП „Добро управление“
23-25.01.2019г.; „Заблуждаващата реклама като форма на нелоялна
конкуренция па ЗЗК“ 18-20.03.2019г.; „Преглед на промените в Изборния
кодекс. Съдебен контрол. Практика на ВАС.“ 18-19.04.2019г.; „Въздействие
на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи и правото на ЕС върху процесуалните закони, 26-28.06.2019г.;
„Производства по ЗУСЕСИФ. Актуална съдебна практика“, 17-18.10.2019г.;
„Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната
власт“, 21.10.2019г.; „Запознаване с правото на съдебната система – особен
вид урок“, 21.11.2019г.

Ø Съдия Миглена Северинова Кавалова-Шекирова е участвала в
обучение по тема: „Въздействие на Европейската конвенция за защита на
правата на човека и основните свободи и правото на ЕС върху
процесуалните закони, 26-28.06.2019г.

Ø Съдия Ели Георгиева Скоклева е участвала в обучение по тема
„Съществени нарушения на процесуалните нарушения по НПК, 28.06.2019г.

Ø Съдия Светла Василева Пейчева е участвала в обучение по тема
„Съществени нарушения на процесуалните нарушения по НПК, 28.06.2019г.

Ø Съдия Страхил Николов Гошев е участвал в обучения по теми
„Съществени нарушения на процесуалните нарушения по НПК, 28.06.2019г.;
семинар в Люксембург на тема „Европейско правосъдие в
киберпространството“, 20-23.11.2019г.; „Предизвикателства в работата на
съдията след назначаването му по реда на чл. 243 от ЗСВ“, 21-24.10.2019г.;

Ø Съдия Светослав Атанасов Пиронев е участвал в обучение на
тема „Training on Human Rights for EU Judicial Trainers“, 21-26.09.2019г.;
„Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната
власт“, 21.10.2019г.

Ø Съдия Мирослав Руменов Саневски – участие в обучение на тема
„Граждански процес“, 25-29.11.2019г.

Ø През 2020г.:
Ø Съдия Страхил Николов Гошев е участвал в обучения по теми

„Актуални промени в заповедното производство“, 09-10.03.2020г.
Ø Съдия Михаил Александров Малчев е участвал в обучения на

теми: „Парични обезщетения по КСО. Възстановяване на добросъвестно и
недобросъвестно получени парични обезщетения по КСО“, 2-23.10.2020г.;
„Предизвикателства в работата на съда по време на ковид-кризата. Работа от
дистанция. Електронно правосъдие“, 29-30.10.2020г.

За съдебните служители – през 2019г.:
Ø Росица Колева Ганева (съдебен секретар) – участия в обучения на

теми „Защита на класифицираната информация в съдебната система“, 05-
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07.03.2019г.; „Съдебно-административно обслужване на граждани“, 01-
03.04.2019г.; „Етично поведение на съдебен служител“, 11-14.11.2019г.

Ø Юлия Димитрова Вукова (съдебен секретар) – участия в
обучения на теми „Съдебно сътрудничество по граждански дела“, 18-
21.03.2019г.; „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в
съдебната система“, 21-22.05.2019г.

Ø Веселин Василев Крекманов (системен администратор) – участие
в обучение на тема „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за
достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, 07.05.2019г.;

Ø Асенка Иванова Банкова (съдебен деловодител) – участие в
обучение на тема „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп
на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, 07.05.2019 г.

Ø Ива Димитрова Георгиева (съдебен секретар) – участия в
обучения на тема „Съдебни секретари“, 30-31.05.2019г.; „Гражданско
деловодство“, 28-31.10.2019г.; „Съдебно-административно обслужване на
граждани“, 14-15.01.2019г.

Ø Райна Боянова Георгиева (съдебен секретар) – участие в
обучение на тема „Съдебно сътрудничество по наказателни дела“, 19-
21.06.2019г.

През 2020г.:
Ø Ивайло Георгиев Биразов (призовкар) – участие в обучение на

тема „Връчване на призовки и съдебни книжа“, 22-24.07.2020г.
Ø Георги Живков Петров (призовкар) – участие в обучение на тема

„Връчване на призовки и съдебни книжа“, 22-24.07.2020г.
Ø Веселин Василев Крекманов (системен администратор) – участие

в обучение за обучители за работа с ЕИСС, 05.08.2020г.
Ø Димитър Николов Димитров (съдебен деловодител) – участие в

обучение за обучители за работа с ЕИСС, 05.08.2020г.
Ø Ива Димитрова Георгиева (съдебен секретар) – участия в

обучения на тема „Наказателно деловодство“, ОПДУ, 05-07.10.2020г.
Ø Иванка Йорданова Айдарова (административен секретар) –

участие в обучение на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена
информация в съдилищата“, 06-28.07.2020г.

Ø Росица Колева Ганева (съдебен секретар) – участия в обучения на
теми: „Съдебно сътрудничество по граждански дела, 19-22.10.2020г.;
„Съдебно сътрудничество по наказателни дела“, 03-04.11.2020г.

Информация за поощрения и наложени дисциплинарни
наказания в РС-Дупница на съдии и съдебни служители

През 2019г. съдиите и съдебните служители не са поощрявани. Със
заповед № РД 13-60/31.07.2019г. на председателя на РС-Дупница е
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наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ на
един съдебен служител – Развигор Попов на длъжност „съдебен архивар“.

През 2020 г. няма поощрени съдии и съдебни служители и няма
наложени  дисциплинарни наказания.

Съдии, ангажирани в изпълнението на други служебни задачи,
извън основната им дейност

През проверявания период няма съдии, ангажирани в изпълнението
на други служебни задачи, извън основната им дейност.

Административни служби – обща и специализирана
администрация. Съдебно деловодство.

Информация за административни служби – обща и специализирана
администрация. Съдебно деловодство:

Към 2021г. в РС-Дупница е утвърдено щатно разписание с 36 бр.
съдебни служители. Администрацията на съда е обща и специализирана.

Общата администрация се състои от 3бр. служители: по отдели или
сектори и длъжности, както следва: "Финансова дейност и снабдяване"- 1
бр.; "Стопанисване и управление на съдебното имущество"- 0 бр.; "Човешки
ресурси"- 1бр.;  "Информационно обслужване, статистика и информационни
технологии"- 1 бр.; "Пресслужба и информация"- 0 бр.

В специализираната администрация работят общо 28 бр. служители,
организирани в служби и длъжности, както следва: „Регистратура за
класифицирана информация”- 0 бр.; „Регистратура”- 2 бр.; „Съдебно
деловодство”- 10 бр. съдебни деловодители - 5 бр. за граждански дела,  3 бр.
за наказателни дела и 2 бр. съдебно-изпълнителна служба; „Съдебни
секретари” - 10 бр.;  „Архив”- 1 бр.; „Връчване на призовки и съдебни
книжа” - 4 призовкари и 0 куриер; „Служител по сигурността на
информацията“ 0; „Съдебни помощници” - 0 бр.; Бюро “Съдимост” – 1
съдебен деловодител.

Техническите длъжности са общо 4 бр. – 3 бр. чистачи и 1 бр.
работник по поддръжката.

 Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: 2 бр. - човешки
ресурси-касиер и работник по поддръжката-огняр.

Със Заповед № 81/29.04.2008г. на председателя на РС-Дупница е
създадена организация  по въвеждането на необходимата информация в база
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данни в САС „Съдебно деловодство”  на „Информационно обслужване” АД
– Варна /Договор ПО І16-56/05.04.2008г./. На 25.08.2020г. В РС-Дупница е
внедрена Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/, с която
се работи до 17.09.2020 г., след което отново е използван програмния
продукт САС „Съдебно деловодство”. От 05.05.2021г. отново е възобновена
работата с ЕИСС.

Книгите по чл. 39 от Правилника за администрацията в съдилищата
се водят на електронен носител и хартиен носител, като разпечатването им
се извършва съобразно Заповед № РД 13 – 16/04.02.2019г.  на председателя
на съда.

С Разпореждане № 4/15.04.2019г. е възложено на административния
секретар да извършва контрол за точното отразяване на съдебната
информация в деловодните книги и регистри, на полугодие, при съответно
отразяване на извършената проверка.

Книгата за приемане и отказ от наследство, регистърът на
заявленията за достъп до обществена информация, регистърът на съдебните
решения, регистърът на изпълнителните листове, разносната книга и
книгата за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения по глава двадесет и девета от НПК се водят само на хартиен
носител.

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител,
считано от 01.01.2009г. по ред, определен с Разпореждане № 3/05.01.2009г.,
/изм. със Заповед № РД 13-22/14.01.2013г., изм. със Заповед № РД13-
16/04.02.2019г., изм. с Разпореджане № 4/15.04.2019г./ Регистърът се
разпечатва всеки ден и съдържа целия съдебен акт, след обезличаване на
личните данни, като подреждането е съобразно предаването в
деловодството, въпреки че актът съдържа номер, генериран от програмата
при присъединяването му.

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

Книгата за открити заседания и книгата за закрити и разпоредителни
заседания се водят ежедневно и на хартиен носител, от съдебните секретари.
Предаването на делата в деловодствата се удостоверява с подписа на
съответния деловодител, приел делото. Разпечатката от страницата на
съответната книга се класира в нарочна за това папка. Съдържащата се
информация е удостоверена с подпис на деловодител – при връщането им в
деловодството. Разпечатките са прошнуровани, прономеровани и
приключени с подпис на председателя на съда и с печат.

Описната книга се води на електронен носител, като с оглед
осигуряване на необходимата информация за извършване инвентаризацията
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на делата в съответните деловодства, се разпечатва в края на всяко
полугодие.

Всички дела, образувани през 2019г. и в периодите  01.01.2020г. –
24.08.2020г. и 18.09.2020г. – 31.12.2020г. са въведени във САС „Съдебно
деловодство”. В периода от 25.08.2020г. до 17.09.2020г. новообразуваните
дела са въведени в ЕИСС, като останалите продължават да се
администрират в САС.

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

-Азбучен указател - съдържа 1 том за 2019г. и 1 том за 2020г.; води
се на електронен носител, като след приключване на календарната година се
разпечатва на хартиен носител; проверява се от административен секретар.

-Описна книга за  гражданските дела - съдържа 2 тома за 2019г. и  1
том за 2020г.; води се от завеждащия служба „Деловодство“ и се проверява
от административен секретар.

-Книга за открити заседания - съдържа 1 том за 2019г. и 1 том за
2020г.; води се от съдебните секретари; проверява се от административен
секретар.

-Книга за закрити и разпоредителни заседания - съдържа 1 том за
2019 г. и 1 том за 2020г.; води се от съдебните секретари; проверява се от
административен секретар.

-Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа
се води на електронен носител.

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
съдържа 1 том; води се от административен секретар; проверява се от
председателя на съда.

- Изходящ и входящ дневник - съдържа по един том за всяка
календарна година; води се на електронен носител и се разпечатва след
приключване на календарната година; проверява се от административен
секретар.

- Регистър за предоставени данни от НБД „Население” – съдържа пет
тома от 2019г. и пет тома от 2020г.; води се от системния администратор и
от съдебните деловодители в гражданско деловодство; проверява се от
административен секретар.

- Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК – съдържа
3 тома за 2019г. и 4 тома за 2020г.; води се от съдебните деловодители в
гражданско деловодство; проверява се от административен секретар.

- Регистър на отводите и самоотводите по НПК и ГПК – във връзка с
Решение на ВСС от заседание на 23.07.2015г. и решение на Общото
събрание на съдиите от РС-Дупница е издадена Заповед № РД 13-
18/29.02.2016г. на Административния ръководител – председател на РС-
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Дупница за водене на регистър на отводите и самоотводите по НПК и ГПК
на електронен носител, като се разпечатва и обявява ежемесечно на
интернет-страницата на съда. Постановено е регистърът да бъде обект на
ежегодна проверка от административен ръководител или заместник-
административния ръководител на съда.

- Книгата за приемане/отказ от наследство - съдържа по един том за
всяка от проверяваните години – 2019г. и 2020г. Води се на хартиен носител
и се проверява от административен секретар.

- Входящият и изходящият дневник в служба „Регистратура“ се
водят на електронен носител и се разпечатват след приключването им за
съответната календарна година; съдържат по един том за всяка от
проверяваните години.

В съответствие с Проект на Примерни правила за изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42,
ал. 4 и сл. от ГПК, приет с решение по протокол № 13, т. 27 от 14.04.2011г.
на Висшия съдебен съвет, със Заповед № РД 13-115/13.09.2011г. са
утвърдени Вътрешни правила за изпращане на съдебни актове и книжа чрез
електронен пощенски адрес.

С изрична заповед на председателя на съда са оправомощени
служители, които съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009г. на
Министерство на правосъдието 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 книги за открити заседания за 2019г. и 2020г. и
книги за закрити заседания за 2019г. и 2020г.:

Книгата за открити заседания по граждански дела за 2019г. се състои
от 1 том и се води общо за гражданските съдии, разпечатва се от програмата
в края на работния ден, след съдебно заседание. Информацията е пълна,
като единствено в графа „решение“ не навсякъде се отбелязва диспозитива
на решението, има текст „уважава иска“ или „отхвърля иска“. Води се от
съдебните секретари, проверява се от административен секретар без това да
се удостоверява с подпис и дата. Номерирана, прошнурована, подписана и
подпечатана с печата на съда. Съдържа 211 листа.

Книгата за открити заседания по граждански дела за 2020г. се състои
от 1 том и се води общо за гражданските съдии, разпечатва се от програмата
в края на работния ден, след съдебно заседание. Информацията е пълна,
като единствено в графа „решение“ не навсякъде се отбелязва диспозитива
на решенеито, има текст „уважава иска“ или „отхвърля иска“. Води се от
съдебните секретари, проверява се от административен секретар без това да
се удостоверява с подпис и дата. Номерирана, прошнурована, подписана и
подпечатана с печата на съда. Съдържа 220 листа.
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Книгата за закрити и разпоредителни заседания граждански дела за
2019 г. се състои от 2 тома. Първи том – започнат на 02.01.2019г. и
завършен на 28.06.2019г., съдържа 475 страници. Втори том – започнат на
01.07.2019г. и завършен на 30.12.2019г., съдържа 379 страници. Води се
общо за гражданските съдии, разпечатва се от програмата в края на
работния ден, проверява се от административен секретар без това да се
удостоверява с подпис и дата. Номерирана, прошнурована и подпечатаната
с печата на съда.

Книгата за закрити и разпоредителни заседания граждански дела за
2020 г. се състои се от 1 том. Започната на 02.01.2020г., завършена на
31.12.2020г., съдържа 674 страници. Води се общо за гражданските съдии,
разпечатва се от програмата в края на работния ден, проверява се от
административен секретар без това да се удостоверява с подпис и дата.
Номерирана, прошнурована и подпечатана с печата на съда.

Проверени бяха и:
Регистър по Закона за защита от домашното насилие – води се изцяло

електронно от администраивния секретар.
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – води

се от 2018г. по години от административния секретар, номериран е,
прошнурован, не е подпечатан и подписан от административния секретар.

Регистър на отводите и самоотводите – води се от 2016 г. по години от
административния секретар, разпечатва се от програмата в края на
календарната година, с положени печат и подпис на административен
секретар, номериран и прошнурован.

Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК се води съобразно
чл. 52 от ПАС, проверява се от административния секретар.

На случаен принцип бяха проверени съдебни актове по датата,
вписана в акта, датата, посочена в книгата за открити заседания (в графата
за съдебното решение), датата на предаване на делото в деловодството на
съда и в  регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК:

Гр. дело № 1109/2019г. – в о.с.з. на 02.07.2019г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 04.07.2019г. и е предадено
в деловодството на 04.07.2019г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата;

Гр. дело № 686/2019г. – в о.с.з. на 12.08.2020г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 04.09.2020г. и е предадено
в деловодството на 04.09.2020г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата;

Гр. дело № 1295/2019г. – в о.с.з. на 18.02.2020г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 19.03.2020г. и е предадено
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в деловодството на 19.03.2020г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата.

Гр. дело № 178/2020г. – в о.с.з. на 19.05.2020г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 02.06.2020г., предадено е в
деловодството на 02.06.2020г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата;

Гр. дело № 54/2020г. – в о.с.з. на 21.05.2020г. съдът е обявил делото
за решаване. Решението е постановено на 15.06.2020г., предадено е в
деловодството на 15.06.2020г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата;

Гр. дело № 680/2020г. – в о.с.з. на 21.07.2020г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 21.08.2020г., предадено е в
деловодството на 21.08.2020г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата;

КОНСТАТАЦИИ:
Деловодните книги се водят съобразно разпоредбите на ПАС.

Констатирани са пропуски, свързани с удостоверяване на проверката на
книгите за открити заседания за 2019г. и 2020г. и книгите за закрити
заседания за 2019г. и 2020г. – същите се проверяват от административния
секретар, но не се отразява на коя дата е извършената проверката, липсва
подпис на лицето, извършило проверката.

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

За 2019г.:
Във връзка с организацията на работата на провеждане на

дежурствата на съдиите е издадена Заповед № РД 13-08/23.01.2019г., с
която е изменена Заповед № 19/25.02.2009г. относно разглеждането на
определени видове дела от дежурните съдии, извън съдебната ваканция;

С цел обезпечаване оптимално еднакво натоварване на съдебните
деловодители със Заповед № РД 13-18/11.02.2019г. е извършена
реорганизация на разпределението на деловодителите в гражданско и
наказателно деловодство;

Във връзка с внасянето на делата в служба „Архив“, поради изтичане
на давностния срок за събиране на публични държавни вземания, е издадена
Заповед № РД 13-19/13.02.2019г.;

Във връзка с организацията на работата на съдебните деловодители в
заповедното деловодство на РС-Дупница относно архивирането на делата,
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образувани по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417
ГПК, е издадена Заповед № РД13-29/28.02.2019г.;

Във връзка с дейността на експертната комисия към съда е издадена
Заповед № РД 13-20/13.02.2019г. за извършване на подбор на внесените в
архив дела и други книжа, за които е изтекъл срокът за съхранение,
съгласно глава Х от ПАС;

На проведено на 15.04.2019г. Общо събрание на съдиите от ГО е
прието решение да бъде въведена практиката преди издаване на
изпълнителен лист в производствата по чл. 410 ГПК да се постановява
надлежно разпореждане за издаване на изпълнителен лист, както и
разпореждане при наличие на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от
ГПК, удостоверяващо изпълняемо право – влязъл в сила съдебен акт и
подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника;

За недопускане забава в съдопроизводството и за своевременното
възобновяване на спрените производства е издадено Разпореждане №
5/15.04.2019г. от председателя на съда;

Със заповед № РД 13-32/11.04.2019г. във връзка с оптимизиране на
дейността по връчване на съдебните книжа, призовки и съобщения, е
въведено ново райониране и преразпределение на част от улиците в района
на централната градска част, обслужван от един призовкар;

Във връзка с делегиране на правомощия на съдия Ели Скоклева –
назначена с решение на СК на ВСС по протокол № 14/23.04.2019г. на
длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-
председател“ на РС-Дупница, считано от датата на встъпване в длъжност –
08.05.2019г., със Заповед № РД 13-36/8.05.2019г. са възложени конкретни
функции и правомощия на съдия Ели Скоклева като заместник на
административния ръководител. Преди това при отсъствие на председателя
на съда са издавани нарочни заповеди, с които е  възлагано на съдия
Скоклева да разглежда и приема решения по въпроси, свързани с
организацията на дейността на съда, които са от компетентността на
председателя на РС-Дупница (Заповед № РД 13-35/03.05.2019г.);

Със Заповед № РД 13-45/06.06.2019г. на председателя на съда са
утвърдени Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в
Единния портал за електронно правосъдие с цел осигуряване възможност на
лицата за достъп до електронните копия на техните съдебни дела след
създаване на личен потребителски профил и предоставяне на съответните
права;

Със Заповед № РД 13-74/03.10.2019г. са утвърдени Вътрешни
правила за организацията на дейността по регистриране на книжата и
провеждане на обявена от ЧСИ публична продан в РС-Дупница;

За изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от ГПК и във връзка
със споразумение между Национална агенция за приходите и Висшия
съдебен съвет е издадена Заповед № РД 13-06.12.2019г. за издаване на
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квалифицирани електронни подписи на съдебните деловодители от ГД за
достъп до системата на НАП.

За 2020г.:
Със Заповед № РД 13-11/18.02.2020г. на председателя на съда са

утвърдени Вътрешни правила за провеждане на професионалния стаж на
стажант-юристите в РС-Дупница и е обявен списък от съдии-наставници,
отговарящи на изискванията на чл. 297, ал. 5 от ЗСВ;

Със Заповед № РД 13-21/16.03.2020г. на председателя на съда по
повод обявеното от Народното събрание на Република България на
13.03.2020г. извънредно положение във връзка с разпространение на
коронавирусна инфекция е въведена организация за работата на съда
относно разглеждането на делата, достъпа до съдебната сграда и др.;

Със Заповед № РД 13-46/22.07.2020г. на председателя на съда са
предприети действия за присъединяване към Системата за сигурно
електронно връчване на ДА „Електронно управление“ с цел осигуряване на
техническа възможност за подаване на документи и съобщения по
електронен път по реда на ЗЕУ;

Във връзка с внедряването на Единната информационна система на
съдилищата /ЕИСС/ и организацията на работата на съдебните служители
по сканиране на съдебните книжа със Заповед № РД13-64/04.09.2020г. са
утвърдени Вътрешни правила относно процедурата по сканиране на
съдебните книжа в РС-Дупница.

Организация по образуването и разпределението
на гражданските дела. Натовареност.

Образуване на гражданските дела

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

Гражданските дела в съда се образуват в деня на постъпването им
или най-късно на следващия ден след постъпване на книжата в съда.
Съгласно чл. 35, ал. 4 от ПАС, книжата, по които се образуват дела, се
предават най-късно на следващия ден от постъпването им на
административния ръководител на съда или на определени от него съдии,
които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като
определят вида му и съдията докладчик на принципа на случайния подбор,
използвайки програмата за случайно разпределение на делата. На
основание чл. 9, ал. 1 от ЗСВ, разпределението на делата и преписките в
РС–Дупница се извършва на принципа на случайния подбор чрез
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електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.
Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват стриктно.

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния
избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ. В Районен съд-Дупница се използва Единната
информационна система на съдилищата (ЕИСС), внедрена от 25.08.2020 г.,
разработена в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по проект „Създаване на модел за оптимизация на
съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на
единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-
0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос
№ 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма
„Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд”.

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) е уеб
базирана и се достъпва през актуална версия на уеб браузър – Mozilla
Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Системата се достъпва на следния
адрес: https://www.eiss.justice.bg/.

Фактически електронното разпределение на гражданските дела се
извършва от административния ръководител – председател в рамките на
гражданско отделение, а разпределението на наказателните дела - от зам.-
председателя на съда между съдиите от наказателно отделение. В случай на
отсъствие на председателя и на зам.председателя, достъп до системата като
потребители с роля „разпределящ“ имат само определени с изрична заповед
лица. При отвод на всички съдии от наказателно отделение,
разпределението се извършва измежду съдиите от гражданско отделение, на
случаен принцип, и обратно. Достъп до ЕИСС имат и дежурните съдии,
които след регистриране на входящия иницииращ документ могат да
извършват действия за разпределение на делото „по дежурство“ следвайки
стъпките в Ръководството за образуване и разпределение на дела. Копия от
протоколите се прилагат по делата.

Изключение от електронното разпределение на постъпващите в съда
дела на принципа на случайния подбор по чл.9 от ЗСВ е разглеждането на
делата от дежурни съдии. Във връзка със съдебната ваканция са издадени
съответните заповеди, в обхвата на които са посочени разпределяните по
дежурство граждански дела.

Председателят на съда е утвърдил със Заповед № РД 13-
63/01.09.2020г. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в
РС – Дупница. Правилата не са актуализирани през периода на  проверката.

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави –
100 % на съдиите, 100 % на председателя на съда за граждански дела дела и
100% на зам.председателя на съда наказателни дела. Регламентирани са и
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изключенията, при които председателят може да намали процента или да
изключи от разпределението – т. 4.2 от Правилата.

Заложена е процентна натовареност за всеки съдия при разпределяне
на различните категории дела, на председателя и на зам.-председателя на
съда, за всяка година от проверявания период: за 2019г.  – 100% и за 2020г.
– 100%.

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за
всички видове дела, при следните изключения /по граждански дела/:

а) След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело
на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на
първоначално определения докладчик.

Мотиви: Делото е било вече разпределено, приложение на случайния
принцип. Съдията докладчик се е запознал с делото, преди изпращането му
и следва да продължи разглеждането му.

б)  При отмяна на съдебен акт по движение на делото /спиране,
прекратяване, окончателно определяне на подсъдност/ и връщане на същото
за продължаване на съдопроизводствените действия, делото се разпределя
на първоначално определения съдия-докладчик, а така също и в случаите на
връщане на делото на първоинстанционния съд, поради неправилното му
администриране, за произнасяне по искове за разноски, за тълкуване или за
отстраняване на явна фактическа грешка. При връщане на дело след
препирня за подсъдност, т.е. при наличие на влязло в сила прекратително
определение по изпратеното по подсъдност дело, се образува ново дело,
което се разпределя на същия докладчик.

Мотиви: Първоначалният докладчик е определен на случаен принцип,
не е обвързан от произнасянето по съществото на спора, за процесуална
икономия и обезпечаване на съразмерна натовареност на съдиите.

в) При отказ да се приеме насрещен иск или инцидентен
установителен иск /ИУИ/ за разглеждане във висящо гражданско
производство, новообразуваното дело по насрещния иск или по ИУИ се
разпределя на докладчика, определен за разглеждане на първоначалния иск
/в производството, по което е предявен насрещният/.

Мотиви: Между първоначалния и насрещния иск и ИУИ има
фактическа или преюдициална връзка, както и като мярка срещу
неоснователно разделяне на искове.

г) При разделяне на производството по обективно и субективно
съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се
разпределя на първоначално определения докладчик.

Мотиви: Делото е било вече разпределено при приложение на
случайния принцип, съдията докладчик се е запознал с делото преди
разделянето му и следва да продължи разглеждането му; между отделните
искове има връзка, обуславяща необходимост от разглеждането им от един
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и същ докладчик; ограничаване опасността от неоснователно разделяне на
исковете/което не подлежи на инстанционен контрол за законосъобразност/.

д) При връщане в съда на дела за допълване, тълкуване или поправка
на явна фактическа грешка на съдебен акт или произнасяне по разноски,
делото се докладва на първоначалния определен докладчик, освен ако този
съдия вече не работи в съда или се намира в продължително отсъствие за
повече от шест месеца, поради което не могат да се спазят разумните
срокове за разглеждане на делото, в които случаи /на напуснал докладчик
или трайно отсъстващ/ делото се преразпределя за произнасяне по тези
искания автоматично измежду останалите съдии в отделението.

Мотиви: Обезпечаване бързото приключване на делото при липсата
и/или отсъствието на първоначално определения докладчик, като се
обезпечава случайността на избора на новия докладчик за конкретното
произнасяне.

 е) При обединяване на няколко различни дела с различен предмет, но с
идентични страни или когато делата имат връзка по между си /служебно
съединяване на дела/, такова дело се разглежда в едно производство по
номера и в рамките на първото образувано по време дело от обединените
такива и разглеждането се възлага и разпределя на определения по това
първо дело съдия-докладчик.

Мотиви: Обезпечаване на разглеждане на делото от съдията-докладчик
по първоначалното дело, нормативно установено в чл. 213 от ГПК и ПАС.

На дежурен съдия със заповед на административния ръководител се
разпределят следните частни граждански дела: откази от наследство;
разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество на
малолетни или поставени под запрещение; обезпечения на бъдещ иск;
разрешения за участие в доброволна делба на недееспособни; разрешения за
сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица;
разрешения за разпореждане със семейно жилище – лична собственост;
назначаване на особени представители за сключване на правни сделки; по
молби за разкриване на банкова или търговска тайна.

Към момента на проверката, считано от 05.05.2021г. функционира
Единната информационна система на съдилищата, като случайното
разпределение се извършва посредством модул в системата измежду
групите шифри дела, създадени в ползваната до 24.08.2020г. в РС-Дупница
Централизирана система за случайно разпределение на делата.

Достъп до системата имат всички съдии и съдебни сужители,
потребители на ЕИСС. Разпределението на новообразуваните граждански
дела в РС-Дупница се извършва от административния ръководител –
председател на съда – съдия Иван Димитров, в рамките на гражданско
отделение, а разпределението на наказателните дела – от зам.-председателя
на съда – съдия Ели Скоклева, в рамките на наказателно отделение. Достъп
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до ЕИСС имат и дежурните съдии, които след регистриране на входящия
иницииращ документ могат да извършват действия за разпределение на
делото „по дежурство“, следвайки стъпките в Ръководството за образувание
и разпределение на дела.

В случай на отсъствие на председателя или на зам.-председателя на
съда достъп до системата за разпределение като потребители с роля
„разпределящ“ имат само определени с изрична заповед лица.

На проверяващите бяха предоставени Заповеди № № РД 13-
70/17.09.2019г., РД 13-63/02.08.2019г., РД 13-55/05.07.2019г., РД 13-
53/03.07.2019г., РД 13-07/23.01.2019г., РД 13-01/03.01.2019г., РД 13-
62/01.09.2020г., РД 13-60/26.08.2020г., РД 13-50/27.07.2020г. за определяне
на лице, което да извършва случайния избор на делата, в отсъствието на
административния ръководител и зам.-административния ръководител през
проверявания период.

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”, преписките се докладват
на разпределящите съдии, след което служител от служба „Регистратура“ ги
предава в съответните деловодства.

Дежурните съдии, по утвърдения график, се произнасят по
постъпилите в  периода на съответното дежурство - на граждански съдии -
искания за вписване на откази от наследство, разрешения по СК,
назначаване на особени представители за сключване на правни сделки и др.
/Заповед № РД13-08/23.01.2019г./

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела през периода на проверката са образувани и

разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или на следващия
ден от съдебен служител, съобразно изискванията на ПАС. Разпределението
се е извършвало електронно, при спазване на случайния подбор, в
изпълнение на чл. 9 ЗСВ. Създадена е организация при образуване и
разпределение на гражданските дела. Утвърдени са и се спазват вътрешни
Правила за случайно разпределение на делата в РС-Дупница, които се
актуализират със заповеди на председателя на съда. Проверката не
констатира пропуски и нарушения при образуване и разпределение на
гражданските дела в РС-Дупница.

Натовареност

Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в РС – Дупница
за двете проверявани години:
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· за 2019г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

42,18 бр. дела;
Действителна натовареност към свършени дела – 43,21 бр. дела.
· за 2020г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

32,78 бр. дела;
Действителна натовареност към свършени дела – 33,63 бр. дела.

Натовареност – граждански дела за двете проверявани години:
· за 2019г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

49,39 бр. дела ;
Действителна натовареност към свършени дела – 61,25 бр. дела.

· 2020г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

31,55 бр. дела;
Действителна натовареност към свършени дела – 48,83 бр. дела.

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

Граждански  дела

· за 2019г. – от Гражданско деловодство
     Съдия Разпр.

дела
гр. дела

решени  прекратени

            частни гр.дела

решени          прекратени

общо
свърш

ени

%
натова
ренос
т при

разпре
делен
ие на

делата
Людмила
Панайотова

696 150 23 529 бр., от
които 445 бр.
зап.произв.

4 бр., от
които 1 бр.
заповедно

произв.

706 100%

Иван Димитров  688 133 51 513 бр., от
които 444 бр.
зап.  произв.

9 бр., от
които 2 бр.
зап. произв.

706 100%

Миглена
Кавалавоа

644 93 33 498 бр., от
които 433 бр.
зап. произв.

12 бр., от
които 7 бр.
зап. произв.

636 100%
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Мирослав
Саневски

686 158 49 481 бр., от
които 421 бр.
зап. произв.

21 бр., от
които 17
бр.  зап.
произв.

709 100%

· за 2020г.
     Съдия Разпр.

дела
гр. дела

решени       прекратени

            частни гр.дела

решени           прекратени

общо
свърш

ени

%
натова
ренос
т при

разпре
делен
ие на

делата
Людмила
Панайотова

570 153 19 390 бр., от
които 329

бр.
зап.произв.

28 бр., от
които 25

бр.
заповедно

произв.

590 100%

Иван
Димитров

564 123 40 378бр., от
които 326
бр.  зап.
произв.

41бр., от
които30 бр.
зап. произв.

 582 100%

Миглена
Кавалавоа

572 133 29  394бр., от
които 322
бр.  зап.
произв.

34бр., от
които 32
бр. зап.
произв.

590 100%

Мирослав
Саневски

564 135 29 380бр., от
които

327бр.  зап.
произв.

35бр., от
които 30бр.
зап. произв.

579  100%

За периода на 2019г. – 2020г. съдиите са със 100 % натовареност при
разпределение на делата. Няма съдии с намален процент или изключени от
разпределението, с изключение на съдия Кавалова, която в началото на
2019г. /от 01.01.2019г. до 08.02.2019г., вкл./ е била в отпуск поради
бременност и раждане, поради което е била изключена от програмата за
разпределението на делата в този период. /Заповед № Р№ 13-17/11.02.2019г.
за сформиране на доклад на съдия Кавалова/.

С решение на Общото събрание на съдиите от РС-Дупница, свикано
със Заповед № РД13-19/27.02.2017г. на председателя на съда, председателят
и зам.-председателят работят на 100% натовареност.

Информация за графика на съдебните заседания, за двете
проверявани години по съдии:
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Общ брой дела за разглеждане и брой заседателни дни, по съдии:
За 2019г.:
Съдия Людмила Панайотова - общ брой дела - 819; брой заседателни

дни – 36 бр.;
Съдия Иван Димитров - общ брой дела - 766; брой заседателни дни -

55;
Съдия Миглена Кавалова - общ брой дела – 688; брой заседателни дни -

29;
Съдия Мирослав Саневски - общ брой дела – 757; брой заседателни дни

-  62.

За 2020г.:
Съдия Людмила Панайотова – общ брой дела - 679; брой заседателни

дни – 29 бр.;
Съдия Иван Димитров - общ брой дела - 627; брой заседателни дни -

51;
Съдия Миглена Кавалова - общ брой дела – 626; брой заседателни дни -

48;
Съдия Мирослав Саневски - общ брой дела – 614; брой заседателни дни

- 40.

Организация на работа в РС – Дупница за разглеждане на делата по
чл. 329, ал. 3 ЗСВ през съдебната ваканция, за двете проверявани години:

Със Заповед № РД 13-54/05.07.2019г. на председателя на съда във
връзка със съществуващото разпределение в съда на работата по материя в
двете отделения – гражданско и наказателно, считано от 16.09.2019г.
седмичното дежурство в съда е разпоредено да се извършва от граждански и
наказателен съдия, всеки от които да разглежда делата по дежурство по
предварително изготвен за полугодие график.

За 2019г. месечният график на дежурствата на съдиите през
съдебната ваканция е утвърден от председателя на РС-Дупница, съгласно
Заповед № РД13-54/05.07.2019г. Със Заповед № РД 13-50/28.06.2019г. на
председателя на съда са определени делата, посочени в разпоредбата на чл.
329 ЗСВ, които да се разглеждат през съдебната ваканция на съответната
година.

През 2020г., поради отмяна на съдебна ваканция, не са издавани
такива заповеди.

Информация, с приложени копия на други заповеди и разпореждания
на председателя на съда, свързани с организацията по образуване, движение
и приключване на гражданските дела в РС - Дупница, за двете проверявани
години:

За 2019г.:
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- Разпореждане № 5 от 15.04.2019г. във връзка със своевременното
възобновяване на спрените производства и недопускане забавяне на
съдопроизводството;

- Разпореждане № 6 от 15.04.2019г. във връзка с изпълнение на чл.
35, ал. 2 изр. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.

За 2020г.:
- Разпореждане № 1 от 28.02.2020г. във връзка с организацията на

работата в съда по своевременното насрочване, разглеждане и приключване
на образуваните дела;

- Разпореждане № 2 от 19.03.2020г. за осигуряване на техническа
възможност във връзка с осъществяването на онлайн - комуникация в една
от съдебните зали;

- Разпореждане № 6 от 24.07.2020г. за разглеждане и решаване на
делата, образувани преди 01.01.2014г., в разумен срок.

Общи данни за гражданските дела през 2019г. и 2020г.
Информация по съдии

За 2019г.
Граждански дела:
През 2019г. в РС-Дупница са постъпили общо 612 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 350 бр. дела или общо за разглеждане – 3 162 бр. дела. От тях
свършени през 2019г. са 2856 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2019г. в РС-Дупница са постъпили общо 383 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 20 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 403 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2019г. са 394 бр.
ч.гр.дела.

Общ брой граждански и частни граждански дела:
През 2019г. в РС-Дупница са постъпили общо 2812 бр. дела,

останали несвършени от минали години – 350 бр. дела или общо за
разглеждане –  3 162 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия  Иван Димитров - висящи в началото на годината – 79 бр.

общо, в т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през годината - 688 бр.
общо,  в т.число 74  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане – 767 бр., в
т.число 77 бр. частни гр. д.;  свършени - 706 бр. общо, в т.число 76 бр.
частни гр. д.;
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Съдия  Людмила Панайотова - висящи в началото на годината -
145 бр. общо, в т.число 9 бр. частни гр. д.; постъпили през годината  - 696
бр.  общо,  в т.число 82  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане - 841бр., в
т.число 91бр. частни гр. д.;  свършени - 706 бр. общо, в т.число 87 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Миглена Кавалова - висящи в началото на годината - 43
бр. общо, в т.число 4 бр. частни гр. д.; постъпили през годината - 644 бр.
общо,  в т.число 68  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане – 687 бр., в
т.число 72 бр. частни гр. д.;  свършени - 636 бр. общо, в т.число 70 бр.
частни гр. д.;

Съдия Мирослав Саневски - висящи в началото на годината - 82
бр. общо, в т.число 4 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 686 бр. общо,
в т.число 62 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане – 768 бр., в т.число 66
бр. частни гр. д.;  свършени – 709 бр. общо, в т.число 64 бр. частни гр. д.;

За 2020 г.
Граждански дела:
През 2020г. в РС-Дупница са постъпили общо 536 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 306 бр. дела или общо за разглеждане – 2579 бр.  дела. От тях
свършени през 2020г. са  2344 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2020г. в РС-Дупница са постъпили общо 262 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 9 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 271 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2020 г. са 259 бр.
ч.гр.дела.

Общ брой граждански и частни граждански дела:
През 2020г. в РС-Дупница са постъпили общо 2273 бр. дела,

останали несвършени от минали години – 306 бр. дела или общо за
разглеждане – 2579 бр.  дела. От тях свършени през 2020г. са 2344 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия  Иван Димитров-висящи в началото на годината – 64 бр.

общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през годината  - 564 бр.
общо,  в т.число 64  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане - 628 бр., в
т.число 65 бр. частни гр. д.;  свършени - 582 бр. общо, в т.число 63 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Людмила Панайотова-висящи в началото на годината–
131 бр. общо, в т.число 4 бр. частни гр. д.; постъпили през годината  – 570
бр. общо, в т.число 66 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 701 бр.,  в
т.число 70 бр. частни гр. д.;  свършени – 590 бр. общо, в т.число 64 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Миглена Кавалова-висящи в началото на годината – 57
бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през годината – 572 бр.
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общо,  в т.число 74  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане - 629 бр., в
т.число 76 бр. частни гр. д.;  свършени - 590бр. общо, в т.число 74 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Мирослав Саневски-висящи в началото на годината – 54
бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през годината – 564 бр.
общо,  в т.число 58  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане - 618 бр., в
т.число 60 бр. частни гр. д.;  свършени - 579бр. общо, в т.число 58 бр.
частни гр. д.;

Като материя преобладават делата по  установителните искове по чл.
422 ГПК, искове по СК – издръжки, упражняване на родителски права,
разводи,  а по частните граждански дела – заповедните производства.

КОНСТАТАЦИИ:
Данните сочат, че през 2020г. броят на постъпилите дела за

разглеждане е намалял спрямо тези, образувани през 2019г. Информацията
относно натовареността по съответните показатели е следната: през 2019г.
най-голям брой разпределени дела има съдия Панайотова – 696 бр., а най-
малък брой дела са разпределени на съдия Кавалова – 644 бр. През 2020г.
най-голям брой разпределени дела има съдия Кавалова – 572 бр., а с най –
малък брой разпределени дела са съдиите Димитров и Саневски – 564 бр.

Данните относно общата натовареност в РС-Дупница за двете
проверявани години и по съдии сочат, че на база общ брой дела за
разглеждане, най-натоварени са били съдиите Панайотова и Димитров. Най-
голям брой свършени дела през 2019г. има съдия Саневски – 709 бр., а през
2020г. съдиите Панайотова и Кавалова – 590 бр. По показател брой
заседателни дни през 2019г. с най-голям брой заседателни дни е бил съдия
Саневски – 62  бр. През 2020г. най-много заседателни дни е имал съдия
Димитров – 51 бр.

С оглед констатираната разлика в броя на новообразуваните дела,
разпределени на съдиите, броят на делата за разглеждане, броят на
заседателните дни и броят на свършените дела през 2019г. и 2020г., следва
извода, че съдиите в РС-Дупница 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 изготвяне на справката /стари дела/
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Неприключилите дела, образувани преди 01.01.2019г. са общо 4 бр.,
по съдии както следва:

Съдия Людмила Панайотова - 3 бр.;
Съдия Мирослав Саневски - 1 бр.;
В посочения брой стари производства, не са включени спрени

производства.
Информацията за старите, неприключили дела по съдии е следната:

съдия Людмила Панайотова:
№ на дело Дата на

образуване и
правно
основание

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

Статус към
датата на
изготвената
справка

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

Гр.д.  №
2033/2013г.

17.09.2013 г.

Чл.109 ЗС и чл.
32, ал. 2 ЗС

06.01.2014 г. Насрочено за
28.09.2021г.

Гр.д.  №
1039/2016г.

15.07.2016 г.

Чл.34  и чл.  69
и сл. от ЗН

09.01.2017 г. Насрочено за
21.09.2021 г.

Гр.д.  №
1732/2018г.

23.08.2018 г.

Чл.341 ГПК
/делба/

07.02.2019 г. Насрочено за
14.09.2021 г.

съдия Мирослав Саневски:
№ на дело Дата на

образуване и
правно
основание

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

Статус към
датата на
изготвената
справка

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

Гр.д. №
812/2017г.

09.05.2017 г.

Чл. 341 ГПК
/делба/

27.09.2017 г.  Насрочено за
14.09.2021 г.

Проверени бяха всички дела, образувани преди 01.01.2019г.  и
неприключени към датата на проверката по съдии, както следва:

-гр.дело № 2033/2013г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Производството е образувано на 17.09.2013г. по искова молба от същата
дата. Предявени са искове по чл. 109 ЗС и чл. 32, ал. 2 ЗС. С протокол от
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17.09.2013г. е разпределено на съдия–докладчик Светлана Бъчева. С
разпореждане от 07.10.2013г. исковата молба е оставена без движение. На
14.10.2013г. е връчено съобщение на ищците и на същата дата указанието е
изпълнено. Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 21.10.2013г. На
25.11.2013г. е връчен препис от исковата молба и приложенията и на
19.12.2013г. е постъпил отговор на исковата молба от ответниците.
Определение по реда на чл.140 ГПК е постановено на 06.01.2014г.,
насрочено е съдебно заседание за 19.02.2014г., когато производството по
делото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до приключване с
влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.дело № 2054/2013г. по
описа на Районен съд – Дупница.

С протокол от 24.06.2014г. е разпределено на съдия – докладчик
Людмила Панайотова. Приложени са справки от деловодната система за
движението на гр.дело № 2054/2013г. по описа на Районен съд – Дупница,
извършена е справка по в.гр.дело № 199/2016г. по описа на Окръжен съд –
Кюстендил. Периодично са изисквани справки от Окръжен съд– Кюстендил
относно етапа на производството по в.гр.дело № 199/2016г. и има ли влязъл
в сила съдебен акт. Насрочено е съдебно заседание за 28.09.2021г., видно от
списъка на лицата за призоваване, призовки са изпратени на 07.07.2021г. По
делото не се съдържа определение за възобновяване на производството. В
съдебно заседание на 28.09.2021г. на мястото на починалия ищец е
конституиран неговият наследник, отложено е за 16.11.2021г.

- гр.дело № 1039/2016г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Производството е образувано на 15.07.2016г. по искова молба от
13.07.2016г. Предявен е иск за делба. С протокол от 15.07.2016г. е
разпределено на съдия – докладчик Людмила Панайотова. С разпореждане
/без дата/ е постановено да се впише исковата молба, в  деловодната система
на съда, разпореждането е отразено с дата 18.07.2016г. На 20.09.2016г. е
връчено съобщение на ищеца и на 28.09.2016г. указанието е изпълнено.
Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 21.10.2016г. На 09.01.2017г.
с определение по реда на чл.140 ГПК е насрочено съдебно заседание за
02.02.2017г., когато не е даден ход на делото поради нередовно
призоваване, постановено е да се призове ответник чрез ДВ. В съдебно
заседание на 18.05.2017г. е указано на ищеца в двуседмичен срок да внесе
депозит за назначаване на особен представител на ответника. В съдебно
заседание на 13.06.2017г. не е даден ход на делото, отложено е за
12.09.2017г., когато делото е докладвано, приети са представените
доказателства, даден е ход по същество, делото е обявено за решаване.
Решение е постановено на 11.10.2017г. от съдия Людмила Панайотова.

След обжалване на постановеното решение, делото е изпратено на
Окръжен съд-Кюстендил.
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С определение от 12.07.2018г. е допусната поправка на очевидна
фактическа грешка в диспозитива на решението от 11.10.2017г. и делото е
изпратено на въззивната инстанция.

След връщане на делото е насрочено за разглеждане във втора фаза на
съдебната делба за 10.11.2020г., видно от списъка на лицата за призоваване,
призовки са изпратени на 06.10.2020г. В съдебно заседание на 10.11.2020г. е
допусната съдебно–техническа експертиза относно поделяемостта на имота,
отложено е за 12.01.2021г. В деловодната система на съда е отбелязано, че
делото се намира във вещото лице за изготвяне на експертиза, не е върнато
своевременно в съда, поради което не е проведено съдебно заседание, не е
изготвен протокол и ще бъде насрочено след връщането му. Насрочено е
съдебно заседание за 02.03.2021г. видно от списъка на лицата за
призоваване, призовки са изпратени на 19.01.2021г.  В съдебно заседание на
02.03.2021г. не е даден ход на делото поради нередовна процедура по
призоваване, отложено е за 06.04.2021г., когато е заменено вещото лице. В
съдебно заседание на 18.05.2021г. не е даден ход на делото, поради
нередовно призоваване на вещото лице и заболяване, отложено е за
06.07.2021г., когато е заменено вещото лице. В съдебно заседание на
21.09.2021г. е изслушано вещото лице и прието представеното заключение,
даден е ход по същество, делото е обявено за решаване.

- гр.дело № 1732/2018г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Производството е образувано на 23.08.2018г. по искова молба от същата
дата. Предявен е иск за делба. С протокол от 23.08.2018г. е разпределено на
съдия–докладчик Людмила Панайотова. С разпореждане /без дата/ е
постановено да се впише исковата молба, в деловодната система на съда,
разпореждането е отразено с дата 03.09.2018г. На 25.09.2018г. е връчено
съобщение на ищеца и на 01.10.2018г. указанието е изпълнено.
Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 01.11.2018г. На 30.01.2019г.
е постъпил отговор на исковата молба. Насрочено е съдебно заседание за
23.04.2019г. видно от списъка на лицата за призоваване, съобщения са
изпратени на 07.02.2019г. В съдебно заседание на 23.04.2019г. е докладвано
делото, приети са писмени доказателства, допуснат е свидетел, отложено е
за 04.06.2019г., когато е разпитан свидетел, даден е ход по същество, делото
е обявено за решаване. Решение е постановено на 26.06.2019г. от съдия
Людмила Панайотова.

След обжалване на постановеното решение, делото е изпратено на
Окръжен съд – Кюстендил.

След връщане на делото е насрочено за разглеждане във втора фаза на
съдебната делба. В съдебно заседание на 26.01.2021г. е прието искане за
възлагане по чл.349 ГПК, отложено е за 23.03.2021г. Насрочено е съдебно
заседание за 13.04.2021г. видно от списъка на лицата за призоваване,
призовки са изпратени на 24.03.2021г. В съдебно заседание на 13.04.2021г.
не е даден ход на делото, отложено е за 18.05.2021г., когато са приети
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претенции за възлагане на имота от ищеца и ответника, допуснат е свидетел
на всяка страна, допусната е съдебно-техническа експертиза, определени са
вещо лице и депозит. В съдебно заседание на 08.06.2021г. не е даден ход на
делото, поради неизготвяне на експертиза, отложено е за 14.09.2021г.,
когато не е даден ход на делото, поради заболяване на вещото лице,
отложено е за 09.11.2021г.

- гр.дело № 812/2017г. на доклад на съдия Мирослав Саневски.
Производството е образувано на 09.05.2017г. по искова молба от
05.05.2017г. Предявен е иск за делба. С протокол от 09.05.2017г. е
разпределено на съдия–докладчик Мирослав Саневски. С определение от
10.05.2017г. исковата молба е оставена без движение, дадени са подробни
указания за отстраняване на нередовностите. На 14.05.2017г. е връчено
съобщение на ищеца и на 19.05.2017г. е постъпила молба. С определение от
19.05.2017г. е продължен срока за отстраняване на нередовностите на
исковата молба с 30 дни от изтичане на първоначално дадения срок. На
31.05.2017г. е връчено съобщение и на 22.06.2017г. е постъпила молба от
ищеца. С разпореждане от 22.06.2017г. е продължен срока с 15 дни след
изтичане на 30-дневния срок и на 05.07.2017г. е представена молба в
изпълнение на указанията. С определение от 07.07.2017г. исковата молба е
оставена без движение, дадени са подробни указания на ищеца. На
27.07.2017г. е връчено съобщение на ищеца и на 01.08.2017г. е постъпила
молба в изпълнение на указанията. Разпореждане по чл.131 ГПК е
постановено на 02.08.2017г.  На 11.08.2017г. са връчени преписи и на
04.09.2017г. са постъпили отговори на исковата молба. На 27.09.2017г. е
постановено определение по реда на чл.140 ГПК, насрочено е съдебно
заседание за 31.10.2017г., допуснато е събиране на приложените към
исковата молба документи като доказателства по делото, допуснати са до
разпит двама свидетели на ищеца. В съдебно заседание на 31.10.2017г. е
обявен за окончателен проекта за доклад, приети са доказателства,
допуснати са свидетели, изслушани са обяснения на страна по реда на
чл.176 ГПК, за събиране на допуснатите доказателства е отложено за
30.11.2017г., когато са разпитани двама свидетели. В съдебно заседание на
19.12.2017г. са приети доказателства, спряно е производството по гр.дело №
812/2017г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството
по гр.дело № 521/2017г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил.

Периодично са изисквани справки от Окръжен съд – Кюстендил,
относно етапа на производството и има ли влязъл в сила съдебен акт. На
14.07.2021г. е постъпил отговор от Окръжен съд - Кюстендил. С
определение от 15.07.2021г. е възобновено производството по гр.дело №
812/2017г., насрочено е съдебно заседание за 14.09.2021г., когато е даден
ход на устните състезания, делото е обявено за решаване.

КОНСТАТАЦИИ:
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Проверката установи четири граждански дела, образувани преди
01.01.2019г. и неприключили към датата на изготвената справка като три от
тях са делби. В две от делбените производства са постановени съдебни
решения в първа фаза - по допускане на делбата и производството е
продължило във втора фаза, третото делбено производство е в срока за
постановяване на решение по допускане на делбата. Към момента на
извършване на проверката две дела са обявени за решаване.

Делата от тази група са образувани и разпределяни в деня на подаване
на исковата молба, на следващия ден, или най-късно на втория ден. По
всички проверени дела са приложени протоколи за случайно разпределение,
които са подписани от разпределящия служител. След разпределяне, делата
са предавани на съдията-докладчик. Постановявано е разпореждане, с което
е указвано да се впише исковата молба в Служба по вписванията.
Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани в рамките от един ден до
тридесет дни след отстраняване на нередовностите. Определенията по
чл.140 ГПК са постановявани в рамките от една седмица до три седмици
след постъпване на отговор от ответника или след изтичане на срока за
отговор. Първите открити съдебни заседания са насрочвани за след около
един месец, месец и половина, по изключение за след два месеца и
половина (по гр. дело № 1732/2018г.). Съдебните заседания са отлагани за
след един или два месеца, в редки случаи за след три месеца в периода на
съдебна ваканция.

Продължителността по тази категория дела, включваща
преимуществено делбени производства се обуславя от естеството на
правния спор, предвид начина, по който е структурирано производството по
делба, то може да отнеме повече време от общото исково производство. За
продължителността на производствата допринасят спирането на делата до
приключване на преюдициален спор, затруднения при връчване на книжа и
призоваване, отлагане на съдебно заседание в случай на смърт на страна и
конституиране на наследник, неизготвяне на заключение от вещото лице
своевременно.

При проверката на тази категория дела се установи, че в някои случаи
съдът е постановявал ръкописни разпореждания, което е в противоречие с
разпоредбите на чл. 102а ГПК и чл. 360а ЗСВ. В редки случаи насрочването
на съдебно заседание е отразено само в деловодната система. Установи се
също, че по гр. дело № 2033/2013г. няма определение за възобновяване на
производството.

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

За 2019г. са образувани общо 653 бр. граждански дела, по съдии
както следва:
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Съдия Людмила Панайотова -165 бр.;
Съдия Иван Димитров - 169 бр.;
Съдия Миглена Кавалова - 142 бр.;
Съдия Мирослав Саневски – 177 бр.

съдия Людмила Панайотова:

съдия Иван Димитров:

съдия Миглена Кавалова:

Номер/Година Дата на образуване и
правно основание

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

Статус към датата на
изготвената справка

2737/2019г.
18.12.2019г.

Делба

13.3.2020г.

Обжалва се решение по
допускане на делба от
26.03.2021 г.;
производството е
висящо пред КнОС

2142/2019г. Установителен иск по чл.
422 ГПК 29.5.2020г. Обявено за решаване на

07.09.2021 г.

Номер/Година Дата на образуване и
правно основание

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

Статус към датата на
изготвената справка

686/2019г.
27.03.2019г.

Делба
13.01.2020г. Насрочено за

08.10.2021г. – ІІ фаза

2253/2019г. 24.10.2019г.

Делба

23.12.2019г.

Обжалва се решение от
08.04.2020г. по
допускане на делбата.
Производството е
висящо пред КнОС.

Номер/Година Дата на образуване и правно
основание

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

Статус към датата на
изготвената справка

1232/2019г.
             05.06.2019г.

чл. 45 и чл. 86 ЗЗД

02.12.2019г.

Спряно на 14.01.2020г.
до влизане в сила на
окончателен съдебен
съд акт по НОХД №
380/2019г. - двете по
описа на РС-Дупница.
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Съдия Мирослав Саневски няма граждански дела, образувани през
2019 г. и неприключили към 15.09.2021г.

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

За 2020  г. са образувани общо 576 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Людмила Панайотова - 144 бр.;
Съдия Иван Димитров – 143;
Съдия Миглена Кавалова - 142 бр.;
Съдия Мирослав Саневски -147 бр.

съдия Людмила Панайотова:

Номер/Година Дата на образуване
и правно основание

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

Статус към датата на изготвената
справка

167/2020г.
03.02.2020г.

чл.124 ГПК
18.06.2020г. Насрочено за 14.09.2021г.

795/2020г.
10.6.2020г.

Делба
21.10.2020г. Насрочено за 14.09.2021г.

І фаза

889/2020г.
29.06.2020г.

Делба
05.10.2020г. Нарочено за 02.11.2021г.

ІІ фаза

1036/2020г.

16.07.2020г.

чл.109 ЗС и чл.45,
ал. 1 ЗЗД

06.10.2020г. Насрочено за 14.09.2021г.

1150/2020г.
06.08.2020г.

чл.403 ГПК
06.01.2021г. Насрочено за 14.09.2021г.

1671/2020г.

07.10.2020г.

чл.128, т.2 КТ и
чл.245, ал.2 КТ

09.10.2020г. Насрочено за 14.09.2021г.

1830/2020г.
29.10.2020г.

 чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ
06.01.2021г. Насрочено за 02.11.2021г.

1935/2020г. 12.11.2020г. 06.01.2021г. Спряно в о.с.з. на 16.02.2021г. –
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съдия Иван Димитров:

съдия Миглена Кавалова:

чл.45 и чл.52 ЗЗД
преюдициален спор

1938/2020г.
13.11.2020г.

чл.422 ГПК
18.01.2021г. Спряно в о.с.з. на 02.03.2021г. – по

взаимно съгласие

1993/2020г.

26.11.2020г.

чл.500, ал.1, т.1 КЗ
във вр. с чл.45 ЗЗД

03.06.2021г. Насрочено за 21.09.2021г.

2027/2020г.
30.11.2020г.

 чл.108 ЗС
22.02.2021г. Спряно в о.с.з. на 23.03.2021 г. -

преюдициален спор

1335/2020г.
Иск за разваляне на
договор с предмет

вещно право
10.02.2021г. Насрочено за 14.09.2021г.

1409/2020г. Адм.произовдство 07.10.2020г. Насрочено за 21.09.2021г.

Номер/Година Дата на образуване и
правно основание

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

Статус към датата на
изготвената справка

1584/2020г.

25.09.2020г.

чл.220, ал.1, чл.222,
ал.1 и чл.224, ал.1 от

КТ

Спряно в з.з. на
29.09.2020г. –
преюдициален спор

1637/2020г.
02.10.2020г.

чл.422 ГПК
26.11.2020г. Насрочено за

24.09.2021г.

1727/2020г.
15.10.2020г.

чл.265 и  чл.55 от ЗЗД
15.01.2021г. Насрочено за

08.10.2021г.

2251/2020г.
29.12.2020г.

чл.127, ал. 2 СК
03.08.2020г. Насрочено за

29.09.2021г.

1305/2020г.
26.08.2020г.

Делба

з.з. от 17.12.2020г. –
производство по чл.131
ГПК

Номер/Година Дата на образуване и
правно основание

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

Статус към датата на
изготвената справка
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съдия Мирослав Саневски:

На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела,
образувани през 2019г. и неприключили към 15.09.2021г.:

- гр.дело № 2142/2019г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Производството е образувано на 10.10.2019г., делото е постъпило на същата
дата от Районен съд – Благоевград по подсъдност. Предявен е
установителен иск по чл.422 ГПК. С протокол от 10.10.2019г. е
разпределено на съдия-докладчик Людмила Панайотова. Разпореждане по
чл.131 ГПК е постановено на 17.10.2019г.   С определение от 20.01.2020г.  е
прекратено производството по гр. дело № 2142/2019г. по описа на Районен
съд – Дупница на основание чл. 126, ал.1 ГПК.

 След обжалване на постановеното определение, делото е изпратено на
Окръжен съд – Кюстендил.

 След връщане на делото от въззивния съд, на 29.05.2020г. е
постановено определение по реда на чл.140 ГПК, насрочено е съдебно
заседание за 23.06.2020г., когато не е даден ход на делото, поради нередовна
процедура по призоваване, отложено е за 13.10.2020г., когато е  разпоредено

625/2020г. 12.05.2020г.

чл.124, ал.1 ГПК

20.07.2021г. Насрочено за
28.09.2021г.

1954/2020г. 17.11.2020г.

чл.108 ЗС

02.06.2021г. Насрочено за
21.09.2021г.

2026/2020г. 30.11.2020г.

чл.108 ЗС

18.02.2021г.
Спряно в о.с.з. на

16.03.2021г. –
преюдициален спор

2266/2020г.

31.12.2020г.

чл. 34 ЗС, вр. чл. 341
ГПК.

28.05.2021г. Насрочено за
21.09.2021г.

Номер/Година

Дата на
образуване
и правно

основание

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

Статус към датата на
изготвената справка

692/2020г. 27.05.2020г.

чл.108 ЗС

  18.03.2021г. Насрочено за
16.09.2021г.
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да се изиска от Адвокатска колегия–Кюстендил да определи адвокат за
особен представител на ответника. С определение от 27.10.2020г. е назначен
особен представител на ответника за осъществяване на процесуално
представителство по делото. На 20.11.2020г. е постъпил отговор на исковата
молба. С определение от 02.12.2020г. на основание чл.140 ГПК е насрочено
съдебно заседание за 26.01.2021г. На 23.12.2020г. е пренасрочено за
16.02.2021г., когато са приложени писмени доказателства, назначена е
съдебно-счетоводна експертиза, определени са вещо лице и депозит,
отложено е за 23.03.2021г., когато не е даден ход на делото поради
неизготвяне на съдебна експертиза. В съдебно заседание на 20.04.2021г. е
изслушано вещото лице, не е прието представеното заключение, назначена е
нова съдебно–счетоводна експертиза, възложена на друго вещо лице. В
съдебно заседание на 15.06.2021г. не е даден ход на делото поради
неявяване на вещото лице, в съдебно заседание на 07.09.2021г. е изслушано
вещото лице, прието е заключението, даден е ход по същество, делото е
обявено за решаване.

- гр.дело № 686/2019г. – на доклад на съдия Иван Димитров.
Производството е образувано на 27.03.2019г. по искова молба от същата
дата. Предявен е иск за делба. С протокол от 27.03.2019г. е разпределено на
съдия – докладчик Иван Димитров. На 27.03.2019г. е указано на ищците в
седемдневен срок да представят доказателства за вписване на исковата
молба. На 08.04.2019г. е връчено съобщение на ищците и на 07.05.2019г.
указанието е изпълнено. Разпореждане чл.131 ГПК е постановено на
14.05.2019г. Следва да се отчете, големият брой страни - общо 38,
участващи в това производство. С разпореждане от 30.10.2019г. е указано на
ищците в едноседмичен срок да уточнят актуалния статус на описаните в
исковата молба имоти, съобразно влязлата в сила кадастрална карта на
населеното място. На 25.11.2019г. е постъпила молба от процесуалния
представител на ищците, с която уточнява исковата молба. Определение по
реда на чл.140 ГПК е постановено на 13.01.2020г., приети са доказателства
представени от страните, допуснати са свидетели, насрочено е съдебно
заседание за 11.03.2020г. В съдебно заседание на 11.03.2020г. не е даден ход
на делото поради нередовна процедура по призоваване, отложено е за
15.05.2020г., когато също не е даден ход на делото. В съдебно заседание на
26.06.2020г. и на 24.07.2020г. също не е даден ход на делото. В съдебно
заседание на 12.08.2020г. е обявен за окончателен проекто–доклада, приети
са представените от страните доказателства, допуснат е свидетел на ищците,
разпитани са трима свидетели, даден е ход на устните състезания, делото е
обявено за решаване. Решение е постановено на 04.09.2020г. от съдия Иван
Димитров.

С разпореждане от 15.06.2021г. е указано на ищците в едноседмичен
срок да внесат депозит за назначените особени представители на ответници
за втора фаза на съдебната делба. Връчени са съобщения и на 22.06.2021г.
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указанието е изпълнено. С определение от 02.07.2021г. е насрочено съдебно
заседание за 10.08.2021г., назначена е съдебно – техническа експертиза,
определен е депозит и вещо лице. В съдебно заседание на 10.08.2021г. не е
даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване, отложено
е за 08.10.2021г.

- гр.дело № 1232/2019г. - на доклад на съдия Миглена Кавалова.
Производството е образувано на 05.06.2019г. по искова молба от
04.06.2019г. Предявен е иск по чл.45 ЗЗД. С протокол от 05.06.2019г. е
разпределено на съдия – докладчик Миглена Кавалова. Разпореждане по
чл.131 ГПК е постановено на 07.06.2019г. Съобщение до ответника е
върнато невръчено, на 21.06.2019г. е разпоредено да се извърши справка за
адрес, на 28.06.2019г. е разпоредено да се изпрати съобщение по настоящ
адрес. С определение от 26.08.2019г. на основание чл.47, ал.6 ГПК са
приложени съобщенията към делото, предоставена е правна помощ на
ответника, определено е адвокатско възнаграждение, вносимо от ищеца.
Препис от определението е връчен на ищеца на 17.09.2019г. С определение
от 24.09.2019г. е постановено да се изиска от Адвокатска колегия –
Кюстендил определяне на адвокат, който да бъде назначен за особен
представител на ответника да осъществява процесуално представителство
по делото. С определение от 27.09.2019г. е назначен особен представител на
ответника. Преписи от исковата молба и приложенията са връчени на
21.10.2019г. и на 25.11.2019г. е постъпил отговор на исковата молба. На
02.12.2019г. е постановено определение по реда на чл.140 ГПК, насрочено е
съдебно заседание за 14.01.2020г., допуснати са доказателства, допуснати са
до разпит свидетели, допуснати са съдебно – медицинска експертиза и
съдебно – психологическа  експертиза, определени са вещи  лица и депозит.
В съдебно заседание на 14.01.2020г. е обявен за окончателен проекто-
доклада, приети са доказателства, изслушано е вещо лице, прието е
представеното заключение, разпитани са трима свидетели. Спряно е
производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до влизане в
сила на окончателен съдебен акт по НОХД № 380/2019г. по описа на
Районен съд – Дупница.

Периодично са изисквани справки за движението на НОХД №
380/2019г. по описа на Районен съд – Дупница.

С определение от 20.09.2021г. е възобновено производството по
делото, насрочено е съдебно заседание за 12.10.2021г.

 На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела
образувани през 2020г. и неприключили към 15.09.2021г.:

- гр.дело № 795/2020г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Производството е образувано на 10.06.2020г. по искова молба от същата
дата. Предявен е иск за делба. С протокол от 10.06.2020г. е разпределено на
съдия – докладчик Людмила Панайотова. С разпореждане /без дата/ е
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указано да се впише исковата молба. В деловодната система на съда,
разпореждането е отразено с дата 17.06.2020г. На 04.08.2020г. е връчено
съобщение на ищците. Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на
24.08.2020г. На 13.10.2020г. е постъпил отговори на исковата молба. На
21.10.2020г. е насрочено съдебно заседание за 08.12.2020г., когато не е
даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване, на
26.01.2021г. не е даден ход поради нередовна процедура по призоваване. В
съдебно заседание на 23.03.2021г. са приети писмени доказателства,
допуснати са свидетели, в съдебно заседание на 20.04.2021г. са приети
доказателства, допуснати са свидетели. В съдебно заседание на 15.06.2021г.
са разпитани двама свидетели, допуснат е свидетел да бъде призован за
следващо съдебно заседание, в съдебно заседание на 14.09.2021г. е разпитан
един свидетел, допуснат е свидетел на ищеца, за събиране на допуснатите
доказателства е отложено за 16.11.2021г.

- гр.дело № 1637/2020г. - на доклад на съдия Иван Димитров.
Производството е образувано на 02.10.2020г. по искова молба от същата
дата. Предявен е установителен иск по чл.422 ГПК. С протокол от
02.10.2020г. е разпределено на съдия – докладчик Иван Димитров. С
разпореждане на 02.10.2020г. на основание чл.129, ал.2 ГПК исковата молба
е оставена без движение като е указано на ищеца в едноседмичен срок да
отстрани посочената нередовност. На 15.10.2020г. е връчено съобщение на
ищеца и на 19.10.2020г. указанието е изпълнено. Разпореждане по чл.131
ГПК е постановено на 19.10.2020г. На 26.10.2020г. е връчен препис от
исковата молба на ответника и на 20.11.2020г. е постъпил отговор на
исковата молба. На 26.11.2020г. с определение по реда на чл.140 ГПК са
допуснати доказателства, насрочено е съдебно заседание за 11.12.2020г. В
съдебно заседание на 11.12.2020г. не е даден ход на делото поради
нередовна процедура по призоваване. На 21.12.2020г. е постъпило
уточнение на исковата молба от ищеца. На 22.12.2020г. е разпоредено и на
23.12.2020г. е връчен на препис на ответника. В съдебно заседание на
22.01.2021г. е обявен за окончателен проекто–доклада по делото, приети са
представените с исковата молба доказателства, открито е производство по
реда на чл.193 ГПК за оспорване истинността на документ, назначена е
съдебно–графологична експертиза, отложено е за 26.02.2021г., когато са
изслушани вещите лица по съдебно–счетоводната експертиза и съдебно–
графологичната експертиза, приети са заключенията. В съдебно заседание
на 23.04.2021г. е отложено за прилагане на ч.гр.дело № 1044/2020г. по описа
на Районен съд – Дупница. В съдебно заседание на 04.06.2021г. е отложено
за  прилагане на частното производство, в съдебно заседание на 04.08.2021г.
е докладвано ч.гр.дело № 1044/2020г. по описа на Районен съд - Дупница,
приложено е ведно с в.ч.гр.дело № 200/2021г. по описа Окръжен съд-
Кюстендил, прекратено е частично производството, отложено е за
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24.09.2021г., когато е даден ход на устните състезания и делото е обявено за
решаване.

 - гр.дело № 1954/2020г. – на доклад на съдия Миглена Кавалова.
Производството е образувано на 17.11.2020г. по искова молба от същата
дата.  Предявен е иск по чл.108  ЗС.  С протокол от 17.11.2020г.  е
разпределено на съдия-докладчик Миглена Кавалова. С определение от
18.11.2020г. на основание чл.129, ал.2 ГПК, исковата молба е оставена без
движение, дадени са подробни указания. Съобщение е връчено на
20.11.2020г. и на 25.11.2020г. е представена поправена искова молба.
Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 30.11.2020г. На 05.04.2021г.
са постъпили писмени отговори на исковата молба. Определение по реда на
чл.140 ГПК е постановено на 02.06.2021г., насрочено е съдебно заседание за
29.06.2021г., допуснато е събирането на приложените към исковата молба и
отговорите документи като доказателства по делото, допуснати са до разпит
в режим на довеждане свидетели на страните. В съдебно заседание на
29.06.2021г. е даден ход, обявен е за окончателен проекто-доклада, приети
са доказателства, допуснато е обяснение на страна по реда на чл.176, ал.3
ГПК, допуснати са до разпит свидетели на страните. В съдебно заседание на
21.09.2021г. са приети доказателства, разпитани са свидетели, на основание
чл.158 ГПК е определен краен срок за събиране на гласни доказателства -
датата на следващо съдебно заседание, отложено е за 12.10.2021г.

- гр.дело № 692/2020г. - на доклад на съдия Мирослав Саневски.
Производството е образувано на 27.05.2020г. по искова молба от
26.05.2020г. Предявен е иск по чл.108 ЗС. На 28.05.2020г. е разпоредено да
се впише исковата молба. Указанието е изпълнено на 02.06.2020г.
Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 02.06.2020г. На 08.06.2020г.
е връчено съобщение ведно с препис от исковата молба и приложенията на
ответника. На 19.06.2020г. е постъпила молба от процесуалния
представител на ответника и на същата дата е разпоредено да се извърши
връчване. Съобщението е върнато невръчено на 26.06.2020г. и на
02.07.2020г. е разпоредено да се изпрати съобщение. На 13.08.2020г.
процесуалния представител е посочил нов съдебен адрес и на същата дата е
разпоредено да се връчи на посочения адрес. Съобщението е върнато
невръчено на 17.08.2020г. и на 20.08.2020г. е разпоредено да се изпрати
ново съобщение. На 22.10.2020г. е постъпила молба от процесуалния
представител с актуален съдебен адрес и на същата дата е разпоредено да се
изпрати съобщение на посочения адрес. Съобщението е върнато невръчено
на 29.10.2020г. С молба от 27.11.2020г. процесуалния представител е
посочил като съдебен, домашния си адрес и на 27.11.2020г. е разпоредено да
се изпрати на посочения адрес, съобщението е върното невръчено на
02.12.2020г. На 21.01.2021г. е постъпила молба от процесуалния
представител с посочване на съдебен адрес и на 26.01.2021г. е разпоредено
да се изпрати съобщение на адреса. Върнато е невръчено съобщение и на
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05.02.2021г. е разпоредено да се връчи съобщение и преписи на
процесуалния представител в сградата на съда на 12.02.2021г. На
15.02.2021г. е постъпила молба от ответника, с която оттегля пълномощията
си от процесуалния представител. На 16.02.2021г. е указано на ответника, че
срока за отговор на исковата молба изтича на 12.03.2021г., тъй като препис
от исковата молба е връчен на 12.02.2021г.  На 15.03.2021г. е постъпил
отговор на исковата молба от ответника. Определение по реда на чл.140
ГПК е постановено на 18.03.2021г., насрочено е съдебно заседание за
22.04.2020г., допуснато е събиране на приложените доказателства,
допуснати са свидетели в режим на довеждане в първото съдебно заседание.
В съдебно заседание на 22.04.2020г. не е даден ход на делото, отложено е за
20.05.2021г., поради заболяване на страна и нейния пълномощник. На
05.05.2021г. процесуалния представител на ответника е посочил нов
съдебен адрес. В съдебно заседание на 20.05.2021г. не е даден ход на
делото, поради нередовна процедура по призоваване на ответника,
отложено е за 08.07.2021г. като съдът е дал указания на длъжностното лице
– призовкар. В  съдебно заседание на 08.07.2021г. е обявен за окончателен
проекто-доклада, приети са доказателства, допуснати са двама свидетели,
определен е краен срок за събиране на гласни доказателства – следващо
съдебно заседание, за събиране на допуснатите доказателства е отложено за
16.09.2021г., когато са разпитани двама свидетели, допусната е съдебно–
техническа експертиза, определени са вещо лице и депозит, за събиране на
допуснатите доказателства е отложено за 14.10.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела от тази група са образувани и разпределяни в деня

на подаване на исковата молба или на следващия ден. По всички проверени
дела са приложени протоколи за случайно разпределение, подписани от
разпределящия служител. След разпределяне, делата са предавани на
съдията-докладчик. Разпорежданията в случаите, когато исковата молба е
била нередовна, съдиите са постановявали в деня на разпределяне на
делото, на следващия ден или до седем дни. Разпорежданията по чл.131
ГПК са постановявани в деня на разпределяне на делото или в деня след
отстраняване на нередовностите, най-късно до седем дни. Определенията по
чл.140 ГПК по проверените дела са постановявани в рамките от три дни до
две седмици след представяне на отговора по исковата молба или след
изтичане на срока за отговор, по изключение до месец и 27 дни (по гр.дело
№ 1954/2020г.). С определенията са изготвяни проекти на доклад,
допускани са доказателствата и са насрочвани открити съдебни заседания в
рамките на две седмици до два месеца. Съдебните заседания са отлагани за
след един, два месеца и в редки случаи до три месеца в периода на
съдебната ваканция. Към момента на проверката по едно от делата е
постановено решение в срок от двадесет и два дни.
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Производствата по този вид дела са с по-голяма продължителност
поради трудности при връчване на книжата, необходимостта от събиране на
доказателства за изясняване на фактическата обстановка и отсрочване на
откритите съдебни заседания поради въведеното извънредно положение в
страната.

Граждански дела, образувани през 2019г. и през 2020г.,
разглеждани в открито съдебно заседание, производствата по

които следва да се движат и приключат в кратки процесуални срокове.

Граждански дела по реда на чл.310 и сл. от ГПК – бързо
производство.

За 2019г. са образувани общо 84 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Людмила Панайотова - 22 бр.;
Съдия Иван Димитров - 22 бр.;
Съдия Миглена Кавалова - 16 бр.;
Съдия Мирослав Саневски – 24 бр.

2019г.
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

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

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

Людмила
Панайотова

316/2019 11.02.2019 - 15.02.2019 -

Людмила
Панайотова

329/2019 13.02.2019 08.10.2019 17.10.2019 Изменя

Людмила
Панайотова

429/2019 26.02.2019 - 01.03.2019 -

Людмила
Панайотова

811/2019 11.04.2019 05.11.2019 05.11.2019 -

Людмила
Панайотова

956/2019 09.05.2019 18.06.2019 25.06.2019 -

Людмила
Панайотова

1294/2019 17.06.2019 - 04.10.2019 -

Людмила
Панайотова

1328/2019 20.06.2019 - 05.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1338/2019 21.06.2019 26.11.2019 26.11.2019 -

Людмила 1424/2019 04.07.2019 - 21.11.2019 -
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Панайотова
Людмила
Панайотова

1457/2019 08.07.2019 19.5.2019 05.06.2019 -

Людмила
Панайотова

1485/2019 10.07.2019 21.05.2019 18.06.2019 Отменя
изцяло с нови
доказателства

Людмила
Панайотова

1490/2019 11.07.2019 05.11.2019 05.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1491/2019 11.07.2019 22.10.2019 07.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1499/2019 11.07.2019 05.11.2019 05.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1744/2019 16.08.2019 17.12.2019 20.01.2020 -

Людмила
Панайотова

1800/2019 28.08.2019 26.05.2020 17.07.2020 Изпратено на
КнОС

Людмила
Панайотова

1843/2019 02.09.2019 - 21.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1942/2019 24.09.2019 26.05.2020 14.07.2020 Изпратено на
КнОС

Людмила
Панайотова

2452/2019 21.11.2019 09.06.2020 22.07.2020 Изменя
отчасти

Людмила
Панайотова

2482/2019 25.11.2019 25.02.2020 11.03.2020 Изменя
отчасти

Людмила
Панайотова

2490/2019 25.11.2019 11.02.2020 27.02.2020 -

Людмила
Панайотова

2755/2019 19.12.2019 20.10.2020 20.10.2020 -

Съдия № на делото Дата на
образуване

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

Дата на
обявяване
на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

Иван
Димитров

74/2019 17.01.2019 15.05.2019 22.05.2019 -

Иван
Димитров

251/2019 04.02.019 - 05.03.2019 -

Иван
Димитров

342/2019 18.02.2019 - 18.02.2019 -

Иван
Димитров

454/2019 01.03.2019 02.07.2019 01.08.2019 -

Иван
Димитров

569/2019 18.03.2019 18.09.2019 19.09.2019 -
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Иван
Димитров

776/2019 05.04.2019 22.05.2019 22.05.2019 -

Иван
Димитров

805/2019 11.04.2019 20.09.2019 01.10.2019 изменя
отчасти

Иван
Димитров

1011/2019 13.05.2019 13.12.2019 13.12.2019 -

Иван
Димитров

1033/2019 16.05.2019 28.06.2019 04.07.2019 Потвърждава

Иван
Димитров

1296/2019 18.06.2019 - 18.06.2019 Отменя

Иван
Димитров

1334/2019 21.06.2019 22.11.2019 22.11.2019 -

Иван
Димитров

1425/2019 04.07.2019 - 04.07.2019 -

Иван
Димитров

1598/2019 26.07.2019 13.09.2019 13.09.2019 -

Иван
Димитров

1660/2019 02.08.2019 25.10.2019 25.10.2019 -

Иван
Димитров

1740/2019 15.08.2019 01.11.2019 01.11.2019 -

Иван
Димитров

1758/2019 20.08.2019 11.10.2019 18.10.2019 Изменя
отчасти

Иван
Димитров

1926/2019 17.09.2019 06.12.2019 18.12.2019 -

Иван
Димитров

2138/2019 10.10.2019 08.01.2020 08.01.2020 Отменя

Иван
Димитров

2139/2019 10.10.2019 06.03.2020 06.03.2020 -

Иван
Димитров

2190/2019 16.10.2019 04.12.2019 11.12.2019 -

Иван
Димитров

2547/2019 06.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 -

Иван
Димитров

2353/2019 06.11.2019 20.12.2019 20.12.2019 -

Съдия № на делото Дата на
образуване

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

Дата на
обявяване
на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

Миглена
Кавалова

187/2019 30.01.2019 11.06.2019 18.06.2019 -

Миглена
Кавалова

188/2019 30.01.2019 23.04.2019 25.04.2019 -

Миглена
Кавалова

344/2019 18.02.2019 - 19.02.2019 -
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Миглена
Кавалова

412/2019 22.02.2019 16.04.2019 16.04.2019 -

Миглена
Кавалова

672/2019 25.03.2019 11.06.2019 18.06.2019 Оставя в сила

Миглена
Кавалова

848/2019 19.04.2019 22.10.2019 28.10.2019 -

Миглена
Кавалова

860/2019 23.04.2019 25.06.2019 25.06.2019 -

Миглена
Кавалова

1109/2019 27.05.2019 02.07.2019 04.07.2019 -

Миглена
Кавалова

1726/2019 12.08.2019 28.08.2019 28.08.2019 -

Миглена
Кавалова

1734/2019 14.08.2019 - 14.08.2019 -

Миглена
Кавалова

1739/2019 15.08.2019 - 15.10.2019 -

Миглена
Кавалова

2021/2019 30.09.2019 26.11.2019 20.12.2019 -

Миглена
Кавалова

2146/2019 11.10.2019 03.12.2019 03.12.2019 -

Миглена
Кавалова

2213/2019 21.10.2019 17.12.2019 30.12.2019 Изменя
отчасти с
нови
доказателства

Миглена
Кавалова

2348/2019 05.11.2019 07.01.2020 07.01.2020 Оставя в сила

Миглена
Кавалова

2442/2019 18.11.2019 10.12.2019 11.12.2019 Оставя в сила

Съдия № на делото Дата на
образуване

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

Дата на
обявяване
на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

Мирослав
Саневски

191/2019 31.01.2019 25.06.2019 26.06.2019 -

Мирослав
Саневски

276/2019 04.02.2019 18.07.2019 31.07.2019 Оставя в сила

Мирослав
Саневски

436/2019 27.02.2019 - 12.04.2019 -

Мирослав
Саневски

578/2019 19.03.2019 28.05.2019 31.05.2019 Оставя в сила

Мирослав
Саневски

637/2019 21.03.2019 - 03.05.2019 -
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Мирослав
Саневски

714/2019 01.04.2019 02.05.2019 02.05.2019 -

Мирослав
Саневски

775/2019 04.04.2019 07.05.2019 07.05.2019 -

Мирослав
Саневски

900/2019 02.05.2019 11.06.2019 11.06.2019 -

Мирослав
Саневски

1176/2019 30.05.2019 16.07.2019 26.07.2019 Оставя в сила

Мирослав
Саневски

1278/2019 11.06.2019 24.09.2019 25.09.2019 -

Мирослав
Саневски

1394/2019 28.06.2019 24.09.2019 25.09.2019 -

Мирослав
Саневски

1423/2019 04.07.2019 - 04.07.2019 -

Мирослав
Саневски

1564/2019 22.07.2019 03.10.2019 07.10.2019 -

Мирослав
Саневски

1590/2019 25.07.2019 - 02.08.2019 -

Мирослав
Саневски

1597/2019 26.07.2019 - 31.07.2019 -

Мирослав
Саневски

1690/2019 07.08.2019 01.10.2019 02.10.2019 Оставя в сила

Мирослав
Саневски

1864/2019 10.09.2019 15.10.2019 15.10.2019 Оставя в сила

Мирослав
Саневски

2150/2019 11.10.2019 14.11.2019 14.11.2019 -

Мирослав
Саневски

2264/2019 25.10.2019 16.01.2020 20.01.2010 -

Мирослав
Саневски

2344/2019 01.11.2019 - 01.11.2019 -

Мирослав
Саневски

2354/2019 06.11.2019 13.02.2020 14.02.2020

Мирослав
Саневски

2444/2019 19.11.2019 - 02.12.2019 -

Мирослав
Саневски

2740/2019 18.12.2019 11.02.2019 11.02.2019 -

Мирослав
Саневски

2754/2019 19.12.2019 10.03.2020 10.03.2020 -

За 2020г. са образувани общо 83 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Людмила Панайотова - 22 бр.;
Съдия Иван Димитров - 22бр.;
Съдия Миглена Кавалова - 22 бр;
Съдия Мирослав Саневски - 170 бр.

2020г.
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

Дата на с.з.
по

Дата на
обявяване

Резултат от
инстанционен
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същество/или
определение
за
прекратяване
или
споразумение
-дата

на
решението в
книгата за
открити
заседания

контрол –
съдебен акт,
дата

Людмила
Панайотова

 38/2020  09.01.2020  20.10.2020  20.10.2020 -

Людмила
Панайотова

 249/2020  06.02.2020 -  10.02.2020 -

Людмила
Панайотова

 289/2020  13.02.2020  26.05.2020  13.07.2020 Отменя
изцяло

Людмила
Панайотова

 426/2020  26.02.2020 26.11.2020  26.11.2020 -

Людмила
Панайотова

 482/2020  09.03.2020 14.05.2020 02.06.2020  Оставя в сила

Людмила
Панайотова

 484/2020  10.03.2020 13.10.2020 26.10.2020  Изпратено на
КнОС

Людмила
Панайотова

 576/2020  09.04.2020 01.10.2020 21.10.2020  -

Людмила
Панайотова

 583/2020  14.04.2020 - 27.08.2020  -

Людмила
Панайотова

 601/2020  23.04.2020 09.06.2020 09.06.2020 -

Людмила
Панайотова

 789/2020  09.06.2020  12.01.2021  08.02.2021 Изпратено на
КнОС

Людмила
Панайотова

 923/2020  03.07.2020  20.04.2020  20.04.2020 -

Людмила
Панайотова

 935/2020  06.07.2020  10.11.2020 14.12.2020  -

Людмила
Панайотова

 971/2020  10.07.2020  23.02.2021  10.03.2021 Отменя
изцяло

Людмила
Панайотова

 1056/2020  20.07.2020  01.12.2020  05.01.2021 -

Людмила
Панайотова

 1223/2020  17.08.2020  26.11.2020  22.12.2020 -

Людмила
Панайотова

 1289/2020  24.08.2020  -  26.08.2020 -

Людмила
Панайотова

 1307/2020  27.08.2020  -  14.10.2020 -

Людмила
Панайотова

 1788/2020  22.10.2020 14.01.2021  27.01.2021 -

Людмила
Панайотова

 1880/2020  03.11.2020 - 18.02.2021  -

Людмила
Панайотова

 2002/2020  26.11.2020  16.02.2021  01.03.2021 Изпратено на
КнОС

Людмила
Панайотова

 2156/2020 16.12.2020 13.04.2021  26.05.2021 -
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Людмила
Панайотова

 2264/2020  31.12.2020 -  18.03.2021 -

Съдия № на делото Дата на
образуване

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

Дата на
обявяване
на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

Иван
Димитров

40/2020 09.01.2020 26.02.2020 04.03.2020 -

Иван
Димитров

239/2020 05.02.2020 06.11.2020 20.11.2020 Изпратено на
КнОС

Иван
Димитров

275/2020 10.02.2020 03.07.2020 21.07.2020 -

Иван
Димитров

494/2020 11.03.2020 11.03.2020 11.03.2020 -

Иван
Димитров

543/2020 09.04.2020 22.07.2020 22.07.2020 -

Иван
Димитров

624/2020 12.05.2020 - 29.05.2020 -

Иван
Димитров

632/2020 12.05.2020 05.06.2020 05.06.2020 Оставя в сила

Иван
Димитров

653/2020 19.05.2020 26.06.2020 26.06.2020 -

Иван
Димитров

699/2020 28.05.2020 31.07.2020 31.07.2020 -

Иван
Димитров

787/2020 08.06.2020 13.11.2020 20.11.2020 -

Иван
Димитров

790/2020 09.06.2020 25.09.2020 06.10.2020 Изпратено на
КнОС

Иван
Димитров

1203/2020 13.08.2020 25.09.2020 25.09.2020 -

Иван
Димитров

1204/2020 13.08.2020 26.03.2021 07.04.2021 Изпратено на
КнОС

Иван
Димитров

1371/2020 01.09.2020 - 25.09.2020 -

Иван
Димитров

1611/2020 30.09.2020 09.12.2020 09.12.2020 -

Иван
Димитров

1650/2020 06.10.2020 04.12.2020 09.12.2020 -

Иван
Димитров

1769/2020 20.10.2020 - 11.11.2020 -

Иван
Димитров

1963/2020 20.11.2020 06.01.2021 11.01.2021 -

Иван 2103/2020 08.12.2020 05.02.2021 05.02.2021 -
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Димитров
Иван
Димитров

2141/2020 15.12.2020 - 16.12.2020 -

Иван
Димитров

2143/2020 15.12.2020 29.01.2021 04.02.2021 -

Съдия № на делото Дата на
образуване

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

Дата на
обявяване
на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

Миглена
Кавалова

121/2020 23.01.2020 30.07.2020 30.07.2020 Изменя
отчасти

Миглена
Кавалова

137/2020 27.01.2020 18.02.2020 18.02.2020 -

Миглена
Кавалова

277/2020 10.02.2020 28.05.2020 03.06.2020 -

Миглена
Кавалова

667/2020 21.05.2020 09.06.2020 09.06.2020 -

Миглена
Кавалова

680/2020 22.05.2020 21.07.2020 21.08.2020 Оставя в сила

Миглена
Кавалова

786/2020 08.06.2020 13.10.2020 23.10.2020 -

Миглена
Кавалова

823/2020 16.06.2020 01.10.2020 01.10.2020 -

Миглена
Кавалова

840/2020 18.06.2020 10.11.2020 24.11.2020 Изпратено на
КнОС

Миглена
Кавалова

1256/2020 20.08.2020 - 20.08.2020 -

Миглена
Кавалова

1296/2020 24.08.2020 20.10.2020 28.10.2020 Отменя

Миглена
Кавалова

1303/2020 26.08.2020 24.09.2020 24.09.2020 -

Миглена
Кавалова

1383/2020 03.09.2020 27.10.2020 10.11.2020 Изпратено на
КнОС

Миглена
Кавалова

1604/2020 29.09.2020 22.12.2020 22.12.2020 -

Миглена
Кавалова

1752/2020 19.10.2020 16.02.2021 25.02.2021 Прекратява

Миглена
Кавалова

1782/2020 21.10.2020 - 23.10.2020 -

Миглена
Кавалова

1817/2020 28.10.2020 - 07.12.2020 -

Миглена 1825/2020 28.10.2020 17.11.2020 17.11.2020 -
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Кавалова
Миглена
Кавалова

1877/2020 03.11.2020 15.12.2020 15.12.2020 -

Миглена
Кавалова

2020/2020 30.11.2020 - 01.12.2020 -

Миглена
Кавалова

2037/2020 01.12.2020 02.02.2021 05.02.2021 -

Миглена
Кавалова

2082/2020 07.12.2020 - 07.12.2020 -

Миглена
Кавалова

2202/2020 22.12.2020 23.02.2021 09.03.2021 Изпратено на
КнОС

Съдия № на делото Дата на
образуване

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

Дата на
обявяване
на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

Мирослав
Саневски

161/2020 30.01.2020 05.03.2020 05.03.2020 -

Мирослав
Саневски

171/2020 03.02.2020 28.05.2020 28.05.2020 -

Мирослав
Саневски

178/2020 04.02.2020 19.05.2020 02.06.2020 Оставя в сила

Мирослав
Саневски

547/2020 09.04.2020 11.06.2020 11.06.2020 -

Мирослав
Саневски

607/2020 28.04.2020 22.05.2020 22.05.2020 Изменя
отчасти

Мирослав
Саневски

620/2020 07.05.2020 04.06.2020 04.06.2020 -

Мирослав
Саневски

635/2020 13.05.2020 04.06.2020 04.06.2020 Оставя в сила

Мирослав
Саневски

1094/2020 27.07.2020 17.09.2020 18.09.2020 -

Мирослав
Саневски

1195/2020 11.08.2020 26.11.2020 26.11.2020 -

Мирослав
Саневски

1429/2020 09.09.2020 - 08.10.2020 -

Мирослав
Саневски

1458/2020 11.09.2020 - 11.09.2020 -

Мирослав
Саневски

1469/2020 14.09.2020 - 08.10.2020 -

Мирослав
Саневски

1643/2020 05.10.2020 17.12.2020 23.12.2020 Отменя
изцяло

Мирослав 1881/2020 04.11.2020 - 04.11.2020 -
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Саневски
Мирослав
Саневски

1891/2020 05.11.2020 25.02.2021 25.02.2021 -

Мирослав
Саневски

1927/2020 10.11.2020 25.02.2021 25.02.2021 -

Мирослав
Саневски

1934/2020 11.11.2020 25.02.2021 26.02.2021 -

 Проверени на случаен принцип бяха следните граждански дела
разгледани по реда на чл. 310 и сл. от ГПК – бързо производство:

- гр.дело № 1457/2019г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Производството е образувано на 08.07.2019г. по искова молба от същата
дата. Предявен е иск по чл.143 СК вр. чл.149 СК. С протокол от 08.07.2019г.
е разпределено на съдия–докладчик Людмила Панайотова. На 11.07.2019г. е
постановено разпореждане от съдията–докладчик. С определение от
15.11.2019г. са приети доказателствата приложени от ищеца, допуснат е по
един свидетел на страните, изпратен е препис за социален доклад,
насрочено е съдебно заседание за 10.12.2019г., когато не е даден ход на
делото поради нередовна процедура по призоваване на ответника. В
съдебно заседание на 18.02.2020г. не е даден ход на делото поради
нередовна процедура по призоваване на ответника, назначен е особен
представител на ответника, отложено е за 14.04.2020г. С определение от
04.03.2020г. е назначен особен представител на ответника, адвокат който да
осъществява процесуално представителство по делото. Пренасрочено е
съдебното заседание за 19.05.2020г. видно от списъка на лицата за
призоваване, призовки са изпратени на 13.04.2020г. В съдебно заседание на
19.05.2020г. е докладвано делото, приети са доказателства, разпитан е
свидетел, даден е ход по същество, делото е обявено за решаване. Решение е
постановено на 05.06.2020г. от съдия Людмила Панайотова.

- гр.дело № 1223/2020г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Производството е образувано на 17.08.2020г. по искова молба от същата
дата. Предявен е иск по чл.150 СК. С протокол от 17.08.2020г. е
разпределено на съдия – докладчик Людмила Панайотова.  На 26.08.2020г.
е постановено разпореждане от съдията – докладчик. На 16.09.2020г. са
връчени на ответника преписи от разпореждането, исковата молба и
приложенията и на 02.10.2020г. е постъпил отговор на исковата молба.
Насрочено е съдебно заседание за 26.11.2020г., видно от списъка на лицата
за призоваване, призовките са изпратени на 06.10.2020г. В съдебно
заседание на 26.11.2020г. са приети приложените към исковата молба
доказателства, даден е ход по същество, делото е обявено за решаване.
Решение е постановено на 22.12.2020г. от съдия Людмила Панайотова.

- гр.дело № 1334/2019г. – на доклад на съдия Иван Димитров.
Производството е образувано на 21.06.2019г. по искова молба от същата
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дата.  Предявен е иск за издръжка. С протокол от 21.06.2019г. е
разпределено на съдия – докладчик Иван Димитров. С разпореждане от
26.06.2019г. исковата молба е оставена без движение, дадени са указания и
нередовността е отстранена. На 23.07.2019г. е постановено разпореждане от
съдията – докладчик. Връчен е препис на ответника и на 06.11.2019г. е
постъпил отговор на исковата молба. С определение от 06.11.2019г. е
насрочено съдебно заседание за 22.11.2019г., когато е обявен за окончателен
проекта за доклад, одобрена е постигната между страните спогодба и
производството по делото е прекратено.

-  гр.дело № 275/2020г.  – на доклад на съдия Иван Димитров.
Производството е образувано на 10.02.2020г. по искова молба от същата
дата.  Предявени са искове по чл.344, ал.1, т.4 КТ и чл. 226, ал.1, т.2 и ал.2
КТ, като първият е обективно съединен при условията на евентуалност с
искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.3 КТ. С протокол от 10.02.2020г. е
разпределено на съдия – докладчик Иван Димитров. На 10.02.2020г. е
постановено разпореждане от съдията – докладчик. Връчен е препис на
ответника. С разпореждане от 16.03.2020г. е насрочено съдебно заседание за
24.04.2020г. С определение от 15.04.2020г. е пренасрочено за 29.05.2020г.
поради обявеното извънредно положение в страната. В съдебно заседание
на 29.05.2020г. не е даден ход поради нередовна процедура по призоваване,
отложено е за 03.07.2020г., когато делото е обявено за решаване. Решение е
постановено на 21.07.2020г. от съдия Иван Димитров.

- гр.дело № 1109/2019г. – на доклад на съдия Миглена Кавалова.
Производството е образувано на 27.05.2019г. по искова молба от същата
дата. Предявен е иск по чл.144 СК вр. с чл.146, ал.2 СК. С протокол от
27.05.2019г. е разпределено на съдия–докладчик Миглена Кавалова. На
27.05.2019г. е постановено разпореждане от съдията – докладчик. На
01.06.2019г. е връчено съобщение на ответника и на 20.06.2019г. е постъпил
отговор на исковата молба. С разпореждане от 20.06.2019г. по реда на
чл.312 ГПК е насрочено съдебно заседание за 02.07.2019г., допуснато е
събиране на доказателства, допуснат е по един свидетел на всяка страна. В
съдебно заседание на 02.07.2019г. са приети доказателствата представени с
исковата молба и отговора, разпитан е свидетел, даден е ход на устните
състезания, делото е обявено за решаване. Решение е постановено на
04.07.2019г. от съдия Миглена Кавалова.

- гр.дело № 680/2020г. – на доклад на съдия Миглена Кавалова.
Производството е образувано на 22.05.2020г. по искова молба от същата
дата. Предявен е иск по чл.357 КТ, вр. с чл.358, ал.1, т.2, вр. с чл. 188, т.2
КТ. С протокол от 22.05.2020г. е разпределено на съдия – докладчик
Миглена Кавалова. На 22.05.2020г. е постановено разпореждане от съдията-
докладчик. На 27.05.2020г. е връчено съобщение на ответника и на
26.06.2020г. е постъпил отговор на исковата молба. С определение от
29.06.2020г. е насрочено съдебно заседание за 21.07.2020г., допуснато е
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събиране на доказателства, допуснати са до разпит свидетели. В съдебно
заседание на 21.07.2020г. е обявен за окончателен проекта за доклад, приети
са доказателства, разпитани са свидетели, даден е ход на устните
състезания, делото е обявено за решаване. Решение е постановено на
21.08.2020г. от съдия Миглена Кавалова.

- гр.дело № 578/2019г. – на доклад на съдия Мирослав Саневски.
Производството е образувано на 19.03.2019г. по искова молба от същата
дата. Предявен е иск по чл.150 СК. С протокол от 19.03.2019г. е
разпределено на съдия–докладчик Мирослав Саневски. На 19.03.2019г. е
постановено разпореждане от съдията – докладчик. На 04.04.2019г. е
връчено съобщение на ответника и на 03.05.3019г. е постъпил отговор на
исковата молба. С определение от 03.05.2019г. по реда на чл.312, ал.1, т.2
във вр. с чл.146, ал.1,т.2 ГПК е насрочено съдебно заседание за 28.05.2019г.,
допуснато е събиране на доказателства, допуснати са гласни доказателства.
В съдебно заседание на 28.05.2019г. е обявен за окончателен проекто-
доклада, приети са доказателства, разпитани са свидетели, даден е ход на
устните състезания, делото е обявено за решаване. Решение е постановено
на 31.05.2019г. от съдия Мирослав Саневски.

- гр.дело № 178/2020г. – на доклад на съдия Мирослав Саневски.
Производството е образувано на 04.02.2020г. по искова молба от същата
дата. Предявени са искове по чл.344 КТ във вр.с чл.225, ал.1 КТ и чл. 86
ЗЗД. С протокол от 04.02.2020г. е разпределено на съдия – докладчик
Мирослав Саневски. На 04.02.2020г. е постановено разпореждане от съдията
– докладчик. На 11.02.2020г. е връчено съобщение на ответника и на
28.02.2020г. е постъпил отговор на исковата молба. С разпореждане от
04.03.2020г. е насрочено съдебно заседание за 19.03.2020г., допуснато е
събиране на доказателства представени с исковата молба, допуснати са до
разпит двама свидетели в първото съдебно заседание при режим на
довеждане. С определение от 16.03.2020г. е пренасрочено за 16.04.2020г.
поради обявеното извънредно положение в страната. С определение от
09.04.2020г. е пренасрочено за 19.05.2020г. поради извънредното положение
в страната. В съдебно заседание на 19.05.2020г. е обявен за окончателен
проекто-доклада, приети са доказателствата, допуснати са свидетели, на
основание чл.214, ал.1 ГПК е допуснато изменение на размера на
предявения иск, даден е ход на устните състезания, делото е обявено за
решаване. Решение е постановено на 02.06.2020г. от съдия Мирослав
Саневски.

КОНСТАТАЦИИ:
Всички проверени дела по глава двадесет и пета „Бързо

производство“ са били образувани и разпределени в деня на постъпване на
исковата молба в съда. Върху исковите молби е полаган печат за образуване
на делото. Приложени протоколи за случайно разпределение, подписани от
разпределящия служител. Веднага след разпределението им, делата са
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предавани на съдията-докладчик. Разпореждане по реда на чл.131 ГПК е
било постановявано в същия ден, в който са били образувани и
разпределени делата или след отстраняване на нередовностите. В някои
случаи, по проверените дела разпореждане е било постановено на третия
ден (по гр.дело № 1457/2019г.) и на десетия ден (по гр.дело № 1223/2020г.).
С разпореждане или определение по реда на чл.312, ал.1 ГПК е изготвян
доклад по делото предвид разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.2 ГПК, съдът се е
произнасял по доказателствените искания съобразно чл.312, ал.1, т.4 ГПК.
Спазван е триседмичният срок за насрочване на съдебно заседание, предвид
разпоредбата на чл.312, ал.1, т.1 ГПК. Изключение се констатира при
насрочването за след 1 месец и 24 дни (по гр. дело № 1223/2020г.)
Съдебното дирене е приключвало в едно съдебно заседание, в някои  случаи
в две, три съдебни заседания, проведени през кратки интервали от време.
Двуседмичният срок по чл.316 ГПК е спазен при по-голяма част от
проверените дела, в някои случаи и в по-кратки срокове –  от 2, 3 дни (по
гр.дело № 1109/2019г. и гр.дело № 578/2019г.), по изключение срока е един
месец (по гр.дело № 680/2020г.). Част от постановените съдебни актове по
този вид дела, проверени на случаен принцип, са обжалвани и решенията са
били потвърдени от въззивната инстанция. По делата, по които се засягат
права и интереси на деца е била уведомявана Дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес на детето и са представяни социални
доклади, съобразно чл.15 ал.6 от Закона за закрила на детето.

Граждански дела по Закона за закрила на детето

   За 2019г. са образувани общо 64 бр. дела, по съдии както следва:
   Съдия Людмила Панайотова – 17 бр.;
   Съдия Иван Димитров - 15 бр.;
   Съдия Миглена Кавалова - 16 бр.;
   Съдия Мирослав Саневски - 16 бр.

2019г.:
Съдия № на дело Дата на

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

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанцион
ен контрол
– съдебен
акт, дата

Людмила
Панайотова

18/2019 07.01.2019 Обявено за
решаване:
12.03.2019

21.03.2019 -

Людмила 57/2019 14.01.2019 Обявено за 08.04.2019 -
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Панайотова решаване:
02.04.2019

Людмила
Панайотова

514/2019 08.03.2019 Прекратено
на 28.05.2019

28.05.2019 -

Людмила
Панайотова

638/2019 21.03.2019 Обявено за
решаване:
04.06.2019

12.06.2019 -

Людмила
Панайотова

871/2019 25.04.2019 Обявено за
решаване:
10.09.2019

02.10.2019 -

Людмила
Панайотова

872/2019 25.04.2019 Обявено за
решаване:
05.11.2019

29.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1090/2019 22.05.2019 Обявено за
решаване на:
01.10.2019

25.10.2019 -

Людмила
Панайотова

1484/2019 10.07.2019 Обявено за
решаване на:
19.11.2019

12.12.2019 -

Людмила
Панайотова

1493/2019 11.07.2019 Обявено за
решаване на:
19.11.2019

02.12.2019 -

Людмила
Панайотова

1494/2019 11.07.2019 Обявено за
решаване на:
12.11.2019

02.12.2019 -

Людмила
Панайотова

1534/2019 19.07.2019 Обявено за
решаване на:
23.01.2020

24.02.2020 -

Людмила
Панайотова

1571/2019 23.07.2019 Обявено за
решаване на:
14.01.2020

13.02.2020 -

Людмила
Панайотова

1596/2019 2.07.2019 Обявено за
решаване на:
19.11.2019

12.12.2019 -

Людмила
Панайотова

1855/2019 04.09.2019 Обявено за
решаване на:
19.11.2019

16.12.2019 -

Людмила
Панайотова

1936/2019 20.09.2019 Обявено за
решаване на:
26.11.2019

30.12.2019 -

Людмила
Панайотова

2224/2019 23.10.2019 Обявено за
решаване на:
07.01.2020

05.02.2020 -

Людмила
Панайотова

2792/2019 23.12.2019 Обявено за
решаване на:
28.05.2020

02.07.2020 -

Иван
Димитров

56/2019 14.01.2019 Обявено за
решаване на:
08.02.2019

14.02.2019 -

Иван 455/2019 01.03.2019 Обявено за 08.05.2019 -
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Димитров решаване на:
03.05.2019

Иван
Димитров

515/2019 08.03.2019 Обявено за
решаване на:
15.03.2019

19.03.2019 -

Иван
Димитров

531/2019 11.03.2019 Прекратено на
18.03.2019 г.

- -

Иван
Димитров

812/2019 12.04.2019 Обявено за
решаване на:
24.04.2019

25.04.2019 -

Иван
Димитров

861/2019 23.04.2019 Обявено за
решаване на:
10.05.2019

13.05.2019 -

Иван
Димитров

1004/2019 13.05.2019 Обявено за
решаване на:
22.05.2019

27.05.2019 -

Иван
Димитров

1005/2019 13.05.2019 Обявено за
решаване на:
22.05.2019

27.05.2019 -

Иван
Димитров

1022/2019 15.05.2019 Прекратено на
06.06.2019

- -

Иван
Димитров

1497/2019 11.07.2019 Обявено за
решаване на:
26.07.2019

31.07.2019 -

Иван
Димитров

1584/2019 24.07.2019 Обявено за
решаване на:
25.07.2019

25.07.2019 -

Иван
Димитров

1643/2019 01.08.2019 Обявено за
решаване на:
08.08.2019

08.08.2019 -

Иван
Димитров

2143/2019 10.10.2019 Обявено за
решаване на:
25.10.2019

30.10.2019 -

Иван
Димитров

2372/2019 08.11.2019 Обявено за
решаване на:
22.11.2019

25.11.2019 -

Иван
Димитров

2497/2019 26.11.2019 Обявено за
решаване на:
04.12.2019

06.12.2019 -

Миглена
Кавалова

434/2019 26.02.2019 Обявено за
решаване на:
26.03.2019

28.03.2019 -

Миглена
Кавалова

543/2019 13.03.2019 Обявено за
решаване на:
09.04.2019

12.04.2019 -

Миглена
Кавалова

544/2019 13.03.2019 Обявено за
решаване на:
09.04.2019

12.04.2019 -

Миглена 639/2019 21.03.2019 Обявено за 24.04.2019 -
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Кавалова решаване на:
16.04.2019

Миглена
Кавалова

813/2019 12.04.2019 Обявено за
решаване на:
07.05.2019

22.05.2019 -

Миглена
Кавалова

1027/2019 16.05.2019 Обявено за
решаване на:
18.06.2019

20.06.2019 -

Миглена
Кавалова

1036/2019 17.05.2019 Спогодба от
08.10.2019 г.

- -

Миглена
Кавалова

1398/2019 01.07.2019 Обявено за
решаване на:
06.08.2019

15.08.2019 -

Миглена
Кавалова

1495/2019 11.07.2019 Обявено за
решаване на:
15.10.2019

16.10.2019 -

Миглена
Кавалова

1602/2019 29.07.2019 Обявено за
решаване на:
20.08.2019

26.08.2019 -

Миглена
Кавалова

1603/2019 29.07.2019 Обявено за
решаване на:
20.08.2019

26.08.2019 -

Миглена
Кавалова

1959/2019 26.09.2019 Обявено за
решаване на:
29.10.2019

31.10.2019 -

Миглена
Кавалова

2199/2019 17.10.2019 Обявено за
решаване на:
26.11.2019

03.12.2019 -

Миглена
Кавалова

2223/2019 23.10.2019 Обявено за
решаване на:
19.11.2019

21.11.2019 -

Миглена
Кавалова

2496/2019 26.11.2019 Обявено за
решаване на:
10.12.2019

06.01.2020 -

Миглена
Кавалова

2622/2019 09.12.2019 Обявено за
решаване на:
07.01.2019

29.01.2020 -

Мирослав
Саневски

33/2019 09.01.2019 Обявено за
решаване на:
31.01.2019

31.01.2019 -

Мирослав
Саневски

34/2019 09.01.2019 Обявено за
решаване на:
31.01.2019

31.01.2019 -

Мирослав
Саневски

36/2019 10.01.2019 Обявено за
решаване на:
31.01.2019

31.01.2019 -

Мирослав
Саневски

640/2019 21.03.2019 Обявено за
решаване на:
16.04.2019

16.04.2019 -

Мирослав 674/2019 26.03.2019 Обявено за 03.05.2019 -
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Саневски решаване
на:02.05.2019

Мирослав
Саневски

784/2019 05.04.2019 Обявено за
решаване на:
02.05.2019

03.05.2019 -

Мирослав
Саневски

292/2019 06.02.2019 Обявено за
решаване на:
07.03.2019

08.03.2019 -

Мирослав
Саневски

1483/2019 10.07.2019 Обявено за
решаване на:
30.07.2019

30.07.2019 -

Мирослав
Саневски

1496/2019 11.07.2019 Обявено за
решаване на:
30.07.2019

30.07.2019

Мирослав
Саневски

1498/2019 11.07.2019 Обявено за
решаване на:
30.07.2019

30.07.2019

Мирослав
Саневски

1580/2019 24.07.2019 Обявено за
решаване на:
06.08.2019

06.08.2019

Мирослав
Саневски

1867/2019 10.09.2019 Обявено за
решаване на:
10.10.2019

10.10.2019

Мирослав
Саневски

2122/2019 08.10.2019 Обявено за
решаване на:
24.10.2019

29.10.2019

Мирослав
Саневски

2200/2019 17.10.2019 Обявено за
решаване на:
12.11.2019

14.11.2019

Мирослав
Саневски

2707/2019 16.12.2019 Обявено за
решаване на:
07.01.2020

08.01.2019

Мирослав
Саневски

2753/2019 19.12.2019 Обявено за
решаване на:
07.01.2020

08.01.2019

За 2020г. са образувани общо 100 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Людмила Панайотова – 26.;
Съдия Иван Димитров - 24 бр.;
Съдия Миглена Кавалова - 25 бр.;
Съдия Мирослав Саневски – 25 бр.

2020г.:
Съдия № на дело  Дата на

образуване
Дата на с.з.
по
същество/или
определение
за

Дата на
обявяване
на
решението
в книгата за

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата
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прекратяване
или
споразумение
-дата

открити
заседания

Людмила
Панайотова 54/2020 14.1.2020

Обявено за
решаване на
21.05.2020

15.6.2020
-

Людмила
Панайотова 62/2020 15.1.2020

Обявено за
решаване на
28.05.2020

25.6.2020
-

Людмила
Панайотова  135/2020 27.1.2020

Обявено за
решаване на
19.05.2020

15.6.2020
-

Людмила
Панайотова  406/2020 24.2.2020

Обявено за
решаване на
07.07.2020

20.07.2020
-

Людмила
Панайотова 459/2020 5.3.2020 Прекратено

на 19.05.2020
- -

Людмила
Панайотова  532/2020 8.4.2020

Обявено за
решаване на
14.05.2020

01.06.2020 -

Людмила
Панайотова  554/2020 10.4.2020

Обявено за
решаване на
26.05.2020

25.06.2020 -

Людмила
Панайотова  557/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
26.05.2020

25.06.2020 -

Людмила
Панайотова  561/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
26.05.2020

25.06.2020 -

Людмила
Панайотова  565/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
26.05.2020

25.06.2020 -

Людмила
Панайотова  566/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
26.05.2020

25.06.2020 -

Людмила
Панайотова  634/2020 13.5.2020

Обявено за
решаване на
23.06.2020

06.07.2020 -

Людмила
Панайотова  683/2020 22.5.2020

Обявено за
решаване на
23.06.2020

10.07.2020 -

Людмила
Панайотова  686/2020 26.5.2020

Обявено за
решаване на
23.06.2020

06.07.2020 -

Людмила
Панайотова  695/2020 27.5.2020

Обявено за
решаване на
07.07.2020

27.07.2020 -

Людмила
Панайотова 855/2020 19.6.2020 Обявено за

решаване на
27.10.2020 -
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13.10.2020
Людмила
Панайотова  924/2020 3.7.2020

Обявено за
решаване на
24.11.2020

21.12.2020 -

Людмила
Панайотова  1051/2020 17.7.2020

Обявено за
решаване на
10.11.2020

14.12.2020 -

Людмила
Панайотова  1194/2020 11.8.2020

Обявено за
решаване на
15.10.2020

05.11.2020 -

Людмила
Панайотова  1225/2020 18.8.2020

Обявено за
решаване на
20.10.2020

03.11.2020 --

Людмила
Панайотова  1545/2020 23.9.2020

Обявено за
решаване на
26.11.2020

21.12.2020 -

Людмила
Панайотова  1820/2020 28.10.2020

Обявено за
решаване на
15.12.2020

02.02.2021 -

Людмила
Панайотова  2121/2020 9.12.2020

Обявено за
решаване на
29.03.2021

15.04.2021 -

Людмила
Панайотова  2153/2020 16.12.2020

Обявено за
решаване на
16.02.2021

26.02.2021 -

Людмила
Панайотова

1323/2020 27.08.2020 Обявено за
решаване на
10.11.2020

14.12.2020 -

Людмила
Панайотова

1461/2020 11.09.2020 Обявено за
решаване на
24.11.2020

21.12.2020 -

Иван
Димитров 30/2020 9.1.2020

Обявено за
решаване на
24.01.2020

27.01.2020 -

Иван
Димитров 55/2020 14.1.2020

Обявено за
решаване на
14.02.2020

17.02.2020 -

Иван
Димитров 125/2020 23.1.2020

Обявено за
решаване на
23.04.2020

07.05.2020 -

Иван
Димитров 396/2020 21.2.2020

Обявено за
решаване на
20.05.2020

22.05.2020 -

Иван
Димитров 422/2020 26.2.2020

Обявено за
решаване на
06.03.2020

09.03.2020 -

Иван
Димитров 433/2020 2.3.2020

Обявено за
решаване на
20.05.2020

26.05.2020 -

Иван 533/2020 8.4.2020 Обявено за 01.06.2020 -
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Димитров решаване на
29.05.2020

Иван
Димитров 541/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
20.05.2020

22.05.2020 -

Иван
Димитров 556/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
29.04.2020

14.05.2020 -

Иван
Димитров 559/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
22.04.2020

29.04.2020 -

Иван
Димитров 564/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
22.04.2020

29.04.2020 -

Иван
Димитров 567/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
22.04.2020

29.04.2020 -

Иван
Димитров 619/2020 7.5.2020

Обявено за
решаване на:
05.06.2020

08.06.2020 -

Иван
Димитров 694/2020 27.5.2020

Обявено за
решаване на
03.07.2020

21.07.2020 -

Иван
Димитров 719/2020 2.6.2020

Обявено за
решаване на
19.06.2020

26.06.2020 -

Иван
Димитров 839/2020 18.6.2020 Спогодба от

16.09.2020
- -

Иван
Димитров 931/2020 6.7.2020

Обявено за
решаване на
05.08.2020

07.08.2020 -

Иван
Димитров 947/2020 8.7.2020

Обявено за
решаване на
05.08.2020

07.08.2020 -

Иван
Димитров 1145/2020 5.8.2020

Обявено за
решаване на
18.09.2020

23.09.2020 -

Иван
Димитров 1262/2020 21.8.2020

Обявено за
решаване на
25.09.2020

30.09.2020 -

Иван
Димитров 1288/2020 24.8.2020

Обявено за
решаване на
25.09.2020

28.09.2020 -

Иван
Димитров 1498/2020

21.09.2020 Обявено за
решаване на
23.10.2020

29.10.2020 -

Иван
Димитров

1347/2020 01.09.2020 Прекратено
на 02.10.2020

- -

Иван
Димитров

1455/2020 10.09.2020 Обявено за
решаване на

07.10.2020 -
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02.10.2020
Миглена
Кавалова 136/2020 27.1.2020

Обявено за
решаване на
11.02.2020

21.02.2020 -

Миглена
Кавалова 195/2020 5.2.2020

Обявено за
решаване на
25.02.2020

19.03.2020 -

Миглена
Кавалова 279/2020 11.2.2020

Обявено за
решаване на
10.03.2020

24.03.2020 -

Миглена
Кавалова 405/2020 24.2.2020

Обявено за
решаване на
21.05.2020

27.05.2020 -

Миглена
Кавалова 503/2020 16.3.2020

Обявено за
решаване на
28.05.2020

03.06.2020 -

Миглена
Кавалова 555/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
24.04.2020

05.05.2020 -

Миглена
Кавалова 560/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
24.04.2020

05.05.2020
-

Миглена
Кавалова 562/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
24.04.2020

05.05.2020
-

Миглена
Кавалова 568/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
24.04.2020

05.05.2020
-

Миглена
Кавалова 570/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
24.04.2020

05.05.2020
-

Миглена
Кавалова 571/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
24.04.2020

05.05.2020
-

Миглена
Кавалова 633/2020 13.5.2020

Обявено за
решаване на
02.06.2020

12.06.2020
-

Миглена
Кавалова 693/2020 27.5.2020

Обявено за
решаване на
23.06.2020

20.07.2020
-

Миглена
Кавалова 701/2020 29.5.2020

Обявено за
решаване на:
23.06.2020

20.07.2020
-

Миглена
Кавалова 942/2020 7.7.2020

Обявено за
решаване на
21.07.2020

31.07.2020
-

Миглена
Кавалова 1021/2020 15.7.2020

Обявено за
решаване на
18.08.2020

03.09.2020
-

Миглена 1057/2020 20.7.2020 Обявено за 02.09.2020 -
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Кавалова решаване на
18.08.2020

Миглена
Кавалова 1139/2020 3.8.2020

Обявено за
решаване на
24.09.2020

05.10.2020
-

Миглена
Кавалова 1582/2020 25.9.2020

Обявено за
решаване на
27.10.2020

20.11.2020
-

Миглена
Кавалова 1635/2020 2.10.2020 Спогодба от

19.01.2021 - -

Миглена
Кавалова 1686/2020 8.10.2020

Обявено за
решаване на
27.10.2020

20.11.2020
-

Миглена
Кавалова 1716/2020 13.10.2020

Обявено за
решаване на
10.11.2020

07.12.2020
-

Миглена
Кавалова 1967/2020 23.11.2020

Обявено за
решаване на
08.12.2020

15.12.2020
-

Миглена
Кавалова

1322/2020 27.08.2020 Обявено за
решаване на
28.09.2020

09.10.2020 -

Миглена
Кавалова

1474/2020 14.09.2020 Обявено за
решаване на
28.10.2020

20.11.2020 -

Мирослав
Саневски 13/2020 6.1.2020

Обявено за
решаване на
30.01.2020

3.2.2020
-

Мирослав
Саневски 56/2020 14.1.2020

Обявено за
решаване на
30.01.2020

3.2.2020
-

Мирослав
Саневски 128/2020 24.1.2020

Обявено за
решаване на
13.02.2020

13.2.2020
-

Мирослав
Саневски 458/2020 5.3.2020 Прекратено

на 19.05.2020 - -

Мирослав
Саневски 493/2020 11.3.2020

Обявено за
решаване на
21.05.2020

21.5.2020
-

Мирослав
Саневски 553/2020 10.4.2020

Обявено за
решаване на
23.04.2020

23.4.2020
-

Мирослав
Саневски 558/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
23.04.2020

23.4.2020
-

Мирослав
Саневски 563/2020 9.4.2020

Обявено за
решаване на
23.04.2020

23.4.2020
-

Мирослав
Саневски 569/2020 9.4.2020 Обявено за

решаване на 23.4.2020 -
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23.04.2020
Мирослав
Саневски 648/2020 15.5.2020

Обявено за
решаване на
04.06.2020

5.6.2020
-

Мирослав
Саневски 698/2020 28.5.2020 Обявено за

решаване на 18.6.2020 -

Мирослав
Саневски 824/2020 16.6.2020 Обявено за

решаване на 30.7.2020 -

Мирослав
Саневски 932/2020 6.7.2020

Обявено за
решаване на
30.07.2020

30.7.2020
-

Мирослав
Саневски 1053/2020 17.7.2020

Обявено за
решаване на
13.08.2020

13.8.2020
-

Мирослав
Саневски 1074/2020 23.7.2020

Обявено за
решаване на
13.08.2020

13.8.2020
-

Мирослав
Саневски 1497/2020 21.9.2020

Обявено за
решаване на
13.10.2020

14.10.2020
-

Мирослав
Саневски 1499/2020 21.9.2020

Обявено за
решаване на
13.10.2020

14.10.2020
-

Мирослав
Саневски 1717/2020 13.10.2020

Обявено за
решаване на
17.11.2020

17.11.2020
-

Мирослав
Саневски 2065/2020 3.12.2020

Обявено за
решаване на
17.12.2020

18.12.2020
-

Мирослав
Саневски 2144/2020 15.12.2020

Обявено за
решаване на
07.01.2021

8.1.2021
-

Мирослав
Саневски 2151/2020 16.12.2020

Обявено за
решаване на
07.01.2021

8.1.2021
-

Мирослав
Саневски 2152/2020 16.12.2020

Обявено за
решаване на
07.01.2021

8.1.2021
-

Мирослав
Саневски 2164/2020 17.12.2020

Обявено за
решаване
на:12.01.2021

12.1.2021
-

Мирослав
Саневски

1452/2020 10.09.2020 Обявено за
решаване на
24.09.2020

24.09.2020 -

Мирослав
Саневски

1462/2020 11.09.2020 Обявено за
решаване на
09.10.2020

14.10.2020 -

Проверката на образувани по реда на ЗЗДт, избрани на случаен
принцип дела, установи следното:
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На доклад на съдия Людмила Панайотова
Гр.дело № 1855/2019г. е образувано на 04.09.2019г. по подадена

молба от АСП, дирекция „СП“ – Дупница от същата дата, пр. основание чл.
30, ал. 1, вр. с чл. 29, т. 9 и чл. 26 вр. с чл. 28 от ЗЗДт. Към молбата е
приложен социален доклад, изготвен от АСП. Делото е разпределено в деня
на образуване. Насрочено е за разглеждане в с.з. на 19.11.2019г.
Съобщенията са изготвени на 12.09.2019г., получени съответно на
13.09.2019г., 02.10.2019г. и на 04.10.2019 г. На проведено на 19.11.2019г. с.з.
съдът е изслушал страните и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 16.12.2019г. – прекратено е настаняването на
детето в професионално приемно семейство и детето е настанено в друго
професионално приемно семейство за срок до навършване на пълнолетие.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 2153/2020г. е образувано на 16.12.2020г. по подадена
молба от АСП, дирекция „СП“ – Бобов дол от същата дата, пр. основание
чл. 30, ал. 1, вр. с чл. 29, т. 8 и чл. 28, ал. 1, вр. с  чл. 5, ал. 1, чл. 25, т. 1 и т. 2
от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад, изготвен от АСП.
Делото е разпределено в деня на образуване. Насрочено е за разглеждане в
с.з. на 16.02.2021г. Съобщенията са изготвени на 06.01.2021 г., получени
съответно на 07.01.2021г., 08.01.2021г. и на 13.01.2021г. На проведено на
16.02.2021г. с.з. съдът е изслушал детето и е обявил, че ще се произнесе с
решение.Решението е постановено на 26.02.2021г. – прекратено е
настаняването на детето в професионално приемно семейство и детето е
настанено в друго приемно семейство за срок до навършване на пълнолетие.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

          На доклад на съдия Иван Димитров
Гр.дело № 1005/2019г. е образувано на 13.05.2019г. по подадена

молба от АСП, дирекция „СП“ – Бобов дол от същата дата, пр. основание
чл. 28 от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад, изготвен от АСП.
Делото е разпределено в деня на образуване. С определение от 14.05.2019г.
делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 22.05.2019г. Съобщенията са
изготвени на 15.05.2019г., получени съответно на 16.05.2019г. На проведено
на 22.05.2019г. с.з. съдът е изслушал страните и е обявил, че ще се
произнесе с решение в едноседмичен срок. Решението е постановено на
27.05.2019г. – прекратено е настаняването на малолетното дете в център за
настаняване от семеен тип и детето е настанено в семейство на близки за
срок от три години, считано от влизане на решението в сила. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 1498/2020г. е образувано на 21.09.2020г. по подадена
молба от АСП, дирекция „СП“ – Дупница от същата дата, пр. основание чл.
30,  ал.  1  и чл.  26  вр.  с чл.  28  от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален



69

доклад, изготвен от АСП. Делото е разпределено в деня на образуване. С
определение от 25.09.2020г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на
23.10.2020г. Съобщенията са изготвени на 28.09.2020г. и на 06.10.2020г.,
получени съответно на 29.09.2020г., 30.09.2020г. и на 07.10.2020г. на
проведено на 23.10.2020г. с.з. съдът е изслушал малолетното дете и е
обявил, че ще се произнесе с решение в едноседмичен срок. Решението е
постановено на 29.10.2020г. – прекратено е настаняването  на малолетното
дете в професионално приемно семейство и същото е настанено в център за
настаняване от семеен тип за срок от две години, считано от влизане в сила
на решението. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

На доклад на съдия Миглена Кавалова
Гр.дело № 2496/2019г. е образувано на 26.11.2019г. по подадена

молба от АСП, дирекция „СП“ – Дупница от същата дата, пр. основание чл.
30, ал. 1 и чл. 26 вр с чл. 28 от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален
доклад, изготвен от АСП. Делото е разпределено в деня на образуване. С
определение от 27.11.2019г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на
10.12.2019г. Съобщенията са изготвени на 27.11.2019г., получени съответно
на 28.11.2019г., 29.11.2019г. На проведено на 10.12.2019г. с.з. съдът е
изслушал заинтересованите страни и е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 06.01.2020г. – прекратено е
настаняването на детето в семейството на роднини, преди изтичане на срока
за насътаняване и детето е настанено в семейството на роднини за срок от
три години или до настъпване на законна причина за изменение на
постановената мярка или прекратяване на настаняването. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 1716/2020г. е образувано на 13.10.2020г. по подадена
молба от АСП, дирекция „СП“ – Дупница от същата дата, пр. основание чл.
26, вр. с чл. 28 от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад, изготвен
от АСП. Делото е разпределено в деня на образуване. С определение от
13.10.2020г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 10.11.2020г.
Съобщенията са изготвени на 13.10.2020г., получени съответно на
14.10.2020г., 26.10.2020г. На проведено на 10.11.2020г. съдът е изслушал
малолетното дете и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 10.11.2020г. – детето е настанено в център за
настаняване от семеен тип за срок от две години или до настъпване на
законна причина за изменение на постановената мярка или прекратяване на
настаняването. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

На доклад на съдия Мирослав Саневски
Гр.дело № 34/2019г. е образувано на 09.01.2019г. по подадена молба

от АСП, дирекция „СП“ – Дупница от същата дата, пр. основание чл. 30, ал.
1 и чл. 26 във връзка с чл. 28 от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален
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доклад, изготвен от АСП. Делото е разпределено в деня на образуване. С
определение от 10.01.2019г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на
31.01.2019г. Съобщенията са изготвени на 11.01.2019г., получени съответно
на 14.01.2019г., 16.01.2019г. На проведено с.з. на 31.01.2019г. съдът е
изслушал малолетното дете и е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок. Решението е постановено на 31.01.2019г. – съдът е прекратил
настаняването на малолетното дете в семейство на близки и детето е
настанено в семейството на други близки, за срок до навършване на
пълнолетие на детето, а ако учи-до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 56/2020г. е образувано на 14.01.2020г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Бобошево от същата дата, пр. основание чл. 26 от
ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад, изготвен от АСП. Делото е
разпределено в деня на образуване. С определение от 15.01.2020г. делото е
насрочено за разглеждане в с.з. на 30.01.2020г. НСъобщенията са изготвени
на 15.01.2020г., получени съответно на 20.01.2020г., 21.01.2020г. На
проведено съдебно заседание на 30.01.2020г. са изслушани
заинтересованите страни и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок. Решението е постановено на 03.02.2020г. – малолетното дете е
настанено в професионално приемно семейство, за срок от три години или
до настъпване на законна причина за изменение на мярката за закрила или
прекратяване на настаняването. Решението не е обжалвано пред окръжен
съд.

КОНСТАТАЦИИ:
Делата по реда на Закона за закрила на детето са образувани и

разпределяни на докладчик в деня на постъпване на молбата. По всички
проверени дела съдиите са насрочвали първо открито съдебно заседание с
определение, постановено незабавно – в деня на образуването му.
Изключение правят производствата по гр.д. № 1855/2019г. и гр.д. №
2153/2020г., по които липсва определение за насрочване на делото и това
обстоятелство се разбира от корицата на делото. Първо открито съдебно
заседание е насрочвано до 1 месец от образуване на делото, дори и в по-
кратки срокове, с изключение на производствата по гр.д. № 1855/2019г. и
гр.д. № 2153/2020г., насрочени 2 и 3 месеца след образуване на делото.
Производства са приключвани с едно съдебно заседание. По всички дела,
при условията на чл. 15, ал. 1 от Закона за закрила на детето, са изслушвани
навършилите 10 годишна възраст деца.

Съдебните решения по проверените производства са изготвени в
едномесечен срок, в по-кратки срокове –  от 4, 5, 10, 14 дни, дори в деня, в
който делото е обявено за решаване. Решенията по проверените дела,
образувани през 2019г. и 2020г. не са били обжалвани пред ОС-Кюстендил,
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инстанционен контрол не е бил упражнен. Влезлите в сила решения се
обявявани на страните и са изпълнявани незабавно.

Граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие

За 2019г. са образувани общо 27 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Людмила Панайотова  - 7 бр.;
Съдия Иван Димитров - 7 бр.;
Съдия Миглена Кавалова - 6 бр.;
Съдия Мирослав Саневски –7 бр.

2019г.

Съдия № на делото Дата на
образуване

Дата на с.з.
по същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

Людмила
Панайотова

329/2019 13.02.2019 08.10.2019 17.10.2019 Изменя
отчасти

Людмила
Панайотова

956/2019 09.05.2019 18.06.2019 25.06.2019 -

Людмила
Панайотова

1328/2019 20.06.2019 - 05.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1424/2019 04.07.2019 - 21.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1491/2019 11.07.2019 22.10.2019 07.11.2019 -

Людмила
Панайотова

1744/2019 16.08.2019 17.12.2019 20.01.2020 -

Людмила
Панайотова

2490/2019 25.11.2019 11.02.2029 27.02.2020 -

Съдия № на делото Дата на
образуване

Дата на с.з.
по същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

Иван
Димитров

251/2019 04.02.2019 - 05.03.2019 -

Иван
Димитров

342/2019 18.02.2019 - 18.02.2019  -
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Иван
Димитров

1011/2019 13.05.2019 13.12.2019 13.12.2019 -

Иван
Димитров

1425/2019 04.07.2019 - 04.07.2019 -

Иван
Димитров

1598/2019 26.07.2019 13.09.2019 13.09.2019 -

Иван
Димитров

2138/2019 10.10.2019 08.01.2020 08.01.2020 Отменя

Иван
Димитров

2547/2019 06.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 -

Съдия № на делото Дата на
образуване

Дата на с.з.
по същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

Миглена
Кавалова

344/2019 18.02.2019 - 19.02.2019 -

Миглена
Кавалова

412/2019 22.02.2019 16.04.2019 16.04.2019 -

Миглена
Кавалова

1726/2019 12.08.2019 28.08.2019 28.08.2019 -

Миглена
Кавалова

1739/2019 15.08.2019 - 15.10.2019 -

Миглена
Кавалова

2348/2019 05.11.2019 07.01.2020 07.01.2020 Оставя в сила

Миглена
Кавалова

2442/2019 18.11.2019 10.12.2019 11.12.2019 Оставя в сила

Съдия № на делото Дата на
образуване

Дата на с.з.
по същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

Мирослав
Саневски

637/2019 21.03.2019 - 03.05.2019 -

Мирослав
Саневски

714/2019 01.04.2019 02.05.2019 02.05.2019 -

Мирослав
Саневски

1423/2019 04.07.2019 - 04.07.2019 -

Мирослав
Саневски

1590/2019 25.07.2019 - 02.08.2019 -

Мирослав
Саневски

1597/2019 26.07.2019 - 31.07.2019 -

Мирослав
Саневски

1864/2019 10.09.2019 15.10.2019 15.10.2019 Оставя в сила
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Мирослав
Саневски

2740/2019 18.12.2019 11.02.2020 11.02.2020 -

За 2020 г. са образувани общо 25 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Людмила Панайотова – 6 бр.;
Съдия Иван Димитров - 5 бр.;
Съдия Миглена Кавалова - 7бр;
Съдия Мирослав Саневски – 7 бр.

2020г.:
Съдия № на делото Дата на

образуване
Дата на с.з.
по същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

Людмила
Панайотова

583/2020 14.04.2020 - 27.08.2020 -

Людмила
Панайотова

601/2020 23.04.2020 09.06.2020 09.06.2020 -

Людмила
Панайотова

923/2020 03.07.2020 20.04.2021 20.04.2021 -

Людмила
Панайотова

1788/2020 22.10.2020 14.01.2021 27.01.2021 -

Людмила
Панайотова

1880/2020 03.11.2020 - 18.02.2021 -

Людмила
Панайотова

2264/2020 31.12.2020 - 18.03.2021 -

Съдия № на делото Дата на
образуване

Дата на с.з.
по същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

Иван
Димитров

624/2020 12.05.2020 - 29.05.2020 -

Иван
Димитров

632/2020 12.05.2020 05.06.2020 05.06.2020 Оставя в сила

Иван
Димитров

1371/2020 01.09.2020 - 25.09.2020 -

Иван
Димитров

1769/2020 20.10.2020 - 11.11.2020 -

Иван
Димитров

1928/2020 10.11.2020 22.01.2021 22.01.2021 -
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Съдия № на делото Дата на
образуване

Дата на с.з.
по същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

Миглена
Кавалова

137/2020 27.01.2020 18.02.2020 18.02.2020 -

Миглена
Кавалова

667/2020 21.05.2020 09.06.2020 09.06.2020 -

Миглена
Кавалова

1303/2020 26.08.2020 24.09.2020 24.09.2020 -

Миглена
Кавалова

1782/2020 21.10.2020 - 23.10.2020 -

Миглена
Кавалова

1817/2020 28.10.2020 - 07.12.2020 -

Миглена
Кавалова

1825/2020 28.10.2020 17.11.2020 17.11.2020 -

Миглена
Кавалова

2020/2020 30.11.2020 - 01.12.2020 -

Съдия № на делото Дата на
образуване

Дата на с.з.
по същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

Мирослав
Саневски

607/2020 28.04.2020 22.05.2020 22.05.2020 Изменя
отчасти

Мирослав
Саневски

620/2020 07.05.2020 04.06.2020 04.06.2020 -

Мирослав
Саневски

635/2020 13.05.2020 04.06.2020 04.06.2020 Оставя в сила

Мирослав
Саневски

1429/2020 09.09.2020 - 08.10.2020 -

Мирослав
Саневски

1458/2020 11.09.2020 - 11.09.2020 -

Мирослав
Саневски

1881/2020 04.11.2020 - 04.11.2020 -

Мирослав
Саневски

1927/2020 10.11.2020 25.02.2021 25.02.2021 -

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

Гр. дело № 2490/2019г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Делото е образувано на 25.11.2019г. по молба по реда на ЗЗДН, подадена в
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същия ден от пострадалата молителка. На 02.12.2019г. е издадена заповед за
незабавна защита,  с която съдът е наложил мерки за незабавна защита. С
определение от 06.12.2019г. делото е насрочено за 11.02.2020г.На основание
чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е връчена и е изпратена
служебно до районното управление на МВР. С решение от 27.02.2020г. /в
з.з/, съдът е наложил мерки за защита от домашно насилие на пострадалата,
като е задължил ответника да се въздържа от домашно насилие спрямо
същата, забранил му е да приближава нея и жилището й, местоработата й,
местата за отдих и социални контакти за срок от 18 месеца. Наложил е
глоба на ответника в размер на 300 лв. и го е осъдил да плати дължимата
държавна такса в размер на 20 лв. Решението не е обжалвано и е влязло в
сила.

Гр. дело № 1788/2020г. – на доклад на съдия Людмила Панайотова.
Делото е образувано на 22.10.2020г. по молба по реда на ЗЗДН, подадена в
същия ден от пострадалите молители. С определение от 27.10.2020 г.
делото е насрочено за 01.12.2020г. В проведено с.з. на 01.12.2020 г. не е
даден ход на делото, поради нередовно призоваване, делото е отложено за
14.01.2020 г., на която дата е обявено за решаване. С решение от
27.01.2021г. /в з.з./, съдът е наложил мерки за защита от домашно насилие
на пострадалата, като е забранил на ответника да приближава молителите
по местоживеене, месторабота, места за отдих и социални контакти и го е
задължил да се въздържа от скандали, обиди  и заплахи по техен адрес със
срок на действие 18 месеца и го е отстранил от съвместно обитаваното с тях
жилище в гр. Дупница за срок от 18 месеца. Наложил е глоба в размер на
200 лв. и го е осъдил да плати дължимата държавна такса в размер на 20 лв.
На 27.01.2021г. е издадена и заповед за защита от домашно насилие, която
съгласно чл. 18 ЗЗДН е връчена на страните и е изпратена служебно до
районното управление на МВР. Решението не е обжалвано и е влязло в
сила.

Гр. дело № 2547/2019г. – на доклад на съдия Иван Димитров. Делото
е образувано на 05.12.2019г. по молба по реда на ЗЗДН, подадена в същия
ден от пострадалата молителка. На 06.12.2019г., при спазване на 24-часовия
срок по чл.18, ал.1 ЗЗДН, е издадена заповед за незабавна защита,  с която
съдът е наложил мерки за незабавна защита. С определение от 06.12.2019г.
съдът е допуснал събирането на доказателства и разпит на свидетел и
делото е насрочено за 20.12.2019г. На основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН
заповедта за незабавна защита е връчена и е изпратена в същия ден
служебно до районното управление на МВР. С решение от 20.12.2019г.,
обявено в публично съдено заседание, съдът е наложил мерки за защита от
домашно насилие на пострадалата, като е задължил ответника да се
въздържа от домашно насилие спрямо същата, забранил му е да приближава
нея и жилището й, за срок от шест месеца.   Наложил е на ответника глоба в
размер на 200 лв. и го е осъдил да плати дължимата държавна такса в
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размер на 25 лв. На 20.12.2019г. е издадена и заповед за защита от домашно
насилие, която съгласно чл. 18 ЗЗДН е връчена на страните и е изпратена
служебно до районното управление на МВР. Решението не е обжалвано и е
влязло в сила.

Гр. дело № 1928/2020г. – на доклад на съдия Иван Димитров. Делото
е образувано на 10.11.2020г. по молба по реда на ЗЗДН, подадена в същия
ден от пострадалата молителка. На 10.11.2019г., при спазване на 24-часовия
срок по чл.18, ал.1 ЗЗДН, е издадена заповед за незабавна защита,  с която
съдът е наложил мерки за незабавна защита. С определение от 10.11.2020г.
делото е насрочено за 27.11.2020г. и съдът е конституирал страните и е
разпоредил изискването на справка от ДСП-Дупница. На основание чл.18,
ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е връчена и е изпратена в
същия ден служебно до районното управление на МВР. На проведеното на
27.11.2020 г. с.з. не е даден ход, поради неявяване на ответника /представил
болничен лист/, делото е отложено за 18.12.2020г., отложено за 22.01.2021
г., поради същите причини. На проведено на 22.01.2020г. с.з. съдът е
докладвал постъпилия социален доклад и е изслушал е страните. С решение
от 22.01.2021г., обявено в публично съдебно заседание, съдът е наложил
мерки за защита от домашно насилие на пострадалата, като е задължил
ответницата да се въздържа от домашно насилие спрямо същата. Наложил е
глоба на ответницата в размер на 200 лв. и го е осъдил да плати дължимата
държавна такса в размер на 25 лв. На 22.01.2021г. е издадена и заповед за
защита от домашно насилие, която съгласно чл. 18 ЗЗДН е връчена на
страните и е изпратена служебно до районното управление на МВР.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр. дело № 412/2019г. – на доклад на съдия Миглена Кавалова.
Делото е образувано на 22.02.2019г. по молба по реда на ЗЗДН, подадена в
същия ден от пострадалата молителка. С определение от 25.02.2019г. е
наредено да бъде издадена заповед за незабавна защита и делото е
насрочено за 26.03.2019г. На основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за
незабавна защита е връчена и е изпратена в същия ден служебно до
районното управление на МВР. На проведено на 26.03.2019г. с.з. съдът е
дал ход и е допуснал разпит на свидетел, делото е отложено за 16.04.2019 г.
С решение от 16.04.2019г., обявено в публично съдебно заседание, съдът е
наложил мерки за защита от домашно насилие на пострадалата, като е
задължил ответника да се въздържа от домашно насилие спрямо същата,
забранил му е да приближава нея и жилището й, местоработата й, местата за
отдих и социални контакти за срок от 18 месеца. Наложил е глоба на
ответника в размер на 200 лв. и го е осъдил да плати дължимата държавна
такса в размер на 25 лв. На 16.04.2019г. е издадена и заповед за защита от
домашно насилие, която съгласно чл. 18 ЗЗДН е връчена на страните и е
изпратена служебно до районното управление на МВР. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила.
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Гр. дело № 1825/2020г. – на доклад на съдия Миглена Кавалова.
Делото е образувано на 28.10.2020г. по молба по реда на ЗЗДН, подадена в
същия ден от пострадалия молител. С определение от 28.10.2020 г. делото е
насрочено за 17.11.2020г., съдът е конституирал страните допуснал е разпит
на свидетели.  С решение от 17.11.2020г., обявено в публично съдено
заседание, съдът е наложил мерки за защита от домашно насилие на
пострадалия, като е задължил ответника да се въздържа от домашно
насилие спрямо същия. Наложил е глоба на ответника в размер на 200 лв. и
го е осъдил да плати дължимата държавна такса в размер на 25 лв. На
17.11.2020г. е издадена и заповед за защита от домашно насилие, която
съгласно чл. 18 ЗЗДН е връчена на страните и е изпратена служебно до
районното управление на МВР. Решението не е обжалвано и е влязло в
сила.

Гр. дело № 714/2019г. – на доклад на съдия Мирослав Саневски.
Делото е образувано на 01.04.2019г. по молба по реда на ЗЗДН, подадена в
същия ден от пострадалата молителка. С определение от 01.04.2019г.
молбата е оставена без уважение с указания. С определение от 11.04.2019г.
е наредено да се издаде заповед за незабавна защита и делото е насрочено за
02.05.2019г. На основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна
защита е връчена и е изпратена в същия ден служебно до районното
управление на МВР. С решение от 02.05.2019г., обявено в публично
съдебно заседание, съдът е наложил мерки за защита от домашно насилие
на пострадалата и го е предупредил за последиците от неизпълнение на
заповедта. Наложил е глоба на ответника в размер на 200 лв. и го е осъдил
да плати дължимата държавна такса в размер на 25 лв. На 02.05.2019г. е
издадена и заповед за защита от домашно насилие, която съгласно чл. 18
ЗЗДН е връчена на страните и е изпратена служебно до районното
управление на МВР. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр. дело № 635/2020г. – на доклад на съдия Мирослав Саневски.
Делото е образувано на 13.05.2020г. по молба по реда на ЗЗДН, подадена в
същия ден от пострадалата молителка. На 14.05.2020г., при спазване на 24-
часовия срок по чл.18, ал.1 ЗЗДН, е издадена заповед за незабавна защита,  с
която съдът е наложил мерки за незабавна защита. С определение от
14.05.2020 г. делото е насрочено за 04.06.2020г., съдът е конституирал
страните и е допуснал разпит на свидетели. На основание чл.18, ал.2 от
ЗЗДН заповедта за незабавна защита е връчена и е изпратена в същия ден
служебно до районното управление на МВР. С решение от 04.06.2020г.,
обявено в публично съдебно заседание, съдът е наложил мерки за защита от
домашно насилие на пострадалата, като е задължил ответника да се
въздържа от домашно насилие спрямо същата, забранил му е да приближава
нея и жилището й, местоработата й, местата за отдих и социални контакти
за срок от 12 месеца. Наложил е глоба на ответника в размер на 200 лв. и го
е осъдил да плати дължимата държавна такса в размер на 25 лв. На
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04.06.2020г. е издадена и заповед за защита от домашно насилие, която
съгласно чл. 18 ЗЗДН е връчена на страните и е изпратена служебно до
районното управление на МВР. Решението е обжалвано, потвърдено от ОС-
Кюстендил.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела, образувани по молби за защита от домашно

насилие, подадени по реда  по Закона за защита от домашното насилие, са
образувани в деня на постъпване на молбата в съда. Разпределяни са на
докладчик в деня на образуването им. Съдиите, в съответствие с
разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН, са се произнасяли незабавно по
постъпилите молби и са насрочвали открито съдебно заседание в
едномесечния срок по чл. 18, ал. 4 от ЗЗДН, дори и в по-кратки срокове, с
изключение на едно от проверените дела, насрочено в о.с.з. след три месеца
/гр.д. № 2490/2019г./

В случаите, в които молбата е съдържала данни за пряка и
непосредствена последваща опасност за живота или здравето на
пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в закрито
заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна
защита в срок до 24 часа от получаването на молбата, най-често в същия ден
на депозиране на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда. Изключение прави гр.д. №
2490/2019г., по което заповедта за незабавна защита е издадена 7 дни след
образуване на делото.

Провеждани са между едно и три открити съдебни заседания,
насрочвани до един месец. Проверените дела са приключили с решение,
обявено в публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН, с изключение
на производствата по гр.д. № 2490/2019г. и гр.д. № 1788/2020г., по които
решението е постановено в закрито заседание. По делата компетентната
ДСП е била уведомявана за представяне на становище или социален доклад,
според чл. 15,ал.6 ЗЗДт. Съдиите са се произнасяли с определение, с което
са конституирали страните по делото, давали са указания и са насрочвали
делото в о.с.з., а други без да конституират страните по делото са
насрочвали о.с.з. /гр.д. № 2490/2019г. и гр.д. № 1788/2020г./

Срокът, определен от съда за прилагане на мерките за защита по чл.
чл. 5, ал. 1 ЗЗДН е съобразен с предвидените по чл. 5, ал. 2 ЗЗДН граници –
от 3 до 18 месеца.

По всички проверени дела, съдът е налагал мярката по чл. 5, ал. 1, т.
1 от ЗЗДН и е задължавал ответника да се въздържа от извършване на
домашно насилие спрямо пострадалото/ите лице/а. Наред с мярката по чл.
5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН и в сходна фактическа обстановка, съдът е налагал и
мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДН - отстранявал е извършителя от
съвместно обитаваното с пострадалото лице жилище за конкретен срок и е
забранявал на извършителя да го приближава, както жилището му,
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местоработата и местата за социални контакти и отдих, за определен срок.
Мерки по чл. 5, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗЗДН, не са били налагани в проверените
производства.

С оглед нормата на чл. 5, ал. 4 от ЗЗДН, съдът във всички случаи е
налагал глоба на извършителя на домашното насилие в рамките на
посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер от 200 лв.

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

Спрени производства

Гр. дела, по които производството е спирано през 2019г. са общо 16
бр., по съдии както следва:

Съдия Людмила Панайотова – 3 бр.;
Съдия Иван Димитров -  8 бр.;
Съдия Миглена Кавалова -  4 бр.;
Съдия Мирослав Саневски –  1 бр.

Гр. дела, по които производството е спирано през 2020г. са общо 12
бр., по съдии както следва:

Съдия Людмила Панайотова –3 .;
Съдия Иван Димитров – 4 бр.;
Съдия Миглена Кавалова – 4 бр.;
Съдия Мирослав Саневски – 1 бр.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2021г., по които
производствата са спрени към 24.09.2021г., са общо 6 бр., по съдии както
следва:

Съдия Людмила Панайотова - 4бр.;
Съдия Иван Димитров – 1 бр.;
Съдия Миглена Кавалова - 1 бр.

Проверени бяха следните спрени граждански производства:

Гр.дело № 2026/2020г. е образувано на 30.11.2020г. по искова молба,
постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на доклад в деня на
образуване на съдия Миглена Кавалова. С протоколно определение от
16.03.2021г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1,
т. 4 от ГПК, до влизане в сила на окончателен съдебен акт по гр.д. №
475/2021 г. по описа на РС-Дупница. Периодично са правени справки за
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движението на преюдициалния спор и са прилагани разпечатки за
движението на делото.

Гр.дело № 1584/2020г. е образувано на 25.09.2020г. по подадена
искова молба, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на доклад в
деня на образуване на съдия Иван Димитров. С определение от 29.09.2020г.
производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК,
до влизане в сила на решение по гр.д. № 790/2020г. по описа на РС-
Дупница. Периодично са правени справки за движението на преюдициалния
спор и са прилагани разпечатки за движението на делото.

Гр.дело № 1935/2020г. е образувано на 12.11.2020г., разпределено е
на доклад в деня на образуване на съдия Людмила Панайотова. С
определение от 16.02.2021г. производството по делото е спряно на
основание чл. 229, ал. 1 от ГПК, до приключване на производството по
НОХД № 593/2019г. по описа на РС-Перник. Периодично са правени
справки за движението на наказателното дело.

Гр.дело № 1938/2020 г. е образувано на 13.11.2020г. по подадена
искова молба, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на доклад в
деня на образуване на съдия Людмила Панайотова. С протоколно
определение от 02.03.2021г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1
от ГПК, с оглед на подадена молба за постигане на извънсъдебна спогодба.

Гр.дело № 2027/2020г. е образувано на 30.11.2020г. по подадена
искова молба, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на доклад в
деня на образуване на съдия Людмила Панайотова. С протоколно
определение от 23.03.2021г. производството по делото е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до постановяването на окончателен
съдебен акт по гр.д. № 475/2021г. по описа на РС-Дупница.

Гр.дело № 1485/2015 г. е образувано на 05.10.2015г. по подадена
искова молба, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на доклад в
деня на образуване на съдия Людмила Панайотова. С протоколно
определение от 11.05.2021г. производството по делото е спряно, до
приключване на процедурата в Община Кочериново по разделянето на УПИ
на три отделни, самостоятелни части.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверка на спрените производства се установи, че делата са

администрирани периодично, съобразно изискванията на ПАС.
Деловодителите са извършвали редовно справки, когато производството е
било спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. За спрените към
момента на извършване на проверката производства са налице данни, че не
са отпаднали пречките за движението им.

                   Отводи на съда за периода на проверката
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Обобщената информация за периода на проверката е следната:
За 2019г. са направени общо 26 отводи по граждански дела от

съдиите от ГО, а за 2020 г.  - 16 бр. отводи, по съдии от ГО, както следва:

Съдия Людмила Панайотова - отводи по 7 бр. дела за 2019г.; по 4 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Иван Димитров - отводи по 7 бр. дела за 2019 г.; по 4 бр. дела
за 2020г.;

Съдия Миглена Кавалова  - отводи по 4 бр. дела за 2019 г.; по 3 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Мирослав Саневски – отводи по 8 бр. дела за 2019 г.; по 5 бр.
дела за 2020г.

В съда се води на хартиен и на електронен носител регистър на
отводите, считано от 01.01.2016г.,  съгласно Заповед № РД 13-18/29.02.2016
г. на председателя на съда. Регистърът се обявява ежемесечно на интернет-
страницата на съда и подлежи на ежегодна проверка от председатателя/зам.-
председателя на съда.

Проверено на място е гр.д. № 1501/2019г., тъй като по останалите дела
всички съдии от РС-Дупница са се отвели от разглеждането им и същите са
изратени на ОС-Кюстендил за определяне на друг равен по степен съд,
който да разгледа прозиводствата.

Гр.д. № 1501/2019г. е образувано на 11.07.2019г. по искова молба,
постъпила в съда на 10.07.2019 г. Разпределено е на доклад в деня на
образуване на съдия Мирослав Саневски. С определение от 10.01.2020г.
съдът на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК се е отвел от разглеждане на
делото /съдията-докладчик е приел, че е прекратявал производството по
делото два пъти, като прекратителните определения са отменени от ОС-
Кюстендил/. На 13.01.2020г. делото е разпределено на доклад на съдия Иван
Димитров.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката констатира, че за периода 2019г. - 2020г. постановените

определения за отвод по гражданските дела на съдиите от РС-Дупница не са
малък брой, но сочат тенденция към намаляване през втората проверявана
година спрямо първата. От предоставената информация се установява, че
направените отводи са на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, а съдът се е
отстранявал от разглеждане на делото поради наличието на обстоятелства и
с мотивирани определения, в които са изложени подробни аргументи,
сочещи колегиални, роднински или приятелски отношения със страна по
делото. По някои от делата всички състави са се отвели от разглеждането им
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поради обстоятелството, че страна по делото е държавен съдебен
изпълнител в СИС при РС-Дупница или прокурор в РП-Дупница. В тези
хипотези всички производствата са прекратени и делата са изпращани в ОС-
Кюстендил за определяне на компетентен съд за разглеждането им.

             Граждански дела с отменен ход по същество

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

Общо две дела за 2019г. и едно дело за  2020г., по съдии, са както
следва:

Съдия Людмила Панайотова – 1 бр. за 2020г.;
Съдия Миглена Кавалова – 1 бр. за 2019г.;
Съдия Мирослав Саневски – 1 бр. за 2019г.

Граждански дела, по които е постановено определение за отмяна
на хода по същество през 2019г.

Съдия № на
делото

Дата на
образуване
и правно
основание

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
(разпореждане,
с което делото
е оставено без
движение или
определение за
прекратяване
на делото)
и/или дата на
обявяване на
съдебното
решение

Мирослав
Саневски

1938/2018  27.09.2018
г.

Чл.124, ал.
1 ГПК

о.с.з. от
21.03.2019
г.

Определение
от з.з. с дата
17.04.2019 г.

Определение
от 17.04.2019 г.
за
прекратяване
на предявения
иск, поради
недопустимост.
С определение
на ВКС
определението
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е отменено и
делото е
върнато за
разглеждане на
предявения
иск. След
отвод от
02.01.2020 г. на
съдия
Саневски
делото е
решено от
съдия
Кавалова.

Миглена
Кавалова

2425/2018
г.

30.11.2018
г.

Чл.34 ЗС и
чл. 341 ГПК

о.с.з. от
18.06.2019
г.

Определение
от з.з. от
01.07.2019 г.

Решение от
07.11.2019 г.

Граждански дела, по които е постановено определение за отмяна на
хода по същество през 2020г.

Съдия № на
делото

Дата на
образуване
и правно
основание

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
(разпореждане,
с което делото
е оставено без
движение или
определение за
прекратяване
на делото)
и/или дата на
обявяване на
съдебното
решение

Людмила
Панайотова

1427/2019  04.07.2019

Делба

О.с.з. от
09.06.2020
г.

Определение
от 06.07.2020
г.

Решение по
допускане на
делбата

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:
Гр.д. № 2425/2018г. е образувано на 30.11.2018г. по искова молба,

постъпила в съда на 29.11.2018г. Разпределено е на доклад в деня на
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образуване на съдия Людмила Панайотова. С определение от 01.07.2019г. е
отменен хода по същество, даден с протоколно определение от 18.06.2019г.
Съдът след обсъждане на събраните писмени доказателства е счел, че в
настоящия случай са налице основанията за съставяне на имуществената
маса по смисъла на чл. 31 от ЗН, което предполага и изясняване на
въпросите, посочени в този нормативен текст.

Гр.д. № 1427/2019г. е образувано на 04.07.2019г. по искова молба,
постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на доклад в деня на
образуване на съдия Людмила Панайотова. С разпореждане в з.з. от
06.07.2020г. съдът е отменил дадения ход по същество с оглед на подадена
молба за постигната спогодба между страните.

Гр.д. № 1938/2018г. е образувано на 27.09.2018г. по искова молба,
постъпила в съда на 26.09.2018г. Разпределено е на доклад в деня на
образуване на съдия Мирослав Саневски. С определение от 17.04.2019г.
съдът е отменил хода по същество, даден с определение в о.с.з., проведено
на 21.03.2019г. Съдът е приел, че за ищеца не е налице правен интерес от
предявяване на отрицателен установителен иск за собственост върху
процесния недвижим имот срещу Община Дупница.

КОНСТАТАЦИИ:
Броят на делата с отменен ход по същество за двете проверявани

години в РС-Дупница е незначителен. Причините за отмяна на
определенията, с които е даван ход по същество са обективни.

Частни производства

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

Частни производства

Заповедни производства за 2019г. и 2020 г. са както следва:
За 2019г. общ брой дела – 1771 бр., от които 1272 бр. по чл. 410 ГПК

и 499  бр. по чл. 417 ГПК.
За 2020г. общ брой дела – 1424 бр., от които 1098 бр. по чл. 410 ГПК

и 326 бр. по чл. 417 ГПК.

Данните по съдии са следните:
Съдия Людмила Панайотова – 446 бр. за 2019г. (по чл. 410 ГПК- 330

бр. и по чл. 417 ГПК- 116 бр.); 355 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 284 бр. и
по чл. 417 ГПК-71 бр.);
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Съдия Иван Димитров – 447 бр. за 2019г. (по чл. 410 ГПК- 316 бр. и
по чл. 417 ГПК- 94 бр.); 356 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК-248 бр. и по чл.
417 ГПК-108 бр.);

Съдия Миглена Кавалова  - 439 бр. за 2019г. (по чл. 410 ГПК- 296 бр.
и по чл. 417 ГПК- 143 бр.); 355 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК-274 бр. и по чл.
417 ГПК-81 бр.);

Съдия Мирослав Саневски – 439бр. за 2019г. (по чл. 410 ГПК – 330
бр. и по чл.417 ГПК – 109 бр.); 358 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 292 бр. и
по чл. 417 ГПК- 66 бр.).

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, по съдии:

На доклад на съдия Людмила Панайотова
Ч.гр.д. № 2389/2019г. е образувано на 13.11.2019г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Мурсалево. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 13.11.2019г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С определение от 27.11.2019г.
заповедта за изпълнение е обезсилена, тъй като е установено, че длъжникът
е починал и производството по делото е прекратено.

Ч.гр.д. № 1215/2020г. е образувано на 17.08.2020г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Пиперево. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 18.08.2020г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 20.10.2020г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за
изпълнение е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
20.10.2020г. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 2418/2019г. е образувано на 15.11.2019г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 15.11.2019г. е наредено
да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. На
15.11.2019г. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз
основа на документ, в която е наредено да се издаде изпълнителен лист.
Върху заповедта за изпълнение и извлечение от счетоводните книги е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 15.11.2019г.

Ч.гр.д. № 848/2020г. е образувано на 18.06.2020г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Бобов дол. Разпределено
е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 18.06.2020г. е
наредено да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен
лист. На 18.06.2020г. е издадена заповед за изпълнение на парично
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задължение въз основа на документ, в която е наредено да се издаде
изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и извлечение от
счетоводните книги е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист
на 18.06.2020г.

На доклад на съдия Иван Димитров
Ч.гр.д. № 124/2019г. е образувано на 21.01.2019г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Рила. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 21.01.2019 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 18.02.2019г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 1510/2020г. е образувано на 21.09.2020г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
18.09.2020 г.. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 21.09.2020г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 11.12.2020г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за
изпълнение е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
11.12.2020г. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 970/2019г. е образувано на 10.05.2019г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Бистрица. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 10.05.2019г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
извлечение от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 10.05.2019г.

Ч.гр.д. № 1535/2020г. е образувано на 21.09.2020г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
18.09.2020г. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 21.09.2020г. е наредено
да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. На
21.09.2020г. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз
основа на документ, в която е наредено да се издаде изпълнителен лист.
Върху заповедта за изпълнение и извлечение от счетоводните книги е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 21.09.2020г.

На доклад на съдия Миглена Кавалова
Ч.гр.д. № 375/2019г. е образувано на 20.02.2019г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
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на доклад в деня на образуване. На 20.02.2019г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 28.03.2019г.

Ч.гр.д. № 1214/2020г. е образувано на 17.08.2020г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 17.08.2020г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 01.10.2020г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за
изпълнение е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
21.10.2020г. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 368/2019г. е образувано на 19.02.2019г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Яхиново. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 19.02.2019г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
извлечение от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 19.02.2019г.

Ч.гр.д. № 449/2020г. е образувано на 02.03.2020г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 02.03.2020г. е наредено
да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. На
02.03.2020г. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз
основа на документ, в която е наредено да се издаде изпълнителен лист.
Върху заповедта за изпълнение и извлечение от счетоводните книги е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 02.03.2020г.

На доклад на съдия Мирослав Саневски
Ч.гр.д. № 102/2019г. е образувано на 18.01.2019г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
17.01.2019г. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 18.01.2019г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 22.02.2019г.

Ч.гр.д. № 172/2020г. е образувано на 03.02.2020г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 03.02.2020г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 12.03.2020г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за
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изпълнение е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
12.03.2020г. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 52/2019г. е образувано на 11.01.2019г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Джерман. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 11.01.2019г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
записа на заповед е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
11.01.2019г.

Ч.гр.д. № 188/2020г. е образувано на 04.02.2020г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Дупница. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 04.02.2020г. е наредено
да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. На
04.02.2020г. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз
основа на документ, в която е наредено да се издаде изпълнителен лист.
Върху заповедта за изпълнение и извлечение от счетоводните книги е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 05.02.2020г.

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

всички производства са образувани в деня на подаване на заявлението или
на следващия ден. Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК,
както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение е издадена
в деня след образуване или в рамките на тридневния срок. Спазени са
разпоредбите на чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на
заповедта в сила, съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това
върху заповедта.

От проверените по чл. 417 от ГПК частни граждански дела се
установи, че по всички дела съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал. 2,
изр. 2-ро от ГПК.

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

За 2019г. общ брой дела – 82 бр., за 2020г. общ брой дела -130, по
съдии, както следва:

Съдия Людмила Панайотова – 28 бр. за 2019г.; 31 бр. за 2020г.;
Съдия Иван Димитров – 16 бр. за 2019г.; 40 бр. за 2020г.;
Съдия Миглена Кавалова – 25 бр. за 2019г.; 32 бр. за 2020г.;
Съдия Мирослав Саневски – 13 бр. за 2019 г; 27 бр. за 2020 г.
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Проверени бяха на случаен принцип следните дела:

На доклад на съдия Людмила Панайотова
Ч.гр.д. № 567/2019г. е образувано на 18.03.2019г. по молба от същата

дата с искане за разрешение за извършване на сделка за покупко-продажба
на МПС. Разпределено е на дежурен съдия в деня на постъпване на молбата.
Решението е постановено на 18.03.2019г.

Ч.гр.д. № 714/2020г. е образувано на 01.06.2020г. по молба от същата
дата за теглене на сума от детски влог. Разпределено е на дежурен съдия в
деня на постъпване на молбата. Решението е постановено на 01.06.2020г.

На доклад на съдия Иван Димитров
Ч.гр.д. № 1594/2019г. е образувано на 25.07.2019г. по молба от

същата дата с искане за разрешение за извършване на сделка за покупко-
продажба на МПС. Разпределено е на дежурен съдия в деня на постъпване
на молбата. С определение от 25.07.201 г. съдът е разрешил извършването
на сделката.

Ч.гр.д. № 120/2020г. е образувано на 22.01.2020г. по молба от същата
дата за продажба на недвижим имот. Разпределено е на дежурен съдия на
23.01.2020 г. Решението е постановено на 23.01.2020г.

На доклад на съдия Миглена Кавалова
Ч.гр.д. № 2057/2019г. е образувано на 01.10.2019г. по молба от

същата дата за теглене на сума от детски влог. Разпределено е на дежурен
съдия в деня на постъпване на молбата. Решението е постановено на
01.10.2019г.

Ч.гр.д. № 1926/2020г. е образувано на 10.11.2020г. по молба от
същата дата с искане за разрешение за извършване на сделка за покупко-
продажба на МПС. Разпределено е на дежурен съдия в деня на постъпване
на молбата. Решението е постановено на 10.11.2019г.

На доклад на съдия Мирослав Саневски
Ч.гр.д. № 673/2019г. е образувано на 26.03.2019г. по молба от същата

дата за теглене на суми от детски влог. Разпределено е на дежурен съдия в
деня на постъпване на молбата. Решението е постановено на 28.03.2019г.

Ч.гр.д. № 41/2020г. е образувано на 09.01.2020г. по молба от същата
дата с искане за разрешение за извършване на сделка за покупко-продажба
на МПС. Разпределено е на дежурен съдия в деня на постъпване на молбата.
Решението е постановено на 09.01.2020г.

КОНСТАТАЦИИ:
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Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на
искането и са разпределяни незабавно на дежурен съдия. Съдът се е
произнасял с решение, в деня на постъпване на молбата или до два дни след
образуване на делото.

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

Обезпечения по реда на  чл. 390 ГПК за 2019г. и 2020г. са както
следва:

За 2019г. общ брой дела – 7 бр. , от които уважени молби 6 бр. (1 бр.
изпратено по подсъдност)

За 2020г. общ брой дела – 6 бр., от които уважени молби 3 бр. (1 бр.
–  оставя без разглеждане,  като недопустима;  1  бр.  –  прекратено и 1  –
оставена без уважение).

Данните по съдии са следните:
Съдия Людмила Панайотова – 2 бр. за 2019г.; 2 бр. за 2020г.;
Съдия Иван Димитров - 2 бр. за 2019г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Миглена Кавалова - 1 бр. за 2019г.; 2 бр. за 2020г.;
Съдия Мирослав Саневски  - 2 бр. за 2019 г.

Данни по дела и съдии за 2019 г.

Съдия № 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

Людмила
Панайотова

316/2019 11.02.2019 - Определение
15.02.2019

29.03.2019 -

Людмила
Панайотова

429/2019  26.02.2019 - Определение
01.03.2019

17.04.2019 -

Иван
Димитров

454/2019 01.03.2019 Определение
от 01.03.2019

Решение от
01.08.2019

-

Иван
Димитров

1296/2019 18.06.2019 - Определение
от 18.06.2019

- Отменя

Миглена
Кавалова

1734/2014 14.08.2019 - Определение
от 14.08.2019

Разпореждане
от 21.08.2019

-

Мирослав
Саневски

1564/2019 22.07.2019 - Определение
от 22.07.2019

Решение от
07.10.2019

-

Мирослав
Саневски

2344/2019 01.11.2019 - Прекратено и
изпратено по
подсъдност с
определение
от 01.11.2019

- -
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Данни по дела и съдии за 2020 г.

Съдия № на
делото

Дата на
подаване
на
молбата

Дата на р.
без
движение
/ако има
такова/

Дата на
постановяване
на акта

Дата на
постановяван
е на следващ
с. акт

Резултат
от
въззивна
инстанци
я

Людмила
Панайотова

249/2020 06.02.2020 - Определение от
10.02.202020

- -

Людмила
Панайотова

1289/2020 24.08.2020 - Определение за
прекратяване от
26.08.2020

- -

Иван
Димитров

494/2020 11.03.2020 - Определение от
11.03.2020

- -

Иван
Димитров

2141/2020 15.12.2020 - Определение от
16.12.2020

. -

Миглена
Кавалова

1256/2020 20.08.2020 - Определение от
20.08.2020

- -

Миглена
Кавалова

2082/2020 07.12.2020 - Определение от
07.12.2020

Определение
от 11.01.2021

-

Проверени бяха частни производства с правно основание чл. 390 и сл.
ГПК, избрани на случаен избор, по които информацията относно дата на
подаване на молбата, дата на постановяване на съдебния акт, дата на
постановяване на следващ съдебен акт, както и за резултатите от съдебния
контрол са следните:

Проверката установи:

На доклад на съдия Людмила Панайотова
Ч. гр. дело № 316/2019г. е образувано на 11.02.2019г. по молба с

правна квалификация чл. 390 ГПК, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е в деня на образуване и е докладвано на съдията-докладчик.
С определение в з.з. от 15.02.2019г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ
иск чрез запор върху банкови сметки на длъжника и е определил
едномесечен срок за предявяване на иска. Не е посечено от кой момент тече
този срок. На 15.02.2019г. е изпратено съобщение до молителя с копие от
определението, получено на 05.03.2019г. Обезпечителната заповед е
издадена и по делото се съдържа копие от същата, получена е на
25.02.2019г. На 18.03.2019 г. е постъпила искова молба. С определение от
29.03.2019г. съдът е отменил наложеното обезпечение на бъдещ иск, поради
уредени извънсъдебно отношения между страните.
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Ч. гр. дело № 249/2020г. е образувано на 06.02.2020г. по молба с
правна квалификация чл. 390 ГПК, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е в деня на образуване и е докладвано на съдията-докладчик.
С определение в з.з. от 10.02.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ
иск чрез спиране на принудителното изпълнение и е определил
едномесечен срок за предявяване на иска. Не е посечено от кой момент тече
този срок. На 10.02.2019г. е изпратено съобщение до молителя с копие от
определението, получено на 11.02.2019г. Обезпечителната заповед е
издадена и по делото се съдържа копие от същата, получена е на
12.02.2020г. На 02.03.2020г. е постъпила искова молба.

На доклад на съдия Иван Димитров
Ч. гр. дело № 1296/2019г. е образувано на 18.06.2019г. по молба с

правна квалификация чл. 390 ГПК, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е в деня на образуване и е докладвано на съдията-докладчик.
С определение в з.з. от 18.06.2019г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ
иск чрез запор върху банкови сметки на длъжника и е определил
едномесечен срок за предявяване на иск, считано от постановяване на
настоящото определение. Издадена е обезпечителна заповед и по делото се
съдържа копие от същата. С определение, постановено по в.гр.д. №
451/2019 г. по описа на ОС-Кюстендил, съдът е отменил определението, с
което е допуснато обезпечението и е обезсилил издадената обезпечителна
заповед.

Ч. гр. дело № 494/2020г. е образувано на 11.03.2020г. по молба с
правна квалификация чл. 390 ГПК, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е в деня на образуване и е докладвано на съдията-докладчик.
С определение в з.з. от 11.03.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ
иск чрез запор върху банкови сметки на длъжника и е определил
едномесечен срок за предявяване на иск, считано от постановяване на
настоящото определение. На 11.03.2020г. е изпратено съобщение до
молителя с копие от определението, получено на 17.03.2020г.
Обезпечителната заповед е издадена и по делото се съдържа копие от
същата, получена е на 12.03.2020г. С определение от 17.06.2020г. на
основание чл. 390, ал.3 ГПК съдът е отменил наложеното обезпечение на
бъдещ иск.

На доклад на съдия Миглена Кавалова
Ч. гр. дело № 1734/2019 г. е образувано на 14.08.2019г. по молба с

правна квалификация чл. 390 ГПК, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е в деня на образуване и е докладвано на съдията-докладчик.
С определение в з.з. от 14.08.2019г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ
иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот на длъжника и е
определил едномесечен срок за предявяване на иска, считано от
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14.08.2019г. На 15.08.2019г. е изпратено съобщение до молителя с копие от
определението, получено на 27.08.2019г. С разпореждане от 21.08.2019г. е
наложена възбрана въвху недвижим имот, издадена е обезпечителна
заповед. На 16.09.2019г. е постъпила искова молба.

Ч. гр. дело № 2082/2020г. е образувано на 07.12.2020г. по молба с
правна квалификация чл. 390 ГПК, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е в деня на образуване и е докладвано на съдията-докладчик.
С определение в з.з. от 07.12.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ
иск чрез запор върху банкови сметки на длъжника и е определил
едномесечен срок за предявяване на иска, считано ор 07.12.2020г. На
07.12.2020г. е изпратено съобщение до молителя с копие от определението,
получено на 05.01.2021г. Обезпечителната заповед е издадена и по делото
се съдържа копие от същата, получена е на 14.12.2020г.  С определение от
11.01.2021г. на основание чл. 402, ал. 2 ГПК съдът е отменил наложеното
обезпечение на бъдещ иск.

На доклад на съдия Мирослав Саневски
Гр. дело № 1564/2019г. – е образувано на 22.07.2019г. по искова

молба с правно основание чл. 240 от ЗЗД и чл. 389 ГПК, вр. с чл. 397, ал. 1,
т. 1 ГПК, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е в деня на
образуване и е докладвано на съдията-докладчик. С определение в з.з. от
22.07.2019г. съдът е допуснал обезпечение на предявените искове чрез
налагане на възбрана върху недвижим имот на ответника. На 22.07.2019г. е
изпратено съобщение до ищеца с копие от определението, получено на
12.08.2019г. Обезпечителната заповед е издадена и по делото се съдържа
копие от същата, получена е на 24.07.2019г. С разпореждане от 22.07.2019г.
е наредено да се изпрати препис от исковата молба на ответника за писмен
отговор. С определение от 09.09.2019 г. делото е насрочено за разглеждане
на 03.10.2019 г., на която дата е обявено за решаване.  Решението е
постановено на 07.10.2019г. С разпореждане от 08.11.2019 г. съдът е
наредил да се издаде изпълнителен лист.

Ч. гр. дело № 2344/2019г. е образувано на 01.11.2019г. по молба с
правна квалификация чл. 390 ГПК, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е в деня на образуване и е докладвано на съдията-докладчик.
С определение в з.з. от 01.11.2019г. съдът прекратил производството по
делото и същото е изпратено по подсъдност на ОС-Кюстендил.

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 допуснатите две
изключения /ч.гр.д. № 316/2019г. и ч.гр.д. № 249/2020г./, при които съдът
първоначално се е произнесъл четири дни след постъпване на молбата. По



94

делата са приложени протоколи за случаен избор, подписани от съдебен
служител. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск,
считано от деня на постановяването на определението, с изключение на
производствата по ч.гр.д. № 316/2019г. и ч.гр.д. № 249/2020г., по които не
указано от кога тече този срок. По проверените дела се съдържат копия от
издадените обезпечителни заповеди, съобразно изискването по чл. 38, т.16
ПАС, според което съдебният служител в служба "Съдебно деловодство"
оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към
съответните съдебни дела или папки, като прави съответните отбелязвания
върху копието.

По проверените дела са представени доказателства за предявен иск в
срок, а при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било отменяно
служебно, на основание чл. 390, ал. 3 ГПК. Изключение прави едно от
проверените дела /ч.гр.дело № 494/2020г./ на доклад на съдия Димитров,
при което едномесечният срок за предявяване на бъдещ иск е изтекъл на
11.04.2020г. и въпреки, че по делото не е представено доказателство за
предявен иск, съдът е отменил допуснатото обезпечение на 17.06.2020г., на
основание чл. 390, ал. 3 ГПК /след 2 месеца/.

Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката

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

През 2019г. няма отсрочени цели съдебни заседания, а за 2020 г. са
отсрочени общо 195 бр. цели съдебни заседания, по съдии както следва:

Съдия Людмила Панайотова – 95 бр. за 2020г.;
Съдия Иван Димитров – 28 бр. за 2020 г.;
Съдия Миглена Кавалова – 37 бр. за 2020 г.
Съдия Мирослав Саневски – 35 бр. за 2020г.;

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

причините за отсрочване на цели съдебни заседания през 2020г. са
обективни и са свързани с обявеното в Република България извънредно
положение поради пандемията от Cоvid -19.

              Приключване на делата в установените срокове

Продължителност на производството.
Постановени съдебни решения.
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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 2019г. общ брой дела -  405;
За 2020г. общ брой дела  - 385;
По съдии:

   Съдия Иван Димитров - 105 бр. за 2019г.; 98 бр. за 2020г.;
   Съдия Людмила Панайотова – 70 бр. за 2019г.; 69 бр. за 2020г.;
   Съдия Миглена Кавалова – 77 бр. за 2019г.; 109 бр. за 2020г.;
   Съдия Мирослав Саневски – 93 бр. за 2019г.; 109 бр. за 2020г.

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

За 2019г. общ брой дела - 361;
За 2020г. общ брой дела  - 298;
По съдии:

   Съдия Иван Димитров - 77 бр. за 2019г.; 63 бр. за 2020г.;
   Съдия Людмила Панайотова - 121 бр. за 2019г.; 113 бр. за 2020 г.;
   Съдия Миглена Кавалова - 57 бр. за 2019 г.; 68 бр. за 2020г.;
   Съдия Мирослав Саневски - 106 бр. за 2019 г.; 54 бр. за 2020г.

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

За 2019г. общ брой постановени решения - 766, от които 405 бр. в
законоустановения срок.

За 2020г. общ брой постановени решения - 683, от които 385 бр. в
законоустановения срок.

  По съдии:
Съдия Иван Димитров  - 182 бр. постановени решения за 2019г., от

които 105 бр. в законоустановения срок; 161 бр. постановени решения за
2020 г., от които 98 бр. в законоустановения срок;

Съдия Людмила Панайотова – 191 бр. постановени решения за
2019г., от които 70 бр. в законоустановения срок; 182 бр. постановени
решения за 2020г., от които 69 бр. в законоустановения срок;

Съдия Миглена Кавалова – 134 бр. постановени решения за 2019г.,
от които 77 бр. в законоустановения срок; 177 бр. постановени решения за
2020г., от които 109 бр. в законоустановения срок;
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Съдия Мирослав Саневски – 199 бр. постановени решения за 2019г.,
от които 93 бр. в законоустановения срок; 163 бр. постановени решения за
2020г., от които 109 бр. в законоустановения срок;

Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок:

- в срок до 3 месеца от о.с.з., в което делото е обявено за решаване:
 За 2019г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 10 бр.

   За 2020г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 42 бр.

По съдии:
   Съдия Людмила Панайотова – 10 бр. за 2019г.; 42 бр. за 2020г.;
останалите съдии от ГО нямат решения, постановени извън едномесечен
срок.

- в срок над 3 месеца от о.с.з., в което делото е обявено за решаване:
В РС-Дупница няма решения по граждански дела при които срока от

открито съдебно заседание до обявяване на решение да е по-дълъг от три
месеца.

Качеството на съдебните актове
Инстанционен контрол.

Резултат от обжалваните съдебни актове.

Общ брой постановени съдебни актове
За 2019г.
Общ брой постановени решения – 718 бр., от които 148 бр.

обжалвани, 67 бр. потвърдени изцяло;
Общ брой постановени определения – 335 бр., от които 54 бр.

обжалвани, 21  бр. потвърдени изцяло;
Общ брой отменени актове за съда – 34 бр.; прогласени за нищожни

и обезсилени съдебни актове – 7  бр.,  отменени актове с постановяване на
нови – 12 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане – 8
бр.; отменени актове с прекратяване на производството по делото – 3 бр.

За 2020г.
Общ брой постановени решения – 687 бр., от които 157  бр.

обжалвани, 50  бр. потвърдени изцяло и 24 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения – 448 бр., от които 46 бр.

обжалвани, 10бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;
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Общ брой отменени актове за съда – 26 бр. ; прогласени за нищожни
и обезсилени съдебни актове – 16 бр.,  отменени актове с постановяване на
нови - няма, отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане – 7
бр.; отменени актове с прекратяване на производството по делото – няма.

По съдии:
За 2019г.
Съдия Людмила Панайотова – 194 бр. постановени решения, от

които 169 бр. обжалвани, 67 бр. потвърдени изцяло и 37 бр. потвърдени
частично; 92 бр. постановени определения, от които 59 бр. обжалвани, 21
бр. потвърдени изцяло и 3 бр. потвърдени частично; общо 12 бр. отменени
актове; 9 бр. прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 9 бр.
отменени актове с постановяване на нови, няма отменени актове с връщане
на делата за ново разглеждане; няма отменени актове с прекратяване на
производството по делото;

Съдия Иван Димитров – 187 бр. постановени решения,  от които 39
бр. обжалвани, 18 бр. потвърдени изцяло и 12 бр. потвърдени частично; 81
бр. постановени определения, от които 12 бр. обжалвани, 6 бр. потвърдени
изцяло и няма потвърдени частично; общо 5  бр. отменени актове; 1 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 5 бр. отменени актове
с постановяване на нови, няма отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; няма отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Миглена Кавалова – 136  бр. постановени решения, 19 бр.
обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично; 72 бр.
постановени определения, 8 бр. обжалвани, 5 бр. потвърдени изцяло и 0 бр.
потвърдени частично; общо 1  бр. отменени актове; няма прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с
постановяване на нови, няма отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; няма отменени актове с прекратяване на производството по
делото.

Съдия Мирослав Саневски - 201 бр. постановени решения, 49 бр.
обжалвани, 30 бр. потвърдени изцяло и 6 бр. потвърдени частично; 92 бр.
постановени определения, 14 бр. обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло и 1
бр. потвърдени частично; общо 1  бр. отменени актове; 1 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с
постановяване на нови, няма отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; 2 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото.
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По съдии:
За 2020г.
Съдия Людмила Панайотова-176 бр. постановени решения, от които

56 бр. обжалвани, 5 бр. потвърдени изцяло и 12 бр. потвърдени частично;
105 бр. постановени определения,  от които 14   бр.  обжалвани,1  бр.
потвърдени изцяло и няма потвърдени частично; общо 9  бр. отменени
актове; 7 бр. прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове,  8  бр.
отменени актове с постановяване на нови, 1 бр. отменени актове с връщане
на делата за ново разглеждане; няма отменени актове с прекратяване на
производството по делото;

Съдия Иван Димитров  -  149 бр. постановени решения, от които 29
бр. обжалвани, 12 бр. потвърдени изцяло и 3 бр. потвърдени частично; 88
бр. постановени определения, от които 16 бр. обжалвани, 5 бр. потвърдени
изцяло и няма потвърдени частично; общо 3 бр. отменени актове; няма
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове,1 бр. отменени актове
с постановяване на нови, няма отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; няма отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Миглена Кавалова - 170 бр. постановени решения,  0  бр.
обжалвани, 14 бр. потвърдени изцяло и 5 бр. потвърдени частично; 86 бр.
постановени определения, 5 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло и няма
потвърдени частично; общо 4 бр. отменени актове;  1 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с
постановяване на нови, няма отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; няма отменени актове с прекратяване на производството по
делото.

Съдия Мирослав Саневски - 158 бр. постановени решения, няма
обжалвани, 19 бр. потвърдени изцяло и  4 бр. потвърдени частично; 80 бр.
постановени определения, 6 бр. обжалвани, 3 бр. потвърдени изцяло и няма
потвърдени частично; общо 2 бр. отменени актове; няма прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, няма отменени актове с
постановяване на нови, няма отменени актове с връщане на делата за ново
разглеждане; няма отменени актове с прекратяване на производството по
делото.

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените справки и извършената на място проверка

по приключване на гражданските дела и постановяване на съдебните актове
за проверявания период, се установи, че почти всички решения са
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постановени в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал. 5 ГПК или в
рамките на разумния тримесечен срок.

Към момента на проверката съдиите нямат непостановени
просрочени съдебни актове.

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния
контрол се констатира, че през 2020г. е намалял броя на постановените
решения спрямо тези, постановени през 2019г., увеличил се е  броя на
обжалваните и е намалял броя на изцяло потвърдените решения.

Наблюдава се увеличение при броя на постановените определения
през 2020г. спрямо 2019г., както и при броя на обжалваните определения.
Същевременно броят на потвърдените изцяло определения се е запазил
еднакъв и през двете проверявани години.

Отрицателна тенденция се наблюдава при общия брой отменени
актове на съда, които за 2019г. са 34 бр. /прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове – 7 бр.,  отменени актове с постановяване на
нови – 12 бр./, а през 2020г. общият брой отменени актове е 26 бр.
/прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове – 16 бр./

И през двете проверени години има отменени актове с връщане на
делата за ново разглеждане – общо 15 бр. и отменени актове с прекратяване
на производствата по делата – общо 3 бр.

Обобщаване и анализ на дела, приключени с влезли в сила
съдебни актове – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ

Влезли в сила съдебни решения по облигационни искове, вещни
искове или по СК, КТ и др., постановени в периода на проверката, по съдии:

Дела на доклад на съдия Людмила Панайотова
Гр.д. № 2285/2019г. е образувано на 29.10.2019г. по обективно

съединени искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл.
240,  ал.  1  ЗЗД и чл.  240,  ал.  2  и ал.  9  ЗПК,  чл.  92,  ал.  1  ЗЗД и чл.  9  ЗПК.
Решение е постановено в 1-месечен срок, което е потвърдено с решение по
в.гр.д. № 122/2021г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил, което като
необжалваемо е влязло в сила.

Гр.д. № 289/2020г. е образувано на 13.02.2020г. по иск с правна
квалификация чл. 225, ал. 1 от КТ. Решение е постановено в 2-месечен срок,
отменено от ОС-Кюстендил с решение по в.гр.д. № 455/2020г., което като
необжалваемо е влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Иван Димитров
Гр.д. № 2410/2019г. е образувано на 14.11.2019г. по обективно

съединени искове с правна квалификация чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС във вр с
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чл.187 ЗМВР и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД. Решение е постановено в 2-седмичен
срок, което е потвърдено с решение по в.гр.д. № 207/2020г. по описа на ОС-
Кюстендил, което като необжалваемо е влязло в сила.

Гр.д. № 1264/2020г. е образувано на 21.08.2020г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 49 и чл. 56 от СК. Решение е
постановено в 2-седмичен срок, което е потвърдено с решение по в.гр.д. №
101/2021г. по описа на ОС-Кюстендил, което като необжалваемо е влязло в
сила.

Дела на доклад на съдия Миглена Кавалова
Гр.д. № 568/2019г. е образувано на 18.03.2019г. по иск с правна

квалификация чл. 108 от ЗС. Решение е постановено в 1-месечен срок, което
е потвърдено с решение по в.гр.д. № 26/2020г. по описа на ОС-Кюстендил,
на което не е допуснато касационно обжалване с определение по гр.д. №
1093/2021г. по описа на ВКС, II ГО.

Гр.д. № 663/2020г. е образувано на 20.05.2020г. по иск с правна
квалификация чл. 32, ал. 2 от ЗС. Решение е постановено в 1-месечен срок,
което е потвърдено с решение по в.гр.д. № 60/2021г. по описа на ОС-
Кюстендил, което като необжалвавемо в влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Мирослав Саневски
Гр.д. № 545/2019г. е образувано на 13.03.2019г. по иск с правна

квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК. Решение е постановено в 1-дневен срок,
потвърдено с решение по в.гр.д. № 467/2019г. по описа на ОС-Кюстендил,
което като необжалваемо е влязло в сила.

Гр.д. № 47/2020г. е образувано на 13.01.2020г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 127, ал. 2 във вр с чл. 143 и чл.
149 от СК. Решение е постановено в 1-седмичен срок, което е потвърдено с
решение по в.гр.д. № 395/2020г. по описа на ОС-Кюстендил, което като
необжалваемо е влязло в сила.

КОНСТАТАЦИИ:
При извършения анализ и обобщение на случайно избрани дела по

описа на РС-Дупница, приключили с влязъл в сила съдебен акт, не се
установи противоречива съдебна практика. По проверените дела няма и
констатирана забава на съдопроизводството. Решенията са постановявани в
същия ден, след една седмица, две седмици, до 2 месеца.

                           Обобщени изводи. Препоръки.
Въз основа на констататираното при извършената комплексна

планова проверка по граждански дела в Районен съд – Дупница може да се
направят следните изводи:



101

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част
на настоящия акт е видно, че същите са образувани според нормативните
изисквания на Правилника за администрацията в съдилищата и са
приключили в повечето от случаите в срок, с констатираните изключения.
Регистратурата и съдебното деловодство са се стремели да изпълняват
точно задълженията си. Гражданските дела са предавани на съдията –
докладчик обикновено веднага след образуването и разпределението им или
най-късно на следващия ден. Постъпващите по делата съдебни книжа също
своевременно са били обработвани и докладвани на съдията докладчик.
Призовките и съобщенията се изготвят и се изпращат в деня или на
следващия ден след  указанията на съда. Протоколите от съдебните
заседания са съставяни прегледно, а съдебните книжа, постъпващи или
създадени по делата са номерирани и са прикрепвани последователно от
съдебните служители.

Деловодните книги се водят съобразно разпоредбите на ПАС.
Констатирани са пропуски, свързани с удостоверяване на проверката на
книгите за открити заседания за 2019г. и 2020г. и книгите за закрити
заседания за 2019г. и 2020г. – същите се проверяват от административния
секретар, но не се отразява на коя дата е извършената проверката, липсва
подпис на лицето, извършило проверката.

При проверка на случайно избрани дела с постановени, влезли в сила
решения, вписани в книгата за открити съдебни заседания, не беше
констатирана разлика в датите на обявените решения в книгата на откритите
съдебни заседания и в датите на връщане на делата в деловодството на съда.

Образуване и разпределение на делата. Натовареност.
Гражданските дела през периода на проверката са образувани и

разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или на следващия
ден от съдебен служител, съобразно изискванията на ПАС. Разпределението
се е извършвало електронно, при спазване на случайния подбор, в
изпълнение на чл. 9 ЗСВ. Създадена е организация при образуване и
разпределение на гражданските дела. Утвърдени и се спазват вътрешни
Правила за случайно разпределение на делата в РС-Дупница, които се
актуализират със заповеди на председателя на съда. Проверката не
констатира пропуски и нарушения при образуване и разпределение на
гражданските дела в РС-Дупница.

Данните сочат, че през 2020г. броят на постъпилите дела за
разглеждане е намалял спрямо тези, образувани през 2019г. Информацията
относно натовареността по съответните показатели е следната: през 2019г.
най-голям брой разпределени дела има съдия Панайотова – 696 бр., а най-
малък брой дела са разпределени на съдия Кавалова – 644 бр. През 2020г.
най-голям брой разпределени дела има съдия Кавалова – 572 бр., а с най –
малък брой разпределени дела са съдиите Димитров и Саневски – 564 бр.
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Данните относно общата натовареност в РС-Дупница за двете
проверявани години и по съдии сочат, че на база общ брой дела за
разглеждане, най-натоварени са били съдиите Панайотова и Димитров. Най-
голям брой свършени дела през 2019г. има съдия Саневски – 709 бр., а през
2020г. съдиите Панайотова и Кавалова – 590 бр. По показател брой
заседателни дни през 2019г. с най-голям брой заседателни дни е бил съдия
Саневски – 62  бр. През 2020г. най-много заседателни дни е имал съдия
Димитров – 51 бр.

С оглед констатираната разлика в броя на новообразуваните дела,
разпределени на съдиите, броят на делата за разглеждане, броят на
заседателните дни и в броят на свършените дела през 2019г. и 2020г., то
следва извода, че съдиите в РС-Дупница са сравнително еднакво
натоварени.

Движение на делата. Спрени производства.
При анализа на гражданските дела, образувани преди 01.01.2019г. и

неприключили към датата на изготвената справка се установи, че броят на
същите е четири, като три от тях са делби. В две от делбените производства
са постановени съдебни решения в първа фаза - по допускане на делбата и
производството е продължило във втора фаза, третото делбено
производство е в срока за постановяване на решение по допускане на
делбата. Към момента на извършване на проверката две дела са обявени за
решаване.

Делата от тази група са образувани и разпределяни в деня на подаване
на исковата молба, на следващия ден, или най-късно на втория ден. По
всички проверени дела са приложени протоколи за случайно разпределение,
които са подписани от разпределящия служител. След разпределяне, делата
са предавани на съдията-докладчик. Постановявано е разпореждане, с което
е указвано да се впише исковата молба в Служба по вписванията.
Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани в рамките от един ден до
тридесет дни след отстраняване на нередовностите. Определенията по чл.
140 ГПК са постановявани в рамките от една седмица до три седмици след
постъпване на отговор от ответника или след изтичане на срока за отговор.
Първите открити съдебни заседания са насрочвани за след около един
месец, месец и половина, по изключение за след два месеца и половина (по
гр. дело № 1732/2018г.). Съдебните заседания са отлагани за след един или
два месеца, в редки случаи за след три месеца в периода на съдебна
ваканция.

Продължителността тази категория дела, включваща преимуществено
делбени производства се обуславя от естеството на правния спор, предвид
начина, по който е структурирано производството по делба, то може да
отнеме повече време от общото исково производство. За
продължителността на производствата допринасят спирането на делата до
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приключване на преюдициален спор, затруднения при връчване на книжа и
призоваване, отлагане на съдебно заседание в случай на смърт на страна и
конституиране на наследник, неизготвяне на заключение от вещото лице
своевременно.

При проверката на тази категория дела се установи, че в някои случаи
съдът е постановявал ръкописни разпореждания, което е в противоречие с
разпоредбите на чл. 102а ГПК и чл. 360а ЗСВ. В редки случаи насрочването
на съдебно заседание е отразено само в деловодната система. Установи се
също, че по гр. дело № 2033/2013г. няма определение за възобновяване на
производството.

При исковите производства, образувани през 2019г. и 2020г. и
неприключили към момента на проверката се установи, че гражданските
дела от тази група са образувани и разпределяни в деня на подаване на
исковата молба или на следващия ден. По всички проверени дела са
приложени протоколи за случайно разпределение, подписани от
разпределящия служител. След разпределяне, делата са предавани на
съдията-докладчик. Разпорежданията в случаите, когато исковата молба е
била нередовна, съдиите са постановявали в деня на разпределяне на
делото, на следващия ден или до седем дни. Разпорежданията по чл.131
ГПК са постановявани в деня на разпределяне на делото или в деня след
отстраняване на нередовностите, най-късно до седем дни. Определенията по
чл.140 ГПК по проверяваните дела са постановявани в рамките от три дни
до две седмици след представяне на отговора по исковата молба или след
изтичане на срока за отговор, по изключение до месец и 27 дни (по гр.дело
№ 1954/2020г.). С определенията са изготвяни проекти на доклад,
допускани са доказателствата и са насрочвани открити съдебни заседания в
рамките на две седмици до два месеца. Съдебните заседания са отлагани за
след един, два месеца и в редки случаи до три месеца в периода на
съдебната ваканция. Към момента на проверката по едно от делата е
постановено решение в срок от двадесет и два дни.

Производствата по този вид дела са с по-голяма продължителност
поради трудности при връчване на книжата, необходимостта от събиране на
доказателства за изясняване на фактическата обстановка и отсрочване на
откритите съдебни заседания поради въведеното извънредно положение в
страната.

Проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство са
образувани и разпределени в деня на постъпване на исковата молба в съда.
Върху исковите молби е полаган печат за образуване на делото. Приложени
протоколи за случайно разпределение, подписани от разпределящия
служител. Веднага след разпределението им, делата са предавани на
съдията-докладчик. Разпореждане по реда на чл.131 ГПК е било
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постановявано в същия ден, в който са били образувани и разпределени
делата или след отстраняване на нередовностите. В някои случаи, по
проверените дела разпореждане е било постановено на третия ден (по
гр.дело № 1457/2019г.) и на десетия ден (по гр.дело № 1223/2020г.).  С
разпореждане или определение по реда на чл.312, ал.1 ГПК е изготвян
доклад по делото предвид разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.2 ГПК, съдът се е
произнасял по доказателствените искания съобразно чл.312, ал.1, т.4 ГПК.
Спазван е триседмичният срок за насрочване на съдебно заседание, предвид
разпоредбата на чл.312, ал.1, т.1 ГПК. Изключение се констатира при
насрочването за след 1 месец и 24 дни (по гр. дело № 1223/2020г.)
Съдебното дирене е приключвало в едно съдебно заседание, в някои  случаи
в две, три съдебни заседания, проведени през кратки интервали от време.
Двуседмичният срок по чл.316 ГПК е спазен при по-голяма част от
проверените дела, в някои случаи и в по-кратки срокове –  от 2, 3 дни (по
гр.дело № 1109/2019г. и гр.дело № 578/2019г.), по изключение срока е един
месец (по гр.дело № 680/2020г.). Част от постановените съдебни актове по
този вид дела, проверени на случаен принцип, са обжалвани и решенията са
били потвърдени от въззивната инстанция. По делата, по които се засягат
права и интереси на деца е била уведомявана Дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес на детето и са представяни социални
доклади, съобразно чл.15 ал.6 от Закона за закрила на детето.

 Гражданските дела, разглеждани по Закона за закрила на детето са
образувани и разпределяни на докладчик в деня на постъпване на молбата.
По всички проверени дела съдиите са насрочвали първо открито съдебно
заседание с определение, постановено незабавно – в деня на образуването
му. Изключение правят производствата по гр.д. № 1855/2019г. и гр.д. №
2153/2020г., по които липсва определение за насрочване на делото и това
обстоятелство се разбира от корицата на делото. Първо открито съдебно
заседание е насрочвано до 1 месец от образуване на делата, дори и в по-
кратки срокове, с изключение производствата по гр.д. № 1855/2019г. и гр.д.
№ 2153/2020г., насрочени 2 и 3 месеца след образуване на делото.
Производства са приключвани с едно съдебно заседание. По всички дела,
при условията на чл. 15, ал. 1 от Закона за закрила на детето, са изслушвани
навършилите 10 годишна възраст деца.

Съдебните решения по проверените производства са изготвени в
едномесечен срок, в по-кратки срокове –  от 4, 5, 10, 14 дни, дори в деня, в
който делото е обявено за решаване. Решенията по проверените дела,
образувани през 2019г. и 2020г. не са били обжалвани пред ОС-Кюстендил,
инстанционен контрол не е бил упражнен. Влезлите в сила решения се
обявявани на страните и са изпълнявани незабавно.
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По проверените дела, разглеждани по реда на Закона за защита от
домашното насилие, бе констатирано, че гражданските дела са образувани в
деня на постъпване на молбата в съда. Разпределяни са на докладчик в деня
на образуването им. Съдиите, в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1
от ЗЗДН, са се произнасяли незабавно по постъпилите молби и са
насрочвали открито съдебно заседание в едномесечния срок по чл. 18, ал. 4
от ЗЗДН, дори и в по-кратки срокове, с изключение на едно от проверените
дела, насрочено в о.с.з. след три месеца /гр.д. № 2490/2019г./

В случаите, в които молбата е съдържала данни за пряка и
непосредствена последваща опасност за живота или здравето на
пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в закрито
заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна
защита в срок до 24 часа от получаването на молбата, най-често в същия ден
на депозиране на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда. Изключение прави гр.д. №
2490/2019г., по което заповедта за незабавна защита е издадена 7 дни след
образуване на делото.

Провеждани са между едно и три открити съдебни заседания,
насрочвани до един месец. Проверените дела са приключили с решение,
обявено в публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН, с изключение
на производствата по гр.д. № 2490/2019г. и гр.д. № 1788/2020г., по които
решението е постановено в закрито заседание.  По делата компетентната
ДСП е била уведомявана за представяне на становище или социален доклад,
според чл. 15,ал.6 ЗЗДт. Съдиите са се произнасяли с определение, с което
са конституирали страните по делото, давали са указания и са насрочвали
делото в о.с.з., а други без да конституират страните по делото са
насрочвали о.с.з. /гр.д. № 2490/2019г. и гр.д. № 1788/2020г./

Срокът, определен от съда за прилагане на мерките за защита по чл.
чл. 5, ал. 1 ЗЗДН е съобразен с предвидените по чл. 5, ал. 2 ЗЗДН граници –
от 3 до 18 месеца.

По всички проверени дела, съдът е налагал мярката по чл. 5, ал. 1, т.
1 от ЗЗДН и е задължавал ответника да се въздържа от извършване на
домашно насилие спрямо пострадалото/ите лице/а. Наред с мярката по чл.
5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН и в сходна фактическа обстановка, съдът е налагал и
мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДН - отстранявал е извършителя от
съвместно обитаваното с пострадалото лице жилище за конкретен срок и е
забранявал на извършителя да го приближава, както жилището му,
местоработата и местата за социални контакти и отдих, за определен срок.
Мерки по чл. 5, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗЗДН, не са били налагани в проверените
производства.

С оглед нормата на чл. 5, ал. 4 от ЗЗДН, съдът във всички случаи е
налагал глоба на извършителя на домашното насилие в рамките на
посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер от 200 лв.
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Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове
/бързи производства/, са обозначени с жълт етикет, според изискването на
чл. 78, ал. 5 ПАС.

При проверка на спрените производства се установи, че делата са
администрирани периодично, съобразно изискванията на ПАС.
Деловодителите са извършвали редовно справки, когато производството е
било спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. За спрените към
момента на извършване на проверката производства, са налице данни, че не
са отпаднали пречките за движението им.

От извършената проверка на дела, по които съдът се е отвел от
разглеждането им се установи, че за периода 2019г. - 2020г. постановените
определения за отвод по гражданските дела на съдиите от РС-Дупница не са
малък брой, но сочат тенденция към намаляване през втората проверявана
година спрямо първата. От предоставената информация се установява, че
направените отводи са на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, а съдът се е
отстранявал от разглеждане на делото поради наличието на обстоятелства и
с мотивирани определения, в които са изложени подробни аргументи,
сочещи колегиални, роднински или приятелски отношения със страна по
делото. По някои от делата всички състави са се отвели от разглеждането им
поради обстоятелството, че страна по делото е държавен съдебен
изпълнител в СИС при РС-Дупница или прокурор в РП-Дупница. В тези
хипотези всички производствата са прекратени и делата са изпращани в ОС-
Кюстендил за определяне на компетентен съд за разглеждането им.

Броят на делата с отменен ход по същество за двете проверявани
години в РС-Дупница е незначителен. Причините за отмяна на
определенията, с които е даван ход по същество са обективни.

Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира, че
всички производства са образувани в деня на подаване на заявлението или
на следващия ден. Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК,
както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение е издадена
в деня след образуване или в рамките на тридневния срок. Спазени са
разпоредбите на чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на
заповедта в сила, съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това
върху заповедта.

От проверените по чл. 417 от ГПК частни граждански дела се
установи, че по всички дела съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал. 2,
изр. 2-ро от ГПК.
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Проверката на делата, образувани по реда на чл. чл. 130, ал. 3 от СК,
установи, че същите са образувани в деня на постъпване на искането и са
разпределяни незабавно на дежурен съдия. Съдът се е произнасял с
решение, в деня на постъпване на молбата или до два дни след образуване
на делото.

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 допуснатите две
изключения /ч.гр.д. № 316/2019г. и ч.гр.д. № 249/2020г./, при които съдът
първоначално се е произнесъл четири дни след постъпване на молбата. По
делата са приложени протоколи за случаен избор, подписани от съдебен
служител. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск,
считано от деня на постановяването на определението, с изключение на
производствата по ч.гр.д. № 316/2019г. и ч.гр.д. № 249/2020г., по които не
указано от кога тече този срок.  По проверените дела се съдържат копия от
издадените обезпечителни заповеди, съобразно изискването по чл. 38, т.16
ПАС, според което съдебният служител в служба "Съдебно деловодство"
оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към
съответните съдебни дела или папки, като прави съответните отбелязвания
върху копието.

По проверените дела са представени доказателства за предявен иск в
срок, а при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било отменяно
служебно, на основание чл. 390, ал. 3 ГПК. Изключение прави едно от
проверените дела /ч.гр.дело № 494/2020г./ на доклад на съдия Димитров,
при което едномесечният срок за предявяване на бъдещ иск е изтекъл на
11.04.2020г. и въпреки, че по делото не е представено доказателство за
предявен иск, съдът е отменил допуснатото обезпечение на 17.06.2020г., на
основание чл. 390, ал. 3 ГПК /след 2 месеца/.

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да
препоръча на гражданските съдии в РС-Дупница на общо събрание да
обсъдят наред с другите констатации, изводи и препоръки на настоящия акт
и обезпечителното производство, свързано със съдебна практика по
отношение определянето на началния момент, от който започва да тече срок
за предявяване на бъдещия иск, както и прилагането на чл. 390, ал.3 ГПК,
когато не са представени в срок доказателства за предявен иск. След
разискване, да приемат решение съобразно изискванията на ГПК и на
Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г.,
ОСГТК.

Причината за отсрочване на цели съдебни заседания през 2020г. е
обективна, същата е свързана с обявеното в Република България извънредно
положение поради пандемията от Cоvid-19.
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Приключване на делата
Видно от предоставените справки и извършената на място проверка

по приключване на гражданските дела и постановяване на съдебните актове
за проверявания период, се установи, че всички решения са постановени в
законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК или в рамките на
разумния тримесечен срок.

Към момента на проверката съдиите нямат непостановени
просрочени съдебни актове.

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния
контрол се констатира, че през 2020г. е намалял броя на постановените
решения спрямо тези, постановени през 2019г., увеличил се е  броя на
обжалваните и е намалял броя на изцяло потвърдените решения.

Наблюдава се увеличение при броя на постановените определения
през 2020г. спрямо 2019г., както и при броя на обжалваните определения.
Същевременно броят на потвърдените изцяло определения се е запазил
еднакъв и през двете проверявани години.

Отрицателна тенденция се наблюдава при общия брой отменени
актове на съда, които за 2019г. са 34 бр. /прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове – 7 бр.,  отменени актове с постановяване на
нови – 12 бр./, а през 2020г. общият брой отменени актове е 26 бр.
/прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове – 16 бр./

И през двете проверени години има отменени актове с връщане на
делата за ново разглеждане – общо 15 бр. и отменени актове с прекратяване
на производствата по делата – общо 3 бр.

С оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени
и конкретни препоръки, с цел подобряване организация на дейността по
движение и приключване на гражданските дела, отстраняване на допуснати
пропуски и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в РС
– Дупница.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                     П Р Е П О Р Ъ К И :

1. Председателят на РС - Дупница да упражнява постоянен
контрол върху дейността на съдебните служители и да предприема
необходимите административни мерки за подобряване работата им, с
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цел спазване нормативните изисквания при воденето и проверката на
деловодните книги и регистри, съобразно изискванията на Правилника
за администрацията в съдилищата.

2. Всички съдии в РС-Дупница да спазват разпоредбата на чл.
15, ал. 1 ЗЗДН, предвиждаща съдът да се произнася с решение в открито
съдебно заседание;

3. Насрочването на делата, образувани по реда на ЗЗДт, да
бъде извършвано с нарочен съдебен акт, съобразно изискванията на
ГПК.

4. При постановяване на определение по чл. 390, ал. 3 от ГПК
да се посочва началния момент на срока за предявяване на обезпечения
иск съобразно задължителната практика, създадена с ТР № 6/14.03.2014
г.  по тълк.  д.  № 6/2013  г.  на ВКС,  ОСГТК,  както и да се спазва
прилагането на цитираната разпоредба, в случай че не са представени в
срок доказателства за предявен иск.

5. Всички съдии от РС - Дупница да спазват законово-
предвидените срокове по движение на гражданските дела и да
постановяват съдебните актове в сроковете по чл.  235, ал.  5 ГПК и чл.
316 ГПК;

6. Председателят на РС - Дупница да упражни правомощието
си по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на
което да запознае проверяваните съдии и съдебни служители с
констатациите, да се анализират изводите и да се обсъди
предприемането на мерки за изпълнение на препоръките по настоящия
акт.

Срок за изпълнение на препоръките:

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям
срок до два месеца (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на
препоръките, с изключение на препоръките, за които съобразно закона
срокът е постоянен.

Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС-Дупница, който
в тридневен срок от получаването му да запознае с него съдиите и
съдебните служители и да уведоми писмено главния инспектор на ИВСС за
изпълнението на задължението си, като изпрати и списък с дата и подпис на
всеки от проверяваните съдии.



B eAHoceAMI4rIeH cpoK or I43TI4qaHe Ha cpoKa 3a r43rrbJrHeHr4e Ha
lpelopbKr4Te, Ha ocHoBaHr,re ul. 58, an2, nt,y np. c 2r.4 3CB, [peAceAareJurr Ha
PC-{ynHraqa cneABa ra yBeAoMr,r rvcMeHo rJraBHr{r rrHcnerrop Ha
I4Hcnerropara KbM BCC 3a rrpeAnpr,rerr4Te MepKr,r B r43rrbJrHeHr,re Ha Bcr,rqKr4
rpe[opbKrr.

CneA r43Tr4rraHe Ha cpoKa rro qJr. 58, al. 3, nsp. 2-po 3CB - rtpLt rur'ca:ela
nocTbnI,IJII,I Bb3paxelll,{fl, a npv [ocTbnr4Jrv TaKr4Ba, cJreA rrpor43HacrHeTo Ha
uIaBHI,It I4HcleKTop Ha I4BCC no rrx - Kolr4e or aKTa, BeAHo c Bb3paxeHr4flTa vr

peIIreHI,IJITa rro rtx Ha rJraBHr,rr LrHcrreKTop /npu locrbrruJrr4 Bb3paxeruus,l va
eneKTpoHeH Hocprren Aa ce r43rrparrr Ha npeAceAareJr-fl Ha orprxeH cbA -
KrocreH4r'tJr 14 Ha cr4zficra:ra KoJrer[r Ha Bucurz-f, crre6eH cbBer.

IIHCTIEKTOP:

TEOAOPA HI4H
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