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На основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт, съгласно приетата
от Инспектората към Висшия съдебен съвет годишна програма за
провеждане на планови проверки на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2022 г., приетата
Методика за извършване на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, изменена и допълнена с
решение на ИВСС по Протокол № 11/11.07.2022 г., в сила от 11.07.2022 г. и
издадената Заповед № ПП-22-19/11.05.2022 г. на Главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши комплексна планова
проверка в РАЙОНЕН СЪД–ШУМЕН.

Проверката се извърши в периода от 16.05.2022 г. до 20.05.2022 г. от
инспектор Любомир Крумов, експерт Нина Николова и експерт Николай
Илев.

Обхватът на комплексната планова проверка включва дейността на
Районен съд–Шумен в проверявания период от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.,
по образуването, движението и приключването на граждански, както и на
неприключени към момента на проверката производства, водените книги и
регистри, издадени заповеди и вътрешни правила и спазването на чл. 80 от
Правилника за администрацията в съдилищата с оглед влиянието върху
натовареността и статистическите данни на съда.

Тематична проверка: съгласно Заповед № ТП-22-2/25.07.2022 г. на
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет от екипа  в
периода от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г. се извърши тематична планова
проверка по гражданските дела в РС-Шумен, образувани в ЕИСС след
30.06.2021 г., в техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се
на хартиен носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

Цел на проверката: извършване на анализ и оценка на организацията на
административната дейност на Районен съд-Шумен, проверка на
организацията по образуването, движението на гражданските дела,
включително неприключили производства, както и приключването им в
законоустановените и разумните срокове, и анализ на приключилите дела.

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела
и деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори  с
административния ръководител, магистрати и съдебни служители.

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд– Шумен
справки, изискани с писмо изх. № И-01-34/06.04.2022 г. на ИВСС,
допълнителна информация за дейността на съда, извлечения от електронните
деловодни системи, годишните доклади на съда за 2020 г. и 2021 г.,
заповеди, вътрешни правила, деловодни книги и регистри, граждански дела,
стари и ненасрочени дела, дела, по които производството е спряно, дела с
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постановени актове за отменен ход по същество, както и други произволно
избрани граждански дела.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
РАЙОНЕН СЪД – ШУМЕН

Районен съд-Шумен е основен първоинстанционен съд, който извършва
правораздавателна дейност в района на Община Шумен. Съдебният район на
РС - Шумен  като първа инстанция включва дела на територията на гр.
Шумен и общините Шумен, Венец и Хитрино.

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

Общото организационно ръководство на  Районен съд-Шумен към
момента на проверката се осъществява от съдия Мирослав Цветанов Марков,
административен ръководител - председател на РС– Шумен и ръководител на
наказателно отделение, с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, съгласно решение на
СК на ВСС по т.18.6, протокол № 3 от 24.01.2017г. Съдия Марков е с висше
образование специалност „Право”. На длъжността „административен
ръководител – председател на Районен съд - Шумен“ e назначен с решение на
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 28 от 13.07.2021 г., встъпил на
02.08.2021г.

Заместник-председател на съда е съдия Людмила Добрева Григорова -
Митева, встъпила в длъжност “заместник на административния ръководител
– заместник председател” на Районен съд - Шумен на 01.12.2021г., на
основание Решение на ВСС по протокол № 42 от 23.11.2021г. Съдия
Григорова е с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“ и е ръководител на гражданско
отделение в Районен съд-Шумен.

В проверявания период до 02.08.2021г. административен ръководител –
председател на съда е бил съдия Емилиян Ангелов, ръководител на
наказателно отделение в Районен съд-Шумен. Заместник на
административния ръководител – заместник председател до 01.12.2021г. е
била съдия Ростислава Георгиева, ръководител на гражданско отделение в
Районен съд - Шумен.

Съдии в Районен съд–Шумен:
Общият брой на съдиите в Районен съд–Шумен по щат е 16 /шестнадесет/

съдии. През 2020г. и 2021г. щатната численост на съдиите включва
административен ръководител-председател на съда, един заместник
административен ръководител и 14 районни съдии.
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През 2020г. съдиите, разглеждащи граждански дела по щат са 9, като
ръководителят на гражданско отделение съдия Ростислава Георгиева и съдия
Валентина Тонева са разглеждали граждански дела при натовареност 50% и
наказателни дела при натовареност 50%. Съдиите разглеждащи наказателни
дела са 6. След командироването на съдиите Бистра Бойн и Зара Иванова, 7
състава разглеждат граждански дела и 6 съдебни състава разглеждат
наказателни дела.

В Районен съд–Шумен са обособени гражданско и наказателно
отделения, в които правораздават следните съдии:
- Гражданско отделение:
- IV.    Людмила Григорова-Митева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- V.     Зара Иванова с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- VI.    Бистра Бойн  с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- VII.   Теодора Йорданова-Момова с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- VIII. Валентина Тонева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ – натовареност

50%
- IX.    Димитър Димитров с ранг „съдия в ОС“
- X.     Жанет Марчева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- XI.    Ростислава Георгиева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ – натовареност

50%
- XIII.  Калин Колешански с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- XVI.  Мирослав Марков с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

- Наказателно отделение:
- I.      Емилиян Ангелов с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- II.     Диана Георгиева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- VIII. Валентина Тонева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ – натовареност

50%
- XI.    Ростислава Георгиева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ – натовареност

50%
- XVII. Надежда Кирилова с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- XV.   Пламена Недялкова с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
- XIV.  Красимир Кръстев с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

През 2020  г.  гражданските дела с предмет чл.  410  и чл.  417  ГПК са
разпределяни между всички съдии в РС - Шумен при натовареност 100%.

През 2021 г., след встъпването в длъжност административен ръководител
на Районен съд – Шумен, съдия Мирослав Марков става ръководител на
наказателно отделение. Ръководител на гражданско отделение е съдия
Людмила Добрева Григорова–Митева, заместник на административния
ръководител – заместник председател на Районен съд – Шумен от
01.12.2021г.
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Съдия Петина Кръстева Николова е встъпила в длъжност “съдия” в
Районен съд – Шумен, с ранг „съдия в АС“ на 01.07.2021 г.,  на основание
Решение на ВСС по протокол № 22 от 08.06.2021г., преназначена от Районен
съд - Нови пазар.

Към 31.12.2021г. няма незаети щатни бройки за длъжността „съдия“ в
Районен съд - Шумен.

Считано от 01.10.2021 г. в Районен съд Шумен са обособени:
Гражданско отделение:
III.    Петина Николова с ранг „съдия в АС“
IV.    Людмила Григорова-Митева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
V.      Зара Иванова с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
VI.    Бистра Бойн  с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
VII.   Теодора Йорданова-Момова с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
IX.    Димитър Димитров с ранг „съдия в ОС“
X.      Жанет Марчева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
XII.   Надежда Кирилова с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
XIII.  Калин Колешански с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
XV.   Пламена Недялкова с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
XVI.  Мирослав Марков с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Наказателно отделение:
I.      Емилиян Ангелов с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
II.     Диана Георгиева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
VIII. Валентина Тонева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
XI.    Ростислава Георгиева с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
XIV.  Красимир Кръстев с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Съдиите от гражданско отделение работят на 100% натовареност към
гражданските дела, съдиите от наказателно отделение на 100% натовареност
към наказателните дела, като заповедните производства след 01.10.2021г. се
разпределят само между съдебни състави, разглеждащи граждански дела.

Считано от 01.10.2021г. натовареността на председателя на съда и
председател на наказателно отделение, съдия Мирослав Марков е 70%,
съобразно определените състави и групи граждански дела и 100%, съобразно
графика за дежурства.

Председателят на гражданското отделение съдия Людмила Григорова-
Митева – зам. административен ръководител на Районен съд – гр. Шумен,
считано от 01.10.2021г. е с натовареност 90%, съобразно определените
състави и групи граждански дела и 100%, съобразно графика за дежурства.

Считано от 01.10.2021г.  на съдия Пламена Недялкова и на съдия Надежда
Кирилова се разпределят граждански дела за разглеждане при натовареност
100%. След 01.10.2021г. в Районен съд-Шумен са обособени изцяло
самостоятелни гражданско и наказателно отделения.
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През проверявания период 2020 г. - 2021 г. и до момента от Районен съд –
Шумен има командировани съдии в други съдилища.

Със Заповед № 2699 от 02.11.2018 г. на Председателя на Върховния
административен съд съдия Бистра Радкова Бойн е командирована за
неопределен срок в Административен съд-Шумен, считано от 05.11.2018 г.

На основание Заповед № РД-031/24.04.2019 г. на Апелативен съд - Варна,
считано от 02.05.2019г. съдия Зара Иванова е била командирована за работа в
Окръжен съд - Шумен за срок от една година – до месец април 2020 г.
Считано от 15.09.2020г. съдия Зара Иванова отново е командирована
безсрочно за работа в Окръжен съд-Шумен, съгласно Заповед № РД-
0527/26.082020 г.

Със заповед № РД-07-30/21.02.2020г. съдия Теодора Руменова Йорданова
– Момова е командирована за работа в Районен съд - Велики Преслав,
считано от 04.03.2020 г. до 30.10.2020 г., но тъй като кадровият проблем на
Районен съд-Велики Преслав не е решен, срокът е удължен до 31.12.2020 г.

Съдия Мирослав Марков е бил командирован в Районен съд - Велики
Преслав, поради това, че административният ръководител на РС - Велики
Преслав е бил в карантина за срок от 14 дни. Считано от 04.01.2021г. съдия
Марков е командирован за срок от три месеца на работа в РС - Велики
Преслав.

Срещу магистратите в РС-Шумен не са постъпвали сигнали за
корупция. През 2020 г. и 2021 г. няма образувани дисциплинарни
производства  срещу магистрати  и съдебни служители от съда.

2. Щатна осигуреност, материална база и техническа обезпеченост.

През проверяваните две години щатната осигуреност на Районен съд–
Шумен е с обща щатна численост 67 души, от които 16 районни съдии, 2
съдии по вписванията, 3 съдии-изпълнители и 46 съдебни служители. Към
31.12.2020г. в Районен съд  Шумен има една незаета бройка за длъжността
„съдия“ и една незаета бройка и към 31.12.2021г. за длъжността „съдия по
вписванията“. Всички служители са с висше, средно или средно специално
образование. Администрацията на РС-Шумен се състои от съдебен
администратор, обща и специализирана администрация.

Длъжността съдебен администратор на РС-Шумен от 18.09.2007г. се
заема от Ивелина Бориславова Недкова, която е с висше образование,
специалност „Право“. В Районен съд-Шумен няма щатна бройка за
длъжността „административен секретар“. Съдебният администратор в
изпълнение на длъжностните си задължения по длъжностна характеристика,
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извършва ежемесечни или периодични проверки в деловодството на съда,
книгите и регистрите, които се водят в съда, извършва контрол върху
дейността на съдебните служители за точното и надлежно вписване, водене и
съхранение на деловодните книги и регистри,  които докладва на
председателя на съда. Със заповед РД-13 № 386 от 11.09.2020 г., считано от
01.09.2020 г. в РС-Шумен е създаден и се попълва ежемесечно Електронен
регистър на отложените по обективни причини дела, като ежемесечно
съдебният администратор изпраща справки на СК на ВСС.

Съгласно Правилника за администрацията в съдилищата /издаден от
Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017
г./, съдебните служители са организирани в обща и специализирана
администрация. През 2020г. и 2021г. специализираната администрация е
организирана в служби „Регистратура”, „Наказателно деловодство”,
„Гражданско деловодство”, „Архив”, „Съдебни секретар-протоколисти”,
Бюро “Съдимост”, „Връчване на призовки и съдебни книжа” и „Съдебно-
изпълнителна служба”. В тези служби работят общо 37 служители.

Общата администрация се състои от 4-ма служители: главен счетоводител,
двама системни администратори и  съдебен администратор.

Техническите длъжности са общо 5 в това число  – 3 чистачки, 1 шофьор –
домакин и 1 служител на длъжност касиер.

През 2020г. не са провеждани конкурси, не са назначавани служители,
както и не са освобождавани.

 Към 31.12.2021г. в съда има една незаета бройка за служител на длъжност
«съдебен секретар – протоколист», освободена поради пенсиониране.
Съдебният служител, заемащ длъжността «архивар» е в продължителен
отпуск, като на негово място е назначен служител по заместване.

Работата на служителите в канцелариите на съда е организирана в
съответствие с ПАС. Работният процес в службите на съда и деловодството,
включително при заместване и по време на ползване на платен годишен
отпуск е уреден със заповеди на административния ръководител на съда.

През проверявания период в Районен съд-Шумен са актуализирани
действащи до този момент и въведени редица нови вътрешни правила  с
оглед динамиката в българското законодателство.

Дежурствата в Районен съд–Шумен са определени със заповеди на
председателя на съда.

3.Материална база и техническа обезпеченост

Районен съд-Шумен  се помещава в Съдебна палата, намираща се на ул.
„Съединение“ № 1, гр. Шумен, в която се помещава и ОС-Шумен. Сградата е
ремонтирана, но с недостатъчно помещения за работещите в нея съдилища.
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Съдиите в РС-Шумен са настанени по двама в кабинет с изключение на
председателя, заместник председателя и един съдия.

РС-Шумен разполага с пет съдебни зали, поради което, за да не се
нарушава ритъма на съдебните заседания е направен график на заседателните
дни на всеки съдия с определена зала. В заседателните зали, освен работното
място на съдебния секретар, има още по едно за полагане на електронен
подпис от съдебните заседатели.

Изпитваните затруднения – недостиг на кабинети, липса на помещения
за архиви и съдебни зали, места за съхраняване на веществени доказателства
и др., създават сериозни затруднения в работата на Районен съд-Шумен. С
решение по протокол  № 37 на комисия „Управление на собствеността” към
Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.12.2021 г. е прието
техническото задание за обществена поръчка с предмет: „Преустройство и
ремонт на съществуваща сграда ПИ 83510.674.453 в сграда с пристройка за
нуждите на Районен съд и Районна прокуратура - Шумен“. С преместването
на Районен съд-Шумен се очаква да се решат проблемите, свързани с
нормалното функциониране на съда.

Въпреки недостатъчната материална база служителите в съда
изпълняват ефективно своите задължения.

В проверявания период в РС-Шумен работи програма САС “Съдебно
деловодство” на “Информационно обслужване” АД – Варна. От 14.08. 2020г.
в Районен съд - Шумен е въведена и се работи освен с деловодната програма
на САС “Съдебно деловодство” и с Единната информационна система на
съдилищата /ЕИСС/.

В канцеларията на съда Шумен се поддържа обособеното работно място за
незрящи, неграмотни и хора с намален слух - специализиран софтуерен
продукт за синтез на реч SpeechLab 2.0, който преобразува писмения текст в
говор.

За всеки служител има осигурено работно място оборудвано с компютър, с
изключение на служителите на длъжност „чистач“ и „призовкар“. Има
обособено допълнително работно място в помещението за архив. В двете
регистратури и деловодство на държавен съдебен изпълнител работят
копирни машини, както и скенери, с които се дигитализират документите към
делата.

В РС–Шумен съществува изградена локална компютърна мрежа, която
позволява обмен на информация между съдиите и служителите. Всяко едно
работно място е оборудвано с компютърна конфигурация, като са предвидени
нуждите от поддръжка на хардуера и софтуера. Техническото оборудване и
програмното осигуряване в Районен съд–Шумен е на сравнително добро
ниво, като остарялото се заменя и  периодически се закупува ново.

На интернет-страницата на съда се публикуват графикът на съдебните
заседания за текущия месец и ежедневно постановените актове по
свършените дела.
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Съгласно чл. 64 от Закон за съдебната власт и Вътрешните правила за
публикуване на съдебните актове на Районен съд–Шумен на Интернет
страницата на съда, съдебните актове се публикуват незабавно в деня на
постановяване или най-късно  на следващия ден.

4.Информационно обслужване и информационни технологии

В Районен съд–Шумен действат въведени писмени правила за
управление на информацията и технологиите, утвърдени от председателя на
съда. Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт.

Всички работни места за магистрати и съдебни служители в РС- Шумен
са оборудвани с компютърна техника, която перманентно се обновява.
Работните места са свързани в локална компютърна мрежа. Всички съдии и
служители са обучени за работа с програмите.

Съдът предоставя на гражданите информационни услуги чрез сайта на
съда и чрез информационни табла. Интернет страница на Районен съд–
Шумен: http://shumen.court-sh.org/ се поддържа ежедневно в актуално
състояние и се обновява. На същата е публикувана информация както за съда
- персонал, контакти, банкови сметки и др., така и част от действащите в съда
Вътрешни правила, които имат отношение към гражданите и за улеснение на
страните по делата. На сайта на Районен съд - Шумен се поддържа актуална
информация за тарифата на съдебните такси и образци на съдебни бланки, с
чийто достъп се улесняват гражданите, ежедневно се публикуват съдебните
актове, подлежащи на публикация по гражданските и наказателните дела, и
всяка седмица се актуализира графика за съдебните заседания.

На място в съда гражданите получават информация и могат да правят
справки в регистратурата и деловодството.

През 2020 г. във връзка с всички противоепидемиологични мерки съдът
работи с изнесена Регистратура – на първи етаж в Съдебната палата,
възможно най-близо до централния вход, където и за определен период от
време са преместени и ПОС – терминалните устройства за бюджетната
сметка и за набирателната сметка на Районен съд – Шумен.

Със заповед РД-13 № 386 от 11.09.2020 г., считано от 01.09.2020 г. в РС-
Шумен е създаден и се попълва ежемесечно Електронен регистър на
отложените по обективни причини дела и съдебният администратор изпраща
справки ежемесечно на СК на ВСС.

Програмни продукти:
Програмни продукти, които се използват в РС Шумен:
В проверявания период в РС-Шумен постъпващите в съда наказателни и

граждански дела се образуват, разпределят на принципа на случайния подбор
/съгл. чл.9 от ЗСВ/ с програмния продукт на ВСС, както и чрез
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нововъведената Единна информационна система на съдилищата. Делата се
обработват чрез програма САС “Съдебно деловодство” на “Информационно
обслужване” АД – Варна., която от 14.08. 2020г. работи паралелно с Единна
информационна система на съдилищата. В съда се работи със следните
програми:

Jes - Съдебно изпълнително деловодство;
Бюро съдимост - система за издаване на свидетелства за съдимост;

Конто - счетоводен софтуер;
RZWIN и HONWIN работни заплати и хонорари, към счетоводството;
Апис - правно информационна система
Работещият Единен портал за електронно правосъдие дава възможност

за автоматично уведомяване на електронна поща при извършване на
определени процесуални действия като например електронно призоваване. За
получаване на електронни призовки и съобщения чрез системата е
необходимо изричното писмено съгласие на лицето, изразено чрез попълване
на писмено заявление на място в съда по съответното дело.

Относно организацията и управлението на административната дейност в
съда са издадените вътрешни заповеди и разпореждания с цел подобряване на
работата.

5. Анализ на дейността отчетена в отчетните доклади на РС-Шумен
за 2020 г. и 2021 г.. Изготвени становища по проекти за тълкувателни
решения и постановления на ВКС и ВАС:

В отчетния доклад за 2020 г. се изложени данни, от които е видно, че  за
периода в Районен съд Шумен са постъпили 5 313 бр. граждански и
наказателни дела / в това число 7 бр. дела, които са върнати от въззивната
инстанция и разглеждането им продължава под същия номер, под който са
образувани първоначално/. От тях 2 328 бр. наказателни и 2 985 бр.
граждански дела. В началото на периода са останали несвършени 135 бр.
наказателни дела и 537 бр. граждански дела или общо 672 бр. дела. За същия
период общо делата за разглеждане са 5 985 бр., от които 2 463 бр.
наказателни и 3 522 бр. граждански дела. Свършените дела са 5 328 бр., от
тях – 2 324 бр. наказателни и 3 004 бр. граждански, в тримесечен срок са
приключили 88 % от делата. През този период общата действителна
натовареност на съдиите в Районен съд - Шумен към делата за разглеждане е
33,62, а към свършените дела 29,93. Натовареността на съдиите разглеждащи
наказателни дела по щат към свършените дела е 27,67, а към делата за
разглеждане 29,32. Натовареността на съдиите разглеждащи граждански дела
по щат към делата за разглеждане е 32,61, а към свършените дела 27,81.
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Съгласно отчетния доклад през 2021г. в Районен съд Шумен са
постъпили 5 738 граждански и наказателни дела /в това число 4 бр. дела,
които са върнати от въззивната инстанция и разглеждането им продължава
под същия номер, под който са образувани първоначално/, с 425 бр. повече от
предходната година. От тях 2 311 бр. са наказателни и  3 427 бр. са
граждански дела. В началото на периода са останали несвършени 139 бр.
наказателни дела и 460 бр. граждански дела или общо 599 бр. дела. За същия
период общо делата за разглеждане са  6 337 бр. с 352бр. повече от 2020г., от
които 2 450 бр. наказателни и   3 887 бр. граждански дела. Свършените дела
са 5 766 бр. с 438 бр. повече от 2020г., от тях –  2 301  бр. наказателни и 3 465
бр. граждански, в тримесечен срок са приключили 90 % от делата. През този
период общата действителна натовареност на съдиите в Районен съд - Шумен
към делата за разглеждане според статистическите отчети е 42,36, а към
свършените дела 38,54. Натовареността на съдиите разглеждащи наказателни
дела по щат  към свършените дела е 34,03, а към делата за разглеждане 31,96.
Натовареността на съдиите разглеждащи граждански дела по щат към делата
за разглеждане е 32,39, а към свършените дела 28,88.

През проверявания период магистратите от РС-Шумен не са подготвяли
теми, казуси и становища за дискусии по граждански дела и проекти за
тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВАС.

6. Образуване и разпределение на делата на принципа на
случайния подбор в Районен съд–Шумен

Образуването и разпределението на делата в РС-Шумен се извършва
съгласно изискванията на ЗСВ и вътрешни Правила за разпределение и
разглеждане на съдебните дела в Районен Съд –Шумен, приети от Общото
събрание на съдиите и утвърдени от председателя на съда..

В проверявания период в съда са действали вътрешни Правила за
разпределяне и разглеждане на дела, утвърдени със заповед на председателя,
в съответствие с установените правила на Единната методика по
приложението на принципа за случайно разпределение на делата, приета с
Протокол № 57/04.12.2014г. на Висшия съдебен съвет, изменена и
актуализирана с Решение по Протокол № 13/19.03.2015г. на ВСС. Правилата
са изменени и допълнени от 29.10.2018 г. На 11.10.2021г. са влезли в сила
Правила за разпределението и разглеждането на съдебните дела в РС-Шумен,
приети от Общото събрание на съдиите и утвърдени от председателя на съда.

През 2020 г. образуването на гражданските дела в съда, определянето
на вида им и съдията докладчик, съобразно принципа на случайния избор е
възложено на зам. административния ръководител съдия Ростислава
Георгиева със заповеди на председателя на съда - Заповед РД-13 № 179 от
08.04.2020 г., Заповед РД-13 № 487 от 16.11.2020 г., Заповед РД-13 № 43 от
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25.01.2021 г. В периода на обявеното извънредно положение до 13.05.2020 г.
делата са се образували и разпределяли от дежурен наказателен съдия.

През 2021 г. дейността по чл. 35, ал. 4 от ПАС, по образуването на
делата в РС-Шумен се извършва от административния ръководител-
председател на Районен съд-Шумен, съгласно  Разпореждане № 367 от
05.08.2021 г. При негово отсъствие дейността се извършва от заместника на
административния ръководител – заместник председател на съда, а в
неотложни случаи от дежурен съдия или районен съдия.

Делата в РС –Шумен се образуват в деня на постъпване на книжата в
съда или най-късно на следващия ден. Книжата, по които се образуват дела в
РС –Шумен се завеждат в служба „Регистратура” от съдебен деловодител,
който приема и регистрира всички документи, постъпващи в съда. Книжата
се вписват/въвеждат във Входящия дневник по поредността на постъпването,
чрез програмния продукт. Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват като
образуваните дела се разпределят в съответните видове. В Районен съд-
Шумен  разпределението на делата с  оглед спазване разпоредбите на чл. 9 от
ЗСВ се извършва с програмните продукти,  предоставени и утвърдени с
решение на ВСС.

През проверяваните 2020 г. и 2021 г. в Районен съд – Шумен
функционират одобрените от Пленума на ВСС информационни системи за
случайно разпределение на делата, като разпределението на делата в  съда се
извършва централизирано. В определени периоди в съда работят паралелно
САС "Съдебно деловодство" - стара деловодна система и ЕИСС - нова
деловодна система. В изпълнение на Протокол за стартиране на внедряване
във всички съдилища на централизирана Единна информационна система на
съдилищата /ЕИСС/ по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г. /№ ПО-16-
8/16.01.2019 г. на „Информационно обслужване“ АД/, сключен между ВСС и
„Информационно обслужване“ АД на 27.07.2020 г., новообразуваните дела се
администрират в ЕИСС.

Делата се образуват с нарочен акт, изразен под формата на печат върху
първата страница на исковата молба / молба и др., съдържащ вид на делото,
№, година, дата на образуване, съдебен състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия. Разпределението се извършва
електронно, при спазване на случайния подбор, съобразно чл. 9 от ЗСВ и
утвърдените вътрешни правила за разпределението на делата в Районен съд–
Шумен. Делата се образуват и разпределят по поредност на постъпването им
на случаен принцип.

Редът за разпределение на видовете дела е определен със Заповед на
Председателя, която определя и разпределящите в случай на отсъствие на
административния ръководител. Гражданските дела се разпределят от
заместник административния ръководител при спазване на принципа на
случайното разпределение, въведен в чл. 9 от Закона за съдебната власт, с
изключение на ЧНД по чл. 222 и чл. 223 от НПК, ЧНД по чл. 161 и чл. 164 от
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НПК и граждански дела - по чл. 130 СК, дела с предмет приемане или отказ
от наследство, които се разпределят на определения за деня дежурен съдия. С
разпорежда не №362 от 03.08.2021 г. на основание чл. 35, ал. 5 от ПАС
дейността по случайното разпределение на гражданските дела е възложено на
съдебен помощник, а на частните граждански  дела, на съдебни
деловодители. При отсъствие на съдебните деловодители, на които е
възложена дейността по случайно разпределение на съдебните дела, същите
се разпределят от съдебния администратор.

След образуване на делото, разпределящият съдия или съдебен
служител извършва избор на съдия-докладчик „автоматично“ измежду
съдиите от съответното отделение, освен ако не са налице някои изключения,
„на дежурен съдия“ или на определен съдия. След определяне от програмата
на съдията-докладчик, разпределящият удостоверява извършеното
разпределение на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ и чрез
подписване и на хартиен носител на автоматично генерирания протокол,
който прилага към досието на делото. Протоколите са приложени на гърба на
първата корица на делото. След образуване и разпределение делото незабавно
се докладва на съдията – докладчик.

Съдебните състави, разглеждащи граждански дела в РС-Шумен имат
един заседателен ден седмично, средно в един заседателен ден се разглеждат
по шест граждански дела.

Ежемесечно се изготвя график за дежурства, който се утвърждава от
административния ръководител, в това число и за периода на  съдебна
ваканция. С Разпореждане № 476 от 11.10.2021 г. на председателя на РС-
Шумен са определени и утвърдени графици за дежурства до 13.03.2022 г.
През 2020 г. и 2021 г. са определени видове граждански дела, които  се
разпределят на дежурен съдия в РС - Шумен.

При командироване на съдия в друг орган на съдебната власт,
продължително отсъствие за повече от 3 месеца, преместване или напускане
на съответния орган, несвършените дела, разпределени на същия /с
изключение на спрените дела/ се преразпределят чрез използване на софтуера
за случайно разпределение на делата между останалите съдии.

Спрените дела се докладват ежемесечно на дежурен съдия до отпадане
на предпоставките за спиране. След преценка от дежурния съдия, че е
възникнала необходимост от възобновяване на делото същото се докладва
незабавно на председателя за преразпределение чрез използване на софтуера
за случайно разпределение на делата между останалите съдии.

През 2020 г. гражданските дела са разпределяни между съдиите,
разглеждащи граждански дела в РС-Шумен при натовареност 100%, с
изключение на Валентина Тонева и Ростислава Георгиева, който също
работят при натовареност 100%, но при 50% натовареност по граждански
дела и 50% натовареност към наказателни дела. Председателят и заместник
председателят за периода не са с намалена натовареност.
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След 01.10.2021г. съдиите от гражданско отделение, работят със 100%
натовареност по гражданските дела, съдиите от наказателно отделение със
100% натовареност по наказателните дела, като заповедните производства,
след 01.10.2021 г. се разпределят само между съдебни състави, разглеждащи
граждански дела.

Председателят на наказателното отделение Мирослав Марков –
административен ръководител-председател на Районен съд – Шумен, считано
от 01.10.2021г. е със 70% натовареност, съобразно определените състави и
групи граждански дела и 100%, съобразно графика за дежурства, съгласно
разпореждане № 438 от 17.09.2021 г. на председателя на съда. Председателят
на гражданското отделение Людмила Григорова-Митева – зам.
административен ръководител-зам. председател на Районен съд-Шумен,
считано от 01.10.2021г. е с натовареност 90%, съобразно определените
състави и групи граждански дела и 100%, съобразно графика за дежурства.

През 2020 г. и 2021 г. работата на Районен съд – Шумен в условията на
обявената извънредна обстановка е съобразена и с указанията на ВСС за
работата на съдебната власт. Положени са усилия да не се допусне забавяне в
правораздаването по делата, въпреки усложнената епидемична обстановка в
страната през годината, като са издадени редица заповеди на
административиня ръководител.

7. Определяне на делата за разглеждане по дежурство:

Съгласно приетите от Общото събрание Правила за разглеждане и
разпределение на граждански дела в РС-Шумен през 2020 г. на дежурен
съдия се разпределят за разглеждане следните видове граждански дела:
- Отказ от наследство;
- Разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество на

малолетни или поставени под запрещение;
- Разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни;
- Разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие

лица;
- Разрешение за разпореждане със семейно жилище – лична собственост;
- Назначаване на особени представители за сключване на правни сделки;
- Молби за обезпечение по висящо дело на съдия-докладчик, който отсъства,
- Молби за обезпечение на иск, оставени без движение от съдията-
докладчик, ако недостатъците бъдат отстранени по време на отсъствие на
съдията-докладчик.
- Молби за издаване на заповед за незабавна защита по ЗЗДН, оставени
без движение от съдията-докладчик, ако същият отсъства.
- Молби за връщане на държавни такси по дела, по които съдията-
докладчик е напуснал.
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- Администриране на дела, по които съдията-докладчик е напуснал или
отсъства, включително и текущия доклад на отсъстващите магистрати.
-   В текущия доклад се включва и обезсилване на заповеди за изпълнение,
издадени по заповедно производство, администриране на възражения по
чл.414а от ГПК, ако се налага и след уточнение на възражението, но без
произнасяне по същество, администриране на жалби – частни и въззивни,
молби за продължаване на срок.

Спрените дела се докладват ежемесечно на дежурен съдия до отпадане
на предпоставките за спиране. След преценка от дежурния съдия, че е
възникнала необходимост от възобновяване на делото същото се докладва
незабавно на председателя за преразпределение  чрез използване на софтуера
за случайно разпределение на делата между останалите съдии.

Считано от 11.10.2021г. на определения по график дежурен съдия в
рамките на гражданското отделение се докладват за разглеждане и
разрешаване следните случаи:

                 т.1.молби за издаване на удостоверение по дело, на отсъстващ или
неработещ в съда съдия-докладчик;
        т.2.молби за издаване на изпълнителен лист по дело, на отсъстващ или
неработещ в съда съдия-докладчик;
        т.3.молби за продължаване на срок по дело, на отсъстващ или неработещ
в съда съдия-докладчик;

                 т.4.администриране на призовки, съобщения или възражения по дело, на
отсъстващ или неработещ в съда съдия-докладчик;

        т.5.администриране на въззивни жалби и частни въззивни жалби по дело, на
отсъстващ или неработещ в съда съдия-докладчик;

                 т.6.искане за незабавна защита по ЗЗДН, по дело оставено без движение
на отсъстващ съдия-докладчик. Насрочване на открито съдебно заседание по
това дело, в деня определен за съдебни заседания на съдията-докладчик,;

                т.7.искания до служба „Архив“ по дела, които са приключени от
отсъстващ или неработещ в съда съдия-докладчик;

           т.8.администриране на дело оставено без движение на отсъстващ съдия-
докладчик  с  молба за обезпечение по реда на чл.389 и чл.390 от ГПК;

       т.9. други случаи при условията на неотложност.

8. Организацията на работа в съда за разглеждане на делата по чл.
329, ал. 3 от Закона за съдебната власт през съдебната ваканция

В Районен съд–Шумен е създадена добре работеща организация за
разглеждане на делата през съдебната ваканция. С утвърдените от
председателя на съда вътрешни правила относно разпределянето на делата в
РС-Шумен, е уредена организацията на  работата и начина за
разпределението на делата в съда, включително на основание чл. 329 от ЗСВ
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по време на съдебната ваканция. Правилата за разпределение и разглеждане
на граждански дела са изменени и допълнени 2018г. и през 2021 г.

В периода на съдебната ваканция  при разпределение на разглежданите
дела, при отсъствие на съдия, дежурствата се разпределят между съдиите,
които заместват със заповед на административния ръководител.

За периода от 15 юли  до 01 септември, през който съдилищата са в
съдебна ваканция, с оглед спазването на законоустановените срокове, на
дежурен съдия, освен предвидените дела, се докладват и граждански дела,
оставени без движение от съдията – докладчик с предмет обезпечителни и
заповедни производства, дела по Закона за защита от домашното насилие.

9. Организация на работата на деловодството, съдебните секретари
и призовкарите.

Администрацията на РС-Шумен се състои от 46 служители. Съгласно
Правилника за администрацията в съдилищата, в сила от 22.08.2017 г.,
съдебните служители са организирани в обща и специализирана
администрация. Общата администрация се състои от 4 служители – главен
счетоводител, двама системни администратори и съдебен администратор.

Специализираната администрация към датата на проверката е
организирана в служби: „Регистратура”, „Наказателно деловодство”,
„Гражданско деловодство”, „Архив”, „Съдебни секретар-протоколисти”,
Бюро “Съдимост”, „Връчване на призовки и съдебни книжа” и „Съдебно-
изпълнителна служба”. В тези служби работят общо 37 служители в това
число служител на длъжност „съдебен помощник“.

 В администрацията на Районен съд–Шумен е създадена организация за
разпределение на работата, задълженията и отговорностите, съобразно
действащите вътрешни правила, заповедите на административния
ръководител и индивидуалните длъжностни характеристики на служителите.

 В „Гражданско деловодство“ работят четирима деловодители. С оглед
оптимизиране на работата и равномерното натоварване на съдебните
служители, работата в  деловодствата на Районен съд-Шумен е организирана
като съдебните състави са разпределени между  деловодителите, съгласно
Заповед РД-13 № 90 от 16.02.2021 г. на зам. административния ръководител
на съда. На всеки от деловодителите са разпределени средно по три съдебни
състава за периода 2020-2021г.

С Разпореждане № 362 от 03.08.2021  г. на председателя на съда, на
двама съдебни деловодители е възложена дейността по случайното
разпределение на частните граждански дела.

В „Регистратура“ един деловодител приема и обработва входящата и
изходящата документация на съда, сканира документи, присъединява,
докладва делата за разпределение и др., извършва по заместване дейности,
свързани с архива на съда.



17

В „Архив“ един архивар приема и обработва входящата и изходящата
документация на съда по архивни дела, работи по архивните дела на съда и
по заместване изпълнява функции свързани с регистратурата на съда.

Съдебните секретар-протоколисти работят с един съдебен състав.
Съдебният помощник, съгласно Заповед РД-13 № 29 от 23.01.2020 г.

подпомага дежурния граждански съдия като преглежда ежедневно текущия
доклад за дежурен съдия и го докладва. С разпореждане през 2021 г. е
възложена и дейността по случайното разпределение на гражданските дела.

Съдебните секретар-протоколисти изготвят и предават в срок
протоколите от съдебните заседания.

На 14.08.2020г. в Районен съд - Шумен е въведена и е започнала работа
Единна информационна система на съдилищата. Нововъведената програма
работи паралелно с деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” на
“Информационно обслужване” АД – Варна.

Въведено е непрекъснато работно време в канцелариите, работещи с
граждани, което се спазва, като служителите се заместват.

Съобщения и призовки до страните се изпращат в кратки срокове. Със
заповед РД-13 № 22 от 06.01.2022 г. на зам. административния ръководител
съдия Григорова е наредено на службите „съдебно деловодство“ и „Връчване
на призовки и съдебни книжа“ да изпълняват стриктно определените им в
ПАС задължения, с оглед свеждане до минимум отлагането на дела поради
нередовно призоваване или несвоевременно уведомяване на страните.

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват незабавно или най-късно на следващия ден на съдиите и
разпорежданията им се изпълняват в срок. Считано от 10.07.2015 г.
документите се сканират и се прикачват към електронната папка на делото в
деловодната система на съда. Утвърдени от председателя на съда са
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен
пощенски адрес по реда на чл.42, ал4 и сл. от ГПК и др. вътрешни правила.

С цел магистратите да приключат делата в разумен срок, на служителите
в служба “Гражданско деловодство” на  РС-Шумен със Заповед РД-13 № 29
от 21.01.2021 г. е възложено ежемесечно да извършат проверка на делата,
които не са насрочени и да докладват причините за това на
административния ръководител на съда. Възложено е деловодителите на
шест месеца да извършат преглед на делата, които са спрени и да докладват
на съдията –докладчик, който преценява наличието на предпоставки за
тяхното възобновяване  и издаване на ИЛ или за прилагане на чл. 109 ПАС.
  На служителите в деловодството на  РС-Шумен със Заповед РД-13 № 25
от 06.01.2022 г. е възложено да извършат проверка за неприключили дела,
образувани преди 2017 г., да докладват причините за това на
административния ръководител, с цел магистратите да приключат делата в
разумен срок.
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На служба “съдебно деловодство” със Заповед РД-13 № 14 от
05.01.2022 г. е възложено да извършва ежемесечно проверка на делата, които
не са насрочени и да докладва на председателя на съда. На всеки 6 месеца
деловодителите да извършва преглед на спрените дела и да докладват на
съдията докладчик.

Постановените през 2020 г. и 2021 г. решения по разглежданите в РС-
Шумен дела се подреждат в публичен регистър по чл.235, ал.5 от ГПК.
Регистрите се съхраняват  в деловодството  и всички граждани имат право на
достъп до тях.

През 2020 г. и 2021 г. в определени периоди работата на съда преминава
в условия на пандемия и предприетите извънредни мерки. В периода на
въведеното извънредно положение и усложнената епидемична обстановка
през 2020г. във връзка с всички противоепидемиологични мерки, съдът е
работил с изнесена регистратура – на първия етаж в Съдебната палата,
възможно най-близо до централния вход. Предприети са всички възможни
мерки със заповед РД-13 № 191 от 14.05.2020 г., за да не се наруши ритъма на
съдебните заседания, наред с графици на заседанията и разпределение на
залите са изготвени и графици за работа в усложнената епидемиологична
обстановка на съдебните служители и магистрати. Със заповед РД-13 № 488
от 16.11.2020 г. е създадена организация на административната дейност,
свързана с приемане на книжа и работа с граждани на принципа на „едно
гише“.

На основание чл. 93, ал.1 ПАС периодично всяка календарна година  в
съда се извършва инвентаризация на делата: със Заповед № РД-13 №
6/05.01.2022 г. на Административния ръководител на РС–Шумен е
определена комисия, която да извърши инвентаризация на делата в съдебното
деловодство за предходната 2021 г.

От ръководството на РС-Шумен са предприети мерките за реализиране
на добро административно управление, включващо управлението на
човешките ресурси - запазване на практиката за непрекъснатост на
обслужването чрез плаващо ползване на времето за почивка, продължаване
на работата за пълна взаимозаменяемост, стимулиране на взаимопомощ и
екипна работа при натоварени ситуации, насърчаване на нравствеността в
колегиалните отношения, контрол за спазване на правилата на Етичния
кодекс на съдебните служители, измерване на удовлетвореността на
съдебните служители. Осъществяват се периодични срещи със съдебните
служители, на които се поставят за обсъждане и анализ текущи проблеми в
работата, причините за възникването им и начините за решаването им дават
много добри резултати.

10. Състояние и водене на деловодните книги и регистри.

Деловодни книги и регистри
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В Районен съд–Шумен, съгласно заповеди на административния
ръководител се водят регистри и книги, изискуеми съгласно Правилника за
администрацията в съдилищата. В съда се водят на електронен и/или хартиен
носител книги и регистри за календарната година, които се разпечатват
периодично, съгласно заповед на адм. ръководител. Деловодните книги и
регистри  в РС-Шумен се водят според изискванията на чл. 39 от ПАС на
електронен и на хартиен носител. Книгите се водят редовно, като се вписват
законоустановените реквизити.

Съдебният администратор извършва проверки в деловодството на съда,
книгите и регистрите, които се водят в съда.

Всяка година през януари месец комисия, назначена от председателя на
съда, извършва инвентаризация на делата в съдебното деловодството за
предходната година. Констатацията от проверката се отразява в протокол,
относно: начин на съхранение, наличността на делата в съдебното
деловодство, има ли изгубени или унищожени дела преди изтичане срока за
пазенето им и ако има какво е направено за възстановяването им, съставените
протоколи се представят на председателя на съда.

Служителите в гражданско деловодство при РС-Шумен ежемесечно
извършват проверка на делата, които не са насрочени и  докладват на
председателя съда, ако има такива. Деловодителите един път на шест месеца
преглеждат спрените дела и докладват на съдията – докладчик, който
преценява наличието на предпоставки за тяхното възобновяване.

При извършените проверки в РС-Шумен през 2020г. и 2021г. от
Окръжен съд-Шумен не са констатирани пропуски и нарушения в работата на
съдебните служители в деловодствата на съда, което е отразено в доклада на
проверяващия съд. Посочено е, че срочната книга се води редовно, вписват се
законоустановените реквизити, спазва се изискването секретар –
протоколистите да изписват причините за отлагане на делата, като не са
констатирани нарушения.

В гражданско деловодство на Районен съд -Шумен по чл. 39 от ПАС се
водят на електронен и хартиен носител следните книги и регистри:
1. Азбучен указател за образуваните граждански дела.
2. Описна книга.
3. Книга за открити заседания.
4.Книга за закрити разпоредителни заседания.
5. Регистър на съдебните решения.
6. Входящ регистър.
7. Изходящ регистър.
8. Книга за приемане и отказ от наследство.
9. Регистър на издадените изпълнителни листи в полза на съдебната власт.
10. Книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа.



20

Книгите и регистрите се водят на електронен и хартиен носител, с
изключение на книгата за получени и върнати призовки и др. съдебни книжа,
която е само на хартиен носител и книгата за закрити разпоредителни
заседания, която предвид обема си е само на електронен носител. На
служителя на длъжност деловодител - регистратура в Районен съд-Шумен е
възложено да  разпечатва книгите и регистрите в  края на всяка година, с
изключение на описната книга, която се разпечатва в края на всяка работна
седмица. Описната книга се предоставя ежемесечно на съдебния
администратор за проверка /Заповед РД-13-№ 180 от 27.05.2014г. на
председателя на РС-Шумен/, проверката се удостоверява с подпис.

Деловодните книги и регистри се приключват, подписват и подпечатват
с изтичане на календарната година от служителя, на който е възложено
оформянето им, от съдебния администратор и председателя на съда.

Книги и регистри за 2020г. и 2021г., предоставени за проверка:
1. Азбучен указател за образуваните граждански дела за 2020г. – 2

броя /САС "Съдебно деловодство" - стара деловодна система; ЕИСС - нова
деловодна система/.

2. Азбучен указател за образуваните граждански дела за 2021г. – 2броя
/САС "Съдебно деловодство" - старата деловодна система; ЕИСС - новата
деловодна система/.

3. Описна книга за 2020г. – 2броя /САС "Съдебно деловодство" - стара
деловодна система; ЕИСС - нова деловодна система/.

4. Описна книга за 2021г. – 2броя /САС "Съдебно деловодство" - стара
деловодна система; ЕИСС - нова деловодна система/.

5. Регистър на съдебните решения за 2020г. - 2броя /САС "Съдебно
деловодство" - стара деловодна система; ЕИСС - нова деловодна система/,
поради краткия срок, в който е въвеждана информация в ЕИСС за 2020г.
Регистъра на съдебни решения, книгата приемане/отказ от наследство,
Регистър ЗЗДН, Регистър на изготвени съобщения за прекратен граждански
брак.

6. Регистър на съдебните решения за 2021г. - 2броя /САС "Съдебно
деловодство" - стара деловодна система; ЕИСС - нова деловодна система/.

7. Входящ регистър за 2020г. – 3бр. /САС "Съдебно деловодство" -
стара деловодна система; ЕИСС - нова деловодна система/.

8. Входящ регистър за 2021г. – 3бр.. /САС "Съдебно деловодство" -
стара деловодна система; ЕИСС - нова деловодна система/ .

9. Изходящ регистър за 2020г.- 2бр../САС "Съдебно деловодство" -
стара деловодна система; ЕИСС - нова деловодна система/ .

10. Изходящ регистър за 2021г.- 2бр../САС "Съдебно деловодство" -
стара деловодна система; ЕИСС - нова деловодна система/ .

11. Книга за приемане и отказ от наследство 1бр., започната на
02.01.2020г., свършила на 30.12.2021г.
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12. Регистър на издадените изпълнителни листи в полза на съдебната
власт за 2020г. и 2021г. /САС "Съдебно деловодство" - стара деловодна
система/.

13. Регистър на издадените изпълнителни листи в полза на съдебната
власт за 2020г. ЕИСС - нова деловодна система

14. Регистър на издадените изпълнителни листи в полза на съдебната
власт за 2021г. ЕИСС - нова деловодна система.

15. Книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа –
3бр., както следва: 1-ва започната на 16.09.2019г. завършена на 27.07.2020г.;
2-ра, започната на 28.07.2020г, завършена на 19.05.2021г.; 3-та, започната на
20.05.2021г., завършена на 09.02.2022г .

16.Книга за открити заседания за 2020г. – 3бр.- 1-ва:, започната на
03.01.2020г., завършена на 06.07.2020г.; 2-ра, започната на 06.07.2020г.,
завършена на 30.11.2020 г., 3-та, започната на 01.12.2020г., завършена на
29.12.2020г.

17.Книга за открити заседания за 2021г. -3бр.- 1-ва, започната на
04.01.2021г., завършена на 01.06.2021г.; 2-ра, започната на 01.06.2021г.,
завършена на 26.10.2021г.; 3-та, започната та 25.10.2021г., завършена на
29.12.2021г.

При водене на книгите не се установяват съществени отклонения  с
оглед спазване разпоредбата на чл. 64 ЗСВ.

КОНСТАТАЦИИ:

Деловодните книги и регистри в Районен съд–Шумен се водят в голяма
степен в съответствие с изискванията на ПАС, за което съдебните служители
полагат нужните усилия. Повечето книги и регистри се водят на електронен и
на хартиен носител, и се поддържат в ред, водят се четливо и съдържат пълен
опис на делата. Отбелязва се и срочността на приключване на делото.
Ръководството на съда упражнява стриктно контрол, като извършваните
системни проверки се осъществяват периодично. Общото впечатление е за
отлична работа на съдебния администратор на съдебните служители и на
деловодителите, на които тази дейност е възложена.

11. Заповеди на административния ръководител по организацията
и дейността на съда. Поощрения и наказания на съдии и съдебни
служители

В проверявания период за организиране дейността на съда,
административният ръководител  е издал редица заповеди: на 11.10.2021г. са
влезли в сила, утвърдени от председателя на съда Правила за
разпределението и разглеждането на съдебните дела в РС-Шумен, приети от
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Общото събрание на съдиите; със Заповед РД-13 № 179 от 08.04.2020 г.,
Заповед РД-13 № 487 от 16.11.2020 г., Заповед РД-13 № 43 от 25.01.2021 г.,
образуването на гражданските дела в съда, определянето на вида им и
съдията докладчик, съобразно принципа на случайния избор е възложено на
зам. административния ръководител съдия Ростислава Георгиев; Заповед РД-
13 № 29 от 21.01.2021 г. за ежемесечно извършване проверка на делата, които
не са насрочени и на спрените дела, да се докладват причините за това на
административния ръководител на съда; Заповед РД-13 № 29 от 23.01.2020 г.
съдебният помощник да подпомага дежурния граждански съдия като
преглежда ежедневно текущия доклад за дежурен съдия и го докладва.

Във връзка с Решение по Протокол № 15/12.05.2020 г. на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 80, ал. 1 от ЗСВ, с оглед
мерките във връзка с епидемичната обстановка в страната са издадени  от
административния ръководител на РС-Шумен следните организационни
заповеди:

- Заповед № РД-13-157 от 10.03.2020 г., издадена на основание чл. 80,
ал.1т.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение на ВСС по
Протокол от 10.03.2020г. на Съдийската колегия на ВСС, по повод
потвърдените случаи в страната на СОVID-19 и предприемане на
превантивни мерки срещу разпространението на коронавирусна инфекция, и
Заповед РД-13 № 166 от 16.03.2020 г., с които се преустановява
разглеждането на дела в открито съдебно заседание, с изключение на
неотложните съдебни производства, изискващи незабавно - бързо
произнасяне. Със следващи заповеди на административния ръководител на
РС-Шумен се разпорежда да не се провеждат открити съдебни заседания,
делата да се отлагат поради заболяване или поставяне под карантина на
страните или процесуалните им представители, и да се провеждат
дистанционно при възможност.

- Заповед РД-13 № 179 от 08.04.2020 г.  е разпоредено образуването и
разпределението на делата да се извършва от зам. административния
ръководител при спазване на ограниченията, съгласно Заповед РД-13 № 166
от 16.03.2020 г.

- Заповед РД-13 № 191 от 14.05.2020 г.  - е разпоредено делата  да се
насрочват в графици през по-големи времеви интервали, както и да се
провеждат заседания чрез видеоконферентна връзка.

-  Заповед РД-13 № 386 от 11.09.2020 г. - считано от 01.09.2020 г. в РС-
Шумен е създаден и се попълва ежемесечно Електронен регистър на
отложените по обективни причини дела, като съдебният администратор
изпраща справки ежемесечно на СК на ВСС.

- Заповед РД-13 № 412 от 01.09.2021 г., допълнена със заповед РД-13 №
530 от 17.11.2021 г., относно организиране провеждането на
противоепидемични мерки в работните помещения на РС-Шумен в
Съдебната палата, както и тези находящи се на ул. “Съединение“ № 107, ет.2,
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разпоредено е делата  да се насрочват през по-големи интервали, както и да
се провеждат заседания чрез видеоконферентна връзка.

През проверявания период 2020 г. – 2021 г. няма направени поощрения
и наложени дисциплинарни мерки или дисциплинарни наказания на съдии.
Няма наложени наказания на служители през проверявания период. През
2020г. и   2021г.съдиите не са поощрявани по смисъла на чл. 303 ЗСВ.

12. Повишаване на правната подготовка и квалификация на
съдиите и съдебните служители.

Предвид обявеното извънредно положение в страната и
епидемиологичната обстановка през цялата 2020 г. не са организирани и
провеждани  присъствени обучения за повишаване на правната подготовка и
квалификация на съдиите и съдебните служители от РС-Шумен, както и
същите не са взели участия в такива. Независимо от това, през 2020 г. и през
2021 г. съдиите и съдебните служители в Районен съд-Шумен  са използвали
възможности за обучение и повишаване на своята професионална
квалификация и умения чрез участие в различни семинари и форуми с
дистанционна форма на обучение, както следва:

Съдия Валентина Тонева е взела участие в електронни дистанционни
обучения както следва : „Наказателно правни аспекти на домашното
насилие“, електронно дистанционно обучение 2020г. ;- „Разпоредително
заседание по НПК“ електронно дистанционно обучение 2020г. -
„Практически проблеми и дискусионни въпроси в производството за
възстановяване на запазена част от наследство“ електронно дистанционно
обучение 2020г.;

Съдия Людмила Добрева Григорова – заместник председател е
участвала през 2021г.  в семинар „Преодоляване на отчуждението: подкрепа
на деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия“ - гр.
Варна, к.к. Албена

Съдия Ростислава Георгиева, съдия Диана Георгиева, съдия Надежда
Кирилова, съдебен деловодител Лидия Петрова са взели участие в
регионално обучение „Измененията в ЗААН от 2020г. в сила от 23.12.2021г.“
в гр. Търговище

Съдебните деловодители С     С        и Г      С      са взели
участие в обучение на НИП „Работа с ЕИСС“ в гр. Варна

Съдия Людмила Григорова – заместник председател и Мирослав
Марков –председател са участвали в обучение“ Работа с ЕИСС“ - гр. Варна

Съдия Емилиян Ангелов е участвал в обучение “Въвеждане във
френската правосъдна система“, проведено в гр. Париж, Р.Франция

Съдия Людмила Добрева Григорова – Митева – заместник председател е
участвала в организирана обмяна на опит в гр. Прага, Р. Чехия
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Съдия Валентина Тонева е взела участие в електронни дистанционни
обучения както следва :-„Някои проблеми при определяне на обезщетение за
неимуществени вреди от обида и клевета – практика по граждански дела на
ВСК и ЕСПЧ“ - електронно дистанционно обучение 2021г.;- „Домашно
насилие в гражданско правен контекст. Психологични аспекти“ електронно
дистанционно обучение 2021г.

13. Информация за взаимодействие между административния
ръководител и Общото събрание на съдиите в Районен съд– Шумен

За периода 2020г. - 2021г. са проведени 7 Общи събрания в РС-Шумен
както следва:

- Общо събрание на съдиите при Шуменски районен съд, проведено на
27.01.2020 г.  с дневен ред:  1.Във връзка с измененията в ГПК /ДВ бр.100 от
20.12.2019 год./, в сила от 27.12.2019 год. и постъпили множество молби от
заявители по образувани заповедни производства с искане за отмяна на
дадени указания за предявяване на иск по смисъла на чл.415 от ГПК,
издаване на изпълнителен лист и връщане на довнесената държавна такса в
хода на вече образувано исково производство и с цел уеднаквяване
практиката по разглеждане на посочените молби да бъде взето решение кой
съд – заповедния или исковия следва да разгледа молбата и се произнесе по
направените в нея искания. 2. При отсъствие на съответния съдия-докладчик
за продължително време /повече от седем дни, считано от датата на
постъпване на молбата/, следва ли така постъпилите молби да се докладват
на дежурен съдия.

- Общото събрание на 02.07.2021г. с дневен ред, съдържащ една точка:
Изслушване на кандидати за длъжността „административен ръководител-
председател на районен съд Шумен“.

- Общо събрание на 09.09.2021г. с дневен ред : 1. Приемане на
вътрешни правила за организацията на дейността на Общото събрание на
Районен съд –Шумен, на основание чл.79, ал.2, т.8 от ЗСВ. ; 2.Предложение
от административния ръководител-председател на Районен съд – Шумен на
кандидатура за зам. административен ръководител-зам. председател на
Районен съд – Шумен, за основание чл.79, ал.2, т.3 от ЗСВ.; 3.Изслушване на
предложения кандидат за зам. административен ръководител.; 4.Становище
на ОС на РС-Шумен, във връзка с предложението на административния
ръководител-председател на Районен съд –Шумен на кандидат за зам.
административен ръководител-зам. председател на Районен съд – Шумен.
5.Обсъждане и приемане на правила за определяне на натовареността на
председателя на съда, на неговите заместници, на председателите на
отделения, на съдиите от районния съд, които са натоварени с
осъществяването на организационни функции, както и в случай на
предписание на здравните органи, на основание чл.79, ал.2, т.9 от ЗСВ.;
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6.Избор на резервен член на КПЕ в РС-Шумен, във връзка с чл.8 от
Правилата за организацията и дейността на комисиите по професионална
етика в съдилищата.; 7.Определяне броя и съставите на отделенията, както и
тяхната специализация по материя, на основание чл.79, ал.2, т.4 от ЗСВ,
считано от 01.10.2021г.; 8.Обсъждане разпределението на районните съдии в
отделенията.; 9.Други.

- Общо събрание на 24.09.2021г. с дневен ред: 1.Разпределение на
съдиите по отделения, на основание чл.80, ал.1, т.5 от ЗСВ, предвид приетото
решение на ОС от 09.09.2021г. за броя и съставите на отделенията, считано
от 01.10.2021г. /проект за решение е публикуван на вътрешната мрежа на
съда в папка „общи събрания“/.; 2.Разпределение по съдебни състави и на
съдебните състави по отделения. /проект за решение е публикуван на
вътрешната мрежа на съда в папка „общи събрания“/.; 3.Становище по писмо
на ВСС с изх.№1714 от 16.09.2021г., относно списъци на т.н. „актове с
ограничен достъп“. /писмото е публикувано на вътрешната мрежа на съда в
папка „ВСС“/; 4. Други.

- Общо събрание на 05.10.2021г. с дневен ред: 1.Приемане на вътрешни
правила за разпределение и разглеждане на съдебните дела в Районен съд –
Шумен. /проектът е публикуван на вътрешната мрежа на съда в папка „общи
събрания“/; 2.Други.

- Общо събрание на 30.11.2021г., с дневен ред: 1.Встъпване в длъжност
на заместник-председател на Районен съд–Шумен.; 2.Определяне на
председатели на отделения в Районен съд–Шумен.; 3.Обсъждане на
допълване на Вътрешните правила за разпределение и разглеждане на
съдебните дела в Районен съд–Шумен, относно разпределение при разделяне
и обединяване на дела.; 4.Обсъждане на ЕИСС, във връзка с процесуалните
действия и актове на съда в електронна форма.; 5.Други.

- Общо събрание на 16.12.2021г. с дневен ред: 1. Преразпределение
броя на съставите на отделенията, както и тяхната специализация по материя,
на основание чл.79, ал.2, т.4 от ЗСВ, считано от 01.01.2022 г.;2. Обсъждане
разпределението на районните съдии в отделенията.;3. Други.

14. Резултати от извършени предишни проверки на дейността на
Районен съд - Шумен

В Районен съд-Шумен са извършени проверки от Окръжен съд Шумен
както следва:

На 26.01.2021г. в изпълнение на Заповед РД-07 № 171/29.12.2020г. на
председателя на Окръжен съд Шумен е извършена и ревизия на гражданско
отделение за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. Дадени са следните
препоръки: Вземане на мерки за спазване на установените в закона срокове,
специалния ред за разглеждане на бързите производства/стриктно спазване
разпоредбите на чл.315, ал.2 и чл.316 от ГПК при посочване на деня, в който ще
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се обяви решението по делата по глава XXV от ГПК/, точно приложение на
процесуалните норми в това число и чл.15, ал.1 от ЗЗДН, като решенията по
Закона за защита от домашно насилие следва да се обявяват в съдебно
заседание ведно с мотивите и горното да се отразява надлежно в протокола,
изготвен в съдебно заседание, надлежната подготовка за съдебно заседание с
оглед избягване на отмяна на определенията за приключване на съдебното
дирене. Спазване на срочност при изписване на съдебните актове.

На 24.01.2022г. в изпълнение на Заповед № РД-07 № 130/31.12.2021г. на
председателя на Окръжен съд-Шумен е извършена и ревизия на работата на
гражданското отделение при РС Шумен за периода от 01.01.2021г. до
31.12.2021г. Дадени препоръки: Вземане на мерки за спазване на установените в
закона срокове, точно приложение на процесуалните норми/в това число чл. 15,
ал.1 от като решенията по Закона за защита от домашно насилие следва да се
обявяват в съдебно заседание ведно с мотивите и горното да се отразява
надлежно в протокола, изготвен в съдебно заседание/ както и разпоредбата на
чл. 204, ал. 3 от ГПК, при оглед на веществени доказателства /аудио или видео
записи/, изискваща отразяване в протокола от съдебно заседание констатациите
от огледа/, надлежна подготовка за съдебно заседание с оглед, избягване на
отмяна на определенията за приключване на съдебното дирене. Спазване
срочност при изписване на съдебните актове. Изготвяне и прилагане към делото
на всички актове и протоколи през ЕИСС, които следва да бъдат саморъчно
подписани в приложените документи на хартиен носител.

През проверявания период  2020г. и 2021г. в РС-Шумен не са били
извършвани комплексни планови проверки по граждански дела от
Инспектората към ВСС. Проверка на РС-Шумен от ИВСС по граждански
дела е извършена през 2014 г.

ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

В съда в проверявания двугодишен период са постъпили и разгледани
следния брой дела общо и по съдии:

Граждански дела по общ исков ред и ЧГД за 2020 г.

Брой разпределени дела, общ брой дела за разглеждане и брой решени дела за всеки
съдия за 2020 г.

в т.ч. от свършените
дела:

№

СЪДИЯ
/име, презиме,

фамилия/

общо
разпределени

дела
общо дела за
разглеждане

общо
свършени

дела

решени
по

същество прекратени
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  За всичко дела 2985 3522 3004 2490 514

1
Валентина Л.
Тонева 252 291 254 203 51

2
Диана К.
Георгиева 145 147 145 126 19

3
Димитър П.
Димитров 342 411 363 301 62

4
Жанет М.
Христова 329 411 345 266 79

5 Зара Е. Иванова 127 129 124 102 22

6
Калин Г.
Колешански 366 439 349 302 47

7
Красимир М.
Кръстев 140 140 136 117 19

8
Людмила Д.
Григорова 336 428 358 297 61

9
Мирослав Ц.
Марков 349 419 338 264 74

10
Надежда Д.
Кирилова 141 141 139 127 12

11
Пламена К.
Недялкова 146 147 142 118 24

12
Ростислава Я.
Георгиева 246 287 241 208 33

13
Теодора Р.
Йорданова 66 132 70 59 11

Граждански дела по общ исков ред и ЧГД 2020г.

Брой разпределени дела, общ брой дела за разглеждане и брой решени дела за всеки съдия за
2021 г.

в т.ч. от свършените
дела:

№

СЪДИЯ
/име, презиме,

фамилия/

общо
разпределени

дела
общо дела за
разглеждане

общо
свършени

дела
решени по
същество

прекратени

  За всичко дела 3427 3887 3465 2868 597

1
Валентина Л.
Тонева 210 244 209 165 44

2
Диана Кирилова
Георгиева 116 116 116 97 19

3
Димитър Петков
Димитров 422 475 431 364 67

4
Емилиян К.
Ангелов 17 17 17 16 1

5
Жанет Марчева
Христова 384 444 397 321 76

6 Зара Е. Иванова 0 3 3 2 1

7
Калин Георгиев
Колешански 362 447 388 311 77
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8
Красимир М.
Кръстев 82 84 84 73 11

9

Людмила
Григорова-
Митева 371 437 382 314 68

10
Мирослав Ц.
Марков 268 348 301 246 55

11
Надежда Д.
Кирилова 203 203 179 163 16

12
Петина К.
Николова 175 175 144 124 20

13
Пламена Колева
Недялкова 229 232 208 175 33

14

Ростислава
Янкова
Георгиева 218 269 246 195 51

15

Теодора
Йорданова-
Момова 370 393 360 302 58

1. Граждански дела, образувани преди 01.01.2020 г. и
неприключени към датата на проверката 19.05.2022 г. /без спрените към
момента производства/, съгласно предоставена справка от РС-Шумен:

През проверявания период са положени усилия от магистратите и броят
на делата, образувани преди 2019 год., е намален. Стремежът на съдиите е да
се намали изобщо броя на  неприключилите дела. Със заповед на заместник
административния ръководител РД-13 № 25 от 06.01.2022 г. е разпоредено
всички деловодители да извършат проверка за неприключили дела,
образувани преди 2017 г., с цел магистратите да приключат делата в разумен
срок. Видно е, че са положени усилия и такива дела не са налични към
момента на проверката, освен едно.

Справка за граждански  дела, образувани преди 01.01.2020 г. и
неприключили към 26.04.2022 г.

№

Вид Номер/
Година

Съдия-
докладчик Предмет Образува

но

Дата на
акта за

насрочван
е в първо

о.с.з./
чл. 140

ГПК

Дата на
оставяне
на И.М -
БД

Дата на
насрочено

с.з

Дата на
спиране

на делото

Съдебен
акт-
номер
и дата

1

Гр.
дело

3462/
2019

Валентина
Л. Тонева

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 21.01.2020

07.04.2020
28.05.2020
24.09.2020
28.06.2022

14.09.2020

2 Гр. 3631/ Валентина 701 6.12.2019 21.01.2020 07.04.2020 14.09.2020
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 дело 2019 Л. Тонева Искове за
трудово

възнаграж
дение

28.05.2020
24.09.2020
28.06.2022

3

Гр.
дело

3737/
2019

Валентина
Л. Тонева

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

11.12.2019 27.01.2020

07.04.2020
28.05.2020
24.09.2020
28.06.2022

14.09.2020

4

Гр.
дело

3467
/2019

Жанет М.
Христова

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 08.01.2020

10.03.2020
02.06.2020
28.07.2020
17.11.2020
14.06.2022

08.09.2020

5

Гр.
дело

3468/
2019

Жанет М.
Христова

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 07.01.2020

10.03.2020
02.06.2020
28.07.2020
17.11.2020
28.06.2022

08.09.2020

6

Гр.
дело

3478/
2019

Жанет М.
Христова

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 08.01.2020

17.03.2020
16.06.2020
08.09.2020
14.06.2022

08.09.2020

7

Гр.
дело

3482/
2019

Жанет М.
Христова

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 08.01.2020

17.03.2020
16.06.2020
08.09.2020
28.06.2022

08.09.2020

8

Гр.
дело

3488/
2019

Жанет М.
Христова

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 08.01.2020

17.03.2020
16.06.2020
08.09.2020
28.06.2022

08.09.2020

9

Гр.
дело

3497/
2019

Жанет М.
Христова

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 07.01.2020

10.03.2020
02.06.2020
28.07.2020
17.11.2020
14.07.2022

08.09.2020

10

Гр.
дело

3735/
2019

Жанет М.
Христова

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

11.12.2019 23.01.2020

28.04.2020
28.07.2020
17.11.2020
28.06.2022

08.09.2020

11

Гр.
дело

3741/
2019

Жанет М.
Христова

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

11.12.2019 23.01.2020

28.04.2020
28.07.2020
17.11.2020
28.06.2022

08.09.2020

12

Гр.
дело

464/
2019

Калин Г.
Колешански

501
Делба 13.2.2019 01.07.2019

15.02.20
19
10.05.20
19

02.09.2019
02.12.2019
09.10.2020
07.02.2022
16.05.2022

10.02.2020
18.01.2021

13 Гр.
дело

1368/
2019

Калин Г.
Колешански

501
Делба 14.5.2019 05.11.2019

14.05.20
19
01.07.20

16.12.2019
09.03.2020
11.05.2020

Р №
260230/
02.12.20
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19 17.08.2020
13.06.2022

20
-
допускан
е на
делба-
обжалва
но

14

Гр.
дело

3465/
2019

Калин Г.
Колешански

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 20.01.2020

30.03.2020
29.06.2020
27.06.2022

08.09.2020

15

Гр.
дело

3477/
2019

Калин Г.
Колешански

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 17.01.2020

30.03.2020
29.06.2020
27.06.2022

09.09.2020

16

Гр.
дело

3485/
2019

Калин Г.
Колешански

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 18.06.2020 20.01.20
20

12.10.2020
04.07.2022

25.01.2021

17

Гр.
дело

3494/
2019

Калин Г.
Колешански

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 20.01.2020

30.03.202
29.06.2020
09.11.2020
27.06.2022

09.09.2020

18

Гр.
дело

3496/
2019

Калин Г.
Колешански

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 20.01.2020

30.03.202
29.06.2020
09.11.2020
27.06.2022

09.09.2020

19

Гр.
дело

3738/
2019

Калин Г.
Колешански

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

11.12.2019 27.01.2020

30.03.202
29.06.2020
09.11.2020
13.06.2022

09.09.2020

20

Гр.
дело

4359/
2011

Людмила Д.
Григорова

500
Делба 18.11.2011 02.04.2012

22.11.20
11
25.01.20
12
13.02.20
12
23.04.20
12
06.06.20
12

30.05.2012
01.02.2017
15.03.2017
08.05.2019
11.09.2019
18.03.2020
20.05.2020
09.09.2020
25.11.2020
17.02.2021
14.04.2021
23.06.2021
06.10.2021
15.12.2021
23.02.2022
25.05.2022

24.09.2012 Р№
470/19.0
7.2017 г.
По
допускан
е на
делба

21

Гр.
дело

3502/
2019

Мирослав
Ц. Марков

501
Делба 22.11.2019 14.01.2020

28.11.20
19
12.04.20
22

02.07.2020
09.02.2021
29.06.2021
22.02.2022
10.05.2022

Р№0629
8/01.06.2
021 г.
По
допускан
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е на
делба

22

Гр.
дело

3464/
2019

Мирослав
Ц. Марков

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 24.01.2020 12.04.20
22

21.04.2020
06.10.2020

02.09.2020

23

Гр.
дело

3474/
2019

Мирослав
Ц. Марков

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 24.01.2020 12.04.20
22

21.04.2020
06.10.2020

02.09.2020

24
Гр.
дело 3479/

2019
Мирослав
Ц. Марков

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 23.01.2020 12.04.20
22

21.04.2020
06.10.2020

02.09.2020

25

Гр.
дело

3487/
2019

Мирослав
Ц. Марков

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 23.01.2020 12.04.20
22

21.04.2020
06.10.2020

02.09.2020

26 Гр.
дело 3495/

2019
Мирослав
Ц. Марков

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 23.01.2020 12.04.20
22

21.04.2020
06.10.2020

02.09.2020

27 Гр.
дело 3632

/2019
Мирослав
Ц. Марков

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

6.12.2019 23.01.2020 12.04.20
22

21.04.2020
06.10.2020

02.09.2020

28 Гр.
дело

2913/
2018

Петина К.
Николова

214
Чл. 124

ГПК
11.10.2018 22.11.2019

15.10.20
18
02.04.20
19
04.08.20
21

13.05.2022

29 Гр.
дело

1843/
2018

Ростислава
Я.
Георгиева

104
Чл. 127

СК
22.6.2018 01.08.2018

26.06.20
18
13.07.20
18

11.09.2018
05.02.2020
17.07.2020
11.09.2020
11.11.2020
27.01.2021
16.06.2021
24.11.2021
12.01.2022
30.03.2022
29.04.2022

10.09.2018

30 Гр.
дело 3466/

2019

Ростислава
Я.
Георгиева

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 10.01.2020

18.03.2020
13.05.2020
15.07.2020
07.10.2020
08.06.2022

28.09.2020

31 Гр.
дело 3473/

2019

Ростислава
Я.
Георгиева

701
Искове за
трудово

21.11.2019 10.01.2020
18.03.2020
13.05.2020
15.07.2020

28.09.2020
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възнаграж
дение

07.10.2020
08.06.2022

32 Гр.
дело 3475

/2019

Ростислава
Я.
Георгиева

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 09.01.2020

18.03.2020
13.05.2020
15.07.2020
07.10.2020
08.06.2022

28.09.2020

33 Гр.
дело 3486

/2019

Ростислава
Я.
Георгиева

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

21.11.2019 09.01.2020

18.03.2020
13.05.2020
15.07.2020
07.10.2020
08.06.2022

28.09.2020

34 Гр.
дело 3740/

2019

Ростислава
Я.
Георгиева

701
Искове за
трудово

възнаграж
дение

11.12.2019 27.01.2020

25.03.2020
13.05.2020
15.07.2020
07.10.2020
08.06.2022

28.09.2020

Брой дела по съдии:
1. ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА         3 дела
2. ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА 8 дела
3. КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ 8 дела
4 ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА 1 дела
5. МИРОСЛАВ Ц. МАРКОВ 7 дела
6. ПЕТИНА К. НИКОЛОВА 1 дела
7. РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА 6 дела

Общо           34 дела
От предоставената от РС - Шумен справка се установява, че броят на

делата, образувани преди 01.01.2020 г. и неприключили не е прекалено голям
– 34 дела. Едно от делата е със значителен общ период, образувано е през
2011г., но производството е делбено и усложнено, поради голям брой
съделители и назначени съдебни експертизи. Две от делата са образувани
през 2018 г., останалите са образувани през 2019 г., повечето от тях са
образувани в един и същи период по искове за трудово възнаграждение
срещу ОД на МВР-Шумен.

Проверени производства по гр. дела, образувани преди 01.01.2020 г.
и неприключили към момента на проверката или просрочени в РС-
Шумен:

Гр. дело № 1368 / 2019 год. е образувано на 14.05.2019 год. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл. 34 ЗС, вр. чл. 341 ГПК –
иск за делба с един ищец и един ответник. Делото е разпределено от съдия
Ростислава Георгиева на 14.05.2019 год. автоматично между всички съдии,
разглеждащи гр. дела и за докладчик е определен съдия Калин Колешански.

След отстраняване на нередовности е постановено разпореждане по
чл.131  ГПК на 22.05.2019  год.  Връчен е препис от ИМ ведно с
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разпореждането по чл.131 ГПК на ответника на 29.05.2019 год. и на
28.06.2019 год. е постъпил писмен отговор на ИМ, с който е предявен
инцидентен установителен иск, оставен БД за отстраняване на нередовности
с разпореждане от 01.07.2019 год. След отстраняване на нередовностите с
определение от 24.07.2019 год. е разпоредено размяна на книжата по чл.131
ГПК по предявения инцидентен установителен иск. Писмен отговор от
ответника по този иск е постъпил на 30.09.2019 год.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 05.11.2019 год., с което
съдът е допуснал представените писмени доказателства. Допуснал е СТЕ и
гласни доказателствени средства. Делото е насрочено в о.с.з. на 16.12.2019
год. Със същото определение съдът е съобщил на страните проект за доклад
по делото и е разпределил доказателствената тежест.

Проведени са четири съдебни заседания, както следва: на 16.12.2019
год., 09.03.2020 год., 11.05.2020 год. е пренасрочено за 17.08.2020 год. и на
30.11.2020 год., когато е даден ход по същество.

С решение от 02.12.2020 год. съдът е допуснал делба между страните
по делото при равни квоти. Изпратени са съобщения до страните незабавно и
са връчени на 14.12.2020 год.

С решение от 26.04.2021 год. по ВГД № 30 / 2021 год. състав на ОС –
Шумен е потвърдил решението в частта, с която е допусната делбата и е
отменил и изменил решението в частта относно предявения инцидентен
установителен иск.

С определение от 14.03.2022 год. по гр. дело № 3454 / 2021 год. ВКС, 2-
ро ГО не е допуснал до касационно обжалване постановеното въззивно
решение.

Делото се е върнало в РС – Шумен на 29.03.2022 год.
С разпореждане от 30.03.2022 год. РС – Шумен е насрочил делото в

о.с.з. на 13.06.2022 год. по втора фаза на делбата.

Гр. дело № 4359 / 2011 год. е образувано на 18.11.2011 год. по
постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл.34 ЗС, вр.чл.341 и сл.
ГПК – иск за делба между трима ищци и тридесет и седем ответници. Делото
е разпределено от съдия Ростислава Георгиева на 18.11.2019 год.
автоматично между всички съдии, разглеждащи гр. дела и за докладчик е
определена съдия Л.Григорова.

След отстраняване на нередовности е постановено разпореждане по
чл.131 ГПК на 27.12.2011 год. Преписи от ИМ и приложенията към нея са
изпратени на 72 – ма ответници по делото.

След приключване на фазата по размяна на книжа с определение по
чл.140 ГПК от 02.04.2012 год. съдът е допуснал писмените доказателства.
Насрочил е делото в о.с.з. за 30.05.2012 год., когато не е даден ход и същото е
отложено за 11.07.2012 год.
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С разпореждане от 06.06.2012 год. съдът е оставил ИМ без движение с
указание ищците да предявят искът си за делба и срещу наследниците на
починал преди образуването на делото ответник.

С определение от 24.09.2012 год. съдът е спрял производството по
делото на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване с влязло в сила
съдебно решение на гр.дело № 497 / 2012 год. на РС – Шумен, образувано
след отделяне от настоящото производство на материалите, касаещи
предявен насрещен иск по чл.33, ал.2 ЗС. Извършвани се периодични справки
от 27.12.2012 год. до 16.05.2016 год. относно приключването на
преюдициалния спор.

С определение от 25.07.2016 год. на основание чл.230, ал.1 ГПК РС –
Шумен е възобновил производството по гр.дело № 4359 / 2011 год. поради
приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.дело № 497 / 2012 год. по
описа на същия съд и е насрочил разглеждането на възобновеното дело в
о.с.з. на 19.10.2016 год., когато е даден ход на делото и са изслушани явилите
се страни. Съдът е приел доказателства и делото е отложено за 07.12.2016
год., когато  отново е отложено за 01.02.2017 год. за събиране на
доказателства. Събрани са писмени доказателства и делото е отложено за
15.03.2017 год., когато съдът е дал ход по същество.

С определение от 04.04.2017 год. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество. Допуснал е СТЕ и е насрочил о.с.з. за
07.06.2017 год., когато е даден ход на делото. Изслушано е заключението по
СТЕ, което е прието и е възложена допълнителна задача на вещото лице.
Делото е отложено за 05.07.2017 год., когато е прието допълнителното
заключение по СТЕ и съдът е дал ход по същество.

С решение от 19.07.2017 год. съдът е допуснал делбата на процесните
имоти между съответните страни при съответните квоти.

С решение от 16.02.2018 год. по ВГД № 302 / 2017 год. ОС – Шумен е
потвърдил решението на първоинстанционния съд в обжалваната част.

С определение от 22.02.2019 год. по гр.дело № 2852 / 2018 год. ВКС, 2-
ро ГО не е допуснал до касационно обжалване въззивното решение от
16.02.2018 год. на ОС – Шумен.

Гр. дело № 4359 / 2011 год. е върнато в РС – Шумен на 28.02.2019 год.
и с разпореждане от 01.03.2019 год. съдията докладчик е насрочил първото
о.с.з. на втора фаза на делбата за 08.05.2019 год., когато е даден ход на
делото. Допусната е СТЕ. Открито е производство по сметки по искане на
съделители и делото е отложено за 26.06.2019 год. На посочената дата в с.з. е
даден ход на делото. Изслушани са явилите се страни и делото е отложено за
внасяне на останалата част от определения депозит по допуснатата СТЕ за
11.09.2019 год. Изрично част от съделителите са предупредени, че при
невнасяне на депозита в определения от съда срок, делото ще бъде внесено в
архив до внасяне на депозита. Заключението по СТЕ е депозирано на
03.09.2019 год.
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В с.з. на 11.09.2019 год. съдът е дал ход на делото. Приел е изготвеното
заключение по СТЕ и е допуснал допълнителна СТЕ. Делото е отложено за
13.11.2019 год. С определение от 18.10.2019 год. съдът е назначил второ вещо
лице, което да отговори на една част от допълнителните задачи.

В с.з. на 13.11.2019 год. съдът е дал ход на делото, но поради
неизготвяне на допълнителната СТЕ по искане на едно от вещите лица делото
е отложено за 05.02.2020 год. по същата причина съдебното заседание от
05.02.2020 год. е отложено за 18.03.2020 год., когато е пренасрочено за
20.05.2020 год. поради въведеното извънредно положение в страната.

В с.з. на 20.05.2020 год. не е даден ход на делото поради нередовно
призоваване на част от съделителите и с.з. е отложено за 09.09.2020 год.,
когато е даден ход на делото. Прието е заключението по допълнителната СТЕ
и по искане на съделител е допусната нова допълнителна СТЕ. Делото е
отложено за 25.11.2020 год. Допълнителната СТЕ е депозирана на 17.11.2020
год.

В с.з. на 25.11.2020 год. е даден ход на делото. Оспорена е част от
допълнителната СТЕ и съдът е дал възможност на оспорилия заключението
да конкретизира въпросите в оспорената част от експертното заключение.
Делото е отложено за 17.02.2021 год.

В периода 19.01.2021 год. до 01.02.2021 год. са постъпили молби от три
определени последователно вещи лица за освобождаването им по изготвяне
на допълнителната СТЕ. От последното вещо лице на 08.02.2021 год. е
постъпила молба за даване на възможност за изготвяне на експертизата.

В с.з. на 17.02.2021 год. съдът е дал ход на делото и с оглед молбата на
последното вещо лица, съдебното заседание е отложено за 14.04.2021 год.,
когато е даден ход на делото. Изслушана е допълнителната СТЕ и същата е
приета. Допусната е нова допълнителна СТЕ и делото е отложено за
23.06.2021 год., когато е даден ход на делото. Приети са експертни
заключения. Страните са заявили, че желаят да им бъде дадена възможност да
се спогодят и съдът е отложил съдебното заседание за 06.10.2021 год.

В с.з. на горепосочената дата съдът е дал ход на делото. Страните са
поискали допълнително време за оформяне на спогодбата, която искат да
сключат. С оглед това изявление съдът е отложил делото за 15.12.2021 год.,
когато е даден ход на делото. Страните са направили изявление, че не са
постигнали съгласие по параметрите на спогодбата.

От четири физически лица и едно юридическо лице са постъпили
молби по чл.225 ГПК за конституирането им като главни страни в
производството. Съдът е оставил без движение така депозираните молби и е
дал указания за отстраняване на нередовности в тях. Делото е отложено за
23.02.2022 год., когато е даден ход на делото. Върната е молбата с правно
основание чл.225 ГПК на ЮЛ, а с определения от 12.01.2022 год. и 02.02.2022
год., постановени в з.с.з., съдът е отхвърлил молбите по чл.225 ГПК на
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четирите физически лица, като две от тях са обжалвали определението от
12.01.2022 год.

Делото е отложено за разглеждане на 25.05.2022 год.

КОНСТАТАЦИИ:

Съгласно предоставената справка от съда, образуваните преди
01.01.2020 г. и неприключени гражданските дела са общо 34 броя. Повечето
дела в РС-Шумен, образувани преди 01.01.2020 г. и неприключени към датата
на проверката, са образувани през 2019 г. по искове срещу ОД на МВР-
Шумен, с правно основание чл. 178 и чл.187 от ЗМВР и чл. 86 ЗЗД, за
изплащане на ищците на сума, представляваща дължимо допълнително
възнаграждение за положен извънреден труд. Малък брой от делата – 4 броя,
включително от 2011 г., са делбени производства, които се отличават с
известна правна сложност.

Повечето от горните дела, към датата на изготвяне на настоящия акт са
насрочени или решени.

В Районен съд - Шумен са предприети мерки и е създадена
организация за контрол по движението и приключването на делата в разумен
срок. През проверявания период са положени усилия от съдиите и броят на
делата, образувани преди 2020 год. е намален, като повечето са решени.
Стремежът на съдиите е да се намали броят на неприключилите дела в края
на годината. Със заповед на заместник административния ръководител РД-
13№ 25 от 06.01.2022 г. е разпоредено всички деловодители да извършат
проверка за неприключили дела, образувани преди 2017 г., с цел
магистратите да приключат делата в разумен срок. Резултатът от положените
усилия е виден, като такива дела към момента не са налични, освен гр. дело
№ 4359/2011 г.

Проверените от ИВСС дела са с фактическа и правна сложност.
Делата са образувани и разпределени веднага. Проверката по редовност на
исковите молби и допустимост на предявените искове е извършена
своевременно и делата са насрочвани в кратки срокове.

Конкретните причините за продължителността на производствата по
делата са различни, предимно обективни и комплексни.

Провереното гр. дело № 4359 / 2011 год., на доклад на съдия
Григорова,  е образувано на 18.11.2011 год. по постъпила на същата дата ИМ
с предявен иск по чл. 34 ЗС, вр. чл.341 и сл. ГПК – иск за делба между ЮЛ и
74 ответници. Делото се отличава с фактическа и правна сложност. Делото е
делбено производство във втора фаза на делбата, като основно причините за
общата продължителност от повече от десет години са многобройни
процесуални действия - преюдициални производства, множество СТЕ,
обжалване пред касационна инстанция, нередовно призоваване на участници
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в производството, спиране на производството по молба от страните за
постигане на спогодба и др.

Причините за общата продължителност от над три години на
производството по гр. дело № 1368/2019 г. на доклад на съдия Колешански,
което също е делбено, се обуславят от фактическата сложност на делото,
отстраняване на нередовности от исковата молба, касационно обжалване на
първоинстанционното решение за допускане на съдебна делба и др. Към
момента на проверката делото е насрочено в о.с.з. по втора фаза на делбата.

В заключение трябва да се посочи, че съдиите работят ефективно, като
се стремят да не допускат просрочия. В съда са предприети мерки със
заповеди на административния ръководител и зам. административния
ръководител на съда, които са дали резултат, същевременно съдиите-
докладчици трябва да продължат усилията си за приключване на
производствата, образувани преди и през 2020 г. и да не допускат
възможности за неоснователно забавяне и нарушаване на разумния срок.

2. Проверени граждански дела, искови производства, образувани
през 2020 и 2021 г.

В Районен съд–Шумен, съгласно предоставена справка, към момента
на проверката няма делбени дела, които след постановяване на решението по
допускането на делбата са предадени в архив, тъй като съделителите в
дадения им срок не са внесли разноски за извършване на експертиза за
оценка на имотите и съставяне на дяловете.

2.1.Проверени неприключили с решение искови производства,
образувани през 2020 г. и 2021 г. и ненасрочени дела.

От отчетните доклади на съда се установява, че през 2020 г. са
разгледани 3522 бр. граждански дела, като постъпили са общо 2985 бр.
граждански дела, от които частни гр. дела 1708, други частни гр. дела – 412
бр. и искови производства по общия ред –858 броя, 7 административни и 6
върнати за ново разглеждане под същия номер. През 2020 г. са свършени
3004 бр. гр. дела.

Разглежданите граждански дела през 2021 г. общо са 3887 броя, от
които частни гр. дела 1816, други частни гр. дела – 597 и искови
производства по общия ред – 939 броя или с 365 броя граждански дела повече
от 2020 г. През 2021 година в Районен съд – Шумен са свършени /решени и
прекратени/ общо 3465 броя граждански дела.

От изготвената справка от РС-Шумен се установява, че към 18.04.2022
г. /датата на изготвяне на справката/ неприключили са 312 броя дела от
образуваните през 2021 г., като голяма част от делата са делбени
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производства или засягат вещни права, или са образувани през втората
половина на годината.

Проверени ненасрочени дела в РС-Шумен:
От предоставената справка от съда към 18.04.2022 г  се установява, че

ненасрочени дела в съда са 14 дела. При проверката в съда на 19.05.2022 г.
две дела са прекратени, ненасрочени са 8 бр. дела. По голямата част от делата
са образувани през втората половина на 2021 г. – след м. август, по две дала
производството е без движение, по всички останали дела  е постановено
разпореждане по чл. 131 ГПК. По две от делата се изчаква изпълнение на
съдебна поръчка от Турция и Молдова, като последното дело е насрочено:

Гр. дело № 1333/2021 г., на доклад на съдия Ж. Христова, образувано
на 19.05.2021 г. по иск за разпределение на ползване , с разпореждане по чл.
131 ГПК е изпратена съдебна поръчка в Турция.

Гр. дело № 161/2021 г. на доклад на съдия Р. Георгиева, образувано на
21.01.2021 г. по иск по чл. 79 ЗЗД, с разпореждане по чл. 131 ГПК е изпратена
съдебна поръчка в  Молдова. С определение от 20.04.2022 г. делото е
насрочено в о.с.з. на 28.09.2022 г.

Проверени на случаен принцип ненасрочени граждански дела в
РС-Шумен:

Гр. дело № 2575/2021 г. е  образувано на 27.09.2021 год. по постъпила
на същата дата ИМ по чл. 79 ЗЗД от ЮЛ срещу  друго ЮЛ със седалище
Великобритания за неплатени суми по договор за транспорт. Разпределено на
27.09.2021 год.  от служител  Ш. Кадир между 9 съдии, 1 в  командировка, на
доклад на  съдия Димитър Димитров.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 08.10.2021 год. за
изпращане на препис от ИМ и книжата на ответника. Книжата са преведени
на английски и получени в съда на 02.11.2021 г. Със съпроводително писмо
от 18.11.2021 г. до МП, отдел „МПП“, съдия Димитров е изпратил съдебна
поръчка до Кралство Великобритания с молба за връчване на ответника.
Книжата са върнати на 17.11.2021 г. от МП за оформяне на документите
съгласно Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни
документи по граждански или търговски дела от 1965 г. С разпореждане от
10.12.2021 г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е дадена
възможност в едноседмичен срок да внесе депозит за извършване на превод.
Депозитът е внесен и документите са преведени на 31.01.2021 г.  Със
съпроводително писмо от 07.02.2022 г. исковата молба и книжата с превод са
изпратени на МП с молба за връчване по реда на Конвенция за връчване  в
чужбина на съдебни и извънсъдебни документи.   Изчаква се резултат от
съдебната поръчка.

Гр. дело № 2280/2021 г. е  образувано на 23.08.2021 год. по постъпила
на същата дата установителен иск по чл.  422 ГПК от Топлофикация-Плевен



39

АД срещу  ФЛ за неплатени суми по договор. Разпределено на 23.08.2021
год.  от служител  Ш. Кадир, автоматично между 9 съдии, 1 в  командировка,
на доклад на  съдия Людмила Григорова-Митева.

С разпореждане от 24.08.2021 г. за преценка допустимостта на иска е
изискано ч.гр. дело № 1292/2021 г. по описа на РС-Шумен. С писмо на
дежурен съдия делото е изпратено същия ден и приложено в кориците. С
разпореждане от 26.08.2021 г. молбата е оставена без движение  за внасяне на
ДТ. Съобщение е изпратено веднага и  с молба от 16.09.2021 г.
нередовностите са отстранени. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено
на 16.09.2021 г. за изпращане на препис от ИМ, ведно с препис от
приложенията за отговор. Съобщение е изпратено на 17.09.2021 г. Изготвена
е служебно от съдията справка за постоянен и настоящ адрес  в НБДН.
Съобщението е върнато в цялост. С разпореждане от 19.11.2021 г. съдът е
указал да се изиска справка за място на осъществяване на стопанска дейност.
Справка за трудови договори е изготвена на 19.11.2021 г. Съобщение е
изпратено веднага, адресът е посетен многократно, но не е намерено лицето,
залепено е уведомление на 06.01.2022 г.  С разпореждане от 21.01.2022 г. е
разпоредено да се връчат книжата по постоянен адрес на ответника.
Съобщението от 24.01.2022 г. е върнато отново в цялост на 04.03.2022 г. с
посочване, че лицето не живее на адреса. С разпореждане от 10.03.2022 г. е
указано  да се залепи уведомление. С разпореждане от 04.05.2022 г. е указано
да се връчи чрез работодател. Съобщение е изпратено на 05.05.2022 г. и
връчено лично на 13.05.2022 г. видно от приложена разписка от съобщението.

2.2. Проверени искови производства, образувани през 2020 г. и
2021 г., приключили със съдебен акт или насрочени и неприключили.

Искови производства, образувани през 2020 год.:

Гр. дело № 504 / 2020 год. е образувано на 26.02.2020 г. по искова
молба по чл.109 ЗС, постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено
на 26.02.2020 год. автоматично между седем съдии и за докладчик е
определена съдия Людмила Григорова-Митева. Съдиите са участвали при
100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

С разпореждане от 26.02.2020 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, отстранени с молба от
11.03.2020 год.
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Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 12.03.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответниците на 13.03.2020 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. На единия ответник съдебните книжа
са връчени на 11.05.2020 год. Съобщението до втория ответник е върнато в
цялост с отбелязване, че на адреса не е открит вторият ответник. От негов
пълномощник е постъпила молба на 08.07.2020 год. за удължаване на срока за
отговор по ИМ, връчена на 12.06.2020 год. С разпореждане от 08.07.2020 год.
срокът е удължен с 10 дни, считано от датата на изтичане на първоначалния
срок.

От първия ответник е постъпил писмен отговор на 11.06.2020 год., а от
втория – на 16.07.2020 год.

С определение от 12.11.2020 год. съдът е разделил производството и с
определение от 13.11.2020 год. е спрял производството по гр.дело № 504 /
2020 год. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.дело № 2533 /
2020 год. на РС – Шумен. Извършвани са периодични справки по движението
и приключването на преюдициалното дело.

С разпореждане от 01.09.2021 год. съдът е изискал преюдициалното
дело, приключило с влязъл в сила съдебен акт на 11.08.2021 год. Същото е
приложено на 02.09.2021 год. и с определение от 20.09.2021 год. съдът е
възобновил производството по делото.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 20.09.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Допуснал е и гласни доказателства. Насрочил е о.с.з. на 01.12.2021 год.,
когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Съдът е съобщил
доклада и го е обявил за окончателен. Разпределил е доказателствената
тежест. Разпитани са свидетели. Приети са писмени доказателства,
представени от страните и съдът е обявил делото за решаване.

С решение № 260415 от 20.12.2021 год. съдът е уважил иска
Съобщения на страните са изпратени незабавно и са връчени, както следва:
на ищците – на 04.01.2022 год. и на ответника – на 12.01.2022 год.

Гр.дело № 516 / 2020 год. е образувано на 28.02.2020 г. по искова
молба по чл.55, ал.1 ЗЗД, постъпила в съда на същата дата. Делото е
разпределено на 28.02.2020 год. автоматично между седем съдии и за
докладчик е определен съдия Мирослав Марков. Съдиите са участвали при
100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.
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Разпореждането /определението/ по чл.131 ГПК е постановено на
11.03.2020 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с
приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за писмен
отговор в едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 11.05.2020
год. Писмен отговор е депозиран от ответника на 10.06.2020 год.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 06.07.2020 год.,
съдът е приел писмените доказателства. Изготвил е проект на доклад по
делото и е разпределил доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на
21.10.2020 год., когато е даден ход на делото. Произнесъл се е по
доказателствените искания на страните. Допусната е ССЕ. Делото е
насрочено в о.с.з. за 03.11.2020 год. С определение от 29.10.2020 год. делото е
пренасрочено от 03.11.2020 год. за 23.02.2021 год. поради командироване на
съдията докладчик.

Съдебно заседание на 23.02.2021 год. не е проведено. Липсва протокол
по делото от тази дата.

С разпореждане от 08.04.2021 год. делото е насрочено в о.с.з. на
15.06.2021 год., като от съдебният акт става ясно, че командироването на
докладчика е приключило на 05.04.2021 год.

В с.з. на 15.06.2021 год. съдът е дал ход на делото. Обявил е проекта
на доклад за окончателен и е отменил определението си за допускане на ССЕ.
Обявил е делото за решаване, като е посочил, че ще обяви решението си до
15.07.2021 год.

С решение № 260321 от 15.07.2021 год. съдът е отхвърлил
предявените искове. Съобщения на страните са изпратени незабавно и са
връчени, както следва : на ищеца – на 20.07.2021 год. и на ответника – на
21.07.2021 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е постъпила на 05.08.2021 год.
С разпореждане от същата дата жалбата е оставена БД с указание за
отстраняване на нередовности-внасяне на ДТ в едноседмичен срок от
получаване на съобщението, изпълнено на 17.08.2021 год. С разпореждане от
същата дата съдът е указал да се връчи препис от ВЖ на насрещната страна с
указание за отговор в двуседмичен срок от получаване на съобщението.
Съобщението е изпратено на 17.08.2021 год. и е връчено на 26.08.2021 год.
Отговор на ВЖ е постъпил в съда на 31.08.2021 год.

С писмо от 10.09.2021 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 378 / 2021 год.

С решение № 39 от 25.02.2022 год. въззивният съд е потвърдил
обжалваният първоинстанционен съдебен акт.

Гр. дело № 970 / 2020 год. е образувано на 16.06.2020 г. по искова
молба с предявени искове по чл.50, вр.чл.52, вр.чл45 ЗЗД и чл.86 ЗЗД,
постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено на 16.06.2020 год.
автоматично между осем съдии и за докладчик е определен съдия Димитър
Димитров. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
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разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и Валентина
Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба „Регистратура“,
в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на постъпване.
Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на образуване,
номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа делото и подпис
на разпределящия делото.

С разпореждане от 16.06.2020 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, отстранени с молба от
06.07.2020 год. С ново разпореждане от 07.07.2020 год. съдът отново е
оставил ИМ без движение с указание за отстраняване на нередовностите -
внасяне на дължима ДТ. Молба в изпълнение на указания е постъпила на
14.07.2020 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 14.07.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 15.07.2020 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Съдебните книжа са връчени на
20.09.2020 год. Писмен отговор от ответника е постъпил  на 20.10.2020 год.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 23.10.2020 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Допуснал е и гласни доказателства. Допуснал е и комплексна СМЕ Насрочил
е о.с.з. на 21.12.2020 год. Съобщен е на страните и подробен проект на
доклад. Съдът е разпределил доказателствената тежест.

В с.з. на 21.1.2020 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Докладвана е писмена спогодба между страните, която съдът е одобрил и е
прекратил производството по делото.

Гр. дело № 2044 / 2020 год. е образувано на 23.09.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.45, вр.чл.52 ЗЗД, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 23.09.2020 год. автоматично между седем
съдии и за докладчик е определен съдия Калин Колешански. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба „Регистратура“,
в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на постъпване.
Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на образуване,
номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа делото и подпис
на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 23.09.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 09.10.2020 год.
Писмен отговор е депозиран от ответника на 05.11.2020 год.
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С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 22.12.2020 год.,
съдът е приел писмените доказателства. Допуснал е гласни доказателства.
Назначена е СМЕ. Изготвил е проект на доклад по делото и е разпределил
доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 29.03.2021 год., когато е даден
ход на делото. Съдът е съобщил доклада на страните. Произнесъл се е по
доказателствените им искания. Изслушано и е прието заключението по СМЕ.
Разпитани са свидетели. За събиране на доказателства делото е насрочено в
о.с.з. за 14.06.2021 год., когато е даден ход на делото. Приети са
доказателства и е разпитан свидетел. Допуснат е до разпит нов свидетел в
следващото с.з. Делото е отложено за 18.10.2021 год.

В с.з. на горепосочената дата е даден ход на делото. Разпитан е
допуснатия свидетел. Приети са писмени доказателства и е даден ход по
същество.

С решение № 260383 от 21.10.2021 год. съдът е отхвърлил предявения
иск. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както
следва: на ищеца – на 02.11.2021 год. и на ответника – на 28.10.2021 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е постъпила на 16.11.2021 год.
С разпореждане от 17.11.2021 год. съдът е указал да се връчи препис от ВЖ
на насрещната страна с указание за отговор в двуседмичен срок от
получаване на съобщението. Съобщението е изпратено на 17.11.2021 год. и е
връчено на 19.11.2021 год. Няма постъпил отговор на ВЖ.

С писмо от 07.12.2021 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 505 / 2021 год.

С решение № 49 от 07.03.2022 год. въззивният съд е потвърдил
обжалваният първоинстанционен съдебен акт.

Гр. дело № 2098 / 2020 год. е образувано на 29.09.2020 г. по искова
молба с предявени искове по чл.45 и чл.86 ЗЗД, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 29.09.2020 год. автоматично между седем
съдии и за докладчик е определена съдия Жанет Христова. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 29.09.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Същото е върнато в цялост невръчено
с отбелязване, че лицето има друг постоянен адрес. Съдът е разпоредил
изпращане на съдебните книжа на посочения от кмета адрес. Съобщението е
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изпратено на 12.10.2020 и му е връчено на 20.10.2020 год. Писмен отговор на
ИМ не е постъпвал от ответника.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 13.01.2021 год.,
съдът е приел писмените доказателства. Допуснал е гласни доказателства.
Изготвил е проект на доклад по делото и е разпределил доказателствената
тежест. Насрочил е о.с.з. на 09.02.2021 год., когато е даден ход на делото.
Съдът е съобщил доклада на страните. Произнесъл се е по доказателствените
им искания. Обявил е доклада за окончателен след извършена корекция от
страните. Допуснал е до разпит двама свидетели. Назначил е СМЕ и СПЕ.
Делото е отложено за 06.04.2021 год., когато е даден ход на делото.
Изслушано е и е прието заключението по СМЕ. Разпитани са свидетели.
Делото е отложено за 01.06.2021 год. за изслушване на СПЕ, когато е даден
ход на делото. Изслушана е и е приета СПЕ. Съдът е дал ход по същество и е
обявил, че ще се произнесе с решение до 01.07.2021 год.

С решение № 260281 от 18.06.2021 год. съдът е уважил предявените
искове. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както
следва : на ищеца – на 28.06.2021 год. и на ответника – на 09.07.2021 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е постъпила на 23.07.2021 год. С
разпореждане от 26.07.2021 год. жалбата е оставена БД с указание за
отстраняване на нередовности - внасяне на ДТ в едноседмичен срок от
получаване на съобщението, изпълнено на 30.08.2021 год. С разпореждане от
31.08.2021 год. съдът е указал да се връчи препис от ВЖ на насрещната
страна с указание за отговор в двуседмичен срок от получаване на
съобщението. Съобщението е изпратено на 31.08.2021 год. и е връчено на
15.09.2021 год. Писмен отговор на ВЖ е постъпил на 24.09.2021 год..

С писмо от 01.10.2021 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото е
изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 411 / 2021 год.

С решение № 128 от 03.12.2021 год. въззивният съд е отменил частично
решението на РС – Шумен, като в тази част е отхвърлил предявения иск и е
потвърдил обжалваният първоинстанционен съдебен акт в останалата част.

Гр.дело № 2168 / 2020 год. е образувано на 01.10.2020 г. по искова
молба с предявен осъдителен облигационен иск, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 01.10.2020 год. автоматично между седем
съдии и за докладчик е определена съдия Валентина Тонева. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба „Регистратура“,
в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на постъпване.
Вторият печат е за образуване на делото и съдържа: дата на образуване,
номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа делото и подпис
на разпределящия делото.
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С разпореждане от 05.10.2020 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, отстранени с молба от
30.10.2020 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 05.11.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на същата дата с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Съдебните книжа са връчени на
12.11.2020 год. Писмен отговор от ответника е постъпил  на 14.12.2020 год.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 06.01.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Изготвен е подробен проект на доклад с разпределение на доказателствената
тежест. Назначена е ССЕ. Насрочил е о.с.з. на 02.03.2021 год., когато е даден
ход на делото. Изслушани са страните. Съдът е съобщил окончателния
доклад по делото. Дал е възможност на вещото лице да изготви допуснатата
ССЕ и съдът е отложил делото за 27.04.2021 год., когато е дал ход на делото.
Изслушано е и е прието заключението по ССЕ. Делото е обявено за решаване,
като съдът е посочил, че ще се произнесе до 27.05.2021 год.

С решение № 260216 от 07.05.2021 год. съдът е уважил частично
предявените искове и ги е отхвърлил в останалата част. Съобщения до
страните са изпратени незабавно и са връчени, както следва : на ищеца – на
19.05.2021 год. и на ответника – на 17.05.2021 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е постъпила на 31.05.2021 год.
С разпореждане от 01.06.2021 год. съдът е указал да се връчи препис от ВЖ
на насрещната страна с указание за отговор в двуседмичен срок от
получаване на съобщението. Съобщението е изпратено на същата дата и е
връчено на 15.06.2021 год. Писмен отговор на ВЖ е постъпил на 28.06.2021
год..

С писмо от 29.06.2021 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 270 / 2021 год.

С решение № 113 от 12.11.2021 год. въззивният съд е отменил
частично решението на РС – Шумен, като в тази част е отхвърлил
предявените искове и е потвърдил обжалваният първоинстанционен съдебен
акт в останалата част.

Гр. дело № 2438 / 2020 год. е образувано на 02.11.2020 г. по искова
молба с предявен осъдителен иск по чл.79, вр.чл.240 ЗЗД, постъпила в съда на
същата дата. Делото е разпределено на 02.11.2020 год. автоматично между
седем съдии и за докладчик е определена съдия Ростислава Георгиева.
Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението с
изключение на съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
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образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 16.11.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 17.11.2020 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Съобщението е върнато в цялост. На
22.12.2020 год. е залепено уведомление по чл.47 ГПК.

С разпореждане от 06.01.2021 год. съдията е разпоредил да се извърши
служебна справка в НБДН за адрес на регистрация и за месторабота от НАП.
На 11.01.2021 год. е изпратено ново съобщение за уведомяване чрез
работодателя, връчено на ответника на 16.02.2021 год. От същия не е
постъпил писмен отговор на ИМ.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 18.03.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Насрочил е о.с.з. на 21.04.2021 год., когато е даден ход на делото. Изслушани
са страните. Съдът е съобщил доклада и го е обявил за окончателен.
Разпределил е доказателствената тежест. Приети са писмени доказателства,
представени от страните и съдът е обявил делото за решаване, като е посочил,
че ще обяви решението си до 21.05.2021 год.

С решение № 260209 от 26.04.2021 год. съдът е уважил иска
Съобщения на страните са изпратени незабавно и са връчени, както следва :
на ищеца – на 11.05.2021 год. и на ответника – на 07.05.2021 год.

Гр. дело № 2935 / 2020 год. е образувано на 29.12.2020 г. по искова
молба с предявени искове по чл.76 и чл.108 ЗС, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 29.12.2020 год. автоматично между седем
съдии и за докладчик е определена съдия Теодора Момова. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

С разпореждане от 06.01.2021 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея. Съобщението е изпратено
до ищеца незабавно и му е връчено на 14.01.2021 год.

На 07.01.2021 год. е депозирана молба от пълномощника на ищеца, че
оттеглят ИМ. С определение от 25.01.2021 год., постановено в з.с.з., съдът е
върнал ИМ на ищеца на основание чл.129, ал.3 ГПК.

Искови производства, образувани през 2021 год.
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Гр. дело № 344 / 2021 год. е образувано на 05.02.2021 г. по искова
молба с предявен осъдителен иск по чл.79 ЗЗД и съдържаща искане за
произнасяне с неприсъствено решение – чл.238, ал.2 ГПК, постъпила в съда
на същата дата. Делото е разпределено на 05.02.2021 год. автоматично между
седем съдии и за докладчик е определена съдия Жанет Христова. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 09.02.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 09.02.2021 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Предвид обстоятелството, че
ответникът е ЮЛ със седалище в ЕС са извършвани преводи на ИМ и другите
съдебни книжа, както и изпълняване на съдебни поръчки по връчването им на
ответника. Същите са връчени на ответника на 19.03.2021 год. в РЧехия. Не е
постъпил отговор на ИМ от ЮЛ със седалище в Чехия.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 06.07.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Насрочил е о.с.з. на 30.11.2021 год., когато е даден ход на делото. Съдът е
обявил изготвения проект за доклад за окончателен. Докладвал е искането по
чл.238, ал.2 ГПК и е дал ход по същество. Съдът е посочил, че ще обяви
решението си до 30.12.2021 год.

С неприсъствено решение № 260414 от 20.12.2021 год. съдът е уважил
предявения иск.

Гр. дело № 374 / 2021 год. е образувано на 10.02.2021 г. по искова
молба с предявен осъдителен иск по чл.108 ЗС, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 10.02.2021 год. автоматично между седем
съдии и за докладчик е определена съдия Ростислава Георгиева. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

С определение от 16.02.2021 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, отстранени с молба от
25.02.2021 год.
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Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 01.03.2021 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 02.03.2021 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Съобщението е върнато в цялост с
отбелязване, че ответникът не живее на адреса повече от 10 години. Залепено
е съобщение по чл.47 ГПК на 01.03.2021 год.

С разпореждане от 17.03.2021 год. е извършена справка за адрес на
регистрация по НБДН и за работодател и стопанска дейност в НАП.
Съобщение до месторабота е изпратено на 19.03.2021 год., което е върнато в
цялост с отбелязване от 22.04.2021 год., че на посочения адрес няма седалище
на фирма и отново е залепено съобщение по чл.47 ГПК.

С определение от 20.05.2021 год. съдът е оставил ИМ без движение с
указание да внесе депозит за възнаграждение на особен представител.
Указанията са изпълнени на 01.06.2021 год. и по разпореждане на съда е
изпратено искане до АК – Шумен за определяне на адвокат, който да бъде
назначен за особен представител на ответника.

С разпореждане от 07.06.2021 год. съдът е назначил определения
адвокат от АК – Шумен за особен представител и е разпоредил да му бъде
връчен препис от разпореждането по чл.131 ГПК ведно с ИМ и приложенията
към нея. Същите са връчени на особения представител на 22.06.2021 год. На
20.07.2021 год. е постъпил писмен отговор на ИМ, изготвен от упълномощен
адвокат от ответника.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 29.07.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Допуснати са гласни доказателства. Изготвен е подробен проект на доклад с
разпределение на доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 20.10.2021
год., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Съдът е съобщил
окончателния доклад по делото. Приети са писмени доказателства. Разпитани
са двама свидетели и съдът е дал ход по същество, като е посочил, че ще се
произнесе с решение до 19.11.2021 год.

С решение № 260397 от 09.11.2021 год. съдът е уважил частично
предявения иск и го е отхвърлил в останалата част. Съобщения до страните са
изпратени незабавно и са връчени, както следва: на ищците – на 29.11.2021
год. и на ответника – на 10.11.2021 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е постъпила на 02.12.2021 год.
С разпореждане от 06.12.2021 год. съдът е указал да се връчи препис от ВЖ
на насрещната страна с указание за отговор в двуседмичен срок от
получаване на съобщението. Съобщението е изпратено на същата дата и е
връчено на 08.12.2021 год. Писмен отговор на ВЖ е постъпил на 10.12.2021
год.

С писмо от 30.12.2021 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 1 / 2022 год.
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С решение № 56 от 10.03.2022 год. въззивният съд е отменил частично
решението на РС – Шумен, като в тази част е уважил предявения иск. В
останалата част решението е влязло в сила като необжалваемо.

Гр.дело № 460 / 2021 год. е образувано на 17.02.2021 г. по искова
молба с предявени искове по чл.27, вр.чл.29 ЗЗД, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 17.02.2020 год. автоматично между седем
съдии и за докладчик е определен съдия Димитър Димитров. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 19.02.2021 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 19.02.2020 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Същото е връчено на 02.03.2021 год.
Писмен отговор на ИМ е депозиран от ответника на 02.04.2021 год.

С определение от 27.04.2021 год. съдията докладчик е оставил ИМ без
движение с указание да конкретизира претенциите си по размер и период. С
определение от 18.05.2021 год. е удължен срокът за изпълнение на указанията
с едноседмичен срок, считано от датата на изтичане на първоначалния срок.
Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 25.05.2021 год.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 14.06.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Допуснал е гласни доказателства чрез разпит на свидетели. Съобщил е проект
за доклад. Насрочил е о.с.з. на 19.07.2021 год., когато е даден ход на делото.
Изслушани са страните. Съдът е съобщил доклада и го е обявил за
окончателен. Разпределил е доказателствената тежест. Приети са писмени
доказателства, представени от страните. Разпитан е един свидетел. Допуснат
е разпит на нов свидетел и делото е отложено за 08.11.2021 год. На
горепосочената дата в съдебно заседание съдът е дал ход на делото. За разпит
на неявилия се свидетел делото е отложено за 13.12.2021 год., когато е даден
ход на делото. Разпитан е един свидетел и съдът е обявил делото за решаване,
като е посочил, че ще обяви решението си до 13.01.2022 год.

С решение № 260004 от 12.01.2022 год. съдът е отхвърлил
предявените искове. Съобщения до страните са изпратени на 14.01.2022 год.
и са връчени, както следва : на ищеца – на 20.01.2022 год. и на ответника – на
24.01.2022 год. Решението не е обжалвано.

Гр.дело № 686 / 2021 год. е образувано на 11.03.2021 г. по искова
молба с предявен облигационен иск по чл.557, ал.1, т.2, б.“а“ КЗ, постъпила в
съда на същата дата. Делото е разпределено на 11.03.2021 год. автоматично
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между седем съдии и за докладчик е определена съдия Валентина Тонева.
От разпределението са изключени двама от съдиите : Зара Иванова и
Мирослав Марков поради командироване. Съдиите са участвали при 100 %
натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 18.03.2021 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Същото е връчено на 23.03.2021 год.
Писмен отговор на ИМ не е депозиран от ответника.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 10.05.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Съобщил е проект за доклад и е разпределил доказателствената тежест.
Насрочил е о.с.з. на 06.07.2021 год., когато е даден ход на делото. Изслушани
са страните. Съдът е съобщил доклада и го е обявил за окончателен. Приети
са писмени доказателства. Обявил е, че ще постанови неприсъствено решение
и съдът е дал ход по същество, като е посочил, че ще обяви решението си до
06.08.2021 год.

С решение № 291 от 07.07.2021 год. съдът е уважил предявения иск.
Съобщения до страните са изпратени на същата дата и са връчени, както
следва : на ищеца – на 19.07.2021 год. и на ответника – на 27.07.2021 год.

Гр. дело № 765 / 2021 год. е образувано на 19.03.2021 г. по искова
молба с предявени искове по чл.79, вр.чл.240 ЗЗД и чл.86 ЗЗД, постъпила в
съда на същата дата. Делото е разпределено на 19.03.2020 год. автоматично
между седем съдии и за докладчик е определен съдия Калин Колешански.
От разпределението са изключени двама от съдиите : Зара Иванова и
Мирослав Марков поради командироване. Съдиите са участвали при 100 %
натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Определение /разпореждане/ по чл.131 ГПК е постановено на
19.03.2021 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с
приложенията са изпратени на ответника на 22.03.2021 год. с указание за
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писмен отговор в едномесечен срок от получаването им. Същото е връчено на
25.03.2021 год. Писмен отговор на ИМ не е депозиран от ответника.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 21.05.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Съобщил е проект за доклад и е разпределил доказателствената тежест.
Насрочил е о.с.з. на 02.08.2021 год., когато е даден ход на делото. Съдът е
съобщил доклада и го е обявил за окончателен. Приети са писмени
доказателства. Обявил е, че ще постанови неприсъствено решение с оглед
направено искане от ищеца с молба от 29.07.2021 год. и е дал ход по
същество.

С решение № 359 от 03.08.2021 год. съдът е уважил предявените
искове. Съобщения до страните са изпратени на 04.08.2021 год. и са връчени,
както следва : на ищеца – на 17.08.2021 год., а на ответника е върнато в
цялост. Залепено му е уведомление по чл.47 ГПК на 23.08.2021 год. С
разпореждане от 08.09.2021 год. съдът е разпоредил съобщенията да се
приложат по делото и решението да се счита за връчено на 06.09.2021 год.

Гр. дело № 767 / 2021 год. е образувано на 19.03.2021 г. по искова
молба с предявен осъдителен иск, постъпила в съда на същата дата. Делото е
разпределено на 19.03.2020 год. автоматично между седем съдии и за
докладчик е определена съдия Теодора Момова. От разпределението са
изключени двама от съдиите: Зара Иванова и Мирослав Марков поради
командироване. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и Валентина
Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Определение /разпореждане/ по чл.131 ГПК е постановено на
19.03.2021 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с
приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за писмен
отговор в едномесечен срок от получаването им. Същото е върнато в цялост и
не е връчено. На 25.03.2021 год. е залепено съобщение на основание чл.47
ГПК.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 13.05.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Съобщил е проект за доклад и е разпределил доказателствената тежест.
Насрочил е о.с.з. на 10.06.2021 год., когато е даден ход на делото. Съдът е
съобщил доклада и го е обявил за окончателен. Приети са писмени
доказателства. Ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено
решение, което е уважено от съда и е даден ход по същество, като съдът е
посочил, че ще се произнесе до 12.06.2021 год.
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С решение № 227 от 15.06.2021 год. съдът е уважил предявения иск.
Съобщения до страните са изпратени на същата дата, като на ищеца същото е
връчено на 18.06.2021 год. Съобщението до ответника е върнато в цялост.
Залепено му е уведомление по чл.47 ГПК на 24.06.2021 год. С разпореждане
от 14.07.2021 год. съдът е разпоредил да се счита, че решението е връчено на
24.06.2021 год.

Гр. дело № 974 / 2021 год. е образувано на 14.04.2021 г. по искова
молба с предявени искове по чл.500, ал.1, т.3 КЗ и чл.86 ЗЗД, постъпила в
съда на същата дата. Делото е разпределено на 14.04.2020 год. автоматично
между осем съдии и за докладчик е определена съдия Валентина Тонева. От
разпределението е изключена съдия Зара Иванова поради командироване.
Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението с
изключение на съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

С разпореждане от 15.04.2021 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, отстранени с молба от
29.04.2021 год.

Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 05.05.2021 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Същото е върнато в цялост с
отбелязване, че на посочения адрес няма такова лице. Залепено е
уведомление по чл.47 ГПК на 14.05.2021 год. С разпореждане от 02.06.2021
год. съдът е указал да се извърши справка в НБДН за настоящ и постоянен
адрес, справка за месторабота на ответника и за осъществявана от него
стопанска дейност. С разпореждане от 14.06.2021 год. съдът е оставил ИМ
без движение с указание до ищеца да внесе депозит за възнаграждение на
особен представител, изпълнено с молба от 02.07.2021 год. Съдът е
разпоредил да се изпрати искане до АК – Шумен за определяне на адвокат,
който да бъде назначен за особен представител на ответника. С разпореждане
от 16.07.2021 год. е назначен за особен представител определения адвокат и е
указано да му се изпрати препис от ИМ ведно с приложенията за писмен
отговор. Съобщение до особения представител е изпратено на 19.07.2021 год.
и му е връчено на 22.07.2021 год. Писмен отговор е депозиран на 26.07.2021
год.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 27.08.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Допуснал гласни доказателства. Назначил е САТЕ. Насрочил е о.с.з. на
03.11.2021 год., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Съдът
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е съобщил доклада и го е обявил за окончателен. Приети са писмени
доказателства. Изслушано е вещото лице и е прието заключението по САТЕ.
Разпитани са явилите се двама свидетели и съдът е дал ход по същество, като
е посочил, че ще се произнесе с решение на 30.11.2021 год.

С решение № 630 от 29.11.2021 год. съдът е уважил предявените
искове. Съобщения до страните са изпратени на 30.11.2021 год. и са връчени,
както следва: на ищеца – на 08.12.2021 год. и на ответника чрез особения
представител – на 07.12.2021 год.

Гр.дело № 936 / 2021 год. е образувано на 12.04.2021 г. по искова
молба с предявени искове по чл.55 и чл.86 ЗЗД, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 12.04.2021 год. автоматично между осем
съдии и за докладчик е определен съдия Мирослав Марков. От
разпределението е изключена съдия Зара Иванова поради командироване.
Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението с
изключение на съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

С определение от 12.04.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
предявените искове чрез спиране на изпълнение, като е разпоредил внасяне
на парична гаранция в определен размер.

Определение /разпореждането/ по чл.131 ГПК е постановено на
16.04.2021 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с
приложенията са изпратени на ответника на 19.04.2021 год. с указание за
писмен отговор в едномесечен срок от получаването им. Същото е връчено на
23.04.2021 год. Писмен отговор на ИМ не е депозиран от ответника.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 26.06.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Съобщил е проект за доклад и е разпределил доказателствената тежест.
Насрочил е о.с.з. на 19.10.2021 год., когато е даден ход на делото. Изслушани
са страните. Съдът е съобщил доклада и го е обявил за окончателен. Приети
са писмени доказателства. Обявил е, че ще постанови неприсъствено
решение, като е уважил искане, направено от пълномощника на ищеца в хода
на съдебните прения. Съдът е дал ход по същество, като е посочил, че ще
обяви решението си до 19.11.2021 год.

С решение № 589 от 12.11.2021 год. съдът е уважил предявените
искове. Съобщения до страните са изпратени на същата дата и са връчени,
както следва : на ищеца – на 17.11.2021 год. и на ответника – на 03.12.2021
год.

Гр. дело № 2465 / 2021 год. е образувано на 09.09.2021 г. по искова
молба с предявен облигационен иск, постъпила в съда на същата дата. Делото
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е разпределено на 09.09.2021 год. автоматично между девет съдии и за
докладчик е определена съдия Петина Николова. От разпределението е
изключена съдия Зара Иванова поради командироване. Съдиите са участвали
при 100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия
Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 10.09.2021 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на същата дата с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Същото е връчено на 13.09.2021 год.
Писмен отговор на ИМ е депозиран от ответника на 12.10.2021 год.

На 12.10.2021 год. ответникът е предявил обратен иск срещу
първоначалния ищец. С определение от 19.10.2021 год. съдията докладчик е
допуснал привличане на трета подпомагаща страна. Приел е за съвместно
разглеждане предявения обратен иск. Разпоредил е препис от ИМ да се
изпрати на подпомагащата страна за отговор в едномесечен срок. Съдебните
книжа са изпратени на 19.10.2021 год. и са връчени на подпомагащата страна
на 04.11.2021  год.  С молба от 19.11.2021  год.  ищецът по обратния иск го е
оттеглил и с определение от 02.12.2021 год. съдът е прекратил
производството в частта относно предявения обратен иск от ответника.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 14.12.2021 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Съобщил е проект за доклад и е разпределил доказателствената тежест.
Назначил е СТЕ. Насрочил е о.с.з. на 28.01.2022 год., когато е даден ход на
делото. Изслушани са страните. Съдът е съобщил доклада и го е обявил за
окончателен. Приети са писмени доказателства. Изслушано е вещото лице и е
прието заключението по СТЕ. Съдът е дал ход по същество, като е посочил,
че ще обяви решението си до 28.02.2022 год.

С решение № 92 от 15.02.2022 год. съдът е уважил предявените искове.
Съобщения до страните са изпратени на същата дата и са връчени, както
следва : на ищеца – на 23.02.2022 год. и на ответника – на 16.02.2022 год.
Решението не е обжалвано.

Гр.дело № 2677 / 2021 год. е образувано на 06.10.2021 г. по искова
молба с предявен иск по чл.51 от ТЗ, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 06.10.2021 год. автоматично между девет съдии и за
докладчик е определена съдия Надежда Кирилова. Съдиите са участвали
при 100 % натовареност при разпределението с изключение на председателя
на съда – съдия Мирослав Марков, който участва при 70 %.
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Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 06.10.2021 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 07.10.2021 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Същото е върнато в цялост с
отбелязване, че ответникът не е познат на собствениците на жилището на
адреса. Залепено е уведомление по чл.47 ГПК на 01.12.2021 год. Извършена е
справка за адрес на работодател. На 16.12.2021 год. е изпратено ново
съобщение на друг адрес и е връчено лично на ответника на 07.01.2022 год.,
който е депозирал писмен отговор на ИМ на 07.02.2022 год.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 24.02.2022 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Съобщил е проект за доклад и е разпределил доказателствената тежест.
Допуснал е събиране на гласни доказателства. Насрочил е о.с.з. на 23.03.2022
год., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Съдът е съобщил
доклада и го е обявил за окончателен. Приети са писмени доказателства.
Разпитани са допуснатите свидетели и съдът е дал ход по същество, като е
посочил, че ще обяви решението си до 26.04.2022 год.

С решение № 230 от 28.03.2022 год. съдът е отхвърлил предявения иск.
Съобщения до страните са изпратени на 29.03.2022 год. и са връчени, както
следва: на ищеца – на 07.04.2022 год. и на ответника – на 04.04.2022 год.
Решението не е обжалвано.

Гр. дело № 3178 / 2021 год. е образувано на 02.12.2021 г. по искова
молба с предявени облигационни искове, постъпила в съда на същата дата.
Делото е разпределено на 02.12.2021 год. автоматично между девет съдии и
за докладчик е определена съдия Пламена Недялкова. Съдиите са участвали
при 100 % натовареност при разпределението с изключение на председателя
на съда – съдия Мирослав Марков, който участва при 70 % и
зам.председателя – съдия Людмила Григорова-Митева при 90 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба
„Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на
постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа: дата на
образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа
делото и подпис на разпределящия делото.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 07.12.2021 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на същата дата с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Същото му е връчено на 15.12.2021
год. Писмен отговор на ИМ е депозиран на 17.01.2022 год.
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С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 19.01.2022 год.,
съдът е допуснал писмените доказателства, представени към исковата молба.
Съобщил е проект за доклад и е разпределил доказателствената тежест.
Насрочил е о.с.з. на 01.03.2022 год., когато е даден ход на делото. Изслушани
са страните. Съдът е съобщил доклада и го е обявил за окончателен. Приети
са писмени доказателства и съдът е дал ход по същество, като е посочил, че
ще обяви решението си до 01.04.2022 год.

С решение № 148 от 07.03.2022 год. съдът е отхвърлил един от
предявените искове, а е уважил останалите. Съобщения до страните са
изпратени на 07.03.2022 год. и са връчени, както следва : на ищеца – на
18.03.2022 год. и на ответника – на 22.03.2022 год. Решението не е
обжалвано.

При тематичната проверка на гражданските дела се установи, че
всички образувани в ЕИСС след 30.06.2021 г. граждански дела, в техния
хартиен еквивалент, съдържат на хартиен носител издадения в
електронна форма акт на съда, който е идентичен. Съдиите
постановяват решенията си на хартиен носител, като ги подписват. При
обжалване на първоинстанционното решение, на въззивния съд се
изпраща въззивната жалба ведно с цялото гражданско дело на хартиен
носител.  С оглед на горното ОС –  Шумен не е давал указания по
администрирането по конкретно дело, тъй като материалите – ВЖ, гр.
дело и съдебен акт постъпват на хартиен носител, подписани от страните
и съдиите.

КОНСТАТАЦИИ:

През 2020 г. в РС –Шумен са постъпили общо 2985 бр. граждански
дела, от които частни гр. дела 1708, други частни гр. дела – 412 бр. и искови
производства по общия ред –858 броя, 7 административни и 6 върнати за
ново разглеждане под същия номер. От гражданските дела  през 2020 г. са
свършени 3004 бр. дела.

Разглежданите граждански дела през 2021 г. общо са 3887 броя, от
които частни гр. дела 1816, други частни гр. дела – 597 и искови
производства по общия ред – 939 броя или със 442 броя граждански дела
повече от  2020 г. През 2021 година в Районен съд – Шумен са свършени
/решени и прекратени/ общо 3465 броя граждански дела. Съгласно
предоставената справка от съда, образуваните преди 01.01.2020 г. и
неприключени гражданските дела са общо 34 броя. От дела от образуваните
през 2021 г. към 18.04.2022 г. /датата на изготвяне на справката/
неприключили са 312 броя, като голяма част от делата са делбени
производства или засягат вещни права, или са образувани през втората
половина на годината.
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Делата от 2020 г. и 2021 г., разгледани по общия исков ред, са
образувани като граждански, съобразно чл. 80, т. 2, б.”а” от ПАС. Върху ИМ
се полагат два печата. Единият е на служба „Регистратура“, в който е вписан
входящ регистрационен номер, дата и час на постъпване. Вторият печат е за
образуване на делото и съдържа: дата на образуване, номер на делото,
съдебният състав, който следва да разгледа делото и подпис на
разпределящия делото. Гражданските делата се образуват от зам.
председателя на съда, съгласно заповед на председателя на съда.

По проверените дела не всички производствата са приключени към
датата на проверката. Предприети са мерки от страна на административното
ръководство за приключване на делата в срок, като са издадени нарочни
заповеди и е възложено на деловодителите да следят за сроковете и да
докладват на магистратите и на председателя на съда.

Всички проверени дела се образувани и разпределени в деня на
постъпване на ИМ. Разпределени се автоматично между всички граждански
съдии, с изключение на отсъстващите по обективни причини.
Разпределението се извършва от зам.-председателя на съда или от съдебен
помощник.

Натовареността при разпределянето на делата на всички съдии е на 100
%, съгласно издадена заповед, с изключение на двама съдии с 50%.
Проверката установи, че книжата в кориците на делата са подредени по реда
на постъпването им, хронологично, съгласно изискванията на чл. 82. ал. 6
ПАС,  но протоколът за избор на докладчик се поставя на гърба на първа
корица, което не съобразено и не е практично.

След образуването и разпределението, делата се комплектуват в кратки
срокове от съдебните деловодители и незабавно се докладват на определения
за докладчик съдия. По всички проверени дела съдиите са извършили
проверките по редовността на исковата молба и допустимостта на исковете в
кратки срокове – от 1 ден до 5 дни. Проверката е завършвана или с
разпореждане за оставяне на исковата молба без движение, или с
разпореждане по чл. 131 ГПК. Указанията за отстраняване на констатираните
нередовности са ясни и изчерпателни. Процесът на привеждане на исковата
молба в съответствие със законовите изисквания е продължил в срока за
изпълнение на указанията.

Размяната на книжата, от разпореждането по чл. 131 ГПК до
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, по проверените дела варира
от 2 до 6 месеца, напр. по гр. дело № 344/2021 год., тъй като ответникът е
ЮЛ със седалище извън страната и съдът е дал възможност да се получи
отговор или гр. дело № 2438/2020 год., тъй като ответникът не е намерен на
адреса, е изискана справка от НАП и връчването на книжата е продължило
над 2 месеца.

Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в кратки срокове от 3
дни до 1 месец след изтичане на едномесечния срок за отговор или по –рано
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/при постъпил по-рано отговор/, с изкл. на гр. дело № 765 / 2021 год. – след 2
месеца. Почти всички съдебни актове, приключващи подготовката на делото
за разглеждане в о.с.з. съдържат подробен проект на доклад с разпределена
доказателствената тежест между страните. Съдиите са се произнесли по
доказателствените искания и допускането на доказателствата. Първото о.с.з. е
насрочено обикновено в срокове до 1 месец  или 2 месеца от датата на
постановеното определение.

В първото о.с.з. по делото съдът е извършвал устен доклад, с
изискуемото по чл. 146 ГПК съдържание, като при наличието на подробен
проект на доклад в определението по чл. 140 ГПК, е препращал към него.
Докладът е обявяван за окончателен, най-често без възражения от страните,
или след изменение и допълване.

Продължителността на производствата, считано от постановяване на
определението по чл. 140 ГПК, с което е приключила подготовката за
разглеждане на делото в о.с.з. до обявяване на делото за решаване в
последното о.с.з., в което е приключило разглеждането му, по проверените
дела е между малко повече от 4 месеца до 6 месеца. Общата
продължителност на проверените приключили дела, считано от образуването
им до обявяването им за решаване е различна - от около 5 до 8 месеца, по
едно от делата е приблизително девет месеца, по гр.дело № 516 / 2020 год. е
повече от година, тъй като връчването на книжата на ответника е отнело
известно време, едно съдебно заседание е отложено поради командироване на
съдията, но следва да отчетем, че през 2020 г. не са провеждани съдебни
заседания поради епидемичната обстановка и много от делата са отложени.
Обичайно делата са разгледани в едно или две о.с.з. Съдебните заседания са
насрочвани през кратки интервали от време – най-често през 1 месец и най-
много два месеца по дело, по което е допусната експертиза и са
конституирани допълнително страни. Насрочването на съдебните заседания
през 2020 г. е отлагано, съобразно приетите заповеди  предвид въведеното
извънредно положение и противоепидемични мерки. Протоколите от о.с.з. са
изготвени в съответствие с разпоредбата на чл. 150, ал. 1 ГПК.

Причините за отлагане на съдебните заседания са най-вече обективни,
свързани с назначените експертизи. Част от проверени дела са решени в едно
съдебно заседание.

Съдебните решения по проверените дела са постановени в установения
процесуален срок по чл. 235, ал. 5 ГПК, или с минимални просрочия.
Разпорежданията на съдиите относно връчване на съобщения и призовки,
уведомяване на страните и други, са изпълнявани незабавно, на следващия
ден или до 3 - 4 дни от процесуалното действие на съда, което е трябвало да
бъде доведено до знанието на страните, от съдебен секретар или съдебен
деловодител. Съобщенията с преписи от изготвените съдебни актове са
изпращани незабавно, на следващия ден или най-късно до 3 дни.
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Постъпилите въззивни жалби са администрирани своевременно в
кратки срокове, съобразно изискванията на чл. 262 и чл. 263 ГПК, като
съдиите са се произнасяли с актовете си в изключително кратки срокове. По
провереното гр. дело № 344 / 2021 год. въззивният съд е отменил частично
решението на РС – Шумен, като в тази част е уважил предявения иск, в
останалата част решението е влязло в сила като необжалваемо.

Тематична проверка: При проверката на гражданските дела се
установи, че всички образувани в ЕИСС след 30.06.2021 г. граждански
дела, в техния хартиен еквивалент, съдържат на хартиен носител
издадения в електронна форма акт на съда, който е идентичен.
Проверени бяха гр. дело № 3178 / 2021 год., гр.дело № 2677 / 2021 год., гр.
дело № 2465 / 2021 год. Съдиите постановяват съдебните актове /
решения или определения и на хартиен носител, като ги подписват. При
обжалване на първоинстанционното решение на въззивния съд се
изпраща въззивната жалба ведно с цялото гражданско дело на хартиен
носител.  С оглед на горното ОС –  Шумен не е давал указания по
администрирането, тъй като материалите – ВЖ, гр. дело и съдебен акт
постъпват на хартиен носител, подписани от страните и съдиите.

3. Спрени и спирани производства по граждански дела през 2020 г.
и 2021 г.

От предоставените справки от РС-Шумен е видно, че през 2020 г. са
спирани общо 74 бр. дела, от които  по 37 дела основанието за спиране е по
чл. 229, ал. 1, т. 1; 6 броя по чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, 30 броя по чл. 229, ал. 1,
т. 4 ГПК и  1 брой по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК.

По съдии: Валентина Тонева - 7бр.; Димитър Димитров - 9бр.; Жанет
Марчева - 14бр.; Зара Иванова - 1бр. Калин Колешански - 11бр. Людмила
Григорова - 7бр.; Мирослав Марков - 14бр.; Ростислава Георгиева - 9бр.;
Теодора Момова - 2бр.

През 2021 г.  са спирани общо  15 бр. дела, от които на основание чл.
229, ал. 1, т. 1 ГПК са 11 броя, две дела са спрени по други причини и две чл.
229, ал. 1, т. 4 ГПК.

По съдии:  Валентина Тонева - 1бр.; Димитър Димитров - 1бр.; Жанет
Марчева - 2бр. ; Людмила Григорова - 5бр.; Мирослав Марков - 2бр.; Петина
Николова - 2бр.; Калин Колешански - 1бр.; Ростислава Георгиева - 1бр.;
Теодора Момова - 1бр.;

Според предоставената от съда служебна справка към датата на
проверката са спрени гражданските производства по 10 гр. дела. Едно от тях
е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, останалите 7 са спрени на
основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК, 2 са спрени по други причини.  Спрени дела
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по съдии: Димитър Димитров - 4бр.; Жанет Марчева - 1бр.; Калин
Колешански - 2бр.; Мирослав Марков - 1бр.; Теодора Момова - 2бр.

 На всички дела са поставени печати  с входящ номер и дата на ИМ, и
печат за образуване на делото.

3.1. Проверени граждански дела по съдии, по които производството
е било спирано и са възобновени към датата на проверката:

Съдия Валентина Тонева
Бяха проверени следните дела:

-гр. дело №3462/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
14.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1 ГПК по повод образувано
дело № С-262 / 20 год. на СЕС. Възобновено на 13.04.2022 год.;
-гр. дело №3631/2019 год., образувано на 06.12.2019 год. и е спряно на
14.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1 ГПК по повод образувано
дело № С-262 / 20 год. на СЕС. Възобновено на 13.04.2022 год.;
-гр. дело №3737/2019 год., образувано на 11.12.2019 год. и е спряно на
14.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1 ГПК по повод образувано
дело № С-262 / 20 год. на СЕС. Възобновено на 13.04.2022 год.

Съдия Жанет Христова
Бяха проверени следните дела:

-гр. дело №3467/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
08.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
11.04.2022 год.;
-гр. дело №3468/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
08.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
11.04.2022 год.;
-гр. дело №3478/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
08.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
11.04.2022 год.;
-гр. дело №3482/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
08.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
11.04.2022 год.;
-гр. дело №3488/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
08.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
11.04.2022 год.;
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-гр.дело №3497/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
08.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
11.04.2022 год.;
-гр.дело №3735/2019 год., образувано на 11.12.2019 год. и е спряно на
08.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
11.04.2022 год.;
-гр.дело №3741/2019 год., образувано на 11.12.2019 год. и е спряно на
08.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
11.04.2022 год.

Съдия Калин Колешански
Бяха проверени следните дела:

-гр.дело №3465/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
09.11.2020 год. на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК по повод образувано дело
№ С-262 / 20 год. на СЕС. Възобновено на 08.04.2022 год.;
-гр.дело №3477/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
09.11.2020 год. на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК по повод образувано дело
№ С-262 / 20 год. на СЕС. Възобновено на 08.04.2022 год.;
-гр.дело №3494/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
09.11.2020 год. на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК по повод образувано дело
№ С-262 / 20 год. на СЕС. Възобновено на 08.04.2022 год.;
-гр.дело №3496/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
09.11.2020 год. на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК по повод образувано дело
№ С-262 / 20 год. на СЕС. Възобновено на 08.04.2022 год.;
-гр.дело №3738/2019 год., образувано на 11.12.2019 год. и е спряно на
09.11.2020 год. на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК по повод образувано дело
№ С-262 / 20 год. на СЕС. Възобновено на 08.04.2022 год.

Съдия Мирослав Марков
Бяха проверени следните дела:

-гр.дело №3464/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
02.09.2020 год. на основание чл.633 ГПК по повод образувано дело № С-262 /
20 год. на СЕС. Възобновено на 12.04.2022 год.;
-гр.дело №3474/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
02.09.2020 год. на основание чл.633 ГПК по повод образувано дело № С-262 /
20 год. на СЕС. Възобновено на 12.04.2022 год.;
-гр.дело №3479/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
02.09.2020 год. на основание чл.633 ГПК по повод образувано дело № С-262 /
20 год. на СЕС. Възобновено на 12.04.2022 год.;
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-гр.дело №3487/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
02.09.2020 год. на основание чл.633 ГПК по повод образувано дело № С-262 /
20 год. на СЕС. Възобновено на 12.04.2022 год.;
-гр.дело №3495/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
02.09.2020 год. на основание чл.633 ГПК по повод образувано дело № С-262 /
20 год. на СЕС. Възобновено на 12.04.2022 год.;
-гр.дело №3632/2019 год., образувано на 06.12.2019 год. и е спряно на
02.09.2020 год. на основание чл.633 ГПК по повод образувано дело № С-262 /
20 год. на СЕС. Възобновено на 12.04.2022 год.

Съдия Ростислава Георгиева
Бяха проверени следните дела:

-гр.дело №3466/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
28.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
04.04.2022 год.;
-гр.дело №3473/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
28.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
04.04.2022 год.;
-гр.дело №3475/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
28.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
04.04.2022 год.;
-гр.дело №3486/2019 год., образувано на 21.11.2019 год. и е спряно на
28.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
04.04.2022 год.;
-гр.дело №3740/2019 год., образувано на 11.12.2019 год. и е спряно на
28.09.2020 год. на основание чл.633, вр.чл.631, ал.1, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК
по повод образувано дело № С-262  /  20  год.  на СЕС.  Възобновено на
04.04.2022 год.

Всички проверени по-горе дела са спрени на основание чл.633,
вр.чл.631, вр.чл.229, ал.1, т.4 ГПК по повод образувано дело № С-262/20 на
СЕС до произнасяне с влязъл в сила акт по горепосоченото дело. Делата са
възобновени след постановяване на решение по дело № С-262/20 на СЕС от
24.02.2022 год.

3.2 Проверени гр. дела, по които производството е било спирано
или спряно към датата на проверката:
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На случаен принцип бяха проверени следните спрени и спирани дела,
производството по които не е възобновено към датата на проверката:

Гр.дело № 2412 / 2015 год. е образувано на 23.09.2015 год. и на същата
е разпределено автоматично на съдия Людмила Григорова-Митева.  С
определение, постановено в з.с.з. на 28.06.2016 год., производството по
делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване с влязъл в
сила съдебен акт на гр.дело № 5089 / 2016 год. по описа на РС - Варна.

При проверката се установи, че са изисквани периодично писмени
справки във връзка с движението и приключването на преюдициалното
производство в периода от 23.08.2016 год. до 17.05.2022 год. Към датата на
проверката производството по преюдициалното дело не е приключило с
влязъл в сила съдебен акт.

Гр.дело № 3712 / 2018 год. е образувано на 31.12.2018 год. и на същата
е разпределено автоматично на съдия Димитър Димитров. С определение,
постановено в з.с.з. на 25.02.2019 год., производството по делото е разделено
и със същото определение съдът е спрял производството по гр.дело №3712 на
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт
на ЧГД № 73578 / 2018 год. по описа на РС – София.

При проверката се установи, че са изисквани периодично писмени
справки във връзка с движението и приключването на преюдициалното
производство в периода от 25.03.2019 год. до 17.05.2022 год. Към датата на
проверката производството по преюдициалното дело не е приключило с
влязъл в сила съдебен акт.

Гр.дело № 584 / 2020 год. е образувано на 10.03.2020 год. и на същата е
разпределено автоматично на съдия Мирослав Марков. В хода на размяната
на книжата с определение, постановено в з.с.з. на 23.07.2020 год.,
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК, като
съдът е мотивирал спирането на това основание с висящо досъдебно
производство № 35 / 2019 год. по описа на ОД на МВР – Варна, което не е
приключило.

При проверката се установи, че са изисквани периодично писмени
справки във връзка с движението и приключването на наказателното
производство в периода 13.10.2020 год. до 17.05.2022 год. Към датата на
проверката то не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.

Гр.дело № 633 / 2020 год. е образувано на 08.04.2020 год. и на същата е
разпределено автоматично на съдия Жанет Христова. В хода на размяната
на книжата с определение, постановено в з.с.з. на 14.08.2020 год.,
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК, като
съдът е мотивирал спирането на това основание с висящо досъдебно
производство № 3 / 2018 год. по описа на ОСлО – Шумен при ОП – Шумен,
което не е приключило.
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При проверката се установи, че са изисквани периодично писмени
справки във връзка с движението и приключването на наказателното
производство в периода 14.10.2020 год. до 17.05.2022 год. Към датата на
проверката то не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.

Гр.дело № 2520 / 2020 год. е образувано на 11.11.2020 год. и на същата
е разпределено автоматично на съдия Людмила Григорова-Митева.  С
протоколно определение, постановено в о.с.з. на 10.05.2021 год.,
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.дело № 1706 / 2021 год. по
описа на АССГ.

С определение от 14.07.2021 год. по ВЧГД № 239 / 2021 год. състав на
ОС – Шумен е потвърдил обжалваното определение за спиране на
производството по гр.дело № 2520 / 2020 год. на РС – Шумен.

С определение от 09.12.2021 год. по ЧГД № 3820 / 2021 год. ВКС, 4-то
ГО не е допуснал касационно обжалване на определението на ОС – Шумен от
14.07.2021 год.

Делото е върнато в РС – Шумен на 15.12.2021 год. При проверката се
установи, че след връщането на делото са изисквани периодично писмени
справки във връзка с движението и приключването на преюдициалното
производство в периода от 21.12.2021 год. до 17.05.2022 год. Към датата на
проверката производството по преюдициалното дело не е приключило с
влязъл в сила съдебен акт.

Гр.дело № 554 / 2021 год. е образувано на 25.02.2021 год. и на същата е
разпределено автоматично на съдия Людмила Григорова-Митева.  С
протоколно определение, постановено в о.с.з. на 28.04.2021 год.,
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК до
приключване на досъдебно производство № 35 / 2021 год. на ОД на МВР –
Шумен, образувано за престъпление по чл.143, вр.чл.26, ал.1 НК.
Престъпните обстоятелства са констатирани в хода на производството по
гр.дело № 554 / 2021 год. на РС – Шумен.

При проверката се установи, че са изисквани периодично писмени
справки във връзка с движението и приключването на наказателното
производство в периода 10.06.2021 год. до 17.05.2022 год. Към датата на
проверката наказателното производство не е приключило с влязъл в сила
съдебен акт.

Гр.дело № 3172 / 2021 год. е образувано на 01.12.2021 год. и на същата
е разпределено автоматично на съдия Надежда Кирилова. С протоколно
определение, постановено в о.с.з. на 11.05.2022 год., производството по
делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.3 ГПК след изслушана
комплексна СППЕ, която констатира, че ищцата не разбира свойството и
значението на извършеното и не може да ръководи действията си. Делото е
спряно до решаване на въпроса от ОС – Шумен за учредяване на
настойничество или попечителство на ищцата.
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КОНСТАТАЦИИ:
От предоставените справки от РС-Шумен е видно, че през 2020 г. са

спирани общо 74 бр. дела, от които по 37 дела основанието за спиране е по
чл. 229, ал. 1, т. 1; 6 броя по чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, 30 броя по чл. 229, ал. 1,
т. 4 ГПК и  1 брой по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. През 2021 г. са спирани общо 15
бр. дела, от които на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК са 11 броя, две дела са
спрени по други причини и две чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.

Според предоставената от съда служебна справка към датата на
проверката са спрени гражданските производства по 10 гр. дела. Едно от тях
е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, останалите 7 са спрени на
основание чл.229, ал. 1, т. 1 ГПК, 2 са спрени по други причини.

От проверените общо 7 граждански дела, по три дела производството е
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на
преюдициално производство, 3 дела са спрени по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК –
разкриване на престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи
изходът на гражданския спор и 1 е спряно по чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК – когато
е необходимо да се учреди настойничество или попечителство на някоя от
страните. Съдиите са мотивирали основанието за спиране и са го посочвали
изрично, предвид различните правни последици.

Спрените дела, съгласно заповед на председателя се проверяват от
съдебните служители, които извършват справки, съобразно дадени указания
от съдията-докладчик, на когото се докладват своевременно и съобразно тези
указания.

Съдиите са се произнасяли своевременно и в кратък срок с
определението си за възобновяване на производството и насрочване на
делото за разглеждане в о.с.з.

По всички проверени дела, спрени и спирани по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК
до приключване с влязъл в сила съдебен акт по преюдициалното дело,
проверките са извършвани всеки месец, както е предвидено в чл. 38, т.10 от
ПАС, с оглед информация дали са отпаднали пречките за движението им.

Със Заповед РД-13 № 29 от 01.01.2021 г. на служителите от съдебно
деловодство е наредено да проверяват ненасрочените дела ежемесечно и да
докладват на председателя на съда, а на всеки шест месеца да проверяват
спрените дела и да ги докладват на съдията-докладчик за преценка за
възобновяване или издаване на ИЛ.

По гр.дело № 554 / 2021 год., гр.дело № 584 / 2020 год. и гр.дело № 633
/ 2020 год., спрени по чл. 229, ал. 1 т. 5 ГПК,  са изисквани периодично
писмени справки във връзка с движението и приключването на наказателното
производство. От приложените и изисканите справки по проверените дела се
установи, че по делата досъдебните производства не са приключили и не са
отпаднали обстоятелствата по причина, на които са спрени.
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Принципно делата се възобновяват в кратки срокове след постъпване в
съда на влязъл в сила акт по преюдициалното дело. Съдебните деловодители
спазват разпоредбата на чл. 38, т. 10 ПАС и извършват периодично справки,
за което се упражнява контрол от съдиите, в съответствие с дадени писмени
указания за тяхната периодичност.

4. Дела с отменен ход по същество (ОХС)
Съгласно предоставената справка, гражданските дела с отменен ход по

същество - върнати в съдебно заседание или прекратени, в Районен съд–
Шумен през 2020 г.  и 2021 г. са общо 22 броя.

През 2020 г. са постановени 13 определения за отмяна хода по
същество и 9 броя през 2021 г.

Справка дела с  отменен ход по същество през 2020 г.

№

Вид
дело

Номер/Го
дина

Дата
на

образ
уване

Съдия
докладчик

Дата
на с.з.
по
същес
тво

 Вид
заседание Дата Резултат Върна

то на

Влизане в
законна

сила

1

Гр.
дело

3183/
2018

установи
телни
искове

1.11.
2018

ЗАРА Е.
ИВАНОВА

16.7.
2020

Закрито/
разпоредит
елно
заседание

6.8.
2020

отменен
ход по

същество

6.8.
2020

решено
16.09.2021

2

Гр.
дело

367/
2019
делба

5.2.
2019

РОСТИСЛАВ
А Я.
ГЕОРГИЕВА

1.12.
2020

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

22.
12.

2020

отменен
ход по

същество

29.12.
2020

решено
19.04.2021

3

Гр.
дело

922/
2019

установи
телни
искове

28.3.
2019

ВАЛЕНТИНА
Л. ТОНЕВА

9.6.20
20

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

17.6.
2020

отменен
ход по

същество

17.6.
2020

решено
05.10.2020

4

Гр.
дело 1716/

2019  КЗ
11.6.
2019

ЛЮДМИЛА
Д. ГРИГОРО
ВА

5.2.20
20

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

4.3.
2020

отменен
ход по

същество

4.3.
2020

решено
14.01.2022

5

Гр.
дело 2066/

2019 иск
16.7.
2019

ТЕОДОРА Р.
ЙОРДАНО
ВА

6.2.20
20

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

2.3.
2020

отменен
ход по

същество

2.3.
2020

решено
17.07.2020

6

Гр.
дело 2250

/2019
развод

30.7.
2019

МИРОСЛАВ
Ц. МАРКОВ

25.2.
2020

Закрито
/разпореди

телно
заседание

16.3.
2020

отменен
ход по

същество

16.3.
2020

решено
29.12.2020
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7

Гр.
дело 2303/

2019
делба

2.8.
2019

КАЛИН Г.
КОЛЕШАНС
КИ

6.1.20
20

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

9.1.2
020

отменен
ход по

същество

9.1.
2020

решено
11.01.2021

8

Гр.
дело 2390/

2019
павлов

иск

14.8.
2019

ЗАРА Е.
ИВАНОВА

2.7.20
20

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

28.7.
2020

отменен
ход по

същество

29.7
.2020 спряно

9

Гр.
дело 2790/201

9 иск
19.9.
2019

ЖАНЕТ М.
ХРИСТОВА

4.8.20
20

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

4.8.2
020

отменен
ход по

същество

11.8.
2020

решено
11.08.2020

1
0

Гр.
дело 410/

2020КТ
18.2.
2020

РОСТИСЛАВ
А Я.
ГЕОРГИЕ
ВА

22.7.
2020

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

11.8.
2020

С
отменен
ход по

същество

11.8.
2020 спряно

1
1

Гр.
дело 514/

2020
делба

27.2.
2020

ЛЮДМИЛА
Д. ГРИГОРО
ВА

21.10.
2020

Закрито
/разпореди

телно
заседание

27.1
0.20
20

С
отменен
ход по

същество

27.10.
2020

решено
06.10.2021

1
2

Гр.
дело 671/

2020
ЗЗДетето

9.4.
2020

ЖАНЕТ М.
ХРИСТОВА

30.6.
2020

Закрито
/разпореди

телно
заседание

1.7.
2020

С
отменен
ход по

същество

1.7.
2020

решено
11.09.2020

1
3

Гр.
дело 1119/

2020 СК
29.6.
2020

ЖАНЕТ М.
ХРИСТОВА

3.11.
2020

Закрито/
разпоредит

елно
заседание

11.1
1.20
20

отменен
ход по

същество

11.11.
2020

решено
17.12.2020

Справка дела с  отменен ход по същество през 2021 г.

№

Вид
дело

Номер/
Година

Дата
на

образ
уване

Съдия
докладчик

Дата на
с.з. по

съществ
о

Вид
заседание Дата Резултат Върна

то на

Влизане в
законна

сила

1

Гр.
дело

3032/
2019

установ
ителен

иск

9.10.
2019

МИРОСЛАВ
Ц. МАРКОВ 1.6.2021

Закрито
разпоред
ително

заседание

25.6.
2021

отменен
ход по

същество

28.6.
2021

решено
29.12.2021

2

Гр.
дело 1200/

2020
КТ

7.7.
2020

МИРОСЛАВ
Ц. МАРКОВ

24.8.
2021

Закрито
разпоред
ително

заседание

23.9.
2021

отменен
ход по

същество

24.9.
2021

прекратено
23.12.2021

3

Гр.
дело 2472/

2020
КТ

5.11.
2020

ЛЮДМИЛА
Д.
ГРИГОРОВА

17.2.
2021

Закрито
разпоред
ително

заседание

25.2.
2021

отменен
ход по

същество

26.2.
2021

прекратено
26.02.2021
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4

Гр.
дело 2782/

2020
КТ

7.12.
2020

ЛЮДМИЛА
Д.
ГРИГОРОВА

15.3.
2021

Закрито
разпоред
ително

заседание

15.3.
2021

отменен
ход по

същество

15.3
.2021

решено
12.01.2022

5

Гр.
дело 2815/

2020
КТ

14.12.
2020

КАЛИН Г.
КОЛЕШАН
СКИ

11.10.
2021

Закрито
разпоред
ително

заседание

13.10.
2021

отменен
ход по

същество

14.10.
2021

решено
12.01.2022

6

Гр.
дело

454/
2021

установ
ителен

иск

17.2.
2021

ЖАНЕТ М.
ХРИСТОВА 7.9.2021

Закрито
разпоред
ително

заседание

20.9.
2021

отменен
ход по

същество

20.9.
2021

решено
23.12.2021

7

Гр.
дело 550/

2021
делба

24.2.
2021

ЛЮДМИЛА
Д.
ГРИГОРОВА

13.10.
2021

Закрито
разпоред
ително

заседание

29.10.
2021

отменен
ход по

същество

29.10.
2021

насрочено
15.06.2022

8

Гр.
дело 721/

2021 КТ
16.3.
2021

ЛЮДМИЛА
Д.
ГРИГОРОВА

7.7.2021

Закрито
разпоред
ително

заседание

16.7.
2021

отменен
ход по

същество

16.7.
2021

решено
14.12.2021

9

Гр.
дело

1632/20
21

установ
ителен

иск

16.6.
2021

ЖАНЕТ М.
ХРИСТОВА

19.10.20
21

Закрито
разпоред
ително

заседание

4.1.20
21

отменен
ход по

същество

4.11.
2021

решено на
29.12.2021

4.1.Проверени на случаен принцип дела с отменен ход по същество:

Съгласно предоставената справка от  РС-Шумен през проверявания
период хода по същество е отменян  общо по 22 дела

Проверени дела с отменен ход по същество през 2020 год. и 2021
год. по съдии:

В хода на комплексната планова проверка бяха проверени наличните
дела, по които съдиите през 2020 г. и 2021 г. са постановили отмяна на
определенията, с които са дали ход по същество. Бяха проверени следните
налични дела по съдии:

Съдия Ростислава Георгиева
Гр.дело № 367 / 2019 год. е образувано и разпределено на 05.02.2019

год. на съдия Ростислава Георгиева. Производството е делбено.
В с.з. на 02.12.2020 год. е даден ход по същество в първа фаза на

делбата. С определение от 22.12.2020 год. съдът е отменил протоколното си
определение за даване на ход по същество от 02.12.2020 год. и е насрочил
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о.с.з. за 24.02.2021 год. В определението си съдът е посочил, че делото не е
изяснено от фактическа страна. В тази връзка е дал указания на страните.

В с.з. на 14.04.2021 год. съдът е дал ход по същество и с решение от
19.04.2021 год. е допуснал делба на част от делбената маса. С решение от
22.11.2021 год. съдът е изнесъл на публична продан при съответните квоти
имуществото, по отношение на което е допусната делбата.

Гр.дело № 410 / 2020 год. е образувано и разпределено на 18.02.2020
год. на съдия Ростислава Георгиева.

В с.з. на 22.07.2020 год. е даден ход по същество. С определение от
11.08.2020 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 22.07.2020 год. и е спрял производството по делото на
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, вр.чл.633, вр.чл.631, ал.1, т.1 ГПК до
приключване на дело № С-262 / 20 на СЕС.

С определение от 04.04.2022 год. производството по делото е
възобновено поради приключване на дело № с-262/20 на СЕС с решение от
24.02.2022 год. и е насрочено в о.с.з. за 08.06.2022 год.

Съдия Мирослав Марков
Гр.дело № 2250 / 2019 год. е образувано и разпределено на 30.07.2019

год. на съдия Мирослав Марков.
В с.з. на 25.02.2020 год. е даден ход по същество. С определение от

16.03.2020 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 25.02.2020 год. В определението си съдът е посочил, че
делото не е изяснено от фактическа страна. В тази връзка е дал указания на
страните и е посочил, че делото ще бъде насрочено за разглеждане в о.с.з.
след отмяна на извънредното положение.

С определение от 08.06.2020 год. съдът е насрочил о.с.з. за 21.07.2020
год.

В с.з. на 01.12.2020 год. съдът е дал ход по същество и е постановил
решение на 29.12.2020 год.

Съдия Теодора Момова
Гр.дело № 2066 / 2019 год. е образувано и разпределено на 16.07.2019

год. на съдия Теодора Момова.
В с.з. на 06.02.2020 год. е даден ход по същество от съдия Теодора

Момова. С определение от 02.03.2020 год. съдът е отменил протоколното си
определение за даване на ход по същество от 06.02.2020 год. В определението
си съдът е посочил, че при обявяване на доклада по делото в с.з. на 12.12.2019
год. е допуснал грешки в квалификацията на предявените искове и в
указаната доказателствена тежест в т.7.

На 05.03.2020 год. делото е преразпределено ръчно на съдия Зара
Иванова, като причина за преразпределението е Заповед РД – 13 №147 /
04.03.2020 год. на председателя на РС - Шумен.
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В с.з. на 18.06.2020 год. съдът е дал ход по същество и е постановил
решение на 17.07.2020 год.

Съдия Валентина Тонева
Гр.дело № 922 / 2019 год. е образувано и разпределено на 28.03.2019

год. на съдия Валентина Тонева.
В с.з. на 09.06.2020 год. е даден ход по същество. С определение от

17.06.2020 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 09.06.2020 год. В определението си съдът е посочил, че
делото не е изяснено от фактическа и правна страна. Назначил е ДССЕ и е
насрочил о.с.з. за 15.09.2020 год., когато отново делото е обявено за
решаване. Решение е постановено на 05.10.2020 год.

Съдия Калин Колешански
Гр.дело № 2309 / 2019 год. е образувано и разпределено на 02.08.2019

год. на съдия Калин Колешански. Производството е делбено.
В с.з. на 06.01.2020 год. е даден ход по същество. С определение от

09.01.2020 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 06.01.2020 год., като е посочил, че на 08.01.2020 год. в РС
– Шумен е образувано друго гр.дело, решението по което е от значение за
решаване на настоящото дело. Ето защо е поискано спиране на основание
чл.229, ал.1, т.4 ГПК. С определение от 09.01.2020 год. съдът е спрял
производството по гр.дело №2309 / 2019 год. до приключване с влязъл в сила
съдебен акт на гр.дело № 34 / 2020 год. на РС – Шумен.

С определение от 09.10.2020 год. съдията докладчик е възобновил
производството по гр.дело №2309 / 2019 год. Насрочил е о.с.з. за 11.01.2021
год., когато страните са оттеглили предявеният иск за делба и съдът е
прекратил производството по делото.

Гр.дело № 2815 / 2020 год. е образувано и разпределено на 14.12.2020
год. на съдия Калин Колешански.

В с.з. на 11.10.2021 год. е даден ход по същество. С определение от
13.10.2021 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 13.10.2021 год., като е посочил, че по делото е прието
непълно заключение по назначената в хода на делото СКЕ. Допуснал е ДСКЕ.
Насрочил о.с.з. за 10.01.2022 год., когато е прието допълнителното
заключение по ДСКЕ и е дал ход по същество.

Решение е постановено на 12.01.2022 год.

Съдия Жанет Марчева Христова
Гр.дело № 2790 / 2019 год. е образувано и разпределено на 19.09.2019

год. на съдия Жанет Марчева Христова.
В с.з. на 04.08.2020 год. е даден ход по същество. С определение от

04.08.2021 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
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ход по същество от същата дата, като е прекратил производството по делото
поради това, че същото е подведомствено на НАП. Определението за
прекратяване е обжалвано и с определение от 05.11.2020 год., постановено по
ВЧГД № 388 / 2020 год. състав на ОС – Шумен е отменил определението от
04.08.2020 год. и е върнал делото на първоинстанционния съд за
продължаване на съдопроизводствените действия.

В с.з. на 08.12.2020 год. съдът отново е дал ход по същество и е
постановил решение на 22.12.2020 год.

Гр.дело № 1119 / 2020 год. е образувано и разпределено на 29.06.2020
год. на съдия Жанет Марчева Христова. Производството е делбено.

В с.з. на 03.11.2020 год. е даден ход по същество. С определение от
11.11.2020 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 03.11.2020 год. В мотивите си съдът е посочил, че
съделител не е представил доказателство, за което съдът е указал с доклада
по делото, че трябва да представи. Насрочил е о.с.з. за 08.12.2020 год., когато
повторно е дал ход по същество. Решение по първа фаза по допускане на
делбата е постановено на 17.12.2020 год.

Делото е приключило със спогодба между страните, одобрена в с.з. на
20.04.2021 год.

Гр.дело № 1632 / 2021 год. е образувано и разпределено на 16.06.2021
год. на съдия Жанет Марчева Христова.

В с.з. на 19.10.2021 год. е даден ход по същество. С определение от
04.11.2021 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 19.10.2021 год. и е оставил ИМ без движение с указания
ищецът да отстрани констатирани нередовности в ИМ. След отстраняване на
нередовностите с молба от 18.11.2021 год. е насрочил о.с.з. за 07.12.2021 год.,
когато повторно е дал ход по същество. Решение е постановено на 29.12.2021
год.

Съдия Зара Иванова
Гр. дело № 2390 / 2019 год. е образувано и разпределено на 14.08.2019

год. на съдия Теодора Момова. В хода на делото същото е преразпределено
на 05.03.2020 год. на съдия Зара Иванова ръчно. Причина за ръчното
преразпределение е Заповед № РД – 13 № 147 от 04.03.2020 год.

В с.з. на 02.07.2020 год. е даден ход по същество. С определение от
28.07.2020 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 02.07.2021 год. В мотивите си съдът е посочил, че делото
не е изяснено от фактическа страна, тъй като ответникът в хода на делото е
заявил определени обстоятелства, релевантни за делото, за които не са
събрани доказателства, и които следва да бъдат събрани. Допуснал е ССЕ и е
насрочил о.с.з. за 17.09.2020 год.

 На 15.10.2020 год. делото е преразпределено на съдия Людмила
Григорова на основание Заповед № 442 от 15.10.2020 год.
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С определение от 28.04.2021 год. съдията докладчик е спрял
производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване
с влязъл в сила съдебен акт на ВТД № 152 / 2021 год. на АС – Варна. С
определение от 20.04.2022 год. съдът е прекратил производството по гр.дело
№ 2390 / 2019 год. като недопустимо и е върнал исковата молба. Липсва
диспозитив за възобновяване.

Съдия Людмила Григорова
Гр.дело № 2472 / 2020 год. е образувано и разпределено на 05.11.2020

год. на съдия Людмила Григорова.
В с.з. на 17.02.2021 год. е даден ход по същество. С определение от

25.02.2021 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 17.02.2021 год. В мотивите си съдът е посочил, че липсва
пасивна процесуална легитимация на ответника, поради което е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество на делото и е
прекратил производството по делото.

Гр.дело № 551 / 2021 год. е образувано и разпределено на 07.12.2020
год. на съдия Людмила Григорова, делбено производство.

В с.з. на 13.10.2021 год. е даден ход по същество. С определение от
29.10.2021 год. съдът е отменил протоколното си определение за даване на
ход по същество от 13.10.2021 год. В мотивите си съдът е посочил, че не е
извършена процедурата по чл.201 от ЗУТ, поради което е отменил хода и е
изискал становище от ОА – Шумен относно поделяемостта на процесния
УПИ.

КОНСТАТАЦИИ:

        Според броя постановени определения за отмяна хода по същество -
общо 22, може да се направи извод, че през 2020 г. и 2021г. в Районен съд –
Шумен приложението на този процесуален способ не е често, макар да не е
изключение. По предоставената справка ходът по същество е отменян по 13
дела през 2020 г. и по 9 дела през 2021 г.

От проверените дела с отменен ход по същество през 2020 г. и 2021 г. е
видно, че от граждански дела едно е образувано през 2018 г., 9 дела са
образувани през 2019 г., 8 дела са образувани през 2020 г., и 4 през 2021 г.

Отмяната на хода по същество е допустимо и необходимо процесуално
действие, с оглед постановяването на обоснован съдебен акт, при напълно
изяснена фактическа обстановка и отстранени процесуални нарушения, които
биха могли да доведат да отмяна на решението. Причините, довели до отмяна
на хода по същество по неголемия брой дела в РС-Шумен са най-вече
субективни и се дължат на някои пропуски в предварителната подготовка и
проучване по делото от съдията-докладчик. По по-малка част от делата
причините за отмяна на хода по същество са обективни.
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В мотивите си за отмяна на хода по същество по гр.дело № 2472 / 2020
год. съдията докладчик е посочил, че в срока за произнасяне при повторната
проверка е констатирал, че липсва пасивна процесуална легитимация на
ответника, поради което е отменил протоколното си определение за даване
ход по същество на делото и е прекратил производството по делото. По
гр.дело № 367 / 2019 год., в определението си съдът е посочил, че делото за
делба не е изяснено от фактическа страна и в тази връзка е дал указания на
страните. По гр.дело № 2066 / 2019 год. съдът е отменил протоколното си
определение за даване на ход по същество, като е посочил, че при обявяване
на доклада по делото в с.з. е допуснал грешки в квалификацията на
предявените искове и в указаната доказателствена тежест в т.7.
            Предвид тези пропуски, нужно е още при подготовката на делото за
разглеждане в о.с.з. съдът да извърши необходимото пълно проучване и да се
произнесе по всички предварителни въпроси и по допускане на
доказателства, съобразно разпоредбата на чл. 140 ГПК, което следва да се
извърши в разумни срокове, а не непременно кратки. Не следва да се
подценява и ролята на устния доклад по делото в о.с.з., с посоченото в чл. 146
ГПК съдържание. Докладът е от особено значение за постановяване на
правилно и съобразено с обективната фактическа действителност, решение
по материалноправния спор. Цененето на доказателствата е изцяло в
задълженията на съда и то трябва да се извърши задълбочено преди
постановяване на решението по делото.

Общото събрание на съдиите би могло да обсъди констатираното от
проверката, с оглед подобряване работата на съда.

По проверените дела отмяна на дадения ход по същество е в рамките на
кратки периоди, което само по себе си не е довело до нарушаване принципа
за разглеждане и приключване на делото в разумен срок или до значителна
обща продължителност. Съдиите своевременно, считано от последното о.с.з.,
в което е приключило разглеждането на делото, са постановявали
определението за отмяна хода по същество. Следващите процесуални
действия, вкл. възобновяване на производството, насрочване на с.з. и
събиране на доказателства, също са извършвани своевременно или ускорено,
както и приключването на делото с решение.

5. Граждански дела с кратки процесуални срокове, образувани
през 2020 г. и през 2021 г.

Гражданските дела, разглеждани в открито съдебно заседание,
производствата по които следва да се движат и приключат в кратки
процесуални срокове, са както следва:
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5.1.Дела по реда на глава Двадесет и пета, чл. 310 от ГПК „Бързо
производство”:

В РС-Шумен през 2020 г. и 2021 г. са разгледани следния брой
граждански дела по чл.  310  от ГПК - Бързо производство, образувани по
предявени искове по СК и по КТ, по съдии както следва:
Съдия Валентина Тонева – 5 бр. 2020 г. и  5 бр. за 2021 г.;
Съдия Димитър Димитров – 3 бр. 2020 г. и 4 бр. за 2021 г.;
Съдия Жанет Марчева – 6 бр. 2020 г. и  6 бр. за 2021 г.;
Съдия Калин Колешански – 4 бр. 2020 г. и 8 бр. за 2021 г.;
Съдия Людмила Григорова– 4 бр. 2020 г. и 8 бр. за 2021 г.;
Съдия Мирослав Марков– 2 бр. 2020 г. и 6 бр. за 2021 г.;
Съдия Петина Николова  – 0 бр. 2020 г. и 4 бр. за 2021 г.;
Съдия Ростислава Георгиева – 4 бр. 2020 г. и 4 бр. за 2021 г.;
Съдия Теодора Момова – 2 бр. 2020 г. и 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Зара Иванова – 1 бр. 2020 г. и 0 бр. за 2021 г..

Делата се разпределят автоматично между всички съдии, като се
изключват отсъстващите по обективни причини. Участието или
натоварването при разпределението за 2020 г. и 2021 г. е по 100% за всички
съдии с изключение на съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева,
които са при 50 %.

Върху ИМ се поставят два печата. Единият е на служба „Регистратура“,
в който е вписан входящ регистрационен номер, дата и час на постъпване.
Вторият печат е за образуване на делото и съдържа : дата на образуване,
номер на делото, съдебният състав, който следва да разгледа делото и подпис
на разпределящия делото. Всички проверени дела, образувани по реда на чл.
310 ГПК, са обозначени с жълт етикет, обозначаващ, че производството е
бързо.

Проверени дела на случаен принцип:

Гр.дело № 286 / 2020 год. е образувано на 06.02.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 06.02.2020 год. автоматично между осем съдии и за
докладчик е определен съдия Калин Колешански. Съдиите са участвали при
100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Разпореждането по чл.310, вр.чл.131 ГПК е постановено на 07.02.2020
год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 14.02.2020 год. Няма
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постъпил писмен отговор. Съобщение е изпратено и до Д“СП“ – Шумен,
което е получено на 12.02.2020 год.

Предвид въведеното извънредно положение след 13.03.2020 год.
разпореждането по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з. на 26.05.2020 год. С
него съдът е допуснал писмените доказателства. Допуснал е гласни
доказателства. Изготвил е писмен доклад по делото и е разпределил
доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 15.06.2020 год., когато е даден
ход на делото. Изслушани са страните, които са заявили, че са в процес на
постигане на споразумение и са направили искане за спиране на делото по
взаимно съгласие. С протоколно определение от 15.06.2020 год. съдът е спрял
производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК. На 11.08.2020
год. е постъпила молба от пълномощника на ищците за възобновяване на
производството и с определение от 12.08.2020 год. на основание чл.230, ал.1
ГПК съдът е възобновил производството по делото, като е насрочил о.с.з. за
28.09.2020 год. При насрочването съдът е съобразил и особеното искане на
пълномощника да не бъде насрочвано в периода 05.09.-11.09.2020 год.

В с.з.  на 28.09.2020  год.  съдът е дал ход на делото.  Изслушал е
страните. Разпитал е един свидетел и е дал ход по същество. Обявил е, че ще
се произнесе с решение на 02.10.2020 год.

С решение № 260091 от 01.10.2020 год. съдът е уважил предявения
иск. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както
следва: на ищеца – на 09.10.2020 год. и на ответника – на 16.10.2020 год.

Гр.дело № 396 / 2020 год. е образувано на 17.02.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.149 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 17.02.2020 год. автоматично между осем съдии и за
докладчик е определен съдия Мирослав Марков. Съдиите са участвали при
100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Определението /разпореждането/ по чл.311, вр.чл.131 ГПК е
постановено на 17.02.2020 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ
ведно с приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за
писмен отговор в едномесечен срок от получаването им. Съобщението е
върнато в цялост с отбелязване, че лицето е търсено многократно, но не е
намерено. Залепено е уведомление по чл.47 ГПК на 19.05.2020 год. Изискана
е справка за настоящ и постоянен адрес в НБДН. Ново съобщение е
изпратено на ответника на друг адрес на 10.06.2020 год. и му е връчено на
16.06.2020 год. Не е постъпил писмен отговор на ИМ от ответника.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 17.07.2020 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Изготвил е писмен доклад по делото и е разпределил доказателствената
тежест. Насрочил е о.с.з. на 07.08.2020 год., за която дата е призована Д“СП“
– Шумен с указание за изготвяне на социален доклад. С определение от
21.07.2020 год. разглеждането на делото е пренасрочено за 18.08.2020 год.,
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когато е даден ход на делото. Изслушани са  явилите се страни. Приети са
писмените доказателства и изготвения социален доклад и е дал ход по
същество. Обявил е, че ще се произнесе с решение на 01.09.2020 год.

С решение № 260037 от 01.09.2020 год. съдът е уважил предявения
иск. Съобщения до страните са изпратени на 04.09.2020 год. и са връчени,
както следва : на ищеца – на 10.09.2020 год. и на ответника – на 06.10.2020
год.

Гр.дело № 492 / 2020 год. е образувано на 25.02.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 25.02.2020 год. автоматично между четирима съдии и за
докладчик е определена съдия Жанет Христова. Изключени са от
разпределението трима съдии поради отпуск. Съдиите са участвали при 100
% натовареност при разпределението с изключение на съдия Валентина
Тонева при 50 %.

С определение от 25.02.2020 год. съдът е оставил ИМ без движение за
представяне на доказателства за представителна власт на адвоката, които са
представени с молба от 28.02.2020 год.

Разпореждането по чл.310, вр.чл.131 ГПК е постановено на 28.02.2020
год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 05.03.2020 год.
Писмен отговор е постъпил на 01.04.2020 год.

Предвид въведеното извънредно положение след 13.03.2020 год.
определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з. на
21.05.2020 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства. Допуснал е
гласни доказателства. Изготвил е писмен доклад по делото и е разпределил
доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 16.06.2020 год., когато е даден
ход на делото. Изслушани са страните. Приети са писмените доказателства.
Разпитан е допуснатия свидетел и е даден ход по същество. Обявил е, че ще
се произнесе с решение в срок до 30.06.2020 год., от която дата тече срокът за
обжалване на съдебния акт.

С решение № 363 от 22.06.2020 год. съдът е уважил предявения иск
частично. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както
следва: на ищеца – на 03.07.2020 год. и на ответника – на 24.06.2020 год.
Изпратен е препис от решението и на Д“СП“ – Шумен, връчено на 23.06.2020
год.

ВЖ срещу така постановеното решение е постъпила на 14.07.2020 год.
в частта, с която е отхвърлен предявения иск. С разпореждане от 15.07.2020
год. съдът е указал да се връчи препис от ВЖ на насрещната страна с
указание за отговор в двуседмичен срок от получаване на съобщението.
Съобщението е изпратено на 15.07.2020 год. и е връчено на 20.07.2020 год.
Отговор на ВЖ е постъпил на 20.07.2020 год.
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С писмо от 05.08.2020 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 267 / 2021 год.,
което също е обозначено като бързо.

С решение № 260017 от 24.08.2020 год. въззивният съд е отменил
решението в обжалваната част и вместо него е постановил решение, с което е
уважил предявения иск в тази му част.

Гр.дело № 498 / 2020 год. е образувано на 26.02.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 26.02.2020 год. автоматично между четирима съдии и за
докладчик е определена съдия Валентина Тонева. Изключени са от
разпределението трима съдии поради отпуск. Съдиите са участвали при 100
% натовареност при разпределението с изключение на съдия Валентина
Тонева при 50 %.

Разпореждането по чл.310, вр.чл.131 ГПК е постановено на 26.02.2020
год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 09.03.2020 год.
Писмен отговор е постъпил на 03.04.2020 год. Съдът е призовал и Д“СП“ –
Шумен.

Предвид въведеното извънредно положение след 13.03.2020 год.
определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з. на
23.04.2020 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства. Изготвил е
писмен доклад по делото и е разпределил доказателствената тежест.
Насрочил е о.с.з. на 07.07.2020 год., когато е даден ход на делото. Изслушани
са страните. Приети са писмените доказателства и е даден ход по същество.
Обявил е, че ще се произнесе с решение на 21.07.2020 год.

С решение № 425 от 09.07.2020 год. съдът е уважил предявения иск.
Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както следва :
на ищеца – на 15.07.2020 год. и на ответника – на 22.07.2020 год. Изпратен е
препис от решението и на Д“СП“ – Шумен, връчено на 13.07.2020 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е подадена от ответника на
23.07.2020 год. С разпореждане от същата дата съдът е указал внасяне на ДТ
от жалбоподателя, което е изпълнено на 06.08.2020 год. С разпореждане от
06.08.2020 год. съдът е разпоредил да се връчи препис от ВЖ на насрещната
страна с указание за отговор в двуседмичен срок от получаване на
съобщението. Съобщението е изпратено незабавно и е връчено на 08.09.2020
год. Отговор на ВЖ е постъпил на 15.09.2020 год.

С писмо от 15.09.2020 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 353 / 2020 год.,
което също е обозначено като бързо.

С решение № 190 от 08.12.2020 год. въззивният съд е оставил без
уважение жалбата на първоначалния ответник и е отменил
първоинстанционното решение в частта за присъдените разноски.
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Гр.дело № 691 / 2020 год. е образувано на 21.04.2020 г. по искова
молба с предявени искове по чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 КТ, постъпила в съда
на същата дата. Делото е разпределено на 21.04.2020 год. автоматично между
осем съдии и за докладчик е определена съдия Ростислава Георгиева.
Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението с
изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия Валентина Тонева при 50
%.

Разпореждането по чл.311, ал.1, вр.чл.310, вр.чл.131 ГПК е
постановено на 21.02.2020 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ
ведно с приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за
писмен отговор в едномесечен срок от получаването им и му е връчено на
07.05.2020 год. Писмен отговор е постъпил на 01.06.2020 год.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 01.06.2020 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Изготвил е писмен доклад по делото и е разпределил доказателствената
тежест. Допуснал е ССЕ и събиране на гласни доказателства. Насрочил е
о.с.з. на 17.06.2020 год., когато е даден ход на делото. Изслушани са
страните. Приети са писмените доказателства. Изслушано е вещото лице и е
прието заключението по ССЕ. Разпитани са свидетели и е даден ход по
същество. Съдът е обявил е, че ще се произнесе с решение на 01.07.2020 год.,
от когато тече срока за неговото обжалване.

С решение № 385 от 26.06.2020 год. съдът е уважил изцяло
предявените искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ и частично е уважил иска по
чл.344, ал.1, т.3 КТ. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са
връчени, както следва : на ищеца – на 02.07.2020 год. и на ответника – на
02.07.2020 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е подадена от ответника на
14.07.2020 год. С разпореждане от същата дата съдът е указал внасяне на ДТ
от жалбоподателя, което е изпълнено на 21.07.2020 год. С разпореждане от
21.07.2020 год. съдът е разпоредил да се връчи препис от ВЖ на насрещната
страна с указание за отговор в двуседмичен срок от получаване на
съобщението. Съобщението е изпратено незабавно и е връчено на 22.07.2020
год. Отговор на ВЖ е постъпил на 03.08.2020 год.

С писмо от 03.08.2020 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 264 / 2020 год.,
което също е обозначено като бързо.

С решение № 260025 от 25.08.2020 год. въззивният съд е потвърдил
първоинстанционното решение.

С определение № 233 от 30.03.2021 год. по гр.дело № 4010 / 2020 год.
ВКС, 4-то ГО не е допуснал до касационно обжалване въззивното решение на
ОС – Шумен.

Гр.дело № 949 / 2020 год. е образувано на 12.06.2020 г. по искова
молба с предявени искове по чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 КТ, постъпила в съда
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на същата дата. Делото е разпределено на 12.06.2020 год. автоматично между
осем съдии и за докладчик е определена съдия Димитър Димитров. Съдиите
са участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Ростислава Георгиева и съдия Валентина Тонева при 50 %.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 12.06.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 15.06.2020 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 17.06.2020 год.
Писмен отговор е постъпил на 14.07.2020 год.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 14.07.2020 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Изготвил е писмен доклад по делото и е разпределил доказателствената
тежест. Допуснал е ССЕ. Насрочил е о.с.з. на 03.08.2020 год., когато е даден
ход на делото. Изслушани са страните. Предоставена е възможност на
пълномощника на ищеца да се запознае с представени в голям обем писмени
доказателства от ответника. Делото е отложено за 07.08.2020 год., когато му е
даден ход. Изслушана е и е приета ССЕ. Допусната е СТЕ. За събиране на
доказателства делото е отложено за 19.10.2020 год., когато е даден ход на
делото. Но поради възражение на пълномощника на ответника, че
заключението по СТЕ е депозирано извън срока по чл.199 ГПК, съдът е
отложил съдебното заседание за 02.11.2020 год. С определение от 20.10.2020
год. съдът е пренасрочил с.з. за 09.11.2020 год. по молба на пълномощника на
ищеца, обоснована със служебна ангажираност в друг съдебен район.

В с.з. на 09.11.20202 год. съдът е дал ход на делото. Прието е
заключението по СТЕ и е даден ход по същество. Съдът е указал разяснил
разпоредбата на чл.316 ГПК и е посочил, че срокът за обжалване започва да
тече от 23.11.2020 год.

С решение № 260195 от 20.11.2020 год. съдът е уважил изцяло
предявените искове по чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 КТ. Съобщения до страните
са изпратени незабавно и са връчени, както следва : на ищеца – на 24.11.2020
год. и на ответника – на 24.11.2020 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е подадена от ответника на
04.12.2020 год. С разпореждане от 07.12.2020 год. съдът е указал внасяне на
ДТ от жалбоподателя, което е изпълнено на 13.01.2021 год. С разпореждане
от 13.01.2021 год. съдът е разпоредил да се връчи препис от ВЖ на
насрещната страна с указание за отговор в двуседмичен срок от получаване
на съобщението. Съобщението е изпратено на 14.01.2021 год. и е връчено на
15.01.2021 год. Отговор на ВЖ е постъпил на 25.01.2021 год.

С писмо от 25.01.2021 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 33 / 2021 год., което
също е обозначено като бързо. С определение от 28.01.2021 год. Ос-Шумен е
прекратил производството по въззивното дело и е върнал делото на РС –
Шумен за произнасяне по направено искане по чл.248 ГПК, след което
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делото да се върне на въззивната инстанция за произнасяне по ВЖ. С
определение от 29.01.2021 год. РС – Шумен е оставил без уважение искането
по чл.248 ГПК, след което е изпратил отново с писмо от 23.02.2021 год.
делото на ОС – Шумен за произнасяне по въззивната жалба, където е
образувано ВГД № 92 / 2021 год.

С решение № 260071 от 30.03.2021 год. въззивният съд е потвърдил
първоинстанционното решение.

С определение № 55 от 03.02.2022 год. по гр.дело № 2682 / 2021 год.
ВКС, 4-то ГО не е допуснал до касационно обжалване въззивното решение на
ОС – Шумен.

Гр.дело № 1288 / 2020 год. е образувано на 10.07.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 10.07.2020 год. автоматично между седем съдии и за
докладчик е определена съдия Зара Иванова.  Изключен е от
разпределението един съдия поради отпуск. Съдиите са участвали при 100 %
натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и съдия Валентина Тонева при 50 %.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 10.07.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 15.07.2020 год.
Писмен отговор е постъпил на 28.07.2020 год.

Разпореждане по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з. на 28.07.2020 год.
С него съдът е допуснал писмените доказателства. Изготвил е писмен доклад
по делото и е разпределил доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на
27.08.2020 год., за която дата е призован Д“СП“ – Шумен. На посочената дата
в с.з. съдът е дал ход на делото. Изслушани са страните. Приети са писмените
доказателства и е даден ход по същество. Съдът е обявил е,че ще се
произнесе с решение до 10.09.2020 год.

С решение № 260045 от 10.09.2020 год. съдът е уважил предявения
иск. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както
следва : на ищеца – на 15.09.2020 год. и на ответника – на 11.09.2020 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е подадена от ответника на
18.09.2020 год. С разпореждане от същата дата съдът е указал внасяне на ДТ
от жалбоподателя, което е изпълнено на 05.10.2020 год. С разпореждане от
05.10.2020 год. съдът е разпоредил да се връчи препис от ВЖ на насрещната
страна с указание за отговор в двуседмичен срок от получаване на
съобщението. Съобщението е изпратено на 06.10.2020 год. и е връчено на
13.10.2020 год. Отговор на ВЖ е постъпил на 27.10.2020 год.

С писмо от 27.10.2020 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 438 / 2020 год.,
което също е обозначено като бързо.
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С решение № 260082 от 17.12.2020 год. въззивният съд е потвърдил
обжалваното първоинстанционно решение.

Гр.дело № 2467 / 2020 год. е образувано на 03.11.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 03.11.2020 год. автоматично между пет съдии и за
докладчик е определена съдия Людмила Григорова. Изключени са от
разпределението двама съдии, единият поради болест, а другият поради
отпуск. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението с
изключение на съдия Валентина Тонева при 50 %.

С разпореждане от 03.11.2020 год. съдът е оставил ИМ без движение
за отстраняване на констатирани нередовности, отстранени с допълнителна
молба от 12.11.2020 год.

Разпореждането по чл.310, ал.1, т.6, вр.чл.131 ГПК е постановено на
12.11.2020 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с
приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за писмен
отговор в едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 19.11.2020
год. Няма постъпил писмен отговор на ИМ.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 14.01.2021 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Изготвил е писмен доклад по делото и е разпределил доказателствената
тежест. Допуснал е събиране на гласни доказателства. Насрочил е о.с.з. на
03.02.2021 год., за която дата е призован Д“СП“ – Шумен. На посочената дата
в с.з. съдът е дал ход на делото. Изслушани са страните. Приети са писмените
доказателства и е разпитан свидетел. В хода на съдебното заседание страните
са постигнали спогодба, която съдът е одобрил в с.з. на 03.02.2021 год. и е
прекратил производството по делото.

Гр.дело № 2511 / 2020 год. е образувано на 09.11.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 09.11.2020 год. автоматично между шест съдии и за
докладчик е определен съдия Мирослав Марков. Изключен е от
разпределението един съдия поради болест. Съдиите са участвали при 100 %
натовареност при разпределението с изключение на съдия Валентина Тонева
при 50 %.

Определението /разпореждането/ по чл.131 ГПК е постановено на
10.11.2020 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с
приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за писмен
отговор в едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 16.11.2020
год. Писмен отговор е постъпил на 16.12.2020 год.

Определение /разпореждане/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з. на
17.12.2020 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства. Изготвил е
писмен доклад по делото и е разпределил доказателствената тежест.
Насрочил е о.с.з. на 06.01.2021 год., за която дата е призован Д“СП“ –
Шумен.
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На 04.01.2021 год. делото е преразпределено ръчно на съдия Теодора
Момова, като причина за преразпределението е Заповед РД-13 №1 /
04.01.2021 год.

В с.з. на 06.01.2021 год. съдия Момова е дала ход на делото. Поканила
е страните към спогодба, която е постигната между тях и с протоколно
определение от 06.01.2021 год. съдът е одобрил споразумението и е
прекратил производството по делото.

Бързи производства, образувани през 2021 год.

Гр.дело № 927 / 2021 год. е образувано на 09.04.2020 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 09.04.2021 год. автоматично между петима съдии и за
докладчик е определена съдия Валентина Тонева. Изключени са четирима
съдии поради отпуска и командировка. Съдиите са участвали при 100 %
натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

С определение от 09.04.2021 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на нередовности, отстранени с молба от 20.04.2021 год.

Разпореждането по чл.310, вр.чл.131 ГПК е постановено на 20.04.2021
год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 23.04.2021 год.
Писмен отговор е депозиран на 21.05.2021 год., с който е предявен насрещен
иск. С разпореждане от същата дата материалите, касаещи предявения
насрещен иск са отделени за образуване на ново гражданско дело.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 21.05.2021 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Допуснал е гласни доказателства. Изготвил е писмен доклад по делото и е
разпределил доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 08.06.2021 год., за
която дата е призована Д“СП“ – Шумен и й е указано да изготви социален
доклад. В с.з. на 08.06.2021 год., когато е даден ход на делото, са изслушани
страните. Приети са писмените доказателства и са разпитани свидетели, след
което съдът е дал ход по същество. Обявил е, че ще се произнесе с решение
на 22.06.2021 год.

С решение № 219 от 11.06.2021 год. съдът е отхвърлил предявения
иск. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както
следва : на ищеца – на 27.06.2021 год. и на ответника – на 24.06.2021 год.

Въззивна жалба срещу така постановеното решение е подадена от
ищеца на 12.08.2021 год. С разпореждане от същата дата съдът е разпоредил
да се връчи препис от ВЖ на насрещната страна с указание за отговор в
двуседмичен срок от получаване на съобщението. Съобщението е изпратено
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на 13.08.2021 год. и е връчено на 17.08.2021 год. Отговор на ВЖ не е
постъпил.

С писмо от 01.09.2021 год. ВЖ ведно с цялото производство по делото
е изпратено на ОС – Шумен, където е образувано ВГД № 372 / 2021 год.,
което също е обозначено като бързо.

С определение от 12.10.2021 год. ОС – Шумен е прекратил
производството по делото и го е върнал на РС – Шумен за надлежно
администриране на ВЖ. С разпореждане от 14.10.2021 год. РС – Шумен е
върнал ВЖ като просрочена.

Гр. дело № 1264 / 2021 год. е образувано на 12.05.2021 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 12.05.2021 год. автоматично между осем съдии и за
докладчик е определена съдия Ростислава Георгиева. От разпределението е
изключен един съдия поради командироване. Съдиите са участвали при 100
% натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и съдия Валентина Тонева при 50 %.

Разпореждането по чл.311, вр.чл.131 ГПК е постановено на 12.05.2021
год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 13.05.2021 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 27.05.2021 год.
Писмен отговор на ИМ е депозиран на 18.06.2021 год.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 18.06.2021 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Допуснал е гласни доказателства. Изготвил е писмен доклад по делото и е
разпределил доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 14.07.2021 год., за
която дата Д“СП“ – Шумен е призована и й е указано да изготви социален
доклад.

В с.з. на 14.07.2021 год., когато е даден ход на делото, изслушани са
страните, приети са писмените доказателства и е разпитан един свидетел.
Съдът е дал ход по същество и е обявил е, че ще се произнесе с решение на
28.07.2021 год.

С решение № 341 от 22.07.2021 год. съдът е уважил предявения иск
частично и го е отхвърлил в останалата част. Съобщения до страните са
изпратени на 23.07.2021 год. и са връчени, както следва: на ищеца – на
02.08.2021 год. и на ответника – на 03.08.2021 год. Решението не е
обжалвано.

Гр. дело № 1997/ 2021 год. е образувано на 21.07.2021 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 21.07.2021 год. автоматично между девет съдии и за
докладчик е определена съдия Теодора Монова. От разпределението е
изключен един съдия поради командироване. Съдиите са участвали при 100
% натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и съдия Валентина Тонева при 50 %.
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Определението /разпореждането/ по чл.310, вр.чл.131 ГПК е
постановено на 21.07.2021 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ
ведно с приложенията са изпратени на ответника на същата дата с указание за
писмен отговор в едномесечен срок от получаването им и му е връчено на
10.09.2021 год. Писмен отговор на ИМ не е постъпил по делото.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 12.10.2021 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Допуснал е гласни доказателства. Изготвил е писмен доклад по делото и е
разпределил доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 28.10.2021 год., за
която дата Д“СП“ – Шумен е призована и й е указано да изготви социален
докла.

В с.з. на 28.10.2021 год., когато е даден ход на делото, са изслушани
страните, приети са писмените доказателства и е разпитан един свидетел.
Направено е искане за постановяване на неприсъствено решение и съдът е
допуснал постановяването му на основание чл.239, ал.1 ГПК. Съдът е дал ход
по същество и е обявил е, че ще се произнесе с решение на 02.11.2021 год.

С решение № 557 от 02.11.2021 год., постановено на основание чл.239
ГПК, съдът е уважил предявения иск изцяло. Съобщения до страните са
изпратени незабавно и са връчени, както следва: на ищеца – на 16.11.2021
год., а на ответника е залепено уведомление на 29.12.2021 год. Решението не
е обжалвано.

Гр.дело № 2114/ 2021 год. е образувано на 30.07.2021 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 30.07.2021 год. автоматично между четирима съдии и за
докладчик е определен съдия Димитър Димитров. От разпределението са
изключени шест съдии, от които един поради командироване и петима
поради отпуска. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия
Валентина Тонева при 50 %.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 30.07.2021 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на същата дата с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Съобщението е върнато в цялост
невръчено с отбелязване, че адресатът не пребивава на посочения адрес.
Извършени са справки в НБДН и за трудови договори. С определение от
08.10.2021 год. съдът е допуснал на ответника правна помощ – процесуално
представителство. Наредил е изпращане на искане до АК – Шумен за
определяне на адвокат, който да бъде назначен за особен представител на
ответника. Отговор с определения адвокат е постъпил на 18.10.2021 год. С
определение от същата дата съдът е назначил определения адвокат за особен
представител на ответника и е наредил да му се изпрати препис от
разпореждането ведно с ИМ и приложенията към нея. Препис е изпратен на



85

19.10.2021 год. и му е връчен на 25.10.2021 год. Писмен отговор е депозиран
от особения представител на 19.11.2021 год.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 22.11.2021 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Допуснал е гласни доказателства. Изготвил е писмен доклад по делото и е
разпределил доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 13.12.2021 год., за
която дата Д“СП“ – Шумен е призована и й е указано да изготви социален
доклад.

В с.з. на 13.12.2021 год., когато е даден ход на делото, са изслушани
страните и са приети писмените доказателства. Съдът е дал ход по същество
и е обявил е, че ще се произнесе с решение на 29.12.2021 год.

С решение № 6 от 06.01.2022 год. съдът е уважил предявения иск
изцяло. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както
следва: на ищеца и на ответника – на 20.01.2022 год. Решението не е
обжалвано.

Гр.дело № 3035 / 2021 год. е образувано на 18.11.2021 г. по искова
молба с предявен иск по чл.144 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 18.11.2021 год. автоматично между девет съдии и за
докладчик е определен съдия Мирослав Марков. Съдиите са участвали при
100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия Марков 70
%.

Определението /разпореждането/ по чл.311, вр.чл.131 ГПК е
постановено на 18.11.2021 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ
ведно с приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за
писмен отговор в едномесечен срок от получаването им и му е връчено на
23.11.2021 год. Писмен отговор на ИМ е депозиран на 02.12.2021 год. С
разпореждане от 03.12.2021 год. съдията докладчик е разпоредил делото да се
докладва след изтичане на срока за отговор.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 30.12.2021 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства и
представените с отговора. Отложил е произнасянето по останалите
доказателствени искания в първото по делото заседание. Липсва писмен
доклад на делото и разпределение на доказателствената тежест съгласно
чл.312, ал.1, т.2 ГПК. Насрочил е о.с.з. на 25.01.2022 год., когато е даден ход
на делото. Изслушани са страните и са заявили, че са постигнали спогодба,
одобрена от съда с протоколно определение от 25.01.2022 год. Съдът след
одобряването на спогодбата е прекратил производството по делото.

Гр.дело № 3326 / 2021 год. е образувано на 16.12.2021 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 16.12.2021 год. автоматично между девет съдии и за
докладчик е определена съдия Людмила Григорова. Съдиите са участвали
при 100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия Марков
- 70 % и съдия Григорова – 90 %.
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С разпореждане от 16.12.2021 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, отстранени с молба от
29.12.2021 год.

Разпореждането по чл. 310, ал. 1, т. 6, вр. чл. 131 ГПК е постановено
на 04.01.2022 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с
приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за писмен
отговор в едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 07.01.2022
год. Писмен отговор на ИМ е депозиран на 01.02.2022 год.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 01.02.2022 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства и
събиране на гласни доказателства – разпит на свидетел. Изготвен е писмен
доклад по делото. Съдът е насрочил о.с.з. на 23.02.2022 год., когато е даден
ход на делото. Изслушани са страните и са заявили, че са постигнали
спогодба, одобрена от съда с протоколно определение от 23.02.2022 год.
Съдът след одобряването на спогодбата е прекратил производството по
делото.

Гр.дело № 3336 / 2021 год. е образувано на 17.12.2021 г. по искова
молба с предявени искове по чл.143 и чл.149 СК, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 17.12.2021 год. автоматично между осем
съдии и за докладчик е определена съдия Жанет Христова. От
разпределението е изключен един съдия поради отпуск. Съдиите са участвали
при 100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия
Мирослав Марков – 70% и съдия Людмила Григорова - 90 %.

С определение от 17.12.2021 год. ИМ е оставена БД с указание да
бъдат отстранени констатирани нередовности в нея. Същите са отстранени с
молба от 17.01.2022 год.

Разпореждането по чл.310, вр.чл.131 ГПК е постановено на 18.01.2022
год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 31.01.2022 год.
Писмен отговор на ИМ е депозиран на 24.02.2022 год.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 24.02.2021 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства.
Изготвил е писмен доклад по делото и е разпределил доказателствената
тежест. Насрочил е о.с.з. на 22.03.2022 год., за която дата Д“СП“ – Шумен е
призована и й е указано да изготви социален доклад.

В с.з. на 22.03.2022 год., когато е даден ход на делото, са изслушани
страните, приети са писмените доказателства и е разпитан един свидетел.
Съдът е дал ход по същество и е обявил е, че ще се произнесе с решение на
05.04.2022 год.

С решение № 261 от 04.04.2022 год. съдът е уважил предявените
искове. Съобщения до страните са изпратени на 05.04.2022 год. и са връчени,
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както следва : на ищеца – на 09.05.2022 год. и на ответника – на 06.04.2022
год. Решението не е обжалвано.

Гр.дело № 3390 / 2021 год. е образувано на 23.12.2021 г. по искова
молба с предявени искове по чл.144 и чл.146 СК, постъпила в съда на същата
дата. Делото е разпределено на 23.12.2021 год. автоматично между шест
съдии и за докладчик е определена съдия Петина Николова. От
разпределението са изключени трима съдии поради отпуск. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
съдия Мирослав Марков – 70%.

Разпореждането по чл.311, вр.чл.131 ГПК е постановено на 23.12.2021
год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 24.01.2022 год.
Писмен отговор на ИМ е депозиран на 09.02.2022 год.

Определението /разпореждането/ по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з.
на 09.02.2021 год. С него съдът е допуснал писмените доказателства и гласни
доказателства – разпит на трима свидетели. Изготвил е писмен доклад по
делото и е разпределил доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на
25.02.2022 год., за която дата Д“СП“ – Шумен е призована и й е указано да
изготви социален доклад.

В с.з. на 25.02.2022 год., когато е даден ход на делото, са изслушани
страните, приети са писмените доказателства, разпитани са свидетели и съдът
е дал ход по същество. Обявил е, че ще се произнесе с решение на 11.03.2022
год., от който ден тече срокът за неговото обжалване.

С решение № 162 от 11.03.2022 год. съдът е уважил частично
предявените искове. Съобщения до страните са изпратени на 14.03.2022 год.
и са връчени, както следва : на ищеца – на 17.03.2022 год. и на ответника – на
22.03.2022 год. Решението не е обжалвано.

Гр.дело № 3393 / 2021 год. е образувано на 23.12.2021 г. по искова
молба с предявен иск по чл.150 СК, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на 23.12.2021 год. автоматично между шест съдии и за
докладчик е определен съдия Калин Колешански. Трима съдии са
изключени от разпределението поради отпуск. Съдиите са участвали при 100
% натовареност при разпределението с изключение на съдия Марков - 70 %.

Определението /разпореждането/ по чл.310, ал.1, т.6, вр.чл.131 ГПК е
постановено на 23.12.2021 год. Съобщение с препис от разпореждането и ИМ
ведно с приложенията са изпратени на ответника незабавно с указание за
писмен отговор в едномесечен срок от получаването им и му е връчено на
10.01.2022 год. Писмен отговор на ИМ не е депозиран

Разпореждането по чл.312 ГПК е постановено в з.с.з. на 11.02.2022
год. С него съдът е допуснал писмените доказателства и събиране на гласни
доказателства – разпит на свидетел. Изготвен е писмен доклад по делото.
Съдът е насрочил о.с.з. на 21.02.2022 год., когато е даден ход на делото.
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Изслушани са страните и са заявили, че са постигнали спогодба, одобрена от
съда с протоколно определение от 21.02.2022 год. Съдът след одобряването
на спогодбата е прекратил производството по делото.

КОНСТАТАЦИИ:

През 2020 г. образуваните по реда на чл.  310  и сл.  ГПК -  Бързо
производство граждански дела са 31 бр., с 22 по-малко в сравнение с 53 бр.
през 2021 г., но общо делата, разгледани по реда на Глава Двадесет и пета от
ГПК за всеки съдия не са значителен брой. Върху ИМ се поставят два печата.
Единият е на служба „Регистратура“, в който е вписан входящ
регистрационен номер, дата и час на постъпване. Вторият печат е за
образуване на делото и съдържа: дата на образуване, номер на делото,
съдебният състав, който следва да разгледа делото и подпис на
разпределящия делото. Всички проверени дела, разгледани по реда на
бързото производство – глава Двадесет и пета от ГПК, са обозначени с жълт
етикет с надпис „БП”, съобразно изискването на чл. 82, ал. 5 ПАС относно
делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове.

Проверените делата, образувани по искове  по чл. 150 СК за изменение
на издръжка и по чл.344, ал.1 КТ са разпределяни автоматично между всички
съдии, като се изключват отсъстващите по обективни причини. Участието
или натоварването по разпределение за 2020 г. и 2021 г. е по 100% за всички
съдии и за съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %.

Делата, образувани по реда на бързото производство са
администрирани своевременно. Проверката по редовността на исковата
молба и допустимостта на иска от всички съдии е извършвана в деня на
постъпване на исковата молба, респективно в деня на отстраняване на
нередовностите по ИМ. Проверката е приключила с постановяване на
разпореждане или определение /какъвто акт има по някои дела/ по чл. 311, вр.
чл. 131 ГПК. Съобщенията до ответника се изпращат незабавно.

Делата се докладват на съдиите в деня на постъпване на писмения
отговор на ответника, или в деня на изтичане на 1-месечния срок, когато
отговор не е постъпил.
        Актове по реда на чл. 312 ГПК ал. 1 ГПК – определение или
разпореждане, се постановяват веднага при спазване на нормата в деня на
постъпване на отговора на ответника, на следващия ден, или по-късно – след
1 месец след изтичане на срока за отговор - напр. по гр.дело № 3035 / 2021
год. или поради обективни причини - въведеното извънредно положение -
гр.дело № 498 / 2020 год.

Поради нередовно призоваване на ответника и процедура за
назначаване на особен представител, производството по гр.дело № 2114/ 2021
год. до постановяване на акт по чл. 312 ГПК е продължило повече от 4
месеца.
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      С определението по чл. 312 ГПК съдът е изготвял доклад по делото и е
насрочвал първото с. з. в срока, регламентиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК.
Съдебните актове съдържат подробен писмен доклад по делото. С него съдът
допуска писмените доказателства и е разпределил доказателствената тежест.
Съдът се произнася по направените доказателствени искания, приканва
страните към спогодба. По делата съдиите са призовавали също Д“СП“ –
Шумен и са изисквали социален доклад.

Първото о.с.з. по проверените дела е насрочвано в триседмичен срок,
при спазване изискването на чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, с изключение напр. гр.
дело № 3336 / 2021 год. При отлагане на с.з., съдиите определят дата също в
рамките на триседмичния срок, по-рано или най-късно до един месец.

Проверените дела са разгледани и приключени в рамките на едно, най-
много две о.с.з. Причини за отлагане на с.з., установени от проверените дела
са необходимостта да се съберат допуснати доказателства и да се запознае
страната с доказателствата. Повечето дела са приключвали с едно съдебно
заседание, а при отлагане най-често следващо с. з. е насрочвано след 1 месец.
Производството по гр. дело № 286/2020 год. е спирано по искане на страната
за постигане на споразумение, което е дало отражение на продължителността.

Всички съдии в последното о.с.з., в което е приключило разглеждането
на делото, посочват точна дата, на която ще обявят решението си, съгласно
нормата на чл. 315, ал. 1 ГПК. Съдебните решения по дела са обявени в срока
по чл. 316 ГПК – двуседмичен срок след заседанието, на което е приключило
делото, с изключение на гр.дело № 2114/ 2021 год.  - решението е обявено
след посочената дата. По пет от проверените дела страните са постигнали
спогодби и производството е прекратено с протоколно определение. По част
от проверените дела са постъпили въззивни жалби, които са администрирани
в срок. По четири от делата решенията са потвърдени по реда на
инстанционния контрол, едно е частично отменено.
        В заключение може да се отбележи, че съдиите организират дейността си
по подготовката и разглеждането на гражданските дела – бързи производства
в кратки срокове, като се стремят да спазват сроковете по чл. 311, чл. 312, ал.
1, т. 1 и чл. 316 ГПК, с  посочените изключения, като констатираните
пропуски, макар минимални, следва да бъдат съобразени.

Тематична проверка: При проверката на бързите производства се
установи, че всички образувани в ЕИСС след 30.06.2021 г. граждански
дела, в техния хартиен еквивалент съдържат на хартиен носител
издадения в електронна форма акт на съда, който е идентичен.
Проверени бяха гр.дело № 3390 / 2021 год., гр.дело № 3336 / 2021 год.,
гр.дело № 2114/ 2021 год. Съдиите постановяват съдебните актове /
решения или определения и на хартиен носител, като ги подписват. При
обжалване на първоинстанционното решение на въззивния съд се
изпраща въззивната жалба ведно с цялото гражданско дело на хартиен
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носител.  С оглед на горното ОС –  Шумен не е давал указания по
администрирането, тъй като материалите – ВЖ, гр. дело и съдебен акт
постъпват на хартиен носител, подписани от страните и съдиите.

5.2.Проверени дела, образувани по реда на ЗЗДетето:

През 2020 г. и 2021 г. граждански дела по реда на ЗЗДетето са
образувани и  разгледани в открито заседание по съдии, както следва:
Съдия Валентина Тонева – 12 бр. за 2020 г. и 14 бр. за 2021 г.;
Съдия Димитър Димитров – 19 бр. за  2020 г. и 23 бр. за 2021 г.;
Съдия Жанет Марчева – 22 бр. за 2020 г. и 24 бр. за 2021 г.;
Съдия Калин Колешански – 19 бр. за 2020 г. и 25 бр. за 2021 г.;
Съдия Людмила Григорова – 20 бр. за  2020 г. и 24 бр. за 2021 г.;
Съдия Мирослав Марков – 21 бр. за 2020 г. и 18 бр. за 2021 г.;
Съдия Петина Николова  – 0 бр. за 2020 г. и 13 бр. за 2021 г.;
Съдия Ростислава Георгиева – 10 бр. за 2020 г. и 12 бр. за 2021 г.;
Съдия Теодора Момова– 3 бр. за 2020 г. и 24 бр. за 2021 г.;
Съдия Зара Иванова – 9 бр. за 2020 г. и 0 бр. за 2021 г. ;
Съдия Пламена Недялкова  – 0 бр. за 2020 г. и 3 бр. за 2021 г.;
Съдия Надежда Кирилова – 0 бр. за 2020 г. и 3 бр. за 2021 г.

Проверени дела:
Делата по ЗЗДетето, отбелязани с жълт етикет, се образуват незабавно

след постъпването им в съда и се разпределят автоматично на съдия
докладчик. Актът за образуване е под формата на печат, който съдържа:
номер на делото, дата и година на образуване, състава докладчик, подпис на
образуващия съдия. На всяка молба за настаняване е поставен печат на съда с
входящ №, дата и точен час и подпис.

Съдия Зара Иванова
Гр. дело № 1636/2020 г., архивирано, е образувано на 10.08.2020 г. по

постъпила на същата дата молба от Д”СП”– Шумен по чл. 28 вр. с чл. 25,  ал.
1, ЗЗДетето с искане за продължаване настаняването на дете в Кризисен
център за деца. На 10.08.2020 г. делото е разпределено автоматично от съдия
Р. Георгиева на съдия Иванова между 8 съдии. Приложен е социален доклад.
Делото е насрочено в о.с.з. с определение от 25.08.2020 г. за 10.09.2020 г.,
указано е да се осигури присъствие на детето за изслушване по чл. 15 ЗЗДН и
социален работник. Веднага с призовки  са призовавани страните. В о.с.з. на
посочената дата е даден ход на делото, приети са писмените доказателства
към молбата и социалния доклад. Изслушано е детето, навършило 10 години,
изслушан е социален работник и представител на Кризисния център и е даден
ход по същество. Съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че ще се
произнесе с решение до 10.10.2020 г.
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С решение от 18.09.2020 г., съдът е взел мярка за закрила – настаняване
на детето  в специализирана институция за срок от 6 месеца или до отпадане
на основанията. Съобщения до страните са изпратени на 18.09.2020 г.,
изпратени са преписи от решението на ДСП-Шумен. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила.

Съдия Димитър Димитров
Гр. дело № 41/2020 г. е образувано на 10.01.2020 г. по постъпила на

същата дата молба от АСП, Д”СП”–Шумен по чл.  26,  ал. 1,  и чл. 25
ЗЗДетето за настаняването  на непълнолетно дете в  дома на роднини - баба и
дядо. Приложен е социален доклад. Същия ден делото е разпределено
автоматично от съдия Р. Георгиева,  между 8 съдии, на доклад на съдия Д.
Димитров.

Делото е насрочено с определение от същия ден за 17.02.2020 г.
Призовки са изпратени на 16.01.2020 г. В о.с.з. е даден ход на делото и е
докладвано, приети са писмени доказателства. Изслушани са детето,
навършило 14 години в присъствието на социален работник, изслушана е
заинтересованата страна и е даден ход по същество.

Съдът е обявил, че ще постанови решението си в законоустановения
срок – 17.03.2020 г., заседанието е приключило в 14,27 ч. С решение от
05.03.2020 г., подлежащо на незабавно изпълнение, съдът е настанил
непълнолетното дете  при роднини за срок от 3 години или до  настъпване на
други основания по ЗЗДетето за прекратяване или промяна на мярката.
Съобщения до страните са изпратени на 05.03.2020 г. Решението е влязло в
сила.

Гр. дело № 1919/2021 г. е образувано на 13.07.2021 г. по постъпила на
същата дата молба от АСП,  Д”СП”–Венец по чл.  27,  ал. 1,  вр. чл. 25
ЗЗДетето за прекратяване настаняване в приемно семейство и настаняване  на
малолетно дете в друго приемно семейство. На 13.07.2021 г. делото е
разпределено  на съдия  Димитров от съдия Р.  Георгиева автоматично между
9 съдии /двама с 50%/, 1 в отпуск. Представен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з.  с определение от 15.07.2021 г за 27.09.2021 г. с
призоваване на молителя и заинтересованите страните, както и родителите на
детето, което е под 10 г. Призовки са изпратени на 16.07.2021 г. В о.с.з.. е
даден ход, направен е доклад по делото. Приети са писмените доказателства,
изслушани са страните, след  което съдът е обявил че ще се произнесе с
решение в едномесечен срок на 27.10.2021 г. С решение с незабавно
изпълнение от 01.10.2021 г. съдът е прекратил настаняването на детето и го е
настанил в ново приемно семейство за срок от 1 година от датата на влизане в
сила на решението. Съобщения до страните и ДСП са изпратени на
04.10.2021 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
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Съдия Валентина Тонева
Гр. дело № 29/2020 г. е образувано на 07.01.2020 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП” –Шумен по чл.  28,  ал. 1,  вр. чл. 25 ЗЗДетето за
настаняване  на малолетно дете в семейство на роднини –леля. На 07.01.2020
г. делото е разпределено  на съдия   Тонева от съдия Р.  Георгиева
автоматично между 8 съдии. Представен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з.  с разпореждане от 08.01.2020 г за 28.01.2020 г. с
призоваване на молителя, майката и детето за изслушване. Призовки са
изпратени на 08.01.2020 г. В о.с.з.. е даден ход, делото е докладвано.  Приети
са писмените доказателства. Изслушано е детето по чл. 15 ЗЗДетето,
заинтересованата страна  и е даден ход по същество, като съдът е обявил че
ще се произнесе с решение в срок до 28.02.2020 г. С решение от 28.01.2020 г.
съдът е настанил  детето в семейството на  леля му от датата на решението.
Съобщения до страните и ДСП са изпратени на 28.01.2020 г. Решението е
влязло в сила.

Гр. дело № 1301/2021 г. е образувано на 17.05.2021 г. по постъпила на
същата дата молба от АСП,  Д”СП”–Венец по чл.  27,  ал. 1,  вр. чл. 25
ЗЗДетето за настаняване  на малолетно дете в семейство на роднини – баба и
дядо. На 07.01.2021 г. делото е разпределено  на съдия  Тонева от съдия Р.
Георгиева автоматично между 8 съдии /двама с 50%/. Представен е социален
доклад.

Насрочено е о.с.з.  с разпореждане от 18.05.2021 г за 01.06.2021 г. с
призоваване на молителя и страните, както и детето, което е над 10 години, за
изслушване. Призовки са изпратени на 18.05.2021 г. В о.с.з.. е даден ход,
направен е доклад по делото.  Приети са писмените доказателства.
Изслушано е детето, съгласно чл. 15 ЗЗДетето в присъствие на социален
работник, заинтересованата страна  и е даден ход на устни състезания, след
приключването им, съдът е обявил че ще се произнесе с решение в
едномесечен срок на 01.07.2021 г. С решение от 03.06.2021 г. съдът е
настанил  детето в семейството на  баба и дядо му от датата на влизане в сила
на решението, допуснал е предварително изпълнение. Съобщения до
страните и ДСП са изпратени на 03.06.2020 г. Решението е влязло в сила.

Съдия Калин Колешански
Гр. дело № 104/2020 г. е образувано на 20.01.2020 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП” –Венец по чл.  27,  ал. 1,  вр. чл. 25 ЗЗДетето за
настаняване  на непълнолетно дете в семейство на роднини – баба и дядо. На
07.01.2020 г. делото е разпределено  на съдия Колешански от съдия Р.
Георгиева между 8 съдии. Представен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане от 22.01.2020 г. на ръка  за 17.02.2020
г. с призоваване на страните. Призовки са изпратени на 22.01.2020 г. В о.с.з..
е даден ход, делото е докладвано.  Приети са писмените доказателства.
Изслушано е детето по чл. 15 ЗЗДетето, социален работник и
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заинтересованата страна. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок, не е посочена дата. С решение от 19.02.2020 г. съдът е настанил  детето
в семейството на  баба и дядо от датата на решението до навършване на
пълнолетие или до 20 годишна възраст, ако учи.  Съобщения до страните и
ДСП са изпратени на 19.02.2020 г. Решението е влязло в сила.

Гр. дело № 3223/2021 г. е образувано на 07.12.2021 г. по постъпила на
същата дата молба от Д”СП”–Шумен по чл.  29 и чл. 28,  ал. 1,  вр. чл. 25
ЗЗДетето за прекратяване настаняването на непълнолетно дете в
професионално приемно семейство и настаняване в ново приемно семейство.
На 07.12.2021 г. делото е разпределено  на съдия Колешански от  Ш. Кадир
между 9 съдии. Приложен е социален доклад и документи по случая.

Насрочено е о.с.з. с  определение от 08.12.2021 г. за 20.12.2021 г. с
призоваване на детето,  страните и заинтересованите лица. Призовки са
изпратени на 08.12.2021  г.  В о.с.з.  е даден ход,  докладвана е молбата по
делото. Приети са писмените доказателства, изслушано е детето в
присъствието на социален работник, изслушани са страните. Съдът е  обявил
устните състезания за приключени, както и, че ще се произнесе с решение в
срок. С решение от 20.12.2021 г. съдът е прекратил настаняването и е
определил мярка за закрила като е настанил  детето в ново професионално
приемно семейство от датата на решението за срок от две години,  с
незабавно изпълнение.  Съобщения до страните и ДСП са изпратени на
21.12.2021 г. Решението е влязло в сила.

Съдия Теодора Йорданова-Момова
Гр. дело № 66/2020 г. е образувано на 16.01.2020 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП” –Шумен по чл.  30,  ал. 1,  вр. чл. 29 ЗЗДетето за
прекратяване настаняването на непълнолетно дете, за да бъде реинтегрирно в
семейството си. На 16.01.2020 г. делото е разпределено  на съдия Момова от
съдия Р.  Георгиева между 8 съдии. Представена е оценка на родителския
капацитет от ДСП.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане от 16.01.2020 г. за 30.01.2020 г. с
призоваване на страните и заинтересованите лица. Призовки са изпратени на
16.01.2020 г. В о.с.з.. е даден ход, делото е докладвано.  Приети са писмените
доказателства. Изслушано е детето по чл. 15 ЗЗДетето, социален работник и
заинтересованата страна, след дадения ход на устните състезания съдът е
обявил че ще се произнесе с решение в срок до 02.03.2020 г. С решение от
31.01.2020 г. съдът е прекратил настаняването на детето в Кризисен център за
деца гр. Шумен, допуснато е предварително изпълнение.  Съобщения до
страните и ДСП са изпратени на 31.01.2020 г. Решението е влязло в сила.

Гр. дело № 2786/2021 г. е образувано на 19.10.2021 г. по постъпила на
същата дата молба от АС,  Д”СП”–Шумен  по чл.  28,   ал.  1,   вр.  чл.  25
ЗЗДетето за настаняването  на непълнолетно дете в Кризисен център- Шумен.
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На 19.10.2021 г. делото е разпределено  на съдия Момова от Ширин Кадир
между 9 съдии със 100% натовареност. Приложен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане от 21.10.2021 г. за 04.11.2021 г. с
призоваване на детето, ДСП и заинтересованите лица. Призовки са изпратени
на 21.10.2021 г. В о.с.з. е даден ход, направен е доклад по делото.  Приети са
писмените доказателства, изслушано е непълнолетното дете в присъствие на
социален работник, изслушана е заинтересованата страна.  Съдът е  обявил
устните състезания за приключени и е обявил че ще се произнесе с решение
до 06.12.2021 г. С решение от 08.11.2021 г. с допуснато предварително
изпълнение, съдът е определил мярка за закрила като е настанил  детето в
КЦ- Шумен за срок от 6 месеца.  Съобщения до страните и ДСП са изпратени
на 09.11.2021 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Съдия Мирослав Марков
Гр. дело № 28/2020 г. е образувано на 07.01.2020 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП” –Шумен по чл.  28,  ал. 1,  вр. чл. 25 ЗЗДетето за
настаняване  на непълнолетно дете в семейство на роднини. На 07.01.2020 г.
делото е разпределено  на съдия Марков от съдия Р.  Георгиева между 8
съдии. Представен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с определение  без точна дата от 2020 г. за 21.01.2020
г. с призоваване на детето и заинтересованите лица. Призовки са изпратени
на 09.01.2020 г. В о.с.з. е даден ход, направен е доклад по делото.  Приети са
писмените доказателства. Изслушано е детето по реда на чл. 15 ЗЗДТ,
социален работник и заинтересованата страна , като съдът е обявил че ще се
произнесе с решение в срок до 21.02.2020 г. С решение от 27.01.2020 г. съдът
е настанил  детето в семейството на  близки и роднини от датата на
решението за срок от две години, допуснато е предварително изпълнение.
Съобщения до страните и ДСП са изпратени на 27.01.2020 г. Решението е
влязло в сила.

Гр. дело № 1016/2021 г. е образувано на 16.04.2021 г. по постъпила на
същата дата молба от Д”СП” –Венец по чл.  29,   т.9 ,  вр. чл. 25 ЗЗДетето за
прекратяване на настаняването и за настаняване  на непълнолетно дете в
професионално приемно семейство. На 16.04.2021 г. делото е разпределено
на съдия Марков от съдия Р.  Георгиева между 8 съдии. Представен е
социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с определение  от 26.04.2021 г. за 11.05.2021 г. с
призоваване на  молителя, детето и заинтересованите лица. Призовки са
изпратени на 28.04.2021 г. В о.с.з. е даден ход, направен е доклад по делото.
Приети са писмените доказателства, изслушани са заинтересованите страни и
социален работник. Изслушано е детето по реда на чл. 15 ЗЗДТ в присъствие
на социален работник. Даден е ход по същество, след което съдът е обявил че
ще се произнесе с решение в срок до 14.06.2021 г. С решение от 28.05.2021 г.
съдът е настанил  детето в професионално приемно семейството за срок от
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две години или до промяна на обстоятелствата, допуснато е предварително
изпълнение.  Съобщения до страните и ДСП са изпратени на 31.05.2021 г.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Съдия Людмила Григорова-Митева
Гр. дело № 43/2020 г. е образувано на 10.01.2020 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП”–Шумен по чл.  30 и чл. 28,  ал. 1,  вр. чл. 25
ЗЗДетето за прекратяване настаняването  на малолетно дете в професионално
приемно семейство и се определи възможност да се ползва социална услуга –
заместваща приемна грижа. На 07.01.2020 г. делото е разпределено  на съдия
Григорова от съдия Р.  Георгиева между 8 съдии. Приложен е социален
доклад.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане на ръка от 13.01.2020 г. за 12.02.2020
г. с призоваване на детето, майката и заинтересованите лица. Призовки са
изпратени на 13.01.2020  г.  В о.с.з.  е даден ход,  докладвана е молбата по
делото.  Приети са писмените доказателства, изслушана е заинтересованата
страна , като съдът е обявил че ще се произнесе с решение на 18.02.2020 г. С
решение от 14.02.2020 г. съдът е прекратил настаняването и е определил
мярка за закрила като е настанил  детето в професионално приемно семейство
семейството от датата на решението за срок от две години,  с незабавно
изпълнение.  Съобщения до страните и ДСП са изпратени на 17.02.2020 г.
Решението е влязло в сила.

Гр. дело № 2888/2021 г. е образувано на 27.10.2021 г. по постъпила на
същата дата молба от Д”СП”–Шумен  по чл. 28,  ал. 1,  вр. чл. 25 ЗЗДетето за
настаняването  на малолетно дете в Кризисен център- Шумен. На 27.10.2021
г. делото е разпределено  на съдия Григорова от Ширин Кадир между 9 съдии
със 100%. Приложен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане от 28.10.2021 г. за 01.12.2021 г. с
призоваване на детето, родителите и ДСП. Призовки са изпратени на
28.10.2021 г. В о.с.з. е даден ход, докладвана е молбата по делото.  Приети са
писмените доказателства, изслушано е малолетното дете в присъствие на
социален работник, изслушана е заинтересованата страна. Съдът е преценил,
че следва да се изиска нов социален доклад, поради което е отложил  делото
за 19.01.2022 г., отложено също за изискване на преписка от РП-Велико
Търново и събиране  на доказателства за 16.02.2022 г. В проведеното о.с.з. са
приети доказателства, изслушани са страните и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 22.02.2022 г. С решение с незабавно изпълнение от
22.02.2022 г. съдът е отхвърлил молба от АС, Д”СП”–Шумен.  Съобщения до
страните и ДСП са изпратени на 22.02.2022 г. Решението не е обжалвано и е
влязло в сила.
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Съдия Петина Николова
Гр. дело № 2735/2021 г. е образувано на 12.10.2021 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП”–Шумен  по чл. 28,  ал. 1,  вр. чл. 25 ЗЗДетето за
настаняването  на непълнолетно дете в ЦНСТДБУ 1- Шумен. На 12.10.2021 г.
делото е разпределено  на съдия Николова от Ширин Кадир между 9 съдии.
Приложен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане от 14.10.2021 г. за 05.11.2021 г. с
призоваване на детето, ДСП и директора на ЦНСТДБУ 1- Шумен. Призовки
са изпратени на 14.10.2021 г. В о.с.з. е даден ход, докладвана е молбата по
делото.  Приети са писмените доказателства, изслушана е заинтересованата
страна, изслушано е непълнолетното дете, след което съдът е прекратил
съдебното дирене и е обявил че ще се произнесе с решение до 03.12.2021 г. С
решение от 12.11.2021 г. с незабавно изпълнение, съдът е определил мярка за
закрила като е настанил  детето в ЦНСТДБУ 1- Шумен.  Съобщения до
страните и ДСП са изпратени на 12.11.2021 г. Решението не е обжалвано и е
влязло в сила.

Съдия Жанет Христова
Гр. дело № 109/2020 г. е образувано на 20.01.2020 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП”–Шумен  по чл. 28 и чл. 25 ЗЗДетето за
настаняването на малолетно дете в семейство на роднини.  На 20.01.2020 г.
делото е разпределено  автоматично на съдия  Христова от съдия Р.
Георгиева между 8 съдии. Приложен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с определение от 22.01.2020 г. за 05.02.2020 г. с
призоваване страните, съдът е посочил, че родителите на детето са в чужбина
/бащата е в Полша/ и не следва да се уведомяват. Призовки са изпратени на
22.01.2020 г. На 05.02.2020 г. е внесена молба от майката с искане за
конституиране по делото. В о.с.з. е даден ход, докладвана е молбата по
делото.  Приети са писмените доказателства, изслушан е адвокат на майката,
социален работник, заинтересована страна. Делото е отложено за 25.02.2020
г., призован е и бащата. На 20.02.2020 г. е постъпил нов социален доклад. В
о.с.з. е даден ход, приети са писмени доказателства и социалния доклад,
даден е ход на съдебните прения, след което съдът
е приключил съдебното дирене и е обявил че ще се произнесе с решение до
25.03.2020 г. С решение от 24.04.2020 г., с незабавно изпълнение, съдът е
настанил  детето в семейство на роднини - леля за срок от 1 година,
определен е режим на лични контакти с родителите.  Съобщения до страните
и ДСП са изпратени на 24.04.2020 г.

Решението  е обжалвано с въззивна жалба от майката на детето,
подадена на 10.06.2020 г. Въззивната жалба е  администрирана и изпратена
ведно с цялото дело на ОС-Шумен, с писмо от 01.07.2020 г. на съдия
Христова. С необжалваемо Решение от 21.08.2020 г. по в. гр. дело № 203/2020
г., по описа на ОС-Шумен, първоинстанционният акт е потвърден.
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Гр. дело № 2898/2021 г. е образувано на 28.10.2021 г. по постъпила на
същата дата молба от Д”СП”–Шумен  по чл. 30,  ал. 1,  вр. чл. 25 ЗЗДетето за
настаняването на непълнолетно дете в Кризисен център-Шумен.  На
28.10.2021 г. делото е разпределено  автоматично на съдия Христова от
Ширин Кадир между 9 съдии. Приложен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с определение от 29.10.2021 г. за 30.11.2021 г. с
призоваване страните и майката на детето. Призовки са изпратени на
29.10.2021 г. В о.с.з. е даден ход, докладвана е молбата по делото.  Приети са
писмените доказателства, изслушан е молителят, изслушано е
непълнолетното дете в присъствие на социален работник, след което съдът е
приключил съдебното дирене и е обявил че ще се произнесе с решение до
30.12.2021 г. С решение от 16.12.2021 г. с незабавно изпълнение, съдът е
определил мярка за закрила като е настанил  детето в Кризисен център-
Шумен за срок от 6 месеца.  Съобщения до страните и ДСП са изпратени на
17.11.2021 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Съдия Ростислава Георгиева
Гр. дело № 108/2020 г. е образувано на 20.01.2020 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП”–Шумен  по чл. 25 ЗЗДетето за настаняването на
малолетно дете в семейство на роднини.  На 20.01.2020 г. делото е
разпределено  автоматично на съдия Георгиева от  съдия Р. Георгиева между
8 съдии. Приложен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане от 21.01.2020 г. за 05.02.2020 г. с
призоваване страните, съдът е посочил, че родителите на детето са в чужбина
и не могат да бъдат призовани. Призовки са изпратени на 21.01.2020 г. С
разпореждане от 30.01.2020 г. след служебно установено местоположение в
чужбина на родителите, е указано да се призоват. В о.с.з. е даден ход,
докладвана е молбата по делото.  Приети са писмените доказателства,
изслушан е адвокат на майката. Делото е отложено за 11.03.2020 г. и поради
КОВИД 19 пренасрочено за 03.04.2020 г., впоследствие за 27.05.2020 г.
Изискан е нов социален доклад и информация от Норвегия за майката. В о.с.з.
е даден ход, изслушан е социален работник, приети са доказателства, даден е
ход на устни състезания, след което съдът е приключил съдебното дирене и е
обявил че ще се произнесе с решение до 26.06.2020 г. С решение от
15.06.2020 г. с незабавно изпълнение, съдът е настанил  детето в семейство на
роднини за срок от 1 година, определен е режим на лични контакти с
родителите.  Съобщения до страните и ДСП са изпратени на 15.06.2020 г.
Решението  е обжалвано с въззивна жалба от майката, подадена на 13.07.2020
г., изпратена след администриране ведно с цялото дело на ОС-Шумен, с
писмо от съдия Георгиева. С окончателно Решение от 06.11.2020 г. по в. гр.
дело № 346/2020 г., по описа на ОС-Шумен, първоинстанционният акт е
отменен в частта относно определения режим на  лични контакти с детето,
като са определени нови.
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Гр. дело № 1171/2021 г. е образувано на 28.04.2021 г. по постъпила на
същата дата молба от Д”СП”–Шумен  по чл. 25 ЗЗДетето за настаняването на
непълнолетно дете в ЦНСТДМУ-Шумен.  На 28.04.2021 г. делото е
разпределено  автоматично на съдия Христова от  съдия Георгиева между 8
съдии, един в отпуск. Приложен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане от 28.04.2021 г. за 09.06.2021 г. с
призоваване страните и родителите на детето. Призовки са изпратени на
29.04.2021 г. В о.с.з. е даден ход, докладвана е молбата по делото.  Приети са
писмените доказателства, изслушан е молителят и родителите, изслушано е
непълнолетното дете в присъствие на социален работник, след което съдът е
приключил съдебното дирене и е обявил че ще се произнесе с решение до
09.07.2021 г. С решение от 17.06.2021 г. с незабавно изпълнение, съдът е
настанил  детето в ЦНСТДБУ-Шумен за срок до навършване на пълнолетие.
Съобщения до страните и ДСП са изпратени на 18.06.2021 г. По писмена
молба от ДСП е допусната поправка на решението относно наименованието
ЦНСТДМУ-Шумен, с решение от 05.07.2020 г. Решението не е обжалвано и е
влязло в сила.

Съдия Надежда Кирилова
Гр. дело № 2686/2021 г. е образувано на 07.10.2021 г. по постъпила на

същата дата молба от АСП, Д”СП”–Венец по чл.  27,  ал. 1,  вр. чл. 25
ЗЗДетето за прекратяване настаняването в приемно семейство и за
настаняване на малолетно дете в професионално приемно семейство. На
07.10.2021 г. делото е разпределено  автоматично на съдия Кирилова от
Ширин Кадир между 8 съдии. Представен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с разпореждане от 07.10.2021 г. за 20.10.2021 г. с
призоваване на молителя и приемните семейства. Призовки са изпратени на
07.10.2020 г. В о.с.з. е даден ход, делото е докладвано.  Приети са писмените
доказателства, изслушани са заинтересованите страни и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение до 18.11.2021 г. С решение от 20.10.2021 г. съдът е
прекратил настаняването на детето и го е настанил в ново професионално
приемно семейство, с незабавно изпълнение.  Съобщения до страните и ДСП
са изпратени на 21.10.2021 г. Решението е влязло в сила.

Съдия  Пламена Недялкова
Гр. дело № 3341/2021 г. е образувано на 17.12.2021 г. по постъпила на

същата дата молба от Д”СП”–Шумен  по чл. 26 ЗЗДетето за настаняването на
малолетно дете в професионално приемно семейство.  На 17.12.2021 г. делото
е разпределено  автоматично на съдия Недялкова от  Ш. Кадир между 9
съдии. Приложен е социален доклад.

Насрочено е о.с.з. с определение от 20.12.2021 г. за 18.01.2022 г., с
призоваване страните и родителите на детето. Призовки са изпратени на
21.12.2021 г. В о.с.з. е даден ход, докладвана е молбата по делото.  Приети са
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писмените доказателства, изслушани са заинтересованите страни –
родителите и приемен родител, след което съдът е приключил съдебното
дирене и е обявил че ще се произнесе с решение до 31.01.2021 г. С решение
от 20.01.2022 г. съдът е настанил малолетното дете в приемно семейство за
срок от 1 година. Съобщения до страните и ДСП са изпратени на 20.01.2022
г.  По молба на АСП, Решението в частта за името  на детето е поправено с
Решение от 28.01.2022 г.  Съобщения до страните и ДСП са изпратени на
28.01.2022 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката на делата по ЗЗДетето в РС-Шумен установи, че този вид
граждански дела се образуват незабавно след постъпването на молбите от
Д”СП”–Шумен или друг орган  в съда и се разпределят автоматично на съдия
докладчик или по дежурство от зам.-председателя на съда, а през 2021 г. от
съдебен помощник, съгласно изрична заповед. Делата са обозначени с жълт
етикет. Актът за образуване е под формата на печат, който съдържа: номер на
делото, дата и година на образуване, подпис на образуващия съдия. На всяка
молба за настаняване е поставен печат на съда с входящ №, дата на
постъпване и точен час.
         По всички проверени дела е спазена разпоредбата на чл. 28, ал. 1
ЗЗДетето, съгласно която исканията за настаняване на дете в семейство на
роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана институция
са подсъдни на районния съд по настоящ адрес на детето. По всички дела е
представен социален доклад.
        Съдиите са насрочвали о.с.з. в кратки срокове от деня на постъпване на
исканията,  с нарочно разпореждане или определение с проект на доклад.
Повечето от проверените дела са насрочвани в срок от 15 дни до 1 месец, но в
някои случаи са насрочени в по-дълъг период, напр. гр. дело № 1171/2021 г.,
което съдът е компенсирал с произнасяне в кратък срок.  Предвид това,
изискването на чл. 28, ал. 3 от ЗЗДетето за незабавно разглеждане на
искането в открито заседание, с оглед необходимостта от призоваване и
уведомяване на участниците в производството, както и на действията по
образуване, разпределение, докладване и подготовка на делото за
разглеждане в о.с.з., въпреки че не се извършва размяна на книжа,
практически не са изпълнявани. Създадена е организация в съда за
своевременни действия от служителите в деловодството, като указанията на
съдиите са изпълнявани незабавно. Повечето дела са приключени в срок от 1
месец от подаване на заявлението, освен делата, по които са проведени
повече от едно заседания.  Производството по гр. дело № 2888/2021 г. е
продължило по-дълго,  в няколко заседания, поради изисквани от съда нов
социален доклад и преписка.
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По част от делата, разгледани в открито съдебно заседание с призоваване
на молителя, заинтересованите лица и при довеждане на децата, навършили
10 годишна възраст, съдът е изслушвал детето при спазване на законовите
изисквания.

Решенията са постановявани в кратки срокове. При проверените дела е
спазена разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето, за произнасяне с решение в
едномесечен срок, като съдиите са обявявали дата, на която ще се произнесат,
с изключение на напр. гр. дело № 104/2020 г., по което не е посочена дата, а
по гр. дело № 109/2020 г. решението е произнесено след обявения срок, но
периодът съвпада с обявеното извънредно положение. Принципно по делата
личи стремеж на магистратите да ги приключват в кратки срокове, като в
повечето случаи решението е постановявано значително преди посочената от
съда дата. Подобна практика следва да бъде поощрена. Влезлите в сила
решения са изпълнявани незабавно.

Въззивните жалби са администрирани в кратки срокове  и изпратени
ведно с цялото дело на ОС-Шумен, с писмо от съдията и подписани актове.
По гр. дело № 108/2020 г. въззивният съд частично е изменил съдебното
решение.

Тематична проверка: Проверката установи, че всички образувани
в ЕИСС след 30.06.2021  г.  граждански дела,  в техния хартиен
еквивалент, съдържат на хартиен носител издадения в електронна
форма акт на съда, който е идентичен. Съдиите постановяват съдебните
актове и на хартиен носител, като ги подписват.

5.3. Дела по Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/
През 2020 г. са образувани по Закона за защита срещу домашното

насилие общо 68 бр. дела, през 2021 г. са образувани общо 70 бр. дела, по
съдии:
Съдия Валентина Тонева – 6 бр. за 2020 г. и 4 бр. за 2021 г.;
Съдия Димитър Димитров – 10 бр. за  2020 г. и 8 бр. за 2021 г.;
Съдия Жанет Марчева – 9 бр. за 2020 г. и 8 бр. за 2021 г.;
Съдия Калин Колешански – 10 бр. за 2020 г. и 8 бр. за 2021 г.;
Съдия Людмила Григорова – 5 бр. за  2020 г. и 8 бр. за 2021 г.;
Съдия Мирослав Марков – 9 бр. за 2020 г. и 7 бр. за 2021 г.;
Съдия Петина Николова  – 0 бр. за 2020 г. и 7 бр. за 2021 г.;
Съдия Ростислава Георгиева – 5 бр. за 2020 г. и 6 бр. за 2021 г.;
Съдия Теодора Момова – 2 бр. за 2020 г. и 8  бр. за 2021 г.;
Съдия Зара Иванова – 7 бр. за 2020 г. и 0 бр. за 2021 г. ;
Съдия Пламена Недялкова  – 0 бр. за 2020 г. и  3 бр. за 2021 г.;
Съдия Надежда Кирилова – 0 бр. за 2020 г. и  2 бр. за 2021 г.

Проверени дела:
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Проверката на делата, образувани по реда на ЗЗДН през проверявания
период и приключили с решение по същество, установи следното: делата по
ЗЗДН се разпределят автоматично между всички съдии, включително
наказателни, като се изключват отсъстващите съдии по обективни причини.
Проверените дела са разпределяни от съдия Ростислава Георгиева, от
председателя на съда съдия М. Марков и от съдебен служител Ширин Кадир,
съгласно заповед.

Участието или натоварването по разпределение за 2020 г. и 2021 г. е по
100% за  районните съдии и 50% за  съдия В. Тонева и Р. Георгиева. Актът за
образуване на делото е под формата на печат, който съдържа: номер на
делото, дата и година на образуване, подпис на образуващия съдия. Датата на
насрочване е посочена на корицата на делото. Поставен е печат на
регистратура  на заявлението с вх. номер и дата и точен час на постъпване. В
делото на гърба на първата корица, а не след молбата, е приложен протокол
за избор на съдия докладчик.  Делата са обозначени с жълт етикет БП.
Молбите се завеждат в специален регистър по чл. 10, ал. 2  ЗЗДН в РС-
Шумен. Издават се заповеди за незабавна защита и се уведомява РПУ. Делата
се насрочват в о.с.з. в определения срок. При участие на деца се уведомява
ДСП-Шумен, децата се изслушват в присъствие на социален работник.
Съдебните решения се обявяват в открито съд заседание ведно с мотивите.

Проверени дела, образувани през 2020 г. и 2021 г.:
Съдия Людмила Григорова -Митева
Гр. дело № 606/2020 г. е образувано и разпределено  автоматично на

13.03.2020 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Григорова -Митева, между 7
съдии, от които 5 със 100%  и 2 с 50% натовареност, по молба от ФЛ за
защита от домашно насилие срещу лице, баща на децата. Приложена е
декларация по чл. 9 ЗЗДН и други доказателства. С  разпореждане от същия
ден молбата е оставена без движение, като на молителката е указано да заяви
предявява ли молба за защита и относно пълнолетното и непълнолетното
дете. Съобщение е изпратено същия ден. Нередовностите са отстранени с
молба от 23.04.2020 г. С определение от 23.04.2020 г. съдията е издала
заповед за незабавна защита по чл. 18 ЗЗДН на молителката и
непълнолетното дете, конституиран е вторият молител и е насрочено о.с.з. за
12.06.2020 г. Призовки са изпратени веднага. Заповедта за незабавна защита е
изпратена на РУП-Шумен. Изискана е справки от Бюро Съдимост. Призована
е АСП-ДЦП-Шумен. В проведеното о.с.з. на  12.06.2020  г. е даден ход,
извършен е доклад по чл. 146 ГПК, изслушани са страните, приети са
писмени и гласни доказателства, непълнолетното дете е изслушано в
присъствието на социален работник, изслушан е социалния работник и е
даден ход на устните състезания. Съдът в същото заседание е обявил
решението си на страните ведно с мотивите. Издадена е заповед за защита с
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мерки по чл. 5 ЗЗДН и е наложена глоба. Посочен е час на приключване на
заседанието. Съобщения са изпратени на 15.06.2020 г., издаден е ИЛ.
      Гр. дело № 2393/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на
31.08.2021 г. от председателя на съда съдия М. Марков, на съдия Григорова -
Митева, между двама съдии със 100% натовареност, останалите 8 съдии са в
отпуск и 1 командировка, по молба от ФЛ за защита от домашно насилие
срещу лице, с което живее на семейни начала. Приложена е декларация по чл.
9 ЗЗДН и други доказателства. С определение от същия ден молбата е
оставена без движение, като на молителката е указано да заяви предявява ли
молба за защита и относно третото лице - син, и иска ли налагане на мярка по
чл. 5, ал. 1.,т. 2 ЗЗДН. Съобщение е изпратено същия ден. Нередовностите са
отстранени с молба от 03.09.2021 г. С определение от 03.09.2021 г. съдията е
издала заповед за незабавна защита по чл. 18 ЗЗДН, като лицето е отстранено
от съвместното жилище до постановяване на съдебното решение,
конституиран е вторият молител и е насрочено о.с.з. за 29.09.2021 г.
Призовки са изпратени веднага. Заповедта за незабавна защита е изпратена на
РУП-Шумен. В проведеното о.с.з. на  29.09.2021  г. не е даден ход, поради
нередовно призоваване на втория молител и делото е отложено за 20.10.2021
г. В проведеното о.с.з. е извършен доклад по чл. 146 ГПК, изслушани са
страните, приети са писмени доказателства и е даден ход на устните
състезания. Съдът в същото заседание е обявил решението си на страните
ведно с мотивите. Издадена е заповед за защита с мерки по чл. 5 ЗЗДН и е
наложена глоба. Посочен е час на приключване на заседанието. Съобщения
са изпратени на 25.10.2021 г. и връчени същия ден. Решението, което е с дата
21.10.2021 г., не е обжалвано.

Съдия Теодора Момова
Гр. дело № 2736/2020 г. е образувано 03.12.2020 г. разпределено

автоматично веднага на съдия Митев и преразпределено  ръчно на 04.01.2021
г. на от съдия Р. Георгиева, на съдия Момова, съгл. Заповед № РД-13№
1/04.01.2021 г. Делото е образувано по молба от ФЛ и законен представител
на 2 деца за защита от домашно насилие срещу съпруг. Приложена е
декларация по чл. 9 ЗЗДН и други доказателства. С определение от същия ден
е издадена заповед за незабавна защита, делото е насрочено в о.с.з, на
15.12.2020 г.  Изискани са справки от Бюро „Съдимост“. В проведено о.с.з.
съдия Марков е дал ход, делото е докладвано, изслушани са страните и за
събиране на доказателства е отложено за 12.01.2021 г. В о.с.з. с докладчик
съдия Момова, са изслушани свидетели,  приключено е съдебното дирене и
устните състезания, съдебното решение е обявено на страните в о.с.з. в 14
часа. Издадена е заповед за защита от домашно насилие с мерки по чл. 5
ЗЗДН. Препис от решението и заповедта е изпратен на страните и РЪ,МВР на
15.12.2021 г.
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Гр. дело № 1273/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на
13.05.2021 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Момова, между 8 съдии и един
в командировка, по молба от ФЛ за защита от домашно насилие срещу лице,
с което е живяла на семейни начала. Приложена е декларация по чл. 9 ЗЗДН и
други доказателства. С определение от същия ден молбата е оставена без
движение, като на молителката е указано да отстрани нередовности и да
посочи адрес на извършителя и обстоятелства по твърдяното насилие.
Съобщение е изпратено на 14.05.2021 г.. Нередовностите са отстранени с
молба от 28.05.2021 г. С определение от з.з. на 28.05.2021 г. молбата за
издаване на заповед за незабавна защита е отхвърлена като неоснователна,
поради липса на данни за непосредствена заплаха за живота и здравето на
молителката. С разпореждане от същия ден е насрочено о.с.з. на 24.06.2021 г.
В проведеното о.с.з. на  24.06.2021  г. е даден ход, делото е докладвано и
поради лично оттегляне на молбата, с определение производството е
прекратено. Съобщения са изпратени на 28.06.2021 г. и връчени.
Определението не е обжалвано и е влязло в сила.

Съдия Валентина Тонева с 50 % натовареност
Гр. дело № 2236/2020 г. е образувано и разпределено  автоматично на

09.10.2020 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Тонева, между 7 съдии, по
молба от ФЛ и като представител  на малолетни деца, за защита от домашно
насилие срещу лице, с което живее на семейни начала. Приложена е
декларация по чл. 9 ЗЗДН и други доказателства. С определение от същия ден
по молбата е издадена заповед за незабавна защита, изпратена на РУП–
Шумен. С разпореждане от 09.10.2020 г. делото е насрочено в о.с.з. на
03.11.2020 г. Изискана е справка в НБДН. Съобщение е изпратено  веднага., С
нова молба от 22.10.2020 г. молителката е поискала издаване на заповед за
незабавна защита. С  определение от същия ден  е издадена заповед за
незабавна защита, изпратена е на РУ-МВР-Шумен. В о.с.з. е даден ход,
изслушани са страните и свидетели, приети са писмени доказателства и за
разпит на свидетели делото е пренасрочено за 10.12.2020 г.  На 19.11.2020 г. е
постъпила молба от  молителката с отказ от иска и за прекратяване на
производството. С определение от 19.11.2020 г. поради оттегляне на молбата
производството на осн. чл. 232 ГПК е прекратено. Съобщения са изпратени
същия ден.  С писмо от 09.12.2020 г. е уведомено РПУ-Шумен за
преустановяване действието на заповедта за незабавна защита от датата на
влизане в сила на определението – 07.12.2020г.

Гр. дело № 2121/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на
02.08.2021 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Тонева, между 10 съдии,
изключени  - един  в командировка и двама в отпуск, по молба от ФЛ за
защита от домашно насилие срещу лице, с което живее на семейни начала.
Приложена е декларация по чл. 9 ЗЗДН и други доказателства. С определение
от същия ден по молбата е издадена заповед за незабавна защита, изпратена
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на РУП–Шумен. С разпореждане делото е насрочено в о.с.з. на 02.09.2021 г.
Съобщение е изпратено  веднага, изискана е служебна справка за
месторождение на ответника на 10.08.2021 г. С  разпореждане на дежурен
съдия от 30.08.2021 г. делото е пренасрочено за 14.09.2021 г. В проведеното
о.с.з. не е даден ход по искане на молителката  и делото е отложено за
19.10.2021 г., когато с определение поради оттегляне на молбата,
производството е прекратено. Определението не е обжалвано и е влязло в
сила.

Съдия Димитър Димитров
Гр. дело № 1331/2020 г. е образувано и разпределено  автоматично на

13.07.2020 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Димитров, между 8 съдии, по
молба от две ФЛ за защита от домашно насилие срещу ФЛ. Приложени са
декларации по чл. 9 ЗЗДН и писмени доказателства. С определение   от
13.07.2020 г. по молбата е издадена заповед за незабавна защита, препис е
връчен на РУ-Шумен. С определение от 13.07.2020 г.  делото е насрочено в
о.с.з. на 03.08.2020 г. Съобщения са изпратени на 14.07.2020 г. В проведеното
о.с.з.  делото е спряно по молба на страните на осн.  чл.  229, ал.  1. т.1 ГПК за
срок от 6 месеца. С определение от 12.02.2020 г., съдът е прекратил
производството поради изтичане на срока, и заповедта за незабавна защита е
обезсилена.

Гр. дело № 1272/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на
13.05.2021 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Димитров, между 7 съдии,
изключени  - един  в командировка и  един в отпуск, по молба от ФЛ за
защита от домашно насилие срещу племенник. Приложена е декларация по
чл. 9 ЗЗДН. С разпореждане  от 13.05.2021 г. молбата е оставена без движение
за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок. Съобщение е
изпратено веднага и получено лично.  С определение от 02.06.2021 г. поради
изтекъл срок и  неотстраняване на нередовности, производството е
прекратено на осн. чл. 129 ГПК и молбата е върната. Уведомления са
изпратени  на 02.06.2021 г. Определението не е обжалвано и е влязло в сила.

Съдия Жанет Христова
Гр. дело № 259/2020 г. е образувано и разпределено  автоматично на

03.02.2020 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Христова, между 8 съдии, по
молба от ФЛ за защита от домашно насилие срещу съпруг. Приложена е
декларация по чл. 9 ЗЗДН. С определение от 04.02.2020 г. е издадена заповед
за незабавна защита, делото е насрочено в о.с.з. на 14.02.2020 г.  Заповедта е
изпратена същия ден на РУМВР-Шумен. С  разпореждане от 10.02.2020 г. по
молба на адвокат делото е пренасрочено за 25.02.2020г., когато за събиране
на доказателства е насроченото за 24.03.2020 г. Последващото о.с.з. поради
мерки против КОВИД и Заповед №157/2020 г. е пренасрочено за 31.03.2020
г., пренасрочено за 02.06.2020 г. Проведеното о..с.з. е отложено за събиране
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на доказателства за 28.07.2020 г. Приложен е социален доклад от АСП-
Каолиново. В о.с.з. са изслушани свидетели, даден е ход по същество и съдът
е обявил диспозитива на съдебното решение и заповедта за защита, мотивите
са приложени след заповедта, отделно, но със същата дата. Заповедта е
изпратена на РУ –МВР-Шумен.

По въззивна жалба от 30.07.2020 г. пред ОС-Шумен на 14.09.2020 г. е
образувано въззивно гр. дело № 348/2020 г.  С решение от 06.11.2020 г.
първоинстанционният акт е потвърден.

Въззивното дело е изпратено в цялост, заедно с въззивната жалба с
писмо от 14.09.2020г. от РС-Шумен, подписано от съдия Христова.

Гр. дело № 1246/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на
11.05.2021 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Христова, между 8 съдии,
изключени  - един  в командировка, по молба от ФЛ за защита от домашно
насилие срещу лице, с което живее на семейни начала. Приложена е
декларация по чл. 9 ЗЗДН. С определение молбата е оставена без движение и
на страната е указано в едноседмичен срок да опише акта и посочи дата на
извършване. Съобщение е изпратено на 11.05.2021 г., получено лично на
13.05.2021 г. С определение от 25.05.2021 г. поради неотстраняване на
нередовности производството е прекратено на осн. чл. 129 ГПК и молбата е
върната. Уведомление са изпратени  на веднага. Определението не е
обжалвано и е влязло в сила, издаден е ИЛ.

Съдия Калин Колешански
Гр. дело № 32/2020 г. е образувано и разпределено  автоматично на

08.01. 2020 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия К. Колешански, между 8 съдии,
по молба от ФЛ за защита от домашно насилие срещу лице, с което живее на
семейни начала. Приложена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. С определение от
същия ден на осн. чл. 18 ЗЗДН е издадена заповед за незабавна защита.
Делото е насрочено в о.с.з. на 03.02.2020 г. Призовки са изпратени веднага.
Постъпило е възражение от ответника на 31.01.2020 г. В проведеното о.с.з. са
изслушани страните, приети са доказателства и са изслушани страните,
приключено е съдебното дирене и  устните състезания, след което съдът с
определение е посочил, че на осн. чл. 15 ЗЗДН ще обяви решението и
мотивите на страните в  същото о.с.з. С решение на ответника са наложени
мерки по чл. 5 ЗЗДН за срок от 3 месеца и глоба. Издадена е заповед за
защита същия ден.  Съобщения са изпратени  на 05.02.2020 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила, издаден е ИЛ.

Гр. дело № 957/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на
13.04.2021 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Колешански, между 8 съдии,
изключени  - един  в командировка, по молба от ФЛ за защита от домашно
насилие срещу брат. Приложена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. С определение
от същия ден делото е насрочено в о.с.з. на 10.05.2021 г. Съобщения са
изпратени на 13.04.2021 г.  В проведеното о.с.з. са изслушани страните,
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приключено е съдебното дирене и  устните състезания, след което съдът е
обявил решението и мотивите на страните, като на извършителя са наложени
мерки по чл. 5 ЗЗДН за срок от 18 месеца и глоба. Издадена е заповед за
защита същия ден.  Съобщения са изпратени  на10.05.2021 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила, издаден е ИЛ..

Съдия Ростислава Георгиева
Гр. дело № 274/2020 г. е образувано и разпределено  автоматично на

05.02.2020 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Р. Георгиева, между 8 съдии, по
молба от ФЛ за защита от домашно насилие срещу ФЛ - син. Приложена е
декларация по чл. 9 ЗЗДН. С определение от същия ден  е издадена заповед за
незабавна защита, изпратена на РУП-Шумен. Делото е насрочено в о.с.з на
04.03.2020 г. Съобщения са изпратени на 06.02.2020 г.  Поради нередовно
призоваване делото е отложено за 18.03.2020 г., пренасрочено съгл. Заповед
№ РД-13 № 157/10.03.2020 г. делото е пренасрочено за 03.04.2020 г. , след
което за 20.05.2020 г. В проведеното о.с.з. е докладвано делото, даден е ход,
приети са писмени доказателства, приключено е съдебното дирене и  устните
състезания, след което съдът е обявил решението си.  Решението ведно с
мотивите е обявено на страните, като на извършителя са наложени мерки по
чл. 5  ЗЗДН за срок от 6 месеца и глоба. Издадена е заповед за защита същия
ден.  Решението не е обжалвано и е влязло в сила, издаден е ИЛ.

Гр. дело № 1103/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на
23.04.2021 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Р. Георгиева, между 7 съдии,
изключени  - един  в командировка и един в отпуск, по молба от ФЛ и
законен представител на 2 непълнолетни деца за защита от домашно насилие
срещу съпруг. Приложена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. С определение от
същия ден  е издадена заповед за незабавна защита, изпратена на РУП-
Шумен. Делото е насрочено в о.с.з на 19.05.2021 г. Съобщения са изпратени
на 23.04.2021 г.  В проведеното о.с.з. е докладвано делото, даден е ход,
изслушани са страните, приети са писмени доказателства, приключено е
съдебното дирене и  устните състезания, след което съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в  15.30 ч.  Решението ведно с мотивите е обявено на
страните, като на извършителя са наложени мерки по чл. 5  ЗЗДН за срок от 6
месеца и глоба. Издадена е заповед за защита същия ден.  Определението не е
обжалвано и е влязло в сила, издаден е ИЛ.

Съдия Мирослав Марков
Гр. дело № 457/2020 г. е образувано и разпределено  автоматично на

21.02.2020 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия Мирослав Марков, между 6
съдии, изключени  - един  в командировка, по молба от ФЛ за защита от
домашно насилие срещу ФЛ с искане за незабавна защита. Приложена е
декларация по чл. 9 ЗЗДН. С определение от същия ден  е издадена заповед за
незабавна защита, изпратена на РУП-Шумен. Делото е насрочено в о.с.з на
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10.03.2020 г., отложено поради отсъствие на адвокат, за 10.03.2020 г.  На
05.03.2020 г. е постъпил отговор на молбата. В проведеното о.с.з. е
докладвано делото, даден е ход, изслушани са страните, приети са писмени
доказателства, приключено е съдебното дирене и  устните състезания, след
което съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в  14.40 ч.  Решението
ведно с мотивите е обявено на страните същия ден, като на извършителя са
наложени мерки по чл. 5  ЗЗДН за срок от 8 месеца и глоба. Издадена е
заповед за защита същия ден.  Изпратено е съобщение на 11.03.2020 г.
Определението не е обжалвано и е влязло в сила.

Гр. дело № 2301/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на
25.08.2021 г. от Ширин Кадир, на съдия М. Марков, между 3 съдии,
изключени 7 - един  в командировка и 6 в отпуск, по молба от ФЛ и законен
представител на малолетно дете за защита от домашно насилие срещу вуйчо.
Приложена е декларация по чл. 9 ЗЗДН и писмени доказателства. С
определение от същия ден  е издадена заповед за незабавна защита, изпратена
на РУП-Шумен. Делото е насрочено в о.с.з на 21.09.2021 г. В проведеното
о.с.з. не е даден ход, за да се даде възможност на ответника, който е на
лечение да се яви. Делото е насрочено за  02.11.2021 г. По делото е
представен социален доклад от ДСП –Венец. В о.с.з. на 02.11.2021 г. е даден
ход и е докладвано делото, изслушани са страните, приети са писмени
доказателства, приключено е съдебното дирене и  устните състезания, след
което съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в  12.00 ч.  Решението
ведно с мотивите е обявено на страните, като на извършителя са наложени
мерки по чл. 5  ЗЗДН за срок от 18 месеца и глоба. Издадена е заповед за
защита същия ден и получена от молителката. Съобщение е изпратено на
04.11.2021 г. и връчено на 11.11.2021 г.  Определението не е обжалвано и е
влязло в сила.

Съдия Петина Николова
Гр. дело № 1901/2021 г. е образувано и разпределено  автоматично на

09.07.2021 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия П. Николова, между 7 съдии,
изключени 3 - един  в командировка и 2 в отпуск, по молба от ФЛ за защита
от домашно насилие срещу лице, с което живее на семейни начала.
Приложена е декларация по чл. 9 ЗЗДН и писмени доказателства. С
определение от същия ден е издадена заповед за незабавна защита, изпратена
на РУП-Шумен. Делото е насрочено в о.с.з на 20.07.2021 г.  С определение от
12.07.2021 г. е допусната поправка на  ОФГ. В проведеното о.с.з. е даден ход
и е докладвано делото, изслушани са страните, приети са писмени
доказателства, приключено е съдебното дирене и  устните състезания, след
което съдът е обявил решението си в  съдебното заседание.  Решението ведно
с мотивите е обявено на страните, като на извършителя са наложени мерки по
чл. 5  ЗЗДН и глоба. Издадена е заповед за защита същия ден. Съобщение е
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изпратено на 12.07.2021 г. Определението не е обжалвано. С определение от
08.02.2021 г. ответникът е осъден да заплати ДТ.

Съдия Зара Иванова
Гр. дело № 765/2020 г. е образувано и разпределено  автоматично на

18.05.2020 г. от съдия Р. Георгиева, на съдия З. Иванова, между 7 съдии,
изключени  - един  в отпуск, по молба от ФЛ за защита от домашно насилие
срещу брат. Приложена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. С определение от същия
ден е издадена заповед за незабавна защита, изпратена на РУП-Шумен.
Делото е насрочено в о.с.з на 18.06.2020 г.  С определение от 28.05.2020 г.
съдът е оставил без уважение молба от ответника.  На 08.06.202 г. е
постъпила молба от молителката за оттегляне на молбата и прекратяване на
производството. С определение от з.з. на 08.06.2020 г. на осн. чл. 232 ГПК
производството е прекратено. Съобщения са изпратени на 16.06.2020 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката на делата, образувани по реда на ЗЗДН през проверявания
период, вкл. приключили с решение по същество, установи следното:

Делата по ЗЗДН са обозначени с жълт етикет БП. Поставен е печат на
регистратура върху заявлението с вх. номер, дата и точен час на постъпване.
Молбите се завеждат в специален регистър по чл. 10, ал. 2 ЗЗДН в РС-Шумен.
Делата са разпределяни от председателя на съда, от зам. председателя, както
и от съдебен помощник, съгласно заповед. Разпределят се автоматично
между всички съдии, включително наказателни, като се изключват
отсъстващите съдии по обективни причини.

Натовареността по разпределение за 2020 г. и 2021 г. за районните съдии
е 100%, за съдиите В. Тонева и Р. Георгиева е 50%. Актът за образуване на
делото е под формата на печат, който съдържа: номер на делото, дата и
година на образуване, подпис на образуващия съдия. Дела по ЗЗДН са
образувани в деня на постъпване и са разглеждани и по време на съдебната
ваканция, както и по време на обявената извънредна обстановка.

В делото на гърба на първата корица, а не след молбата, е приложен
протокол за избор на съдия докладчик.

Делата се окомплектоват и докладват незабавно на съдията-докладчик,
който също незабавно, в деня на постъпване на книжата и образуване на
делото, или в деня на отстраняване на констатираните недостатъци, се
произнася по искането по чл. 18 ЗЗДН за незабавна защита, т.е. в рамките на
изискуемия 24-часов срок по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН.

Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали разпоредбата на
чл. 12, ал. 1 ЗЗДН – в деня на постъпване на молбата съдът е насрочвал
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открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Датата на
насрочване е посочена и на корицата на делото.

Заповеди за незабавна защита се издават веднага и се уведомява РПУ. На
ответника се съобщава задължението за представяне на доказателства и му се
определя срок за това, най-късно до насроченото о.с.з. Делата се насрочват в
о.с.з. в определения срок. При участие на деца се уведомява ДСП-Шумен,
децата се изслушват в присъствие на социален работник. Съдебните решения
се обявяват в открито съд заседание ведно с мотивите, с изключение на
констатираното при един съдия.

Повечето дела са приключени максимално бързо в едно о.с.з. При
отлагане на о.с.з., най-често за събиране на доказателства и изслушване на
свидетели или поради нередовно призоваване, следващото е насрочвано също
в кратки срокове и по изключение, но съобразно процесуалните правила /над
1 месец по гр. дело № 606/2020 г., като периодът на насрочване съвпада с
наложените мерки с оглед епидемичната обстановка/. През 2020 г. съдебните
заседания са отлагани, съобразно действащите заповеди във връзка с
епидемичната обстановка и наложените мерки, след което са насрочвани в
рамките на 1 месец до 2 месеца, напр. по гр. дело № 274/2020 г. или гр. дело
№ 259/2020 г.
         По почти всички от проверените дела съдиите са се произнасяли с
решение в открито съдебно заседание, съобразно изискването на чл. 15 ЗЗДН,
с изключение на гр. дело № 259/2020 г. По последното дело съдът е обявил
диспозитива на съдебното решение и заповедта за защита, мотивите са
приложени след заповедта, отделно макар със същата дата, като не става ясно
съобщени ли са и кога. Тази практика е констатирана като неправилна и от
проверка на ОС-Шумен. Предвид това следва да се препоръча съдиите /съдия
Жанет Христова/ да спазват точно разпоредбата на чл. 15 ЗЗДН като
решението ведно с мотивите се обявява в о.с.з. и се отразява в протокола от
заседанието. При уважаване на  молбата по чл. 8 ЗЗДН са налагани мерки и е
издавана заповед. Съобщенията са изпращани незабавно. Съдът е налагал
предвидените в ЗЗДН  мерки, най-често по чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН и глоба по
чл. 5, ал. 4 ЗЗДН.  Част от делата са прекратени поради постигане на спогодба
или оттегляне на молбата. При прекратяване на производството поради
изтичане на срока, напр. гр. дело № 1331/2020 г., съдът е обезсилвал и
заповедта за незабавна защита.

Въззивните жалби са администрирани в кратки срокове, делата и на
хартиен носител с подписани актове са изпращани в цялост на въззивния съд.
Въззивният съд е потвърдил постановеното решение по  гр. дело № 259/2020
г.

Анализът на проверените дела по ЗЗДН води до извод, че в РС-Шумен
общо е създадена добра организация за разглеждане и решаване в кратки
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срокове и спазване на законовите изисквания при разглежданите по този ред
дела.

Тематична проверка: Проверката установи, че всички образувани
в ЕИСС след 30.06.2021 г. граждански дела, бързи производства, в техния
хартиен еквивалент, съдържат на хартиен носител издадения в
електронна форма акт на съда, който е идентичен. Съдиите
постановяват съдебните актове и на хартиен носител, като ги подписват.

5.4.Образувани дела по чл. 130, ал. 3 от СК

Данни по дела и съдии за 2020 г.

Образувани и свършени частни граждански производства за 2020 г, образувани по
чл.130, ал.3 от СК -шифър 1004

№ Номер на дело
Дата на
образуване Предмет

Съдия-
докладчик

Дата на постановяване
на съдебен акт

1 436/2020 20.2.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 155

2 456/2020 21.2.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 160

3 854/2020 29.5.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 291

4 959/2020 15.6.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 335

5 1012/2020 19.6.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 354

6 1404/2020 20.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 260003

7 1419/2020 21.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 525

8 1461/2020 28.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 574

9 1495/2020 30.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 535

10 1498/2020 30.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 571

11 1505/2020 31.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 539

12 2260/2020 14.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 260120

13 2272/2020 15.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р №260139

14 2274/2020 15.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 260156

15 2550/2020 16.11.2020 ЧГД чл.130 СК
Димитър П.
Димитров Р № 260197

16 398/2020 17.2.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 173

17 488/2020 25.2.2020 ЧГД чл.130 СК Жанет Марчева Р № 166
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Христова

18 494/2020 26.2.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 171

19 497/2020 26.2.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Опр. № 689

20 615/2020 3.4.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 216

21 722/2020 8.5.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 254

22 729/2020 11.5.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 255

23 1038/2020 25.6.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 386

24 1557/2020 6.8.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 560

25 2602/2020 23.11.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 260201

26 2642/2020 25.11.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р № 260211

27 2643/2020 26.11.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р №260244

28 2020363010197914.09.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Опр.прекр.2138/14.9.20

29 2020363010199617.09.2020 ЧГД чл.130 СК
Жанет Марчева
Христова Р 593/17.09.2020 г

30 702/2020 27.4.2020 ЧГД чл.130 СК
ЗАРА Е.
ИВАНОВА Опр.№1023

31 935/2020 10.6.2020 ЧГД чл.130 СК
ЗАРА Е.
ИВАНОВА Р № 348

32 1508/2020 31.7.2020 ЧГД чл.130 СК
ЗАРА Е.
ИВАНОВА Р №260042

33 2020363010181226.08.2020 ЧГД чл.130 СК
Зара Ехия
Иванова Р 585/01.09.2020 г.

34 2020363010187031.08.2020 ЧГД чл.130 СК
Зара Ехия
Иванова Р585/01.09.2020

35 2020363010187131.08.2020 ЧГД чл.130 СК
Зара Ехия
Иванова Р591/09.09.2020

36 2020363010192504.09.2020 ЧГД чл.130 СК
Зара Ехия
Иванова Р 588/08.09.2020

37 2020363010176624.08.2020 ЧГД чл.130 СК
Зара Ехия
Иванова Опр.2091/26.8.20

38 2020363010184728.08.2020 ЧГД чл.130 СК
Зара Ехия
Иванова Р586/02.09.2020

39 103/2020 20.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 52

40 110/2020 21.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 87

41 112/2020 21.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 51

42 114/2020 21.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 53

43 135/2020 23.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 62
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44 151/2020 23.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 69

45 152/2020 24.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р №112

46 564/2020 5.3.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 190

47 794/2020 22.5.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 270

48 1122/2020 29.6.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 396

49 1151/2020 1.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 403

50 1169/2020 2.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р № 405

51 2384/2020 27.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р №260160

52 2385/2020 27.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р №260144

53 2397/2020 29.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р №260167

54 2398/2020 29.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р №260203

55 2424/2020 30.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Калин Г.
Колешански Р №260154

56 257/2020 3.2.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 99

57 607/2020 16.3.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 214

58 859/2020 1.6.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 283

59 861/2020 1.6.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 284

60 904/2020 5.6.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 296

61 1334/2020 13.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 446

62 1344/2020 14.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 450

63 1364/2020 15.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №460

64 1371/2020 15.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №504

65 1379/2020 16.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 503

66 2185/2020 5.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №260098

67 2192/2020 5.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №290099

68 2210/2020 7.10.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №260105

69 2460/2020 2.11.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №260163

70 2474/2020 5.11.2020 ЧГД чл.130 СК Л. Григорова- Р № 260161
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Митева

71 2488/2020 5.11.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р № 260166

72 2509/2020 6.11.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №260691

73 2769/2020 7.12.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №260245

74 2804/2020 10.12.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р №260273

75 2020363010196110.09.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р592/10.09.2020

76 2020363010197011.09.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р595/24.09.2020

77 2020363010194108.09.2020 ЧГД чл.130 СК
Л. Григорова-
Митева Р 589/09.09.2020

78 168/2020 27.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 79

79 201/2020 31.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 90

80 202/2020 31.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №89

81 588/2020 12.3.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 208

82 609/2020 26.3.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №  215

83 680/2020 13.4.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 220

84 1195/2020 6.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 414

85 1199/2020 7.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 418

86 1221/2020 9.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №428

87 1286/2020 10.7.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 490

88 2077/2020 28.9.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №260075

89 2078/2020 28.9.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №260077

90 2081/2020 28.9.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №260076

91 2541/2020 13.11.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №260184

92 2834/2020 15.12.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 260276

93 2851/2020 17.12.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №260289

94 2854/2020 17.12.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р № 260283

95 2855/2020 17.12.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р №260292

96 2020363010171018.08.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р581/18.08.20
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97 2020363010170817.08.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Р582/18.08.2020

98 2020363010201018.09.2020 ЧГД чл.130 СК
Мирослав
Марков Опр.2162/18.09.20

99 № 6/2020 2.1.2020 ЧГД чл.130 СК
ТЕОДОРА Р.
ЙОРДАНОВА Р № 1

100 14/2020 3.1.2020 ЧГД чл.130 СК
Теодора Р.
Йорданова Р № 6

101 336/2020 12.2.2020 ЧГД чл.130 СК
Теодора Р.
Йорданова Р № 131

БРОЙ ПО СЪДИИ
Д. ДИМИТРОВ 15
Ж.ХРИСТОВА 14
З. ИВАНОВА 9
К.
КОЛЕШАНСКИ 17
ЛЮДМИЛА
ГРИГОРОВА 22
МИРОСЛАВ Ц.
МАРКОВ 21
ТЕОДОРА Р.
ЙОРДАНОВА 3
ОБЩО 101

 Данни по дела и съдии за 2021 г.:

Образувани и свършени частни граждански производства за 2021 г., образувани дела по
чл.130, ал.3 от СК -шифър 1004

№ Номер на дело Дата
Точен

вид
Съдия-
докладчик Шифри

Дата на
постановяване на

съдебен акт

1 183/2021 25.1.2021 ЧГД
ДИМИТЪР П.
ДИМИТРОВ

чл.130,
ал.3 СК Р 260049

2 299/2021 29.1.2021 ЧГД
ДИМИТЪР П.
ДИМИТРОВ

чл.130,
ал.3 СК Р 260058

3 20213630102120 02.08.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 356/03.08.2021 г

4 20213630102144 05.08.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 356/03.08.2021 г

5 20213630102124 02.08.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 357/03.08.2021 г.

6 20213630103403 29.12.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 12/10.01.2022 г.

7 20213630101053 20.04.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 87/27.04.2021 г.

8 20213630103382 22.12.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 699/23.12.2021 г.
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9 20213630101099 22.04.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 82/23.04.2021 г.

10 20213630101243 10.05.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 112/11.05.2021 г.

11 20213630102883 27.10.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 543/27.10.2021 г.

12 20213630100630 04.03.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 22/15.03.2021 г.

13 20213630100642 04.03.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 19/05.03.2021 г.

14 20213630101073 22.04.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 343/23.07.2021 г.

15 20213630102573 27.09.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК

Опр.
1290/28.03.2021 г.

16 20213630100632 04.03.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 18/04.03.2021 г.

17 20213630101674 22.06.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 252/22.06.2021 г.

18 20213630101743 25.06.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 280/02.07.2021 г.

19 20213630103122 29.11.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 633/30.11.2021 г.

20 20213630101678 22.06.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 268/29.06.2021 г

21 20213630101096 22.04.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК

Разп.954/02.06.2021
г.

22 20213630101957 19.07.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 333/20.07.2021 г.

23 20213630101996 21.07.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 348/28.07.2021 г.

24 20213630101952 19.07.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 325/19.07.2021 г.

25 20213630101954 19.07.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 347/27.07.2021 г.

26 20213630102134 04.08.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 379/10.08.2021 г.

27 20213630102721 11.10.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 496/12.10.2021 г.

28 20213630101980 20.07.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 344/26.07.2021 г.

29 20213630102587 28.09.2021 ЧГД
Димитър Петков
Димитров

чл.130,
ал.3 СК Р 460/29.09.2021 г.

30 377/2021 11.2.2021 ЧГД
ЖАНЕТ М.
ХРИСТОВА

чл.130,
ал.3 СК Р 260128

31 20213630102166 09.08.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 385/11.08.2021 г.

32 20213630102159 09.08.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 382/10.08.2021 г.

33 20213630102199 11.08.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 389/11.08.2021 г.

34 20213630101300 17.05.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 1141/17.05.2021 г.

35 20213630102670 05.10.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 477/06.10.2021 г.
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36 20213630103406 29.12.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 704/29.12.2021 г.

37 20213630102167 09.08.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 386/11.08.2021 г.

38 20213630101339 19.05.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 131/20.05.2021 г.

39 20213630102223 13.08.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 392/13.08.2021 г.

40 20213630101317 18.05.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 125/18.05.2021 г.

41 20213630102660 04.10.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 473/05.10.2021 г.

42 20213630102222 13.08.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 391/13.08.2021 г.

43 20213630100934 12.04.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 64/12.04.2021 г.

44 20213630103283 13.12.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 663/13.12.2021 г.

45 20213630101902 12.07.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 296/12.07.2021 г.

46 20213630101013 16.04.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 71/16.04.2021 г.

47 20213630102160 09.08.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 377/10.08.2021 г.

48 20213630103020 16.11.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 702/29.12.2021 г.

49 20213630102212 12.08.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 390/12.08.2021 г.

50 20213630101918 13.07.2021 ЧГД
Жанет Марчева
Христова

чл.130,
ал.3 СК Р 380/10.08.2021 г.

51 33/2021 7.1.2021 ЧГД
КАЛИН Г.
КОЛЕШАНСКИ

чл.130,
ал.3 СК Р 260007

52 20213630102974 09.11.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 581/10.11.2021 г.

53 20213630100711 15.03.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 23/15.03.2021 г.

54 20213630100761 19.03.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 33/19.03.2021 г.

55 20213630100722 16.03.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 28/16.03.2021 г.

56 20213630101388 25.05.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 150/26.05.2021 г.

57 20213630103245 09.12.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 657/10.12.2021 г.

58 20213630102063 27.07.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 354/29.07.2021 г.

59 20213630102277 23.08.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 401/23.08.2021 г.

60 20213630102282 23.08.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 402/24.08.2021 г.

61 20213630102300 25.08.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 404/25.08.2021 г.

62 20213630102783 19.10.2021 ЧГД
Калин Георгиев
Колешански

чл.130,
ал.3 СК Р 521/20.10.2021 г.
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63 20213630103108 26.11.2021 ЧГД
Л. Григорова-
Митева

чл.130,
ал.3 СК Р 627/29.11.2021 г.

64 20213630101130 26.04.2021 ЧГД
Л. Григорова-
Митева

чл.130,
ал.3 СК Р 84/26.04.2021 г.

65 20213630102444 08.09.2021 ЧГД
Л. Григорова-
Митева

чл.130,
ал.3 СК Р 426/08.09.2021 г.

66 20213630102471 10.09.2021 ЧГД
Л. Григорова-
Митева

чл.130,
ал.3 СК Р 431/10.09.2021 г.

67 20213630101601 10.06.2021 ЧГД
Л. Григорова-
Митева

чл.130,
ал.3 СК Р 216/10.06.2021 г.

68 20213630102753 14.10.2021 ЧГД
Л. Григорова-
Митева

чл.130,
ал.3 СК Р 502/14.10.2021 г.

69 20213630103076 24.11.2021 ЧГД
Л. Григорова-
Митева

чл.130,
ал.3 СК Р 635/01.12.2021 г.

70 20213630100828 26.03.2021 ЧГД
Л. Григорова-
Митева

чл.130,
ал.3 СК Р 46/26.03.2021 г.

71 20213630102757 14.10.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 503/14.10.2021 г.

72 20213630103099 25.11.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК

прекр.подсъдн.ВпРС
опр.1733/25.11.21

73 20213630101238 07.05.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 120/15.08.2021 г.

74 20213630101836 02.07.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 283/02.07.2021 г.

75 20213630103414 30.12.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 707/30.12.2021 г.

76 20213630102375 30.08.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 416/30.08.2021 г.

77 20213630102416 01.09.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 419/01.09.2021 г.

78 20213630102383 30.08.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 417/30.08.2021 г.

79 20213630102431 03.09.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 422/03.09.2021 г.

80 20213630103407 29.12.2021 ЧГД
Мирослав
Марков

чл.130,
ал.3 СК Р 705/29.11.2021 г.

81 20213630103173 01.12.2021 ЧГД
Надежда
Кирилова

чл.130,
ал.3 СК Р 638/02.12.2021 г.

82 20213630102826 25.10.2021 ЧГД
Надежда
Кирилова

чл.130,
ал.3 СК Р 631/30.11.2021 г.

83 20213630102938 03.11.2021 ЧГД
Надежда
Кирилова

чл.130,
ал.3 СК Р 579/09.11.2021 г.

84 20213630103242 09.12.2021 ЧГД
Надежда
Кирилова

чл.130,
ал.3 СК Р 655/09.12.2021 г.

85 20213630102258 18.08.2021 ЧГД
Петина Кръстева
Николова

чл.130,
ал.3 СК Опр.1051/20.08.2021

86 20213630102501 15.09.2021 ЧГД
Петина Кръстева
Николова

чл.130,
ал.3 СК Опр.1246/23.09.21 г.

87 20213630102850 26.10.2021 ЧГД
Петина Кръстева
Николова

чл.130,
ал.3 СК Р 2704/27.10.2021 г.

88 20213630102966 08.11.2021 ЧГД
Петина Кръстева
Николова

чл.130,
ал.3 СК Опр.1637/10.11.21 г.

89 20213630102272 20.08.2021 ЧГД Петина Кръстева чл.130, Опр.1050/20.08.21 г
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Николова ал.3 СК

90 20213630103129 29.11.2021 ЧГД
Петина Кръстева
Николова

чл.130,
ал.3 СК Опр.1763/30.11.21 г

91 20213630102507 16.09.2021 ЧГД
Петина Кръстева
Николова

чл.130,
ал.3 СК Опр.1211/16.09.21 г

92 20213630102824 25.10.2021 ЧГД
Пламена Колева
Недялкова

чл.130,
ал.3 СК Р 533/25.10.2021 г.

93 20213630103130 29.11.2021 ЧГД
Пламена Колева
Недялкова

чл.130,
ал.3 СК Р 649/07.12.2021 г.

94 20213630103304 14.12.2021 ЧГД
Пламена Колева
Недялкова

чл.130,
ал.3 СК Опр.1890/14.12.21 г.

95 20213630103306 14.12.2021 ЧГД
Пламена Колева
Недялкова

чл.130,
ал.3 СК Р 669/15.12.2021 г.

96 20213630103004 12.11.2021 ЧГД
Пламена Колева
Недялкова

чл.130,
ал.3 СК Р 592/15.11.2021 г.

97 20213630102742 13.10.2021 ЧГД
Пламена Колева
Недялкова

чл.130,
ал.3 СК Р 504/14.10.2021 г.

98 82/2021 12.1.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 260027

99 84/2021 13.1.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 260019

100 102/2021 14.1.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 260024

101 20213630102780 19.10.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 514/19.10.2021 г.

102 20213630102537 21.09.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 445/21.09.2021 г.

103 20213630100850 29.03.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 65/12.04.2021 г.

104 20213630100849 29.03.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 49/29.03.2021 г.

105 20213630103029 17.11.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 604/17.11.2021 г.

106 20213630101849 06.07.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 289/06.07.2021 г.

107 20213630101652 18.06.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 254/24.06.2021 г.

108 20213630103171 01.12.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 636/01.12.2021 г.

109 20213630101621 14.06.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 224/15.06.2021 г.

110 20213630100841 29.03.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 58/06.04.2021 г.

111 20213630101538 02.06.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 209:08.06.2021 г.

112 20213630101487 01.06.2021 ЧГД
Т. Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 186/02.06.2021 г.

113 20213630100862 31.03.2021 ЧГД

Теодора
Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 77:19.04.2021 г.

114 20213630100880 01.04.2021 ЧГД

Теодора
Йорданова-
Момова

чл.130,
ал.3 СК Р 61/08.04.2021 г.
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Брой дела  по съдии
Димитър Петков
Димитров 29
Жанет Марчева
Христова 21
Калин Георгиев
Колешански 12
Людмила
Григорова-
Митева 8
Мирослав
Цветанов
Марков 10
Надежда
Димитрова
Кирилова 4
Петина Кръстева
Николова 7
Пламена Колева
Недялкова 6
Т. Йорданова-
Момова 17
ОБЩО 114

Прегледът на този вид дела показва добра организация и срочност при
решаване на делата. Повечето производства са приключени в кратки срокове
от 1 или 2 дни до 1 или 2 месеца.

6. Частни производства, образувани през 2020 г. и 2021 г.

6.1.Частни граждански дела, образувани по молби за допускане на
обезпечение на бъдещ иск по реда на чл. 390 от ГПК

През 2020 г. и 2021 г. съдиите в РС-Шумен са със 100% натовареност с
изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия Валентина Тонева при 50
%.

Делата  по този ред се разпределят автоматично в деня на подаване на
молбата. През  2020 г. по  чл. 390 ГПК в РС-Шумен са образувани  30 бр.
дела, по  4 дела молбата не е била уважена. През 2021 г. общият брой
образувани дела е 45, от които не са уважени - 3 бр. молби .

БРОЙ ДЕЛА ПО СЪДИИ за 2020 г.
Валентина Л. Тонева 4

Димитър П. Димитров 4
Жанет М. Христова 4

Калин Г. Колешански 4
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Людмила Д. Григорова 6
Мирослав Ц. Марков 4

Ростислава Я. Георгиева 3
Теодора Р. Йорданова 1
ОБЩ БРОЙ ДЕЛА 30
БРОЙ УВАЖЕНИ 26

БРОЙ ДЕЛА ПО СЪДИИ за 2021 г.
Валентина Л. Тонева 4

Димитър П. Димитров 7
Жанет М. Христова 6

Калин Георгиев Колешански 5
Людмила Д. Григорова 7

Мирослав Цветанов Марков 5
Надежда Димитрова Кирилова 1

Петина Кръстева Николова 2
Пламена Колева Недялкова 2

Ростислава Янкова Георгиева 3
Теодора а Йорданова-Момова 3

ОБЩ БРОЙ ДЕЛА 45
БРОЙ УВАЖЕНИ 42

Проверени от екипа на ИВСС дела, образувани  през 2020 год. и  през
2021 г.:

Делата по чл.390 ГПК са обозначени със жълт етикет с надпис БП.
Върху молбите за обезпечаване на бъдещ иск се поставят два печата. Единият
е на служба „Регистратура“, в който е вписан входящ регистрационен номер,
дата и час на постъпване. Вторият печат е за образуване на делото и съдържа:
дата на образуване, номер на делото, съдебният състав, който следва да
разгледа делото и подпис на разпределящия делото. По всяко дело е
приложен и протокол за избор на съдията докладчик.

Съдия Петина Николова
ЧГД № 2797 / 2021 год. е образувано на 20.10.2021 год. по постъпила

на същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране
на изпълнението по изпълнително дело. Делото е разпределено на 20.10.2021
год. автоматично между осем съдии и за докладчик е определена съдия
Петина Николова. Един съдия е изключен поради отпуска. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението с изключение на
председателя на съда - съдия Мирослав Марков със 70 %.

С определение от 20.10.2021 год. молбата е оставена без уважение.
Съобщение до молителя е изпратено на същата дата,  връчено е на 25.10.2021
год.
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Съдия Надежда  Кирилова
ЧГД № 2680 / 2021 год. е образувано на 06.10.2021 год. по постъпила

на същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на
06.10.2021 год. автоматично между осем съдии и за докладчик е определена
съдия Петина Николова. Един съдия е изключен поради отпуска. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението.

С определение от 06.10.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника.
Определил е парична гаранция с представяне на доказателства за внасянето й.
Разпоредил е да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на гаранцията.
Определил е едномесечен срок за предявяване на иска, считано от
постановяване на определението и е разяснил последиците от непредставяне
на доказателства за предявяването му - чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до
молителя е изпратено на същата дата и му е връчено на 07.10.2021 год.

С молба от 07.10.2021 год. са представени доказателства за внесената
гаранция и на същата дата съдът е издал обезпечителната заповед.

С молба от 09.11.2021 год. молителят е представил копие от искова
молба, заведена в РС – Шумен на 04.11.2021 год. С определение от 10.11.2021
год. съдът е отменил допуснатото обезпечение след като е констатирал, че в
дадения едномесечен срок, изтекъл на 08.10.2021 год., молителят не е
представил доказателство за предявяването на обезпечения иск. Изпратено е
съобщение до молителя, което му е връчено на 19.11.2021 год.

Издадената обезпечителна заповед не е обезсилена.
На 02.12.2021 год. молителят е подал молба за освобождаване на

гаранцията. С разпореждане от 02.12.2021 год. съдът е указал на основание
чл.403, ал.2 ГПК да се връчи на длъжника препис от молбата, като са му
разяснени последиците в чл.403, ал.2 ГПК. Изпратено е съобщение, което е
връчено на длъжника на 15.12.2021 год.

С определение от 18.01.2022 год. съдът е освободил и върнал внесената
гаранция.

Съдия Пламена Недялкова
ЧГД № 2740 / 2021 год. е образувано на 13.10.2021 год. по постъпила

на същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на
13.10.2021 год. автоматично между девет съдии и за докладчик е определена
съдия Пламена Недялкова. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Мирослав Марков при 70 %.

С определение от 13.10.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника.
Определил е парична гаранция с представяне на доказателства за внасянето й.
Разпоредил е да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на гаранцията.
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Определил е едномесечен срок за предявяване на иска, считано от
постановяване на определението и е разяснил последиците от непредставяне
на доказателства за предявяването му-чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до
молителя е изпратено на същата дата и му е връчено на 21.10.2021 год.

С молба от 20.10.2021 год. са представени доказателства за внесената
гаранция и на същата дата съдът е издал обезпечителната заповед.

С молба от 09.11.2021 год. молителят е представил копие от искова
молба, заведена в РС – Шумен на 04.11.2021 год. за образуване на гр.дело.

Съдия Людмила Григорова
ЧГД № 300 / 2020 год. е образувано на 07.02.2020 год. по постъпила на

същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкова сметка. Делото е разпределено на 07.02.2020 год.
автоматично между седем съдии и за докладчик е определена съдия Людмила
Григорова. Изключен е един съдия Ростислава Григорова поради отпуск.
Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението с
изключение на съдия Валентина Тонева при 50 %.

С определение от 07.02.2020 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкова сметка на длъжника.
Определил е двадесетдневен срок за предявяване на иска, считано от
постановяване на определението и е разяснил последиците от непредставяне
на доказателства за предявяването му - чл.390, ал.3 ГПК. Обезпечителната
заповед е издадена на 07.02.2020 год. Съобщение до молителя е изпратено на
същата дата и му е връчено на 12.02.2020 год.

С молба от 25.02.2020 год. молителят е представил копие от искова
молба, заведена в Арбитражния съд при БТПП на 21.02.2020 год.

ЧГД № 440 / 2021 год. е образувано на 17.02.2021 год. по постъпила на
същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на 17.02.2021 год.
автоматично между седем съдии и за докладчик е определена съдия Людмила
Григорова. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия
Валентина Тонева при 50 %.

С определение от 17.02.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника.
Определил е двадесетдневен срок за предявяване на иска, считано от
постановяване на определението и е разяснил последиците от непредставяне
на доказателства за предявяването му-чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до
молителя е изпратено на същата дата и му е връчено на 22.02.2021 год. На
17.02.2021 год. е издадена обезпечителна заповед.

С молба от 17.03.2021  год.   съдът е уведомен,  че между страните е
постигната извънсъдебна спогодба.
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С определение от 18.03.2021 год. съдът е отменил допуснатото
обезпечение. Липсва диспозитив за обезсилване на издадената обезпечителна
заповед.

Съдия Теодора Момова
ЧГД № 162 / 2020 год. е образувано на 27.01.2020 год. по постъпила на

същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху част от банкови сметки. Делото е разпределено на 27.01.2020
год. автоматично между осем съдии и за докладчик е определена съдия
Теодора Момова. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Валентина Тонева и съдия
Ростислава Георгиева при 50 %.

С определение от 27.01.2020 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху част от банкови сметки на длъжника
след представяне на парична гаранция. Определил е едномесечен срок за
предявяване на иска, считано от постановяване на определението и е
разяснил последиците от непредставяне на доказателства за предявяването му
- чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и му е
връчено на 03.02.2020 год.

С молба от 04.02.2020 год. са представени доказателства за внесената
гаранция и на същата дата съдът е издал обезпечителната заповед.

С молба от 25.02.2020 год.  съдът е уведомен, че между страните е
постигната извънсъдебна спогодба и е поискано да бъде върната внесената
парична гаранция.

С определение от 25.02.2020 год. съдът е отменил допуснатото
обезпечение и е върнал внесената парична гаранция. Липсва диспозитив за
обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

ЧГД № 1252 / 2021 год. е образувано на 11.05.2021 год. по постъпила
на същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху част от банкови сметки. Делото е разпределено на
11.05.2021 год. автоматично между осем съдии и за докладчик е определена
съдия Теодора Момова. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия
Валентина Тонева при 50 %.

С определение от 11.05.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху част от банковите сметки на
длъжника срещу представяне на парична гаранция. Определил е едномесечен
срок за предявяване на иска, считано от постановяване на определението и е
разяснил последиците от непредставяне на доказателства за предявяването му
- чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и му е
връчено на 11.05.2021 год.
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С молба от 12.05.2021 год. молителят е представил доказателства за
внесената парична гаранция. На 12.05.2021 год. е издадена обезпечителна
заповед.

С молба от 07.06.2021 год.  е представено копие от искова молба, въз
основа на която е образувано гр. дело в РС – Дулово.

С молба от 16.06.2021 год. съдът е уведомен, че между страните са
уредени паричните отношения. Поискано е да бъде отменено допуснатото
обезпечение и да бъде върната внесената парична гаранция.

С определение от 16.06.2021 год. съдът е отменил допуснатото
обезпечение и е освободил внесената парична гаранция. Липсва диспозитив
за обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

Съдия Валентина Тонева
ЧГД № 19 / 2020 год. е образувано на 06.01.2020 год. по постъпила на

същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на 06.01.2020 год.
автоматично между осем съдии и за докладчик е определена съдия Валентина
Тонева. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението с
изключение на съдия Валентина Тонева и съдия Ростислава Георгиева при 50
%.

С определение от 06.01.2020 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника след
внасяне на обезпечение – парична гаранция. Определил е едномесечен срок
за предявяване на иска без да определи началния момент на срока, не е
указала представяне на доказателства за предявяването на иска и не е
разяснил последиците от непредставяне на доказателства за предявяването му
– чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и му
е връчено на 13.01.2020 год.

С молба от 09.01.2020 год. са представени доказателства за внесената
гаранция и на същата дата съдът е издал обезпечителната заповед.

С определение от 17.02.2020 год. съдът е обезсилил изцяло
определението си от 06.01.2020 год.

На 16.06.2020 год. молителят е депозирал молба за освобождаване на
гаранцията му. С определение от 16.06.2020 год. съдът е освободил внесената
гаранция.

ЧГД № 67 / 2021 год. е образувано на 12.01.2021 год. по постъпила на
същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на 12.01.2021 год.
автоматично между шест съдии и за докладчик е определена съдия Валентина
Тонева. Изключен е един съдия поради карантина. Съдиите са участвали при
100 % натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева и съдия Валентина Тонева при 50 %.
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С определение от 12.01.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника срещу
представяне на парична гаранция. Определил е едномесечен срок за
предявяване на иска без да определя началото на срока, не е указал
представяне на доказателства за предявяването на иска и не е разяснил
последиците от непредставяне на доказателства за предявяването му – чл.390,
ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и му е връчено
на 14.01.2021 год.

С молба от 13.01.2021 год. молителят е представил доказателства за
внесената парична гаранция и на същата дата е издадена обезпечителна
заповед.

С молба от 10.02.2021 год.  е представено копие от искова молба, въз
основа на която е образувано гр. дело в РС – Асеновград.

С молба от 24.03.2021 год., депозирана от длъжника, съдът е
уведомен, че между страните са уредени паричните отношения. Поискано е
да бъде отменено допуснатото обезпечение. С разпореждане от 24.03.2021
год. съдът е указал препис от молбата да се връчи на молителя за възражения
в 3-дневен срок. Съобщението му е връчено на 01.04.2021 год. и писмено
становище от него е постъпило на 05.04.2021 год.

С определение от 05.04.2021 год. съдът е отменил допуснатото
обезпечение и е освободил внесената парична гаранция. Липсва диспозитив
за обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

Съдия Димитър Димитров
ЧГД № 1496 / 2020 год. е образувано на 30.07.2020 год. по постъпила

на същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на
30.07.2020 год. автоматично между шест съдии и за докладчик е определен
съдия Димитър Димитров. Изключени от разпределението са двама съдии
поради ползване на отпуск. Съдиите са участвали при 100 % натовареност
при разпределението с изключение на съдия Валентина Тонева и съдия
Ростислава Георгиева при 50 %.

С определение от 30.07.2020 год. съдът е оставил БД молбата и е дал
възможност на молителя да отстрани нередовности в нея. Същите са
отстранени с молба от 10.08.2020 год.

С определение от 10.08.2020 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника след
представяне на парична гаранция. Определил е едномесечен срок за
предявяване на иска, считано от датата на връчване на определението и е
разяснил последиците от непредставяне на доказателства за предявяването му
- чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и му е
връчено на 14.08.2020 год.
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С молба от 12.08.2020 год. са представени доказателства за внесената
гаранция и на същата дата съдът е издал обезпечителната заповед.

С молба от 20.08.2020 год. молителят е представил копие от искова
молба, заведена пред АС – София при СППМ.

С молба от 20.04.2021 год.  съдът е уведомен, че между страните са
уредени паричните отношения. Поискано е да бъде отменено допуснатото
обезпечение и да бъде върната внесената парична гаранция.

С определение от .06.2021 год. съдът е отменил допуснатото
обезпечение и е освободил внесената парична гаранция. Липсва диспозитив
за обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

ЧГД № 152 / 2021 год. е образувано на 21.01.2021 год. по постъпила на
същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на 21.01.2021 год.
автоматично между седем съдии и за докладчик е определен съдия Димитър
Димитров. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия
Валентина Тонева при 50 %.

С определение от 21.01.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника срещу
представяне на парична гаранция. Определил е едномесечен срок за
предявяване на иска, считано от датата на връчване на определението и е
разяснил последиците от непредставяне на доказателства за предявяването
му-чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и
му е връчено на 22.01.2021 год.

С молба от 12.01.2021 год. молителят е представил доказателства за
внесената парична гаранция и на същата дата е издадена обезпечителна
заповед.

С молба от 02.02.2021 год.  съдът е уведомен, че между страните са
уредени паричните отношения. Поискано е да бъде отменено допуснатото
обезпечение и да бъде върната внесената парична гаранция.

С определение от 02.02.2021 год. съдът е отменил допуснатото
обезпечение и е освободил внесената парична гаранция. Липсва диспозитив
за обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

Съдия Жанет Христова
ЧГД № 611 / 2020 год. е образувано на 30.03.2020 год. по постъпила на

същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху част от банкови сметки. Делото е разпределено на 30.03.2020
год. на дежурен съдия и за докладчик е определена съдия Жанет Христова.

С определение от 30.03.2020 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника след
представяне на парична гаранция. Определил е едномесечен срок за
предявяване на иска без да определи началния момент, от който тече срока и
е разяснил последиците от непредставяне на доказателства за предявяването
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му - чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и
му е връчено на 31.03.2020 год.

С молба от 30.03.2020 год. са представени доказателства за внесената
гаранция и на същата дата съдът е издал обезпечителната заповед.

С молби от 14.04.2020 год.  съдът е уведомен, че между страните са
уредени изцяло извънсъдебно паричните отношения и е поискано да бъде
върната внесената парична гаранция.

С определение от 14.04.2020 год., постановено от съдия Мирослав
Марков, е отменено допуснатото обезпечение и е върната внесената парична
гаранция. Липсва диспозитив за обезсилване на издадената обезпечителна
заповед.

ЧГД № 66 / 2021 год. е образувано на 12.01.2021 год. по постъпила на
същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на 12.01.2021 год.
автоматично между шест съдии и за докладчик е определена съдия Жанет
Христова. Изключен от разпределението е един съдия поради карантина.
Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението с
изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия Валентина Тонева при 50
%.

С определение от 12.01.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху част от банковите сметки на
длъжника срещу представяне на парична гаранция. Определил е едномесечен
срок за предявяване на иска без да посочва началния момент, от който тече
срока и е разяснил последиците от непредставяне на доказателства за
предявяването му - чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на
същата дата и му е връчено на 14.01.2021 год.

С молба от 13.01.2021 год. молителят е представил доказателства за
внесената парична гаранция и на същата дата е издадена обезпечителна
заповед.

С молба от 10.02.2021 год.  е представено копие от искова молба, въз
основа на която е образувано гр. дело в РС – Пловдив.

С молба от 21.02.2022 год.  съдът е уведомен, че между страните са
уредени паричните отношения. Поискано е да бъде отменено допуснатото
обезпечение и да бъде върната внесената парична гаранция.

С определение от 22.02.2022 год. съдът е отменил допуснатото
обезпечение и е освободил внесената парична гаранция. Липсва диспозитив
за обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

Съдия Ростислава Георгиева
ЧГД № 5 / 2020 год. е образувано на 02.01.2020 год. по постъпила на

същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки и запор върху вземания на длъжника. Делото
е разпределено на 02.01.2020 год. автоматично между петима съдии и за
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докладчик е определена съдия Ростислава Георгиева. От разпределението са
изключени трима съди поради отпуск Съдиите са участвали при 100 %
натовареност при разпределението с изключение на съдия Ростислава
Георгиева при 50 %.

С определение от 02.01.2020 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника и върху
вземания на длъжника след представяне на парична гаранция. Определил е
едномесечен срок за предявяване на иска, считано от постановяване на
определението и е разяснил последиците от непредставяне на доказателства
за предявяването му - чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено
на същата дата и му е връчено на 09.01.2020 год.

С молба от 08.01.2020 год. са представени доказателства за внесената
гаранция и на същата дата съдът е издал обезпечителната заповед.

С молба от 05.02.2020 год. е представена искова молба, въз основа на
която е образувано гр.дело в РС – Варна.

На 22.02.2021 год. от длъжника е постъпила молба за отмяна на
обезпечението поради неспазване на срока за предявяване на иска. С
разпореждане от 23.02021 год. съдът е указал препис от молбата да се
изпрати на молителя с указание за възможността за възражение в 3-дневен
срок. Съобщението е връчено на молителя на 04.03.2021 год. и на 08.03.2021
год. той е депозирал възражение.

С определение от 09.03.2021 год. съдът е оставил без уважение
искането за отмяна на допуснатото обезпечение.

ЧГД № 160 / 2021 год. е образувано на 22.01.2021 год. по постъпила на
същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на
изпълнението по изпълнително дело. Делото е разпределено на 22.01.2021
год. автоматично между седем съдии и за докладчик е определена съдия
Ростислава Георгиева. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия
Валентина Тонева при 50 %.

С определение от 22.01.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело срещу
представяне на парична гаранция. Определил е едномесечен срок за
предявяване на иска, считано от постановяване на определението и е
разяснил последиците от непредставяне на доказателства за предявяването му
- чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и му е
връчено на 09.02.2021 год.

С молба от 26.01.2021 год. молителят е представил доказателства за
внесената парична гаранция и на същата дата е издадена обезпечителна
заповед.

С молба от 22.02.2021 год.  е представено копие от искова молба, въз
основа на която е образувано гр. дело в РС – Шумен.
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Съдия Калин Колешански
ЧГД № 18 / 2020 год. е образувано на 06.01.2020 год. по постъпила на

същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на 06.01.2020 год.
автоматично между осем съдии и за докладчик е определен съдия Калин
Колешански. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Валентина Тонева и съдия
Ростислава Георгиева при 50 %.

С определение от 06.01.2020 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Не е
определил гаранция. Определил е двуседмичен срок за предявяване на иска,
като не е посочил началния момент, от който тече срока за предявяване на
обезпечения иск, разяснил е последиците от непредставяне на доказателства
за предявяването му - чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено
на същата дата и му е връчено на 13.01.2020 год. Обезпечителната заповед е
издадена на 06.01.2020 год.

С молба от 20.01.2020 год. молителят е представил копие от искова
молба, въз основа на която е образувано гр.дело в РС – Пловдив.

ЧГД № 19 / 2021 год. е образувано на 07.01.2021 год. по постъпила на
същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на 07.01.2021 год.
автоматично между петима съдии и за докладчик е определен съдия Калин
Колешански. От разпределението са изключени двама съдии поради
карантина. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия
Валентина Тонева при 50 %.

С определение от 07.01.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника срещу
представяне на парична гаранция. Определил е двуседмичен срок за
предявяване на иска, като не е посочен началният момент, от който започва
да тече срокът и е разяснил последиците от непредставяне на доказателства
за предявяването му - чл.390, ал.3 ГПК. Съобщение до молителя е изпратено
на същата дата и му е връчено на 07.01.2021 год.

С молба от 07.01.2021 год. молителят е представил доказателства за
внесената парична гаранция и на 08.01.2021 год. е издадена обезпечителна
заповед.

С молба от 20.01.2021 год.  съдът е уведомен, че между страните са
уредени паричните отношения. Поискано е да бъде отменено допуснатото
обезпечение и да бъде върната внесената парична гаранция.

С определение от 20.01.2021 год. съдът е отменил допуснатото
обезпечение. Липсва диспозитив за обезсилване на издадената обезпечителна
заповед.
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Съдия Мирослав Марков
ЧГД № 20 / 2020 год. е образувано на 06.01.2020 год. по постъпила на

същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на 06.01.2020 год.
автоматично между осем съдии и за докладчик е определен съдия Мирослав
Марков. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението
с изключение на съдия Валентина Тонева и съдия Ростислава Георгиева при
50 %.

С определение от 06.01.2020 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника след
внасяне на определена гаранция. Определил е едномесечен срок за
предявяване на иска, като не е посочил началния момент, от който тече срока
за предявяване на обезпечения иск, и е разяснил последиците от
непредставяне на доказателства за предявяването му - чл.390, ал.3 ГПК.
Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и му е връчено на
13.01.2020 год.

С молба от 09.01.2020 год. молителят е представил доказателства за
внесената парична гаранция и на същата дата е издадена обезпечителна
заповед.

С молба от 07.02.2020 год. молителят е представил копие от искова
молба, въз основа на която е образувано гр. дело в РС – Пловдив.

С молба от 16.06.2020 год., депозирана от молителя, е поискано да
бъде отменено допуснатото обезпечение и да бъде върната внесената парична
гаранция, тъй като производството по обезпечения иск е прекратено.

С разпореждане от 16.06.2020 год. съдията докладчик е изискал
информация от РС – Пловдив, установено  е постановено прекратително
определение, което не е влязло в сила. С разпореждане от 01.07.2020 год.
съдът е указал на молителя да представи влязъл в сила съдебен акт. Такъв е
представен на 31.07.2020 год.

С определение от 06.08.2020 год. съдът е върнал паричната гаранция,
като липсва диспозитив за отмяна на допуснатото обезпечение и липсва
диспозитив за обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

ЧГД № 1814 / 2021 год. е образувано на 30.06.2021 год. по постъпила
на същата дата молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на
30.06.2021 год. автоматично между осем съдии и за докладчик е определен
съдия Мирослав Марков. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението с изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия
Валентина Тонева при 50 %.

С определение от 01.07.2021 год. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника.
Определил е едномесечен срок за предявяване на иска без да е посочен
началният момент, от който започва да тече срока, и е разяснил последиците
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от непредставяне на доказателства за предявяването му - чл.390, ал.3 ГПК.
Съобщение до молителя е изпратено на същата дата и му е връчено на
01.07.2021 год., като обезпечителната заповед е издадена на същата дата.

С молба от 29.07.2021 год. молителят е представил копие от исковата
молба, въз основа на която е образувано гр. дело в РС – Шумен.

Въззивна ЧЖ срещу определението е депозирана на 12.07.2021 год. от
представляващия длъжника, която е администрирана своевременно и по
надлежния ред от съдия Жанет Христова.

Делото е изпратено в ОС – Шумен на 23.07.2021 год., където е
образувано ВЧГД № 321 / 2021 год.

С определение от 30.07.2021 год. състав на ОС – Шумен е изменил
първоинстанционното определение, като е постановил допускане на същото
обезпечение, но след внасяне на парична гаранция в определен размер.
Обезсилил е обезпечителната заповед на РС – Шумен и е постановил да се
издаде нова обезпечителна заповед, но след представяне на доказателства за
платената гаранция.

КОНСТАТАЦИИ:

В РС-Шумен при разпределението на случаен принцип на проверените
дела по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск, образувани съобразно чл.
80, ал.1, т . 2 б „б“ ПАС, се констатира, че  натовареността на съдиите е 100%,
с изключение на съдия Ростислава Георгиева и съдия Валентина Тонева при
50 %. Делата по този ред са разглеждани без просрочия и с максимална
бързина.

Всички дела са образувани и разпределени незабавно автоматично при
постъпване на молбата в съда. Спазени са правилата за местната и родова
подсъдност, както и срокът по чл. 395, ал. 2 ГПК. В същия ден, с малки
изключения, в съответствие с чл. 395, ал. 2 ГПК, съдиите, като са изследвали
кумулативно предпоставките по чл. 390 ГПК за уважаване на молбите, са се
произнасяли в закрито заседание с определение. Повечето съдии са
постановявали акта си съгласно ТР№ 6/14.03.2-14 г.  по т.д. № 6 от 2013 г. на
ОСГТК на ВКС, като са определяли начален момент за срока по чл. 390, ал.3,
изр. І-во ГПК за предявяване на бъдещия иск от постановяване на
определението за допускане на обезпечението, напр. ЧГД № 1252 / 2021 год,
или в случаите на неспазен от съда срок по чл. 395, ал. 2 ГПК, от връчване на
определението, напр. ЧГД № 1496/2020 год. По част от делата началният
момент от който започва да тече срок за представяне на доказателства за
предявяване на иска не е посочван - например по ЧГД № 18 / 2020 год., на
съдия К. Колешански,  ЧГД № 611 / 2020 год. съдия Ж. Христова, ЧГД № 20 /
2020  год.  и ЧГД № 66  /  2021  год.  на доклад на съдия М.  Марков.  С
определението съдът е разяснил последиците от непредставяне на
доказателства за предявяването на иска  - чл.390, ал.3 ГПК, указвано е на
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молителя, че при неизпълнение на това задължение, обезпечението ще бъде
отменено. По ЧГД № 19 / 2020 год.,  съдия В. Тонева, не е определен начален
момент на срока и не са разяснени последиците от непредставяне на
доказателства. По ЧГД № 67 / 2021 год.  съдията не е дал указания на
страната, но с разпореждане е указал делото да се докладва след изтичане на
едномесечния срок за предявяване на бъдещия иск, с оглед разпоредбата на
чл.390, ал.3 ГПК. След изтичане на определения срок съдът е установил, че
не са представени доказателства за внесената искова молба, поради което с
определение служебно е отменил на основание чл.390, ал.2 ГПК допуснатото
обезпечение и е прекратил производството по делото, като е пропуснал да
обезсили обезпечителната заповед. Съдът е прилагал стриктно разпоредбата
на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК, като в случаите, в които молителят не е
представил доказателства за предявяването на иск в определения срок, съдът
служебно е отменял обезпечението.

При определяне на парична гаранция в повечето от проверените дела
напр. по ЧГД № 1496 / 2020 год.,  ЧГД № 1252 / 2021 год., съдът изрично е
обвързвал издаването на обезпечителна заповед с внасянето на паричната
гаранция. Обезпечителната заповед е издавана веднага след внасяне на
паричната гаранция.

По делата, по които от молителите не са представени и приложени
доказателства за предявените искове в указания срок, съдът е отменял
обезпечението и обезпечителната заповед. При постъпила молба от молителя,
напр. ЧГД № 152 / 2021 год., с искане за отмяна на обезпечението, както и за
възстановяване на паричната гаранция, съдът с определение от същата дата е
отменил на основание чл. 402, ал.2 ГПК допуснатото обезпечение. По ЧГД №
19 / 2021 год., по ЧГД № 20 / 2020 год., по ЧГД № 66 / 2021 год., ЧГД № 611 /
2020 год.  съдът е върнал паричната гаранция, като липсва диспозитив за
отмяна на допуснатото обезпечение и липсва диспозитив за обезсилване на
издадената обезпечителна заповед.

По реда на инстанционния контрол ОС–Шумен е изменил
първоинстанционното определение по ЧГД № 1814 / 2021 год.,  като е
постановил допускане на същото обезпечение, но след внасяне на парична
гаранция в определен размер. Обезсилил е обезпечителната заповед на РС –
Шумен и е постановил да се издаде нова обезпечителна заповед, но след
представяне на доказателства за платената гаранция.

Предвид констатираните пропуски ще бъде направена препоръка за
спазване на законовите изисквания по този вид дела.

7.  Частни  граждански дела,  образувани по реда на чл.  410 и чл.  417
ГПК – заповедни производства  РС-Шумен
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 От предоставената от РС-Шумен справка за образувани заповедни
производства през 2020 г. и 2021 г., съдържаща общ брой дела по чл. 410
ГПК и по чл. 417 ГПК отделно и брой дела по съдии, се установява следното:

 Образувани през 2020 г. общ брой ч. гр. дела - 1708, от които   1265 бр.
по чл. 410 ГПК и 443 бр. по чл. 417 ГПК.

Образувани през 2021 г. общ  брой ч. гр. дела -1806, от които 1306 бр.
по чл. 410 ГПК и 500 бр. по чл. 417 ГПК.

От направената справка в РС-Шумен се установи, че заповедните
производства, разгледани през 2021 г. общо са повече от разгледаните  през
2020 г., което показва известно увеличение на този вид дела, като спадът през
2020 г. вероятно е дължим и на епидемичната обстановка в страната. Броят на
свършените дела през 2021 г. е почти равен на постъпилите.

7.1. Проверени производства по чл. 410 от ГПК в РС-Шумен

По всички дела върху първата страница на заявлението за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК е поставен печат на
регистратура с вх. № , дата на постъпване, час и подпис, и втори печат – акт за
образуване на дело, съдържащ вида и номера на делото, съдебния състав, дата и
подписа на образуващия съдия, трети печат с разпореждане за изготвяне на
справка в НБДН за адресите на длъжника с дата и подпис на съдията е поставен
върху платежния документ за ДТ.  Делата са обозначени с жълт етикет. Делата
се разпределят автоматично от съдия Ростислава Георгиева през 2020 г. или от
заместващ съдия, или определен съдебен служител. Всички съдии са със 100%
натовареност. След 01.10.2021г. делата се разпределят само между съдебни
състави, разглеждащи граждански дела.

По всички дела са приложени документи за платена ДТ, когато такава е
липсвала е изисквана от съда. Издаването на ИЛ се отбелязва върху гърба на
заповедта с печат с дата и подпис и с втори печат за получаване  или с дата и
подпис на получателя.

Съдия Людмила Григорова-Митева
ЧГД № 1110 / 2020 год. е образувано на 29.06.2020 год. по постъпило

на 29.06.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „Енерго Про“ АД срещу
длъжници три  ФЛ за заплащане на дължими суми по договор за ел. енергия.
Делото е разпределено на 29.06.2020 год. от съдия Георгиева, автоматично,
между 12 съдии, за докладчик е определен съдия Григорова-Митева.
Извършена е справка по разпореждане на съдията в НБДН за постоянен и
настоящ адрес веднага. На  30.06.2020 г. е издадена заповед № 458 за
изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, съдържаща разпореждане
с указания до длъжника. Съобщения са изпратени  на 30.06.2020 г.
Съобщението до длъжника е върнато вцялост и връчено повторно на
13.08.2020 г. На 03.09.2020 г. са постъпили възражения по чл. 414 ГПК от
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трите лица. В з.з. на 03.09.2020 г. с разпореждане, на заявителя е указано, че
може да предяви иск за установяване на вземането си по чл. 415 ГПК.
Съобщението е връчено на 15.09.2020 г. На 15.10.2020 г. са представени
доказателства по чл. 415 ГПК и искова молба, приложена по делото.
Приложено е решение по гр. дело № 2276/2020 г. по описа на РС-Шумен. На
гърба на заповедта е поставен печат за издаден ИЛ на 09.03.2022 г.

ЧГД № 257 / 2021 год. е образувано на 29.01.2021 год. по постъпило на
същата дата заявление по чл.410 ГПК от „ЮБЦ“ ЕООД срещу длъжник  ФЛ
за заплащане на суми по договор за далекосъобщителни услуги. Делото е
разпределено на 29.01.2021 год. от съдия Георгиева, автоматично между   10
съдии със 100 % натовареност и за докладчик е определена съдия Григорова-
Митева. На същата дата, видно от поставен печат с разпореждане на
съдията е  разпоредено да се изиска справка от НБДН, която е изготвена
веднага и приложена. Заповед № 260125 за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК е издадена на 01.02.2021 г., съдържаща
разпореждане с указания до длъжника. Заповедта е връчена на заявителя и на
длъжника със съобщение на 01.02.2020 год. В двуседмичния срок по
заповедта не е депозирано възражение по чл.414 ГПК и заповедта е влязла в
сила. Издаден е ИЛ на 10.03.2021г., за което е поставен печат на гърба на
заповедта, получен на 15.06.2021 г., с представено пълномощно.

Съдия Валентина Тонева
ЧГД № 2261 / 2020 год. е образувано на 14.10.2020 год. по постъпило

на 14.10.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „Енерго Про“ АД срещу длъжник
ФЛ за заплащане на дължими суми по договор за ел. енергия. Делото е
разпределено на 14.10.2020 год. от съдия Георгиева, автоматично, между 10
съдии, 1 в отпуск, за докладчик е определен съдия В. Тонева. Извършена е
служебно справка от служител в НБДН за постоянен и настоящ адрес
веднага, съгласно поставен печат с разпореждане от съдията. На  14.10.2020 г.
е издадена заповед № 260121 за изпълнение на парично задължение по чл.410
ГПК., съдържаща разпореждане с указания до длъжника. Съобщения са
изпратени  на 15.10.2020 г.  Съобщението до длъжника е върнато вцялост.
Уведомление до длъжника е залепено на входната врата на 27.11.2020 г. С
разпореждане от 21.12.2020 г. съдията е указал да се връчи по реда на чл. 47
ГПК. С разпореждане от 22.01.2021 г. е указано да се извърши справка за
месторабота и място на стопанска дейност на длъжника. Справката от НАП
не е удостоверила данни за месторабота на лицето. С разпореждане от
04.02.2021 г. е указано  на заявителя, че може да предяви иск за установяване
на вземането си по чл. 415 ГПК в едномесечен срок. Съобщението е връчено
на 11.02.2021 г. На 12.03.2021 г. са представени доказателства по чл. 415 ГПК
и копие от искова молба, приложена по делото. Приложено е постановеното
по гр.дело № 694/2021 г. решение и копие от издаден ИЛ.
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ЧГД № 175 / 2021 год. е образувано на 25.01.2021 год. по постъпило на
същата дата, изпратено по подсъдност гр. дело № 41134/2020 г. по описа на
СРС, по заявление по чл.410 ГПК от „ЮБЦ“ ЕООД срещу длъжник  ФЛ за
заплащане на дължими суми по договор за далекосъобщителни услуги.
Делото е разпределено на 25.01.2021 год. от съдия Георгиева, автоматично,
между 11 съдии и за докладчик е определен съдия Тонева.

На същата дата е издадена заповед № 260064 за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 25.01.2021 г. Съобщението до
длъжника не е връчено и е върнато вцялост, на 09.02.2021 г. е залепено
уведомление. С разпореждане от з.з. на 24.02.2021 г. е указано да се извърши
служебна справка за месторабота на лицето. Справка от НАП е изготвена
незабавно. Съобщението е връчено на 13.04.2021 г. по реда на чл. 46 ГПК. С
разпореждане от з.з. на 19.05.20221 г., с оглед влизане в сила на заповедта е
разпоредено да се издаде ИЛ, получен от заявителя на 15.06.2021 г., видно от
подпис и представено пълномощно.

Съдия  Жанет Христова
ЧГД № 2661 / 2020 год. е образувано на 27.11.2020 год. по постъпило

на 27.11.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „Теленор“ ЕАД срещу длъжник
ФЛ за заплащане на дължими суми по договор за мобилни услуги. Делото е
разпределено на 27.11.2020 год. от съдия Григорова, автоматично, между 10
съдии, 1 в отпуск, за докладчик е определен съдия Ж. Христова. Извършена е
служебно справка от служител в НБДН за постоянен и настоящ адрес на
длъжника веднага. С разпореждане от 27.11.2020 г. на ръка е разпоредено да
се издаде заповед по чл. 410 ГПК. На  30.11.2020 г. е издадена заповед №
260323 за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК., съдържаща
разпореждане с указания до длъжника. Съобщения са изпратени  на
30.11.2020 г.  Съобщението до длъжника е върнато вцялост и уведомление до
длъжника е залепено на входната врата на 06.01.2021 г. С разпореждане от
22.01.2021 г. е указано да се извърши справка за месторабота на длъжника.
Справката от НАП от 03.02.2021 г. не удостоверява данни за  стопанска
дейност на лицето. С разпореждане от 04.02.2021 г. е указано  на заявителя,
че може да предяви иск за установяване на вземането си по чл. 415 ГПК.
Съобщението е връчено на 16.02.2020 г. На 15.03.2021 г. са представени
доказателства по чл. 415 ГПК и искова молба, приложена по делото.
Приложено е решение по гр. дело № 699/2021 г. по описа на РС-Шумен и
копие от издаден ИЛ, за което е поставен печат на заповедта.

ЧГД № 259 / 2021 год. е образувано на 29.01.2021 год. по постъпило на
същата дата заявление по чл.410 ГПК от „ЮБЦ“ ЕООД срещу длъжник  ФЛ
за заплащане на дължими суми поради предсрочно прекратяване на договор с
мобилен оператор. Делото е разпределено на 29.01.2021 год. от съдия
Георгиева, автоматично, между 10 съдии, един изключен поради отпуск и за
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докладчик е определен съдия Ж. Христова. С разпореждане под формата на
печат от 01.02.2021 г., поставен на гърба на вносната бележка е изискана
справка в НБДН, извършена веднага, и с отделно разпореждане на ръка е
разпоредено издаване на Заповед за изпълнение.
На същата дата е издадена заповед № 260106 за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 01.02.2021 г. Съобщението до
длъжника е връчено на 15.02.2021 г. Не е депозирано възражение по чл.414
ГПК. С разпореждане  на ръка от з.з. на 19.03.2021 г., с оглед влизане в сила
на заповедта е разпоредено да се издаде ИЛ. Издаването на ИЛ от 19.03.2021
г. е удостоверено с печат на гърба на заповедта и подпис на секретар. Върху
копие от ИЛ е отбелязано получен ИЛ от заявителя на 19.06.2021 год.,
представено е пълномощно/

Съдия Теодора Йорданова-Момова
ЧГД № 2974 / 2020 год. е образувано на 31.12.2020 год. по постъпило

на 31.12.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „Серес“ ЕАД срещу длъжник
ЮЛ за заплащане на дължими суми по договор за аренда. Делото е
разпределено на 31.12.2020 год. от съдия Георгиева, автоматично, между 7
съдии, 5 в отпуск, за докладчик е определен съдия Т. Йорданова-Момова. С
разпореждане от 04.01.2021 г. е разпоредено да се издаде заповед по чл. 410
ГПК.  На  04.01.2020 г. е издадена заповед № 260002 за изпълнение на
парично задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 04.01.2021 г.  На длъжника е указано
допълнително да представи пълномощно на лицето, получило съобщението
на 06.01.2021  г.   Пълномощно е представено на 15.02.20212  г.  С
разпореждане от 18.02.2021 г. е разпоредено издаването на  ИЛ.  ИЛ е
издаден на 19.02.2021 г., поставен е печат на заповедта.

ЧГД № 1034 / 2021 год. е образувано на 19.04.2021 год. по постъпило
на същата дата заявление по чл.410 ГПК от „Теленор България“ ЕАД срещу
длъжник  ФЛ за заплащане на дължими суми по договор с мобилен оператор.
Делото е разпределено на 19.04.2021 год. от съдия Георгиева, автоматично,
между 12 съдии, един изключен поради командировка и за докладчик е
определен съдия Т. Момова. Справка  за физическо лице и постоянен адрес е
извършена веднага от съдия Момова. С отделно писмено подробно
разпореждане от 19.04.2021 г. е разпоредено издаване на Заповед за
изпълнение.

На същата дата е издадена заповед № 198 за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 20.04.2021 г. Съобщението до
длъжника е връчено на 27.04.2021 г. Не е депозирано възражение по чл.414
ГПК. С разпореждане от з.з. на 31.05.2021 г., с оглед влизане в сила на
заповедта е разпоредено да се издаде ИЛ. Издаването на ИЛ от 02.06.2021 г. е
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удостоверено с печат на гърба на заповедта и подпис на  секретар. Върху
копие от ИЛ е отбелязано получен  на 13.06.2021 г., представено е
пълномощно.

Съдия  Ростислава Георгиева
ЧГД № 1387/ 2020 год. е образувано на 17.07.2020 год. по постъпило

на17.07.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „ЮБЦ“ ЕООД срещу длъжник
ФЛ за заплащане на дължими суми по договор за далекосъобщителни услуги.
Делото е разпределено на 17.07.2020 год. от съдия Георгиева, автоматично,
между 9 съдии, 3 в отпуск, за докладчик е определен съдия Р. Георгиева.
Извършена е веднага справка по разпореждане на съдията с поставен печат, в
НБД за постоянен и настоящ адрес на длъжника. По разпореждане от същия
ден е издадена заповед № 637 от 17.07.2020 г.  за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 17.07.2020 г.  Съобщението до
длъжника е върнато вцялост и уведомление до длъжника е залепено на
входната врата на 17.08.2020 г. Разпоредено е  на 03.09.2020 г. да се извърши
справка за стопанска дейност на длъжника. Съобщение е връчено на
11.09.2020 г. С разпореждане от 14.10.2020 г. е  разпоредено да се издаде ИЛ.
ИЛ е издаден на 15.10.2020 г. и получен на 13.06.2021 г.

ЧГД № 2019 / 2021 год. е образувано на 23.07.2021 год. по постъпило
на същата дата заявление по чл.410 ГПК от „АСВ“ ЕАД срещу длъжник  ФЛ
за заплащане на дължими суми по договор за заем. Делото е разпределено на
23.07.2021 год. от съдия Георгиева, автоматично, между 8 съдии, един
изключен поради командировка, 5 в отпуск и за докладчик е определен съдия
Р. Георгиева. Справка  за физическо лице, постоянен и настоящ адрес е
извършена веднага от съдия Георгиева. С отделно писмено подробно
разпореждане от 23.07.2021 г. е разпоредено издаване на Заповед за
изпълнение.

На  26.07.2021 г. е издадена заповед № 658 за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 26.07.2021 г. Съобщението до
длъжника е връчено на 05.08.2021 г. Не е депозирано възражение по чл.414
ГПК. С разпореждане на ръка от з.з. на 02.09.2021 г., с оглед влизане в сила
на заповедта е разпоредено да се издаде ИЛ. Издаването на ИЛ от 02.09.2021
г. е удостоверено с печат на гърба на заповедта и подпис на  секретар,
отбелязано е получаване  на 11.10.2021 г., представено е пълномощно.

Съдия  Надежда Кирилова
ЧГД № 23209 / 2021 год. е образувано на 07.12.2021 год. по постъпило на
същата дата заявление по чл.410 ГПК от „АКПЗ“ ООД срещу длъжник  ФЛ за
заплащане на дължими суми по договор за кредит. Делото е разпределено на
07.12.2021 год. от Д. Христова, автоматично, между 6 съдии, един изключени
трима и за докладчик е определен съдия Н. Кирилова. Справка  за физическо
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лице, постоянен и настоящ адрес е извършена веднага от  съдия Кирилова. С
отделно писмено подробно разпореждане от 07.12.2021 г. е оставено без
уважение искане за част от сумите и е разпоредено издаване на Заповед за
изпълнение за уважената част.

На  07.12.2021 г. е издадена заповед №1226 за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 07.12.2021 г. Съобщението до
длъжника е върнато в цялост, изпратено отново и на 20.01.2022 г. е залепено
на входната врата. Направена е справка за месторабота на лицето на
04.02.2022 г. от съдията и с разпореждане  е изискана справка от НАП. С
определение от 22.02.2022 г. по чл. 415 ГПК са дадени указания на заявителя.
Съобщението е изпратено на 22.02.2022 г. и получено на 04.03.2022 г. Не е
депозиран иск по чл.415 ГПК. С  определение от з.з. на 06.04.2022 г., е
обезсилена изцяло издадената заповед. Съобщението е изпратено веднага и
връчено на 15.04.2022 г.

Съдия   Петина Николова
ЧГД № 2019 / 2021 год. е образувано на 29.09.2021 год. по постъпило

на същата дата заявление по чл.410 ГПК от „ОАИ“ ЕООД срещу длъжник
ЮЛ за заплащане на дължими суми по договор за наем. Делото е
разпределено на 29.09.2021 год. от Д. Христова, автоматично, между 13
съдии, двама изключени поради командировка и отпуск, за докладчик е
определен съдия П. Николова. Справки  в ТР са извършени веднага от съдия
Николова на 30.09.2021 г. Издадена е Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК
на 30.09.2021 г..

На  30.09.2021 г. е издадена заповед № 911 за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 30.09.2021 г. Съобщението до
длъжника е изпратено повторно и връчено на 29.11.2021 г. Не е депозирано
възражение по чл.414 ГПК. С писмено разпореждане от з.з. на 05.01.2022 г., с
оглед влизане в сила на заповедта е разпоредено да се издаде ИЛ. Издаването
на ИЛ от 05.01.2022 г. е удостоверено с печат на гърба на заповедта и подпис
на  секретар, отбелязано е получаване  на 20.04.2022 г., представено е
пълномощно.

Съдия   Димитър Димитров
ЧГД № 697 / 2020 год. е образувано на 23.04.2020 год. по постъпило на

23.04.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „Теленор“ ЕАД срещу длъжник  ФЛ
за заплащане на дължими суми по договор за мобилни услуги. Делото е
разпределено на 23.04.2020 год. от съдия Тонева, автоматично, между 12
съдии, за докладчик е определен съдия Д. Димитров. Извършена е справка от
съдията в НБД за постоянен и настоящ адрес веднага. На  05.05.2020 г. е
издадена заповед № 292 за изпълнение на парично задължение по чл.410
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ГПК., съдържаща разпореждане с указания до длъжника. Съобщения са
изпратени  на 05.05.2020 г.  Съобщението до длъжника е върнато вцялост и
уведомление до длъжника е залепено на входната врата. С разпореждане от
05.06.2020 г. е указано да се извърши справка за месторабота на длъжника.
Справката от НАП не удостоверява данни за месторабота на лицето. С
разпореждане от 15.06.2020 г. е указано  на заявителя, че може да предяви иск
за установяване на вземането си по чл. 415 ГПК. Съобщението е връчено на
24.06.2020 г. На 01.07.2020 г. са представени доказателства по чл. 415 ГПК и
искова молба, приложена по делото. Приложено е и решение по  гр. дело №
1142/2020 г. по описа на РС-Шумен.

ЧГД № 2039 / 2021 год. е образувано на 23.07.2021 год. по постъпило на
същата дата заявление по чл.410 ГПК от „АСВ“ ЕАД срещу длъжник  ФЛ за
заплащане на дължими суми по договор за заем. Делото е разпределено на
29.09.2021 год. от съдия Р. Георгиева, автоматично, между 8 съдии, 6
изключени поради командировка и отпуск, за докладчик е определен съдия Д.
Димитров. Справка  в НБД е извършена веднага от съдия Димитров на
23.07.2021 г. С разпореждане от 23.07.2021 г. заявлението е оставено без
движение за внасяне на ДТ. Нередовностите са отстранени и е внесена  ДТ на
12.08.2021 г .С разпореждане от 16.08.2021 г. е разпоредено да се издаде
заповед са изпълнение. На  16.08.2021 г. е издадена заповед № 733 за
изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК., съдържаща
разпореждане с указания до длъжника. Съобщения са изпратени  на
16.08.2021 г. Съобщението до длъжника е  върнато и с разпореждане от
08.10.2021 г. е извършена служебна справка  за месторабота. Съобщението е
изпратено повторно и връчено на 18.10.2021 г. Не е депозирано възражение
по чл.414 ГПК. С разпореждане  на ръка от з.з. на 22.11.2021 г., с оглед
влизане в сила на заповедта е разпоредено да се издаде ИЛ. Издаването на ИЛ
от 24.11.2021 г. е удостоверено с печат на гърба на заповедта и подпис на
секретар, отбелязано е получаване  на 10.12.2021 г., представено е
пълномощно.

Съдия   Мирослав Марков
ЧГД № 1904 / 2020 год. е образувано на 04.09.2020 год. по постъпило

на 04.09.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „АКПЗ“ ЕООД срещу длъжник
ФЛ за заплащане на дължими суми по договор за заем. Делото е разпределено
на 04.09.2020 год. от съдия Георгиева, автоматично, между 8 съдии,
изключени 5, за докладчик е определен съдия М.Марков. Извършена е
справка от служител в НБД за постоянен и настоящ адрес на 08.09.2020 г. С
разпореждане от 08.09.2020 г. е разпоредено да се издаде заповед за
изпълнение. На 08.09.2020 г. е издадена заповед № 931 за изпълнение на
парично задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 08.09.2020 г.  Съобщението до
длъжника е връчено на 21.09.2020 г.. С разпореждане от 05.06.2020 г. е
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указано да се извърши справка за месторабота на длъжника. Справката от
НАП не удостоверява данни за месторабота на лицето. С разпореждане от
23.10.2020 г. е  разпоредено да се издаде ИЛ. ИЛ е издаден на 23.10.2020 г. и
получен на 05.11.2020 г.

ЧГД № 2208 / 2021 год. е образувано на 12.08.2021 год. по постъпило
на 11.08.2021 г., изпратено по подсъдност ч.гр. дело № 35942/2021 г., по
описа на СРС, образувано  по заявление по чл.410 ГПК от „ЮБЦ“ ЕАД срещу
длъжник  ФЛ за заплащане на дължими суми по договор за
далекосъобщителни услуги. Делото е разпределено на 12.08.2021 год. от Д.
Христова, автоматично, между 6 съдии, 9 изключени поради командировка и
отпуск, за докладчик е определен съдия М. Марков. На  12.08.2021 г. е
издадена заповед № 731 за изпълнение на парично задължение по чл.410
ГПК., съдържаща разпореждане с указания до длъжника. Съобщения са
изпратени  на 12.08.2021 г. Съобщението до длъжника е  върнато вцялост и с
разпореждане от 01.12.2021 г. е извършена служебна справка в НБД и за
месторабота. Съобщението е изпратено повторно и върнато на 16.12.2021 г.  с
пояснение, че лицето не работи там.  С определение от 31.12.2021 г. е указано
на заявителя, че заповедта е връчена на длъжника по чл. 47 ГПК и може да
предяви иск за установяване на вземането. Съобщението е връчено на
12.01.2022 г. Не са представени доказателства в определения срок. С
определение от 23.02.2022 г. заповедта е обезсилена и производството
прекратено. Съобщение е изпратено веднага и получено на 02.02.2022 г.

Съдия   Калин Колешански
ЧГД № 2022 / 2020 год. е образувано на 18.09.2020 год. по постъпило

на 18.09.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „АСВ“ ЕАД срещу длъжник  ФЛ
за заплащане на дължими суми по договор за кредит. Делото е разпределено
на 18.092020 год. от съдия Георгиева, автоматично, между 6 съдии, 7
изключени поради командировка и отпуск, за докладчик е определен съдия К
Колешански. Извършена е справка от съдията в НБД за постоянен и настоящ
адрес веднага. На  18.09.2020 г. е издадена заповед № 981 за изпълнение на
парично задължение по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до
длъжника. Съобщения са изпратени  на 21.09.2020 г.  Съобщението до
длъжника е върнато вцялост и уведомление до длъжника е залепено по чл. 47
ГПК. С разпореждане от 12.11.2020 г. е указано на заявителя, че заповедта е
връчена на длъжника по чл. 47 ГПК и може да предяви иск за установяване
на вземането. Съобщението е връчено на 26.11.2020 г. На 21.12.2020 г. са
представени доказателства и искова молба по чл. 415 ГПК, приложена по
делото. Приложено е и определение по  гр. дело № 2890/2020 г. по описа на
РС-Шумен.

Съдия  Зара Иванова
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ЧГД № 1859 / 2020 год. е образувано на 31.08.2020 год. по постъпило
на 31.08.2020 г. заявление по чл.410 ГПК от „АСВ“ ЕАД срещу длъжник  ФЛ
за заплащане на дължими суми по договор за кредит. Делото е разпределено
на31.08.2020 год. от съдия Георгиева, автоматично, между 5 съдии, 8
изключени поради командировка и отпуск, за докладчик е определен съдия З.
Иванова. Извършена е справка по разпореждане от съдията  веднага в НБД за
постоянен и настоящ адрес  на длъжника. С подробно разпореждане от
01.09.2020 г. е разпоредено да се издаде заповед за част от претенцията. На
01.09.2020 г. е издадена заповед № 894 за изпълнение на парично задължение
по чл.410 ГПК., съдържаща разпореждане с указания до длъжника.
Съобщения са изпратени  на 01.09.2020 г.  Съобщението до длъжника е
върнато в цялост, многократно са правени опити за връчване.  и уведомление
до длъжника е залепено по чл. 47 ГПК на 01.12.2020 г. Изискана е справка за
месторабота и стопанска дейност. След получаване на информация за липса
на данни, с разпореждане от 08.01.2021 г. е указано на заявителя, че може да
предяви иск за установяване на вземането. Съобщението е връчено на
22.01.2021 г. На 22.02.2021 г. са представени доказателства и искова молба по
чл. 415 ГПК, приложена по делото. Приложено е и решение по  гр. дело №
504/2021 г. по описа на РС-Шумен и издаден ИЛ.

7.2. Проверени ч. гр. дела по чл. 417 от ГПК за 2020 и 2021 г.,

Всички проверени дела са приключени с опис и печат. Поставени са
три печата – от регистратура с входящ номер, дата, точен час и подпис,  печат
за образуване на гр.дело с №, с дата и подпис на председателя на съда, и
печат с разпореждане за извършване справка в НБДН с подпис на съдия и
дата.

Съдия Теодора Йорданова-Момова
ЧГД № 256/2020 год. е образувано на 03.02.2020 год. по постъпило на

същата дата заявление от ЮЛ за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417
ГПК срещу солидарни длъжници. Делото е разпределено незабавно
автоматично от съдия Георгиева, между  всички 12 съдии и за докладчик е
определена съдия Момова. На 03.02.2020 год. съдията докладчик е направил
искане за справка по НБДН с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК.
Справката е извършена на 04.02.2020 г., установен е адрес в съдебния район
на съда. На 04.02.2019 год./вероятно сгрешена дата/ в з.з. е постановено
разпореждане за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ и
на ИЛ, указано е да се направят надлежни отбелязвания за ИЛ върху
представения документ и заповедта. Издадена е заповед №  89 на 04.02.2020
г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417,
т.2 ГПК. ИЛ е издаден на 05.02.2020 г. Съобщение е изпратено веднага.
Издаването на ИЛ на 05.02.2020 г., както и получаването  на 27.02.2020 г. е
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отбелязано върху заповедта и върху оригиналното извлечението от
счетоводните книги.

ЧГД № 402/2021 год. е образувано на 15.02.2021 год. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ - Банка срещу ФЛ
по договор за кредитна карта. Делото е разпределено на 15.02.2021 год. от Р.
Георгиева, автоматично между 11 съдии, изключени 3 в отпуск, и за
докладчик е определена съдия  Т. Момова.

С разпореждане от з.з. на 15.02.2021 г.  /печат/ е разпоредено да се
извърши служебна справка в НБД за постоянен и  настоящ адрес на
длъжника, с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК. Справката е
извършена на същата дата, съгласно която постоянният адрес на длъжника е в
гр. Шумен, в съдебния район на съда.

С разпореждане от з.з. на 16.02.2021 г. е разпоредено издаване на
заповед за незабавно изпълнение и  ИЛ. Издадена е на 16.02.2021 г. заповед
№ 260181 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по
чл.417 ГПК.  Съобщение е изпратено веднага. Издаването на ИЛ на
17.02.2021 г., както и получаването  на 27.05.2021 г. е отбелязано с печат
върху заповедта и върху оригиналното извлечението от счетоводните книги,
приложено е пълномощно.

Съдия Жанет Христова
ЧГД № 288 /2020 год. е образувано на 07.02.2020 год. по постъпило на

същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК
от заявител ЮЛ срещу длъжник ЮЛ за заплащане на дължими суми по запис
на заповед, поискано е заплащане на разноски, адвокатско възнаграждение,
поискано е издаване на заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Поставени са
печати - на регистратурата в деня на получаване на  заявлението с №, дата,
подпис и втори за образуване с № на делото, дата, докладчик и подпис на
председателя. Делото е разпределено незабавно  автоматично от съдия  Е.
Ангелов, между  всички 12 съдии, и за докладчик е определен съдия  Ж.
Христова.

С разпореждане от 07.02.2020 г. съдията е разпоредила да се извърши
справка в НБДН с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК. Справката
е извършена на същата дата, удостоверяваща, че постоянният адрес на
длъжника е в с. Венец, в съдебния район на съда.

На 10.02.2020 год. в з.з. е издадена заповед № 119 за изпълнение на
парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК. Издаването на
ИЛ на 10.02.2020 г., както и получаването на 12.02.2020 г. е отбелязано върху
заповедта и върху оригинална на записа на заповед. Съобщение е изпратено
на 13.02.2020 г.

ЧГД № 735/2021 год. е образувано на 17.03.2021 год. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ - Банка срещу ФЛ
по договор за кредит. Делото е разпределено на 17.03.2021 год. от Р.
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Георгиева, автоматично между 10 съдии, изключени 3 в  командировка, и за
докладчик е определена съдия  Ж. Христова.

На 17.03.2021 г. съдия Христова е извършила служебна справка в  НБД
за постоянен и  настоящ адрес на длъжника, с оглед служебната проверка по
чл.411, ал.1 ГПК, според  която постоянният адрес на длъжника е в гр.
Шумен, в съдебния район на съда.

С разпореждане от з.з. на 17.03.2021 г. е разпоредено да се издаде
заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. С друго разпореждане е отхвърлено
частично искането за юрисконсултско възнаграждение. Издадена е на
17.03.2021 г. заповед № 64 за незабавно изпълнение на парично задължение
въз основа на документ по чл.417ГПК.  Съобщение е изпратено веднага.
Издаването на ИЛ на 17.03.2021 г., както и получаването  на 15.04.2021 г. е
отбелязано с печат върху заповедта и върху оригиналното извлечението от
счетоводните книги, приложено е пълномощно.

Съдия   Ростислава Георгиева
ЧГД № 390/2020 год. е образувано на е образувано на 17.02.2020 год.

по постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение
по чл.417 ГПК от ЮЛ срещу ЮЛ по договор за кредит. Делото е
разпределено на 17.02.2020 год. от съдия Георгиева, автоматично между
всички 12 съдии и за докладчик е определена съдия Р. Георгиева.

 На 17.02.2020  год. съдията докладчик е  разпоредил справка по НБДН
с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК. Справката е извършена на
същата дата и според нея постоянният адрес на длъжника е в  гр. Шумен в
съдебния район на РС–Шумен.

На 18.02.020 г. е постановено разпореждане, с което заявлението е
оставено без движение за изясняване на сумата. Нередовностите са
отстранени с молба от 05.03.2020 г. На 05.03.2020 год. в з.з. е постановено
разпореждане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и на ИЛ, за
което да се извърши отбелязване. Издадена е заповед № 247  на 06.03.2020 г.
за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.
Издаването на ИЛ на 06.03.2020 г., както и получаването  на 13.03.2020 г. е
отбелязано върху заповедта и върху договора за спогодба, съгласно чл. 418
ГПК. Съобщения са изпратени веднага.

По въззивна частна жалба от длъжника от  05.06.2020 г.,  срещу
разпореждането от 05.03.2020 г. за издаване на Заповед № 247/06.03.2020 г. с
възражение за погасено право за предявяване на иска след срока по чл. 147
ЗЗД, пред ОС-Шумен на 13.07.2020 г. е образувано в.ч.гр. дело № 216/2020 г.
по описа на съда. С  определение от 12.08.2020 г . разпореждането на РС-
Шумен е потвърдено.

С разпореждане от 15.06.2020 г. съдът е указал на заявителя, че има
право да предяви иск за установяване на вземането по чл. 422 ГПК. На
27.07.2020 г. заявителят е внесъл доказателства за предявен иск. Пред ОС-
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Шумен е образувано т. дело № 75/2020 г. по описа на съда. С определение от
23.09.2020 г. поради невнесена ДТ окръжният съд е обезсилил издадената
заповед за незабавно изпълнение и ИЛ, частично само по отношение на
подалия възражението длъжник.

ЧГД № 736/2021 год. е образувано на 17.03.2021 год. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ - Банка срещу ФЛ
по договор за кредит. Делото е разпределено на 17.03.2021 год. от Р.
Георгиева, автоматично между 10 съдии, изключени 3 в командировка, и за
докладчик е определена съдия Р. Георгиева.

На 17.03.2021 г. съдия Георгиева е извършила служебна справка в  НБД
за постоянен и  настоящ адрес на длъжника, с оглед служебната проверка по
чл.411, ал.1 ГПК, според  която постоянният адрес на длъжника е в гр.
Шумен, в съдебния район на съда.

С разпореждане от з.з. на 17.03.2021 г. е оставено без уважение
частично, искане за юрисконсултско възнаграждение.  Издадена е на
18.03.2021 г. заповед № 67 за незабавно изпълнение на парично задължение
въз основа на документ по чл.417, т.2 ГПК.  Съобщение е изпратено веднага.
Издаването на ИЛ на 18.03.2021 г., както и получаването  на 15.04.2021 г. е
отбелязано с печат върху заповедта и върху оригиналното извлечението от
счетоводните книги, приложено е пълномощно на получателя.

Съдия Димитър Димитров
ЧГД № 526/2020 год. е образувано на 02.03.2020 год. по постъпило на

същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК
от ЮЛ срещу ФЛ по договор за кредит. Делото е разпределено на 02.03.2020
год. от съдия Е. Ангелов, автоматично между 9 съдии, 3 изключени поради
отпуск и за докладчик е определена съдия Д. Димитров.

 На 02.03.2020 год. съдията докладчик е  разпоредил справка по НБДН
с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК с поставен печат. Справката
е извършена на същата дата, като постоянният адрес на длъжника е в  с.
Царев брод в съдебния район на съда.

На 04.03.2020 год. в з.з. е постановено разпореждане за издаване на
заповед за незабавно изпълнение и на ИЛ, и е издадена заповед № 236 за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417, т.2
ГПК. Издаването на ИЛ на 04.03.2020 г., както и получаването  на 19.04.2020
г. е отбелязано върху заповедта и върху оригиналното извлечението от
счетоводните книги.

ЧГД № 1017 /2021 год. е образувано на 16.04.2021 год. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ срещу ЮЛ и ФЛ
солидарно за дължими суми по запис на заповед. Делото е разпределено на
16.04.2021 год. от съдия  Р. Георгиева, автоматично между 11 съдии,
изключени 2 в отпуск и командировка, и за докладчик е определена съдия Д.
Димитров.
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Приложена е справка от ТР от 16.04.2021 г. с оглед служебната
проверка по чл.411, ал.1 ГПК, за седалище и постоянен адрес на длъжника,
според която постоянният адрес на длъжника е в с. Ясенково, в съдебния
район на съда.

С разпореждане от з.з. на 19.04.2021 г. е разпоредено да се издаде
заповед за изпълнение въз основа на документ и ИЛ. Издадена е на
19.04.2021 г. заповед № 190 за незабавно изпълнение на парично задължение
въз основа на документ по чл.417 и чл. 418 ГПК, на същата дата е издаден
ИЛ.  Съобщение е изпратено веднага. За издаването на ИЛ на 19.04.2021 г.  е
поставен печат върху заповедта и върху записа на заповед, получаването  на
21.04.2021 г. на ИЛ е отбелязано на гърба на заповедта, приложено е
пълномощно

Съдия  Людмила Григорова-Митева
ЧГД № 1005/2020 год. е образувано на 19.06.2020 год. по постъпило на

същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК
от ЮЛ срещу ФЛ по договор за кредит. Делото е разпределено на 19.06.2020
год. от съдия Р. Георгиева, автоматично между 12 съдии и за докладчик е
определена съдия  Григорова.

 На 19.06.2020 год. съдията докладчик е  разпоредил справка по НБДН
с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК с поставен печат. Справката
е извършена на същата дата и според нея постоянният адрес на длъжника е в
гр. Шумен, в съдебния район на съда.

На 19.06.2020 год. в з.з. е постановено разпореждане във връзка със
заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение, с което е
оставено без уважение искане за юрисконсултско възнаграждение. Издадена
е заповед № 405 за изпълнение на парично задължение въз основа на
документ по чл.417, т.2 ГПК и на ИЛ. Издаването на ИЛ на 22.06.2020 г.,
както и получаването  на 22.06.2020 г. е отбелязано върху заповедта и върху
оригиналното извлечението от счетоводните книги.

ЧГД № 825 /2021 год. е образувано на 25.03.2021 год. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ - Банка срещу ФЛ
за дължими суми по договор за кредит. Делото е разпределено на 25.03.2021
год. от съдия  Р. Георгиева, автоматично между 9 съдии, изключени 4 в
отпуск и командировка, и за докладчик е определена съдия Л. Григорова-
Митева.

На 26.03.2021 г.  с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК, е
извършена служебна справка в НБД за постоянен и настоящ адрес на
длъжника, според която постоянният адрес на длъжника е в гр. Шумен, в
съдебния район на съда.

С разпореждане от з.з. на 29.03.2021 г.  е оставено без уважение
частично, искане за  юрисконсултско възнаграждение. Издадена е на
29.03.2021 г. заповед № 107 за незабавно изпълнение на парично задължение
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въз основа на документ по чл.417 и чл. 418 ГПК, на същата дата е издаден
ИЛ.  Съобщение е изпратено веднага. За издаването на ИЛ на 29.03.2021 г.  е
поставен печат върху заповедта, липсва върху оригиналното извлечението от
счетоводните книги, получаването  на 31.03.2021 г. на ИЛ е отбелязано на
гърба на заповедта, приложено е пълномощно

Съдия   Валентина Тонева
ЧГД № 1046/2020 год. е образувано на 26.06.2020 год. по постъпило на

същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК
от ЮЛ срещу две ФЛ солидарно по договор за кредит. Делото е разпределено
на 26.06.2020 год. от съдия Р. Георгиева, автоматично между 12 съдии и за
докладчик е определена съдия  В. Тонева.

 На 26.06.2020 год. съдията докладчик е  разпоредил справка по НБДН
с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК с поставен печат. Справката
е извършена на същата дата и според нея постоянният адрес на длъжниците е
в  с. Салманово, в съдебния район на съда.

Издадена е на 29.06.2020 г. заповед № 417 за изпълнение на парично
задължение въз основа на документ по чл.417, т.2 ГПК.  Съобщение е
изпратено веднага. Издаването на ИЛ на 29.06.2020 г., както и получаването
на 09.07.2020 г. е отбелязано върху заповедта и върху оригиналното
извлечението от счетоводните книги, приложено е пълномощно.

ЧГД № 1110 /2021 год. е образувано на 23.04.2021 год. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ срещу две ФЛ
солидарно за недобросъвестно получена социална помощ. Делото е
разпределено на 23.04.2021 год. от съдия  Р. Георгиева, автоматично между
11 съдии, изключени 2 в отпуск и командировка, и за докладчик е определена
съдия В. Тонева.

На 26.04.2021 год. от съдия Тонева с оглед служебната проверка по
чл.411, ал.1 ГПК, е извършена служебна справка в  НБД за постоянен и
настоящ адрес на  длъжника, според която  седалището на длъжниците е в с.
Ясенково, в съдебния район на съда.

С разпореждане от з.з. на 26.04.2021 год. е разпоредено да се издаде
заповед  за изпълнение и ИЛ.  Издадена е на 26.04.2021 г. заповед № 233 за
незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по
чл.417 и чл. 418 ГПК, на същата дата е издаден ИЛ.  Съобщение е изпратено
веднага. За издаването на ИЛ на 26.04.2021 год. е  поставен печат върху
заповедта и върху оригинала на Заповед за възстановяване на
недобросъвестно получена социална помощ, получаването на 02.06.2021 г. на
ИЛ е отбелязано на гърба на заповедта, приложено е пълномощно

Съдия   Мирослав Марков
ЧГД № 507/2020 год. е образувано на 27.02.2020 год. по постъпило на

същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК
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от ЮЛ срещу ФЛ по договор за кредит. Делото е разпределено на 27.02.2020
год. от Е. Ангелов, автоматично между 9 съдии, изключени 3 в отпуск, и за
докладчик е определена съдия  М. Марков.

 На 27.02.2020 год. съдията докладчик е  разпоредил справка по НБДН
с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК с поставен печат. Справката
е извършена на същата дата и според нея постоянният адрес на длъжника в
гр. Шумен, в съдебния район на съда.

Издадена е на 27.02.2020 г. заповед № 218 за изпълнение на парично
задължение въз основа на документ по чл.417, т.2 ГПК.  Съобщение е
изпратено веднага. Издаването на ИЛ на 27.02.2020 г., както и получаването
на 04.06.2020 г. е отбелязано върху заповедта и върху оригиналното
извлечението от счетоводните книги, приложено е пълномощно.

ЧГД № 1008 /2021 год. е образувано на 16.04.2021 год. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ срещу ЮЛ за
дължими суми по договор. Делото е разпределено на 16.04.2021 год. от съдия
Р. Георгиева, автоматично между 11 съдии, изключени 2 в отпуск и
командировка, и за докладчик е определена съдия М. Марков.

На 16.04.2021 год. с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК, е
извършена служебна справка в Търговския регистър за  длъжника, според
която  седалището на длъжника е в гр. Шумен, в съдебния район на съда.

С разпореждане от з.з. на 16.04.2021 год. е уважено  заявлението и е
разпоредено да се издаде заповед с незабавно изпълнение.  Издадена е на
16.04.2021 г. заповед № 180 за незабавно изпълнение на парично задължение
въз основа на документ по чл.417 и чл. 418 ГПК, на същата дата е издаден
ИЛ.  Съобщение е изпратено веднага. За издаването на ИЛ на 16.04.2021 год.
е  поставен печат върху заповедта и върху оригиналното споразумение между
страните, получаването на 26.04.2021 г. на ИЛ е отбелязано на гърба на
заповедта, приложено е пълномощно

Съдия Зара Иванова
ЧГД № 1829/2020 год. е образувано на 27.08.2020 год. по постъпило на

същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК
от ЮЛ срещу ФЛ по договор за кредит. Делото е разпределено на 27.08.2020
год. от Е. Ангелов, автоматично между 3 съдии, изключени 9  в отпуск, и за
докладчик е определена съдия  З. Иванова.

 На 27.08.2020 год. съдията докладчик е  разпоредил справка по НБДН
с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК с поставен печат. Справката
е извършена на същата дата и според нея постоянният адрес на длъжника в  с.
Царев Брод, в съдебния район на съда. С разпореждане от з.з. на 01.09.2020 г.
е разпоредено издаване на заповед за незабавно изпълнение и  ИЛ. Издадена
е на 01.09.2020 г. заповед № 893 за изпълнение на парично задължение въз
основа на документ по чл.417, т.2 ГПК.  Съобщение е изпратено веднага.
Издаването на ИЛ на 01.09.2020 г., както и получаването  на 26.10.2020 г. е



148

отбелязано върху заповедта и върху оригиналното извлечението от
счетоводните книги, приложено е пълномощно.

Съдия Калин Колешански
ЧГД № 2604/2020 год. е образувано на 23.11.2020 год. по постъпило на

същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК
от ЮЛ срещу ФЛ по договор за кредит. Делото е разпределено на 23.11.2020
год. от Е. Ангелов, автоматично между 10 съдии, изключени 1  в отпуск, и за
докладчик е определена съдия  К. Колешански.

 На 23.11.2020 год. съдията докладчик е  разпоредил справка по НБДН
с оглед служебната проверка по чл.411, ал.1 ГПК с поставен печат. Справката
е извършена на същата дата и според нея постоянният адрес на длъжника в
гр. Шумен, в съдебния район на съда. Издадена е на 24.11.2020 г. заповед №
260307 за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на
документ по чл.417, т.2 ГПК.  Съобщение е изпратено веднага. Издаването на
ИЛ на 24.11.2020 г., както и получаването  на 09.12.2020 г. е отбелязано с
печат върху заповедта и върху оригиналното извлечението от счетоводните
книги, приложено е пълномощно.

ЧГД № 789/2021 год. е образувано на 23.03.2021 год. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ - Банка срещу ФЛ
по договор за кредитна карта. Делото е разпределено на 23.03.2021 год. от Р.
Георгиева, автоматично между 9 съдии, изключени 4 в отпуск и
командировка, и за докладчик е определена съдия К. Колешански.

На 23.03.2021 г. съдия Колешански е извършил служебна справка в
НБД за постоянен и  настоящ адрес на длъжника, с оглед служебната
проверка по чл.411, ал.1 ГПК, според  която постоянният адрес на длъжника е
в с. Мадара, в съдебния район на съда.

С разпореждане от з.з. на 23.03.2021 г. е разпоредено да се издаде
заповед с незабавно изпълнение.  Издадена е на 23.03.2021 г. заповед № 88 за
незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по
чл.417 и чл. 418 ГПК.  Съобщение е изпратено веднага. За издаването на ИЛ
на 24.03.2021 г. не е  поставен печат върху заповедта и върху оригиналното
извлечението от счетоводните книги, получаването  на 27.05.2021 г. на ИЛ е
отбелязано на гърба на копие на ИЛ, приложено е пълномощно.

Съдия Надежда Кирилова
ЧГД № 12/2021 год. е образувано на 06.01.2021 год. по изпратено по

подсъдност ч.гр.д. № 1942/2020 г. по описа на РС-Г.Оряховица, по заявление
за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ срещу ФЛ по
договор за кредит. Делото е разпределено на 06.01.2021 год. от Р. Георгиева,
автоматично между 8 съдии, изключени 3 в отпуск, и за докладчик е
определена съдия  Н. Кирилова.
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С разпореждане от з.з. на 06.01.2021 г. е разпоредено издаване на
заповед за незабавно изпълнение и  ИЛ. Издадена е на 06.01.2021 г. заповед
№ 260009 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по
чл.417ГПК. Съобщение е изпратено веднага. Издаването на ИЛ на 07.01.2021
г., както и получаването  на 20.01.2021 г. е отбелязано с печат върху
заповедта и върху оригиналното извлечението от счетоводните книги,
приложено е пълномощно.

Съдия Петина Николова
ЧГД № 2561/2021 год. е образувано на 24.09.2021 год. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от ЮЛ срещу ФЛ по запис
на заповед. Делото е разпределено на 24.09.2021 год. от Д. Христова,
автоматично между 14 съдии, изключен 1 в командировка, и за докладчик е
определена съдия П. Николова.

На 24.09.2021 г. съдия Николова е извършила служебна справка в  НБД
за постоянен и  настоящ адрес на длъжника, с оглед служебната проверка по
чл.411, ал.1 ГПК, според  която постоянният адрес на длъжника е в гр.
Шумен, в съдебния район на съда.

С разпореждане от з.з. на 24.09.2021 г. е разпоредено издаване на
заповед за незабавно изпълнение и  ИЛ. Издадена е на 24.09.2021 г. заповед
№ 888 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по
чл.417ГПК.  Съобщение е изпратено веднага. Издаването на ИЛ на 24.09.2021
г. е отбелязано с печат върху гърба на заповедта и на записа на заповед, както
и получаването  на 04.10.2021 г., приложено е пълномощно.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката в РС-Шумен установи, че при разпределението на случаен
принцип на проверените дела - заповедни  производства, натовареността на
всички съдии е 100%, като този вид дела се разглеждат от всички съдии, а
след 01.10.2021г. се разпределят само между съдебни състави, разглеждащи
граждански дела.

Проверените производства по чл. 410 от ГПК са образувани в деня на
постъпване на заявлението и незабавно автоматично са разпределяни на
докладчик. По всички производства е спазена местната подсъдност по чл.
411, ал.1 от ГПК. Извършвана е служебно проверка на местната подсъдност
по проверените дела в срока по чл. 411, ал.1 от ГПК, като е изисквана справка
от оправомощения служител в РС–Шумен относно последния постоянен и
настоящ адрес на длъжника. Служебна справката в НБНД е извършвана в
същия ден. Поставен е печат за извършената справка.

По всички дела съдиите са се произнасяли по заявленията по чл. 410 от
ГПК в срока по чл. 411, ал.2 от ГПК и са издавали заповед за изпълнение на
парично задължение, като се отчита траен стремеж това да става в много по-
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кратък от предвидения в закона срок – в деня на определянето им за
докладчици, респ. отстраняване на нередовностите. След издаването на ЗИ на
длъжника е връчван препис от заповедта, съгласно чл. 411, ал.3 от ГПК. При
наличие на условия за издаване на изпълнителен лист, съдиите са
констатирали това и са постановявали изрично разпореждане за неговото
издаване, като по някои дела са посочвали съдържанието на изпълнителния
лист. Съдът е изпращал съобщение на заявителя за разпореждането. ИЛ е
издаван най-често в деня на разпореждането. Съдът е указвал на заявителя, че
може да предяви иск за вземането си в следните случаи когато заповедта за
изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5. При
непредставяне в срок на доказателства за предявения иск съдът служебно е
отменял заповедта. По делата са направени с печат или на ръка отбелязвания
за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаван съгласно чл.
416, пр. 2-ро от ГПК. По проверените дела не са постъпили възражения от
длъжника по чл. 414 ГПК.

Производствата по заявления чл. 417 от ГПК също са образувани в деня
на постъпване на заявлението и незабавно са разпределяни на докладчик. По
проверените дела през 2020 г. и 2021 г. съдиите са се произнасяли в
предвидения в закона срок, включително в по-кратки от предвидения – в деня
или на следващия ден или до четири дни след разпределението на делото,
респ. отстраняване на нередовностите. Справката в НБДН за постоянния и
настоящ адрес на длъжника, в повечето случаи е правена в деня на
разпределение на делото, след което съдиите са се произнасяли. Спазена е
разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК, по почти всички проверени
дела е правено отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху
документа, послужил като основание за издадения изпълнителен лист, макар
да се установиха пропуски напр. по ЧГД № 789/2021 год., по което липсва
отбелязване.

По ЧГД № 390/2020 г. е постъпило възражение от длъжника и е
предявен иск по чл.422, ал.1 от ГПК от ищеца. С определение ОС-Шумен е
обезсилил издадената заповед за незабавно изпълнение и ИЛ частично само
по отношение на подалия възражението длъжник.

Констатирана беше изключително добра практика и бързина при
администриране на заповедните производства и приключването им в кратки
срокове. По всички дела съдиите са извършили проверка относно местната
подсъдност. Съдиите са се произнасяли своевременно, практически в деня на
подаване на заявлението. Всички постановени актове са съобразени с
изискванията на закона относно форма и съдържание.

8. Приключване на делата в установените срокове.
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8.1.Постановени съдебни решения по гражданските дела, образувани
по общия исков ред и ЧГД в РС-Шумен, продължителност на
производството:

Общ брой постановени решения за 2020 г. и за 2021 г. отделно за двете
 години и по съдии:

съдия
постановени решения за 2020 г. постановени решения за 2021 г.

Б. Бойн 0 0
В. Тонева 60 55
Д. Георгиева 0 0
Д. Димитров 112 110
Е. Ангелов 0 0
Ж. Марчева 103 105
Зара Иванова 19 2
К. Колешански 120 119
Кр. Кръстев 0 0
Л. Григорова-
Митева

125 106

М. Марков 90 87
Н. Кирилова 0 7
П. Недялкова 0 7
П. Николова 0 31
Р. Георгиева 59 73
Т. Йорданова-
Момова

22 92

общо 710 794

От горната справка е видно, че с най-голям брой постановени решения
по граждански дела през двете години са съдиите Л. Григорова, К.
Колешански, Ж. Марчева,  Д. Димитров и М. Марков.
         От предоставената от съда справка за обща продължителност на
производството по граждански дела в РС-Шумен, от образуване на делото до
о.с.з., в което е обявено за решаване, по съдии за 2020г. и 2021г. отделно, по
брой делата, приключени в 3-месечен срок и дела, приключени в срок над 3
месеца и дела приключени в едногодишен срок се установява следното:

Обща продължителност на производството /от образуване на делото до о. с. з., в което е обявено за
решаване/

съдия дела,
приключе
ни в 3-
месечния

дела,
приключе
ни в 3-
месечния

дела,
приключени
в срок над 3
месеца за

дела,
приключени
в срок над 3
месеца за

дела,
приключени
в 1-годишен
срок за 2020

дела,
приключени
в 1-годишен
срок за 2021
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срок за
2020 г.

срок  за
2021 г.

2020 г. 2021 г. г. г.

Б. Бойн 0 0 0 0 0 0
В. Тонева 46 45 4 21 0 4
Д. Георгиева 0 1 0 0 0 0
Д. Димитров 82 86 3 33 1 4
Е. Ангелов 0 0 0 0 0 0
Ж. Марчева 89 90 10 39 1 3
Зара Иванова 37 0 0 0 1 0
К.Колешански 66 93 13 47 2 4
Кр. Кръстев 0 0 0 0 0 0
Л. Григорова
Митева

85 93 9 28 8 3

М. Марков 66 59 10 21 1 1
Н. Кирилова 0 40 0 1 0 1
П. Недялкова 0 12 0 5 0 0
П. Николова 0 40 0 11 0 0
Р. Георгиева 44 69 7 12 1 2
Т. Йорданова
Момова

20 89 0 47 2 2

общо 535 717 56 265 17 24

От общо свършените 3 004 граждански дела през 2020 г., 514 са прекратени,
а 2490 гр. дела са приключили със съдебен акт по същество, в тримесечен срок
са приключили 88 % от делата.

От общо свършените 3 465 граждански дела през 2021 г., 590 са прекратени, а
2875 гр. дела са приключили със съдебен акт по същество, в срок до три месеца са
приключили 88% от делата.

От горните показатели е видно, че в РС-Шумен са постигнати сравнително
високи резултати при решаване на делата до 3 месечен срок, като стремежът
на повечето от съдиите по този  показател е похвален.

Данните за граждански дела в РС-Шумен, приключени в 1 годишен срок
/от образуване на делото до о.с.з., в което е обявено за решаване/ показват за
2020 г. общо - 17 броя дела и за 2021 г. общо - 24 дела, от което може да се
направи извод, че делата се решават предимно в срокове под една година.

8.2 . Постановени съдебни актове по гражданските дела  извън
установените срокове

От изготвената справка за проверявания период по граждански дела в
РС-Шумен  се установи,  че общият брой постановени решения за 2020 г. е
710 броя и за 2021 г. общият брой постановени решения е 794 броя.
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От предоставените от РС-Шумен  справки за 2020г. и 2021 г. за общ брой
дела по съдии и брой дела, по които постановените съдебни актове са извън
установените срокове, се установяват следните данни:

Общ брой дела по съдии 2020-2021 г., по които постановените съдебни актове са извън
установените срокове

Съдия

Дела, извън
установените
срокове в
срок до 3
месеца за
2020 г.

Дела, извън
установените
срокове в срок
до 3 месеца за
2021 г.

Дела,извън
установените
срокове срок над 3
месеца за 2020 г.

Дела,извън
установените
срокове срок над 3
месеца за 2021 г.

Б. Бойн 0 0 0 0
В. Тонева 0 0 0 0
Д. Георгиева 0 0 0 0
Д. Димитров 6 6 0 0
Е. Ангелов 0 0 0 0
Ж. Марчева 5 5 0 0
Зара Иванова 1 1 3 0
К. Колешански 0 0 0 0
Кр. Кръстев 0 0 0 0
Л. Григорова-
Митева

9 9 0 0

М. Марков 6 7 0 0
Н. Кирилова 0 0 0 0
П. Недялкова 0 0 0 0
П. Николова 0 0 0 0
Р. Георгиева 0 0 0 0
Т. Йорданова-
Момова

2 2 0 0

общо 29 30 3 0

Постановените решения в РС-Шумен извън установените срокове до 3
месеца за 2020 г. са общо 29 броя актове и за 2021 г. са общо 30 броя актове.

Постановени решения в срок над 3 месеца за 2020 г. са само 3 бр., като
през 2021 г. няма такива актове.

От горното е видно, че съдиите се стремят да постановяват актовете си
в указаните срокове и са постигнали отлични резултати.

          8.3.Брой постановени решения след едномесечния срок по чл. 235,
ал. 5 ГПК по  съдии и постановени решения след двуседмичния срок по
чл. 316 ГПК
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От предоставена от РС-Шумен справка за общ брой за 2020г. и 2021г.
постановени решения след едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК или след
двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, по дела, образувани преди 01.01.2022г. и
обявени за решаване през 2020г. или през 2021г. - отделно за двете години, по
съдии, се установява  следното:

- За постановени решения след едномесечния срок по чл. 235, ал.5
ГПК:

През 2020 г.  и 2021 г. в РС-Шумен са постановени  след едномесечния
срок по чл. 235, ал.5 ГПК малко на брой решения. При шест от съдиите се
констатира постановяване на акта в период до три месеца от датата на
обявяване на делото за решаване. По три дела на доклад на съдия Зара
Иванова се установяват значителни просрочия - гр. дело №3183/2018 г. е
обявено за решаване на 28.08.2020 г., като решение е постановено на
16.09.2021 г. – почти една година; гр. дело № 2796/2019 г.  е обявено за
решаване на 27.08.2020 г., решение е постановено на 27.01.2021 г. – над
четири месеца; и гр. дело №3893/2019 г., обявено за решаване на 27.08.2020
г., решение е постановено на 04.12.2020 г. с малко просрочие над три месеца.
През 2021 г. няма актове, постановени в срок над три месеца.

През проверявания период 2020 г. - 2021 г. са предприети мерки със
Заповеди на административния ръководител на съда за осъществяване на
контрол върху срочността по изписване на крайните актове по делата,
включително приключване на делата, образувани през 2017 г. – Заповед РД-
13 № 27 от 2019 г. и Заповед РД-13 № 25 от 2022 г.

Следва да отбележим ефективността на предприетите организационни
действия от административния ръководител на съда, както и усилията на
съдиите за решаване на делата и постановяване на съдебните актове в срок.

- За постановени решения след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК:

От предоставената от РС-Шумен справка за проверявания период се
констатира, че през 2020 г. и 2021 г. в РС-Шумен няма постановени
решения след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК по дела, образувани
преди 2022 г. Съдиите в РС-Шумен принципно спазват установените
срокове и при повечето не се констатират просрочия.

8.4.Срочност при разглеждане на делата в РС-Шумен:

 Анализът на срочността при разглеждане и  приключване на делата
през проверявания период 2020 г. - 2021 г. показва, че броят на делата, които
са приключили в препоръчителния тримесечен срок е значително по – висок
от броя на делата, приключили в срок над три и повече месеци. От общо
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свършените в РС-Шумен 3 004 граждански дела за 2020 г. и 3 465 граждански
дела за 2021 г., в срок до три месеца са приключили 88% от делата

В съда е създадена отлична организация на работа на магистратите и
служителите, както и практика с нарочни  заповеди да се упражнява контрол
от ръководството на съда върху срочността по изписване на крайните актове
по делата от съдиите. Периодично се издават  конкретни заповеди за
организиране на дейността и приключване на дела от предходни години,
напр. заповед РД-13 № 27 от 09.01.2019 г. и заповед РД-13 № 29 от
09.01.2019 г.

Със Заповед № РД-13 № 29/21.01.2021 г. на председателя на съда е
възложено  на служителите в съдебно деловодство ежемесечно да извършат
проверка на делата, които не са насрочени, и да докладват причините за това
на административния ръководител на съда, както и да преглеждат на шест
месеца спрените дела и да ги докладват на съдията-докладчик. Със Заповед
№ РД-13 № 14/05.01.2022 г. отново са дадени такива разпореждания.

Със Заповед № РД-13 № 25 от 06.01.2022 г., зам. председателят на съда е
разпоредила на съдиите да предприемат всички възможни процесуални мерки
и да организират производствата по делата, образувани преди 01.01.2017 год.,
които да бъдат приключени в най-кратък срок.

Със Заповед РД- 13 № 21 от 06.01.2022 г. на зам. административния
ръководител е указано на магистратите с цел приключване на делата в
разумен срок да използват дисциплиниращите средства за страните, вещите
лица и свидетелите, предоставени им от ЗСВ, ГПК, НПК и АПК, за да не се
допуска отлагане на делата.

Със Заповед РД- 13 № 22 от 06.01.2022 г. е наредено на служителите да
изпълняват стриктно  определените им в ПАС задължения, за да не се
допуска отлагане на делата поради нередовно призоваване или
несвоевременно уведомяване на страните.

При наличие на просрочени съдебни актове председателят на съда
предприема мерки, анализират се причините, като при необходимост
разпорежда да се подобри организацията на работа.

Принципно съдиите в РС-Шумен работят при съобразяване и спазване
на сроковете по ГПК и трябва да продължат  да полагат усилия в тази насока,
да организират работата си, като не допускат  постановяване на съдебни
решения извън сроковете по ГПК, с оглед общата продължителност на
производството и решаването на делата в разумен срок.

Към 16.05.2022г. /датата на започване на проверката по делата в РС
Шумен/ е извършена справка относно просрочени, непостановени съдебни
решения по дела, образувани преди 01.01.2022г. /дела без обявен съдебен
акт/, от която се установи, че за проверявания период няма такива дела.

КОНСТАТАЦИИ
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През проверявания период в РС-Шумен видно от предоставените
справки за 2020г. и 2021 г. за общ брой дела по съдии и брой дела, по които
постановените съдебни актове са извън установените срокове, се установява,
че повечето  решения са постановени при спазване изискванията на чл. 235,
ал. 2 ГПК в 30 дневен срок. Решения, постановени след срока имат шест
съдии, които са постановили актове в срок до три месеца. С по-голяма
продължителност на просрочието са по дела на доклад на съдия Зара
Иванова, поради което са предприети мерки за постановяване на
просрочените актове и недопускане на бъдещи просрочия. Предвид
обективните обстоятелства и въведеното извънредно положение е очевидно
намаляването на броя просрочени актове, включително намаляване на
периода на постановяване на актове след изтичане на едномесечния срок по
чл. 235, ал.5 ГПК и след изтичане на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК през
2020 г. Предприетите ефективни действия от административният
ръководител на съда и усилията на съдията за приключване на делата са
показали позитивен резултат. Съдиите трябва да продължат  да полагат
усилия в тази насока, да организират работата си, като не допускат
постановяване на съдебни решения извън сроковете по ГПК, с оглед общата
продължителност на производството и решаването на делата в разумен срок.

9. Качество на съдебните актове.

От изготвената от ръководството на РС-Шумен информация,
предоставена на проверяващия екип, за постановени  и обжалвани по реда
на инстанционния контрол съдебни актове по граждански дела през 2020
г. и 2021 г, може да се изведе следното:

През 2020 г.
През  проверяваната 2020 г. в РС-Шумен общ 2490 граждански дела са

приключили със съдебен акт. От постановените 710 решения, 220 са
обжалвани, от тях са се върнали 134 бр.,  като 79 бр. са потвърдени изцяло; 27
бр. са потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една част,
отменени или обезсилени в друга част от по-горната инстанция и постановен
акт по същество; 19 бр. са изцяло отменени или обезсилени от горната
инстанция и е постановен акт по същество; 2 бр. са изцяло отменени или
обезсилени и върнати или не за ново разглеждане; 1 бр. изцяло отменено или
обезсилено, поради допуснати нови доказателства пред въззивната
инстанция;  1 бр. - потвърдено в една част, отменено или обезсилено в друга
част или недопуснато до касационно обжалване, върнато или не за ново
разглеждане, 2 бр.  отменено, обезсилено или нищожно, върнато или не за
ново разглеждане в друга част;  3 бр. решения върнати.

От 52 бр. върнали се определения – 28 бр. са изцяло потвърдени;  12 бр.
са изцяло отменени или, обезсилени от горната инстанция и постановен акт
по същество, 10 бр. са потвърдени или недопуснати до касационно обжалване
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в една част, отменени или обезсилени в друга част от по-горната инстанция и
постановен акт по същество  - 1 бр.

По съдии за 2020 г. :
Съдия Бистра Боин  - постановени решения  - 1 бр. обжалвано, 1 бр.

потвърдено изцяло;
Съдия Валентина Тонева –  постановени решения, от които 11 бр.

обжалвани, 7 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично и 5 бр.
отменени в една част с постановяване на ново решение;

   - постановени определения, от които 3 бр. обжалвани, 1 бр.
потвърдено изцяло, 1 отменено, 1 частично обезсилено;

  Съдия Димитър Димитров - постановени решения, от които обжалвани
19 бр., потвърдени 6 бр., 6 изцяло отменени с постановяване на нов акт; 7 бр.
частично отменени;

- 13 бр. обжалвани определения, от които 4 потвърдени, 5 бр. отменени и
4 бр. частично отменени.

  Съдия Диана Георгиева – 0 бр. обжалвани;
  - постановени определения, 2 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло и 1

бр. обезсилено;
  Съдия  Жанет Христова - постановени решения, от които обжалвани 16

бр., потвърдени 10 бр., 1 бр. изцяло отменено с постановяване на нов акт; 1
бр. обезсилено; 4 частично отменени;

- 6 бр. обжалвани определения, от които 4 потвърдени, 2 бр. отменени.
  Съдия Зара Иванова  - постановени решения, от които обжалвани 8 бр.,

потвърдени 5 бр., 3 бр.  частично отменени; 1 бр. обезсилено; 4 частично
отменени;

 - постановени определения, 1 бр. обжалвано, частично отменено.
 Съдия  Калин Колешански  - постановени решения, от които обжалвани

19 бр., потвърдени 12 бр., 7 бр. потвърдени и отменени в една част;
 - постановени определения, 6 бр. обжалвани, 3 бр. потвърдени ; 3 бр.

частично отменени.
 Съдия  Красимир Кръстев  - постановени решения, от които обжалвани 0

бр.,
 - постановени определения, 3 бр. обжалвани, 3 бр. потвърдени.
 Съдия  Людмила Григорова - постановени решения, от които обжалвани

25 бр., потвърдени 19 бр., 6 бр.  изцяло отменени;
 - постановени определения, 9 бр. обжалвани, 6 бр. потвърдени ; 1 бр.

изцяло отменено; 2 бр. частично отменени.
 Съдия   Мирослав Марков - постановени решения, от които обжалвани

11 бр., потвърдени 7 бр., 1 бр.  изцяло отменено, 2 бр. частично отменени, 1
бр. частично обезсилено;

 - постановени определения, 2 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено ; 1 бр.
частично отменено.
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 Съдия   Надежда Кирилова - постановени решения, от които обжалвани
0 бр.;

 - постановени определения, 1 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено.
 Съдия   Пламена Недялкова - постановени решения, от които обжалвани

0 бр.;
 - постановени определения, 1 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено.
 Съдия   Ростислава Георгиева - постановени решения, от които

обжалвани 9 бр., потвърдени 5 бр., 4 бр. потвърдени  частично и отменени в
една част;

 - постановени определения, 2 бр. обжалвани, 2 бр. потвърдено.
 Съдия   Теодора Момева - постановени решения, от които обжалвани 15

бр., 7 бр. потвърдени; 5 бр. изцяло отменени с постановяване на нов акт, 1 бр.
обезсилено,  2 бр. частично отменени;

 - постановени определения, 3 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено, 2 бр.
отменени.

През 2021 г.
През  проверяваната 2021 г. в РС-Шумен са постановени общо решения - 794

бр., от които обжалвани са 173 бр. С резултат от обжалването през 2021 г. са се
върнали 107 бр. решения и 40 бр. определения.

От 107 бр. върнали се решения: 67 бр. са изцяло потвърдени,  14 бр. са
изцяло отменени, 2 бр. са изцяло обезсилени, 6 бр. потвърдени частично и 62
бр. отменени;

Общ брой постановени определения - 137 бр., от които 40 бр. обжалвани,
22 бр. потвърдени изцяло, 15 бр. са изцяло отменени;

По съдии за 2021 г.:
  Съдия Валентина Тонева –  постановени решения, от които 12 бр.
обжалвани, 8 бр. потвърдени изцяло, 1 бр.  отменено, 3 бр. потвърдени
частично и отменени в една част;
 - постановени определения, от които 2 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено
изцяло, 1 отменено с постановяване на ново;
  Съдия Димитър Димитров - постановени решения, от които обжалвани
12 бр., потвърдени 6 бр., 4 изцяло отменени с постановяване на нов акт; 2 бр.
частично отменени;
- 10 бр. обжалвани определения, от които 6 потвърдени, 3 бр. отменени и 1
бр. частично отменени.
  Съдия Диана Георгиева – 0 бр. обжалвани решения;
  - постановени определения, 2 бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло;

Съдия Емилиян Ангелов – 0 бр. обжалвани решения ;
  - постановени определения, 0 бр. обжалвани;

Съдия  Жанет Марчева - постановени решения, от които обжалвани 16
бр., потвърдени 11 бр., 1 бр. изцяло обезсилени; 3 частично отменени;
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- 7 бр. обжалвани определения, от които 5 потвърдени, 2 бр. отменени.
Съдия Зара Иванова  - постановени решения, от които обжалвани 5 бр.,

потвърдени 4 бр., 1 бр.  частично отменени;
 - постановени определения, 1 бр. обжалвано, 1 бр. потвърдени.

Съдия  Калин Колешански  - постановени решения, от които обжалвани
22 бр., потвърдени 12 бр., 4 бр. изцяло отменени, 6 бр. потвърдени и
отменени в една част;
 - постановени определения, 6 бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени ; 4 бр.
отменени.
  Съдия  Красимир Кръстев  - постановени решения, от които обжалвани 0
бр.,
 - постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени.
  Съдия  Людмила Григорова - постановени решения, от които обжалвани
14 бр., потвърдени 8 бр., 2 бр.  изцяло отменени;4 частично потвърдени;
 - постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени .
  Съдия   Мирослав Марков - постановени решения, от които обжалвани 9
бр., потвърдени 5 бр., 3 бр.  изцяло отменено, 1 бр. частично отменено,
 - постановени определения, 7 бр. обжалвани, 2 бр. потвърдено ; 3 бр. изцяло
отменени, 1 бр. частично отменено, 2 частично отменени.
  Съдия   Надежда Кирилова - постановени решения, от които обжалвани
0 бр.;

 - постановени определения, 1 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено.
 Съдия   Пламена Недялкова - постановени решения, от които обжалвани

0 бр.;
 - постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдено.
 Съдия   Ростислава Георгиева - постановени решения, от които

обжалвани 8 бр., потвърдени 7 бр., 1 бр. потвърдени  частично и отменено в
една част;

 - постановени определения, 2 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено, 1 бр.
отменено.

 Съдия   Теодора Момева - постановени решения, от които обжалвани 9
бр., потвърдени 6 бр., 1 бр. изцяло отменено с постановяване на нов акт, 2 бр.
частично отменени;

 - постановени определения, 2 бр. обжалвани, 2 бр. потвърдено.

КОНСТАТАЦИИ:

От предоставената справка и извършената от ИВСС проверка относно
приключването на гражданските дела и срочността на постановяване на
актовете, както и от резултатите от извършените проверки по реда на
инстанционния контрол  по делата се констатира, че през 2021 г., в сравнение
с 2020 г., броят на обжалваните съдебни актове, постановени по граждански
дела, е намалял. През 2020 г. са обжалвани 220 решения, спрямо 173



160

обжалвани през 2021 г. По-значителната част от обжалваните актове за двете
години са потвърдени от горната инстанция. През 2020 г. от върналите се 134
бр. решения и 52 бр. определения, са потвърдени изцяло 79  решения и 28
определения, а през 2021 г. от 107 върнали се с резултат от обжалването
решения, изцяло потвърдени от въззивния контрол  са 67 бр. и 22 бр. от 40
определения.

В съда през двете години броят на отменените актове общо не е голям,
предвид броя на изцяло потвърдените актове. През 2020 г. изцяло са
отменени 22 акта,  а през 2021 г. са 17 броя. Тази тенденция за намаляване на
отменените актове, на фона на общия обем постъпили дела в съда, показва
високо качество на работа на съдиите.

10. Отводи на съда

Извършената проверка по водения Регистър на отводите и самоотводите
на съдиите при РС–Шумен за проверявания период 2020 год. и 2021 год. и по
предоставената справка от съда и в ЕПРО се установи не голям брой отводи
на съдиите по граждански дела. Отводите, отбелязани в Регистъра на
отводите на съда през 2020 г. са общо 61 за всички  съдии.  За 2021 г. общо са
постановени 50 отводи по  граждански дела.

Повечето отводи са постановени по дела, образувани  през 2020 г., по
които са се отвели всички съдии: – гр. дело 884/2020 г., гр. дело № 2064/2020
г., гр. дело № 2784/2020 г., гр. дело № 2601/2020 г., гр. дело № 2367/2020 г.,
гр. дело № 2233/2020 г.,  гр. дело № 1469/2020 г. и гр. дело № 436/2021 г.
Всички съдии са се отвели последователно на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК – поради близки отношения със страна по делото. Поради невъзможност
за формиране на съдебен състав, делата са изпратени по компетентност на
ОС-Шумен за определяне на друг съд за разглеждането им. Всички
постановени определения са мотивирани и обосновани.

На случаен принцип бяха проверени следните дела:
Гр. дело 273/2020 г. е образувано по заявление за защита от домашно

насилие.  Делото е разпределено на съдия  Теодора Момова, за което е
приложен протокол за избор на съдия докладчик. В з.з. от 27.02.2020 г.
съдията се е отстранила от разглеждането на делото на основание чл.22, ал.1,
т.6 от ГПК – с изложени подробни мотиви за близки отношения - брак с
процесуалния представител на ответника по  иска - адвокат упражняващ
професията си в район на действие на РС-Шумен. С оглед избягване всяко
съмнение в обективността и безпристрастността на състава на съда, който
следва да се произнесе по правния спор съдебният състав се е самоотвел.
Делото е докладвано на Председателя на РС-Шумен за своевременното
определяне на нов докладчик. За докладчик е определена съдия Жанет
Марчева. Делото е насрочено в о.с.з. и решено на 26.05.2020 г.
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Гр. дело № 821/2020 г. е образувано  по осъдителен иск, с правно
основание чл.265, ал.1, предл. второ от ЗЗД. Делото е разпределено на съдия
Мирослав Марков. В з.з. на 27.05.2020 г. с определение съдията-докладчик се
е отвел на основание чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК с изложени подробни мотиви
поради близки приятелски отношения с управителя на ищцовото дружество,
както и с представителя на ответника. Делото е докладвано на председателя
на съда за определяне на нов съдия-докладчик. За докладчик е определена
съдия Людмила Григорова. По делото е постановено решение на 12.11.2020г.

Гр. дело №  117/2021 год. е образувано по обективно съединени
осъдителни искове с правно основание чл. 538, ал. 1 от Търговския закон
/ТЗ/, във вр. чл. 535 от ТЗ и  чл. 86 от ЗЗД , подаден на 29.04.2021 г. и за
докладчик е определен съдия  Калин Колешански. В хода на  производството
ищецът е депозирал писмена молба с искане за отвод на докладчика, на
основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК. В искането си същият е изказал твърдения за
постановяване на неправилни актове от съда, улесняващи ищеца. За
избягването на каквито и да е опасения за точното и еднакво прилагане на
закона спрямо страните, с определение от 12.11.2021 год., съгласно
изискванията на чл.22 ал.1 т.6 от ГПК докладчикът се е отвел от
разглеждането на делото. Делото е докладвано на председателя на  съда за
определяне на друг съдия докладчик. За нов докладчик по делото на случаен
принцип е определена съдия Надежда Кирилова.  По делото е постановено
решение на 17.03.2022 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Извършената проверка констатира, че за изследвания период от две
години, отводите на съдиите в РС–Шумен по граждански дела общо не са
многобройни. По-голям брой за двете години представляват отводите по
дела, по които е поискан отвод на целия съд.

От изготвените справки и извършените проверки се установява, че съдът
се е отвеждал по почти всички дела на основание чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК,
поради близки отношения със страна по делото или поради разглеждано
друго дело между същите страни. По осем дела са се отвели всички съдии. По
едно дело съдиите се отвеждат, тъй като  страна е работила в съда, а по друго
- гр. дело № 435/2021 г. тъй като ответникът е направил изрично искане за
привличане като трето лице помагач на страната на ответника Окръжен съд-
Шумен и доколкото Окръжен съд-Шумен е по-горестоящия по степен на
Районен съд-Шумен, съдиите в Районен съд-Шумен са счели, че посоченото
обстоятелство може да породи  съмнение относно възможността съдебните
състави да постановят безпристрастен съдебен акт както и би могло да доведе
до съмнение в непредубедеността и безпристрастието на съда към настоящия
спор, както и съмнение във възможността същите да постановят обективно и
справедливо решение по делото.
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По част от делата съдиите са се отвеждали, тъй като страна по делото е
адвокат,  близък на съдията, упражняващ професионална дейност в района на
РС-Шумен. По тази причина съдът е счел, че са налице предпоставките на
чл.22, ал.1, т.6 от ГПК. Делата са изпратени на ОС-Шумен за определяне на
друг равен по степен съд, който да разгледа спора. По някои от делата по
искане на страна по делото и поради изказани съмнения в неговата
безпристрастност, съдията се е отвеждал, за да гарантира справедливото и
безпроблемно протичане на процеса. Отводите са постановявани незабавно
или в кратки срокове. По всички дела съдиите са се отвеждали с мотивирани
определения с подробни аргументи, обосноваващи изчерпателно причините
за отвода. По всички дела е приложен протокол за избор на докладчик при
преразпределяне на делото.

В Районен съд–Шумен е създаден и се попълва Регистър на отводите.
Регистърът се съхранява в деловодството на съда. Вписванията в регистъра се
извършват от съдебните деловодители незабавно при наличие на направен от
съдията отвод. Административният ръководител извършва контрол на
регистъра за правилното и надлежно вписване. Не бяха констатирани забави
или пропуски по делата, дължащи се на отводи или самоотводи на съдиите.

11. Отсрочени цели съдебни заседания

От РС-Шумен за нуждите на проверката са предоставени справки за
отсрочените съдебни заседания през 2020 г. и 2021 г. С оглед представените
от РС-Шумен справки, в които са посочени всички отсрочени съдебни
заседания през проверяваните години, се констатира, че през 2020 г. са
отсрочени за разглеждане 331 открити съдебни заседания по  граждански
дела и през 2021 г. са отсрочени 7  бр. открити съдебни заседания по
граждански дела. Справките показват данни за всяко отсрочено и
непроведено съдебно заседание, отложено поради настъпилата усложнена
епидемична обстановка. Съдебни заседания са отлагани и поради различни
причини, основно дължащи се на нередовно призоваване на страните, както и
на процесуално поведение на страна или други участници в гражданския
процес – по молба на адвокат, на вещо лице, за изготвяне на експертизи или
за събиране на доказателства, скици и други документи.

През 2020 г. поради настъпилата усложнена епидемична обстановка   в
страната и съгласно заповед на министъра на здравеопазването, решение на
ВСС и заповеди на административния ръководител на съда - със Заповед №
РД-13 № 157 от 10.03.2020 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Шумен е заповядано да не се разглеждат дела в
открито съдебно заседание, с изключение на  неотложните съдебни
производства. Съдебни заседания са насрочвани на първата възможна дата.
Със Заповед  РД–13 № 166 от 16.03.2020 г. е преустановено провеждането на
открити съдебни заседания и разглеждането на всички видове дела за периода
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на обявеното извънредно положение, с изключение на  неотложните съдебни
производства, ограничен е достъпът до съда , във връзка с разпространението
на коронавирусната инфекция в страната. Със Заповед РД-13 № 191 от
14.05.2020 г.  - е разпоредено делата  да се насрочват в графици през по-
големи времеви интервали, както и да се провеждат заседания чрез
видеоконферентна връзка. Предприети са мерки във връзка с
актуализираните Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на
пандемия, приети с Решение № 39/10.11.2020 г. на СК на ВСС. Със Заповед
РД-13 № 412 от 01.09.2021 г., допълнена със заповед РД-13 № 530 от
17.11.2021 г.,  е организирано провеждането на противоепидемични мерки в
работните помещения на РС-Шумен.

През 2020 г. поради Ковид мерки, заболяване и или други причини са
отсрочени съдебните заседания по 57 дела на съдия Людмила Григорова –
поради Ковид мерки през м. март, април и ноември, и насрочени през м. юни
до ноември, делата са приключили с влязъл в сила акт; отсрочени са 47 броя
заседания на съдия Мирослав Марков през м. март и април поради Ковид
мерки,  септември и ноември поради командироване, насрочени са през м.
юни до ноември и са приключили с влязъл в сила акт;  отсрочени са
съдебните заседания по 59 дела на съдия Ростислава Георгиева – през м.
март, април и ноември поради Ковид мерки, заболяване и отпуск, делата са
насрочени през м. май, юни до ноември и са приключили с влязъл в сила акт;
отсрочени съдебните заседания по 36 дела на съдия Калин Колешански – през
м. март, април, май и октомври поради Ковид мерки и заболяване, насрочени
през м. юни до декември, делата са приключили с влязъл в сила акт;
отсрочени съдебните заседания по 73 дела на съдия Жени Марчева – през м.
март, април, май и ноември, поради Ковид мерки и насрочени през м. юни до
ноември, делата са приключили с влязъл в сила акт  или са възобновени;
отсрочени съдебните заседания по 31 дела на съдия Димитър Димитров –
през м. март, април, май поради Ковид мерки, насрочени  до м. юни, делата са
приключили с влязъл в сила акт;  отсрочени съдебните заседания по 28 дела
на съдия Валентина Тонева – през м. март, април, май поради Ковид мерки,
насрочени  до м. юни, делата са приключили с влязъл в сила акт. През 2021 г.
са отсрочени 4 броя заседания на съдия Мирослав Марков през м. юли
поради командироване, насрочени са веднага същия месец, по делата е
постановен акт; съдебните заседания по 3 дела на съдия Людмила Григорова
са отсрочени – през м. януари поради карантина и са насрочени през м.
февруари.

Съдебните заседания са отсрочвани съобразно издадените заповеди  или
за след две седмици до 1 месец или по-дълъг период, в зависимост от
причината, наложила пренасрочването, от което е видно, че не са настъпили
последици, свързани с нарушаване на разумния срок, не се констатират
просрочия, които да са дали значително отражение на общата
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продължителност на производството по делата. По повечето от цитираните
дела са постановени съдебни актове в срок.

КОНСТАТАЦИИ:

Видно от представената информация от ръководството на съда, през 2020
г., в условията на усложнената епидемична обстановка и разпространението
на коронавирусната инфекция в страната и на територията на общините
обслужвани от РС-Шумен, в съда са предприети мерки, съобразени с
Решенията на СК на ВСС и заповеди на МЗ. Със Заповед № РД-13 № 157 от
10.03.2020 г. на Административния ръководител – Председател на Районен
съд–Шумен е наредено да не се разглеждат дела в открито съдебно заседание,
с изключение на  неотложните съдебни производства, ограничен е достъпът
до съда, във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция в
страната. Със Заповед  РД–13 № 166 от 16.03.2020 г. е преустановено
провеждането на открити съдебни заседания и разглеждането на всички
видове дела за периода на обявеното извънредно положение, с изключение на
указаните в заповедта. Прилагането на мерките е продължило в определени
периоди и през 2021 г. Всички дела, освен  посочените в заповедите, са
насрочвани за определени дати след крайната дата на обявения в заповедите
срок. Отложените дела са били насрочвани в рамките на до 1 месец

Други причини за отсрочване на цели съдебни заседания са основно
поради искане на адвокати или поради неизготвени експертизи. По причина
на съда заседания се отлагат единствено поради отсъствие на съдията
докладчик поради временна неработоспособност и по изключение поради
отпуск или ангажимент на съдията. Не се констатират значителни забави,
които да са дали отражение на общата продължителност на производството
по делата.

ІV. ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ В
ЕИСС ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА СЛЕД ПЕРИОДА 30.06.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:
В периода 01.08. – 05.08.2022 г. от екипа беше извършена

тематична проверка в РС-Шумен, съгласно Заповед № ТП-22-
2/25.07.2022 г. на Главния инспектор на ИВСС на, образувани в ЕИСС
след 30.06.2021 г. граждански дела, в техния хартиен еквивалент, която
да установи съдържа ли се на хартиен носител издадения в електронна
форма акт на съда и в какъв вид.

Тематичната проверка установи, че всички дела в РС-Шумен,
образувани след 30.06.2021 г. в ЕИСС имат изготвен идентичен хартиен
носител, съдържащ всички съдебни книжа и актове, издадени в
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електронна форма. Съдиите постановяват съдебните актове / решения
или определения и на хартиен носител, като ги подписват.

При обжалване на първоинстанционния акт, получените в Районен
съд-Шумен въззивни жалби се докладват не по-късно от следващия
работен ден след постъпването им, заедно с делото на съдията –
докладчик. Жалбата се администрира в кратки срокове и след
получаване на отговор от страната се изпраща на въззивния съд.
Въззивната жалба се изпраща на по-горния съд по разпореждане на
съдията докладчик с подписано придружително писмо, заедно с
хартиеното и  електронното делото в тридневен срок след постъпване на
възражението от ответната страна или от изтичане на срока за такова.
Придружителното писмо на хартиен носител съдържа дата и номер на
делото. Въззивният съд получава въззивната жалба ведно с цялото
гражданско дело на хартиен носител, като всички актове са подписани.

От административното ръководство на съда са предприети мерки
за недопускане на пропуски при изготвяне на съдебните актове и
подписването им на хартиен носител от съдията докладчика.

Със Заповед РД-07 № 120/08.12.2021 г. на административния
ръководител на ОС-Шумен, издадена във връзка с Разпореждане №
171/01.10.2021 г. на председателя на I-во НО о. на ВКС, Разпореждане №
181/08.10.2021 г. на председателя на III-то НО на ВКС, Разпореждане №
60099/22.11.2021 г. на председателя на 2-ро отделение в ТК на ВКС, е
разпоредено да се уведомят районните съдилища, че при
администриране на подадени жалби и протести срещу актове,
постановени от районните съдилища, разпорежданията на съдията-
докладчик и актовете, по отношение на които е направено искане за
съдебен контрол от въззивната инстанция, следва да са отпечатани от
ЕИСС и при прилагането им към картонената папкана делото да са
подписани със саморъчните подписи на съдията-докладчик/съдебния
състав.

Със Заповед РД-13 № 670 от 31.12.2021 г.  на административния
ръководител на РС-Шумен,  на основание чл.  80,  ал.  1  и ал.2  от ЗСВ е
разпоредено всички актове, които се постановяват по образуваните в РС-
Шумен дела, да са отпечатани в ЕИСС и при прилагането им към
картонената папка на делото да са подписани със саморъчни подписи на
съдията-докладчик/съдебния състав. Заповедта е доведена до знанието на
съдиите и служителите и е публикувана във вътрешната мрежа на съда.

С оглед на горното ОС–Шумен по проверените дела не е давал
указания по администрирането, тъй като материалите – въззивна жалба,
цялото гражданско дело и съдебен акт, постъпват във въззивния съд на
хартиен носител, подписани съответно от съдиите. В рамките на
тематичната проверка не се констатираха изключения и пропуски в
работата на РС-Шумен.
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V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ

От констатираното въз основа на събраните данни, предоставени
справки и при извършената комплексна планова проверка по граждански дела
в РС–Шумен, могат да се изведат следните изводи:

В РС–Шумен е създаден отличен колектив, отнасящ се с разбиране,
сериозно и отговорно към служебните си задължения, магистратският състав
работи добре както самостоятелно, така и екипно. Общото организационно и
административно ръководство на РС-Шумен се осъществява от
административния ръководител-председател съдия Мирослав Марков,
подпомаган от заместник-председател и съдебен администратор. В
проверявания период председател на съда е бил съдия Е. Ангелов. В съда
правораздават 16 съдии, разпределени в гражданско и наказателно отделение.
В проверявания период наказателните съдии разглеждат и някои видове
граждански дела, като съгласно заповед на председателя на съда, всички
съдии разглеждат заповедни производства. Всички съдии са с ранг „съдия във
ВКС и ВАС“, с дългогодишен юридически стаж, един е с ранг „съдия в ОС“ и
един е с ранг „съдия в АС“.

В съда няма командировани съдии. От съда в различни периоди са
командировани съдии, двама са командировани към момента на проверката.

Съдебните служители в проверявания период са 46 и изпълняват
задълженията си стриктно и отговорно. Работят съвестно, екипно и
компетентно, като изпълняват допълнителни задачи и се заместват.
Ръководството на съда упражнява системно административен контрол. В РС–
Шумен е установена практика, съгласно която се извършват проверки от
председателя на съда и от съдебния администратор на наличността и
воденето на книгите и регистрите в съда, съгласно ПАС. Деловодителите
извършват и проверки по наличността и спазване на сроковете по делата и ги
докладват на съдията.

При проверката на деловодните книги и регистри се установи, че същите
са водени прегледно, съобразно изискванията на ПАС.

Образуване на делата в РС–Шумен
Анализът на проверените граждански дела сочи, че са образувани при

спазване на ПАС. В голямата си част делата са приключили в установените
процесуални срокове, или при спазване на изискванията на чл. 13 от ГПК за
разумност на срока.

Делата постъпили за разглеждане в РС- Шумен през проверявания
период, общо граждански и наказателни, са 5313 дела за 2020 г. и 5738 дела
за 2021г.

  Отчита се увеличение на делата за 2021 г. с 425 броя. От общия брой на
постъпилите дела през 2020 год. наказателните са 2328 броя, а гражданските



167

– 2985 броя. От общия брой на постъпилите дела през 2021 год.
наказателните са 2311 броя, а гражданските – 3427 броя. Спрямо 2020 год.
има увеличение на постъпилите граждански дела 439 броя.

Разглежданите дела през 2020 г., общо с висящите в началото на периода
са  5985 броя, от които наказателни – 2463 броя и граждански – 3522 броя.
През 2021 г. делата общо са 6337 броя, наказателни – 2450 броя, граждански
– 3887 броя. Видно е, че  през 2021 г. броят на делата е увеличен.

Несвършените граждански дела, образувани преди 01.01.2017 г. са
наблюдавани  от председателя на съда като през 2022 год.  е издадена
нарочна заповед за тяхното приключване в разумен срок. Стремежът в съда е
да няма дела с прекомерна продължителност и неприключени в разумен срок.

През 2020 г. в Районен съд - Шумен, въпреки усложнената епидемична
обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, са
свършени /решени и прекратени/ общо 5328 броя дела, от  които 3004 броя
граждански дела. През 2021 г. в Районен съд - Шумен, отчитайки
продължаващите мерки във връзка с епидемичната обстановка, са свършени
/решени и прекратени/ общо 5766 броя дела, от които 3465 броя граждански
дела. От сравнението е видно, че през 2021 г. са свършени с 438 броя повече
дела.

През 2021 г. общата действителна натовареност на съдиите към делата за
разглеждане според статистическите отчети е 42,36, а към свършените дела е
38,54. Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела по щат към
делата за разглеждане през 2020 г. е 32,61, а през 2021 г. е 32,39, към
свършените дела през 2020 г. е 27,81, през 2021 г. е 29,32

Създадена е много добра организация на работата по образуване на
делата, постъпващи в РС–Шумен. Производствата от 2020 г. и 2021 г.,
разгледани по общия исков ред, са образувани като граждански, съобразно
чл. 80, т. 2, б.”а” от ПАС. Разпределяни са посредством ЦСРД. На 14.08.2020
г. в съда е въведена ЕИСС по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г. /№ ПО-16-
8/16.01.2019 г. на „Информационно обслужване“ АД/, и паралелно е работила
деловодната програма САС“ Съдебно деловодство. Постъпващите по делата
книжа своевременно се обработват, подготвят за доклад и се докладват на
председателя на съда за образуване и разпределение практически веднага, в
деня на постъпване. На исковата молба се поставя печат с вх. номер, дата и
точен час, с подпис на приемащ служител. Спазвано е изискването по чл. 35,
ал. 4 от ПАС за образуване и разпределение на делата в деня на постъпването
или най-късно на следващия ден, след постъпване на книжата в съда и
съобразено с процесуалните срокове, изискващи произнасяне. се образуват и
разпределят по поредност на постъпването им. Датата на образуване е
записана на корицата на делото и съвпада с датата на постъпване на исковата
молба. Задължително по делото се прилага протокол от извършеното
разпределение, подписан от разпределящия, но поставен на гърба на първа
корица, което не е съобразено с изискването на ПАС и е непрактично.
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Повечето производства по проверените, образувани през 2020 г.
граждански дела, разглеждани по общия исков ред, са приключени към
датата на проверката. Проверените дела са образувани и разпределени в деня
на постъпване на ИМ от председателя на съда, с изключение на делата,
образувани и разпределени от заместник председателя. От 03.08.2021 г.,
съгласно заповед № 362/2021 г., делата се разпределят от съдебен помощник,
а заповедните производства се разпределят от съдебните деловодители.
Разпределят се автоматично между всички съдии, с изключение на
отсъстващите по обективни причини и командировани съдии или на дежурен
съдия.

   Натовареността при разпределянето на делата на всички съдии е 100
%, по повечето видове дела, с някои изключения. През 2020 г. съдиите
Валентина Тонева и Ростислава Георгиева разглеждат граждански дела при
50% натовареност. Считано от 01.10.2021 г. натовареността на председателя
съдия Мирослав Марков е 70%, съобразно определените състави и групи
граждански дела. Заместник-председателят и председател на гражданско
отделение съдия Людмила Григорова-Митева е с 90% натовареност.

На дежурен съдия се разпределят постъпилите в съда след края на
съответния работен ден, както и в почивните и празничните дни, книжа, по
които се образуват дела по дежурства. Считано от 01.10.2015 год.
разпределението на делата в РС - Шумен се извършва чрез Централизираната
система за разпределение на делата, разработена от ВСС, в проверявания
период е въведена ЕИСС. Дейността по случайното разпределение на делата
на случаен принцип в РС–Шумен през проверяваните периоди се
регламентира с Вътрешни правилата, последно актуализирани и утвърдени
през 2021 г. и със заповеди на административния ръководител на съда.
Използваният софтуер, извън режима на случаен подбор „автоматично”,
предвижда особени режими за избор на докладчик – по дежурство, на
определен докладчик и с изключване на конкретен докладчик.
Новообразуваните дела се администрират в ЕИСС, паралелно работи САС.

Бързите производства се разпределят в деня на постъпването им, като се
отбелязва точен час на постъпване и незабавно се докладват на определения
съдия-докладчик, делата се разпределят между всички съдии. При постъпване
на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и чл.
417 от ГПК делото се разпределя на случаен принцип между всички съдии в
съответствие с изискванията на Правилника за администрацията в
съдилищата, те се образуват в дела в деня на постъпването им или по
изключение, в единични случаи, най-късно на следващия работен ден.

Отсъстващи магистрати се изключват от разпределение на дела,
посредством ЦСРД и ЕИСС за периода от началото на последния работен ден
преди отсъствието и се включват в списъка за случайно разпределение на
всички  видове дела от първия ден, в който се яви на работа.
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След образуването и разпределението, делата се комплектуват в кратки
срокове от съдебните деловодители и незабавно се докладват на определения
за докладчик съдия. По всички проверени дела, с малки изключения, съдиите
са извършили проверките по редовността на исковата молба и допустимостта
на исковете в кратки срокове – от 1 ден до 4 дни след образуването на делото
и определянето на съдията докладчик, респ. след отстраняване на
констатираните нередовности. Проверката е завършвала или с разпореждане
за оставяне на исковата молба без движение, или с разпореждане по чл. 131
ГПК. Указанията за отстраняване на констатираните нередовности са ясни и
изчерпателни. Проверката установи, че размяната на книжата по част от
делата продължава между два, три и повече месеца. Процесът на привеждане
на исковата молба в съответствие със законовите изисквания по едно дело е
продължил повече, тъй като по искане на ищеца сроковете за изпълнение са
удължавани многократно.  Съдиите докладчици системно прилагат Наредба
№ 14/18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на
съдебната власт до НБД „Население”, като възможност за допълнително
ускоряване на движението на делата. Проблемите с връчването на
съобщенията са свързани най-често с отсъствие от посочения адрес на
страната или от мястото на връчване за дълъг период, поради пребиваване в
чужбина на страна по делото.

Размяната на книжата, от разпореждането по чл. 131 ГПК до
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, по проверените дела варира
от 2 до около 3 месец, с изключения на някои от посочените дела в
обстоятелствената част на акта.

Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в кратки срокове от 3
дни до 1 месец или преди изтичане на едномесечния срок за отговор /при
постъпил по-рано отговор/. Почти всички съдебни актове, приключващи
подготовката на делото за разглеждане в о.с.з., съдържат проект на доклад с
разпределена доказателствената тежест между страните. Констатирано беше
липса на проект на доклад по някои дела. Съдиите са се произнесли по
доказателствените искания и допускането на доказателствата. Първото о.с.з. е
насрочено обикновено в срокове до 1 месец или 2 месеца от датата на
постановеното определение. В първото о.с.з. по делото съдът е извършвал
устен доклад, с изискуемото по чл. 146 ГПК съдържание, като при наличието
на подробен проект на доклад в определението по чл. 140 ГПК, е препращал
към него. Докладът е обявяван за окончателен, най-често без възражения от
страните, или след изменение и допълване.

Продължителността на производствата, считано от постановяване на
определението по чл. 140 ГПК, с което е приключила подготовката за
разглеждане на делото в о.с.з. до обявяване на делото за решаване в
последното о.с.з., в което е приключило разглеждането му, по проверените
дела е между малко повече от 1 месец до над 10 месеца. Общата
продължителност на проверените дела, считано от образуването им до
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обявяването им за решаване е различна, според сложността на делата.
Обичайно делата са разгледани в едно или две о.с.з. Съдебните заседания са
насрочвани през кратки интервали от време – най-често през 1 месец и най-
много 2 месеца по дело, по което е допусната експертиза и са конституирани
допълнително страни.

Протоколите от о.с.з. са изготвени подробно и в съответствие с
разпоредбата на чл. 150, ал. 1 ГПК.

Причините за отлагане на съдебните заседания са най-вече обективни,
свързани освен с наложеното извънредно положение и мерки в тази връзка, и
с назначените експертизи или нередовно призоваване. Като причина за
отлагане на съдебни заседания и за общата продължителност по някои дела
следва да посочим неспазване на сроковете и липса на бързина в работата на
вещите лица по назначените експертизи, както и на поведението на страните,
по чието искане са отлагани няколко поредни заседания, включително за
решаване на спора по взаимно съгласие. Поради това административното
ръководство е предприело мерки със заповед, целяща дисциплиниране на
участниците в производството.

Съдебните решения по част от проверените дела са постановени в
установения процесуален срок по чл. 235, ал. 5 ГПК, или дори по-кратък. От
предоставените справки са констатирани просрочия при постановяване на
съдебни актове при шест от съдиите, като по-значителни са по три дела на
съдия Иванова. От предоставената от РС-Шумен справка за проверявания
период се констатира, че през 2020 г. и 2021 г. в РС-Шумен няма
постановени решения след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК по дела,
образувани преди 2022 г.

Разпорежданията на съдиите относно връчване на съобщения и
призовки, уведомяване на страните и други, са изпълнявани незабавно от
съдебен секретар или съдебен деловодител, по телефон или на следващия ден
или до 3 - 4 дни от процесуалното действие на съда, което е трябвало да бъде
доведено до знанието на страните. Съобщенията с преписи от изготвените
съдебни актове са изпращани незабавно, на следващия ден или най-късно до
3 дни.

Постъпилите въззивни жалби са администрирани своевременно в кратки
срокове, съобразно изискванията на чл. 262 и чл. 263 ГПК, като съдиите са се
произнасяли с актовете си в изключително кратки срокове. По проверените
дела, обжалваните съдебни актове в голямата си част са потвърдени от
въззивната инстанция ОС –Шумен.

 Образуваните по реда на чл.  310  и сл.  ГПК -  Бързо производство
граждански дела общо, разгледани по реда на глава Двадесет и пета от ГПК
за всеки съдия не са значителен брой. Проверените дела, разгледани по реда
на бързото производство – глава Двадесет и пета от ГПК, са обозначени с
жълт етикет с надпис „БП”, съобразно изискването на чл. 82, ал. 5 ПАС
относно делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове.
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 Проверените делата, образувани по искове по чл. 150 СК за изменение
на издръжка и по чл. 344, ал.1 КТ са разпределяни автоматично между всички
съдии, като се изключват отсъстващите по обективни причини. Участието
или натоварването по разпределение за 2020 г. и 2020 г. е по 100% за всички
съдии и за съдия Ростислава Георгиева и Валентина Тонева при 50 %. Делата
са образувани и разпределени в деня на постъпване на исковата молба или на
следващия ден. Поставен е печат с входящ номер и дата на исковата молба.
     Делата, образувани по реда на бързото производство са администрирани
своевременно. Проверката по редовността на исковата молба и
допустимостта на иска от всички съдии е извършвана в деня на постъпване на
исковата молба, респективно в деня на отстраняване на нередовностите по
ИМ. Проверката е приключила с постановяване на разпореждане или
определение /какъвто акт има по някои дела/ по чл. 311, вр. чл. 131 ГПК.
Съобщенията до ответника се изпращат незабавно. Делата се докладват на
съдиите в деня на постъпване на писмения отговор на ответника, или в деня
на изтичане на 1-месечния срок, когато отговор не е постъпил.

   Актове по реда на чл. 312 ГПК се постановяват, някои наименувани
определения по чл. 140 ГПК, най-рано в деня на постъпване, на следващия
ден, но и значително по-късно. По делата, по които са засегнати права и
интереси на малолетни и непълнолетни деца, компетентната Дирекция ”СП”
по настоящия адрес на детето е била уведомена и по делата са представени
социални доклади.

Поради нередовно призоваване на ответник и процедура за назначаване
на особен представител, производството до постановяване на акт по 140 ГПК
по едно дело е продължило около 5 месеца.
       Съдебните актове съдържат подробен писмен доклад по делото. Съдът
се произнася по направените доказателствени искания и винаги приканва
страните към спогодба. Първото о.с.з. по делото се насрочва в триседмичен
срок, с малки изключения, при спазване изискването на чл. 312, ал. 1, т. 1
ГПК. При отлагане на с.з., съдиите определят дата също в рамките на
триседмичния срок, по-скоро или най-късно до един месец. Проверените дела
са разгледани и приключени в рамките на едно, най-много две о.с.з. Причини
за отлагане на с.з., установени в две от проверените дела са необходимостта
да се съберат допуснати доказателства или да се постигне спогодба. Всички
съдии в последното о.с.з., в което е приключило разглеждането на делото,
посочват точна дата, на която ще обявят решението си, съгласно нормата на
чл. 315, ал. 1 ГПК. Съдебните решения по дела са обявени в срока по чл. 316
ГПК – двуседмичен срок след заседанието, на което е приключило делото, с
констатираното изключение. В заключение може да се отбележи, че съдиите
организират дейността си по подготовката и разглеждането на гражданските
дела – бързи производства в кратки срокове, като се стремят да спазват
сроковете по чл. 311, чл. 312, ал. 1, т. 1 и чл. 316 ГПК, с  посочените
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изключения, като констатираните пропуски, макар минимални, следва да
бъдат съобразени.

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДетето и ЗЗДН,  с
малки изключения, не бе констатирано забавяне на съдебното производство.
Тази практика и усилията на съдиите са похвални и следва да продължат.

Проверката на делата по ЗЗДетето в РС - Шумен установи, че този вид
граждански дела се образуват незабавно след постъпването на молбите от
Д”СП”–Шумен или друг орган  в съда и се разпределят автоматично на съдия
докладчик или по дежурство от зам. председателя на съда, а през 2021 г. от
съдебен помощник, съгласно изрична заповед. Делата са обозначени с жълт
етикет. Актът за образуване е под формата на печат, който съдържа: номер на
делото, дата и година на образуване, подпис на образуващия съдия. На всяка
молба за настаняване е поставен печат на съда с входящ №, дата на
постъпване и точен час. Делата са обозначени със жълт етикет.
         По всички проверени дела е спазена разпоредбата на чл. 28, ал. 1
ЗЗДетето, съгласно която исканията за настаняване на дете в семейство на
роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана институция
са подсъдни на районния съд по настоящ адрес на детето. По всички дела е
представен социален доклад.
        Съдиите са насрочвали о.с.з. в кратки срокове от деня на постъпване на
исканията, с нарочно разпореждане или определение с проект на доклад.
Делата са насрочвани в срок от 15 дни до 1 месец, но в някои случаи са
насрочени в по-дълъг период. Предвид това, изискването на чл. 28, ал. 3 от
ЗЗДетето за незабавно разглеждане на искането в открито заседание, с оглед
необходимостта от призоваване и уведомяване на участниците в
производството, както и на действията по образуване, разпределение,
докладване и подготовка на делото за разглеждане в о.с.з., въпреки че не се
извършва размяна на книжа, практически не са изпълнявани. Създадена е
организация в съда за своевременни действия от служителите в
деловодството, като указанията на съдиите са изпълнявани незабавно.
Повечето дела са приключени в едно о.с.з, в срок от 1 месец от подаване на
заявлението, освен когато са проведени повече от едно заседания.  По част от
делата, разгледани в открито съдебно заседание с призоваване на молителя,
заинтересованите лица и при довеждане на децата, навършили 10 годишна
възраст, съдът е изслушвал детето при спазване на законовите изисквания.
Решенията по повече от делата са постановявани в кратки срокове, като
стремежът е да бъде спазена разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето, за
произнасяне с решение в едномесечен срок, като съдиите са обявявали дата,
на която ще се произнесат. Въззивните жалби са администрирани в срок и
изпращани на въззивния съд.

Делата по ЗЗДН са образувани в деня на постъпване на молбата в съда,
разпределяни са автоматично между всички съдии с изключване на
отсъстващите съдии по обективни причини, или на дежурен съдия, и веднага
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са администрирани. Дела по ЗЗДН са разглеждани и по време на съдебната
ваканция и по време на наложените мерки относно пандемичната обстановка.
В кориците на делата, на гърба на първа корица е приложен протокол за
избор на съдия докладчик. Делата са обозначени с жълт етикет. Съдията-
докладчик незабавно, в деня на постъпване на книжата и образуване на
делото, или в деня на отстраняване на констатираните недостатъци, се
произнася по искането по чл. 18 ЗЗДН за незабавна защита, т.е. в рамките на
изискуемия 24-часов срок по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН.

Спазван е едномесечният срок за насрочване на открито съдебно
заседание съгласно чл. 18, ал. 4 от ЗЗДН, като по някои дела о.с.з. е
насрочвано в по-кратък срок, от три седмици до 1 месец от постъпване на
книжата в съда, като съдиите съобразяват разпоредбата на чл. 12, ал 1 ЗЗДН.
Когато 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
съответната молба или от отстраняване на нередовностите по нея. В тези
случаи, на основание чл. 18, ал. 2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е
връчвана на страните и е изпращана служебно до РПУ. На ответника се
съобщава задължението за представяне на доказателства и му се определя
срок за това, най-късно до насроченото о.с.з. Повечето дела са приключени
максимално бързо в едно о.с.з. При отлагане на о.с.з., най-често за събиране
на доказателства и изслушване на СТЕ, следващото е насрочвано също в
кратки срокове и по изключение, но съобразно процесуалните правила - до 1
месец. През 2020 г. съдебните заседания са отлагани, съобразно действащите
заповеди във връзка с епидемичната обстановка и наложените мерки, след
което са насрочвани в рамките на 1 до 2 месеца.

По повечето проверени дела съдиите са се произнасяли с решение в
открито заседание ведно с мотивите, съобразно изискването на чл. 15 ЗЗДН, с
изключение на констатираното при един съдия /съдия Жанет Христова/.
Същото е установено и от проверка на ОС - Шумен. Предвид това следва да
се препоръча съдиите да спазват точно разпоредбата на чл. 15 ЗЗДН, като
решението ведно с мотивите се обявява в о.с.з. и се отразява в протокола от
заседанието. При уважаване на молбата по чл. 8 ЗЗДН е издавана заповед.
Съдът е налагал предвидените в ЗЗДН мерки, най-често по чл. 5, ал. 1, т. 1
ЗЗДН и е налагал глоба по чл. 5, ал. 4 ЗЗДН. Съобщенията са изпращани
незабавно. При постъпване на въззивна жалба, същата е администрирана
своевременно и изпращана на ОС - Шумен. По проверените дела
обжалваните решения са потвърдени от въззивния съд.
          Констатираното от  проверените дела по ЗЗДН води до извод, че в РС-
Шумен е създадена много добра организация за разглеждане и решаване в
кратки срокове на разглежданите по този ред дела.
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Анализът на проверените спрените и спирани производства сочи, че
общо са администрирани ритмично. От предоставените справки от РС-
Шумен е видно, че през 2020 г. са спирани общо 74 бр. дела, от които  по 37
дела основанието за спиране е по чл. 229, ал. 1, т. 1; 6 броя по чл. 229, ал. 1, т.
2 ГПК, 30 броя по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и  1 брой по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК.
През 2021 г.  са спирани общо  15 бр. дела, от които на основание чл. 229, ал.
1, т. 1 ГПК са 11 броя, две дела са спрени по други причини и две чл. 229, ал.
1, т. 4 ГПК. Към датата на проверката са спрени гражданските производства
по 10 гр. дела. Едно от тях е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК,
останалите 7 са спрени на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК, 2 са спрени по
други причини.

От проверените общо 7 граждански дела се констатира, че съдиите са
мотивирали основанието за спиране и са го посочвали изрично, предвид
различните правни последици. Спрените дела се проверяват, съгласно
заповед на председателя на съда, от съдебните служители. Съдебните
служители извършват справки, съобразно дадени указания от съдията-
докладчик, на когото ги докладват своевременно и съобразно тези указания.
Съдиите са се произнасяли своевременно и в кратък срок с определението си
за възобновяване на производството и насрочване на делото за разглеждане в
о.с.з. По всички проверени дела, спрени и спирани по  чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК
до приключване с влязъл в сила съдебен акт по преюдициалното дело,
проверките са извършвани всеки месец, както е предвидено в чл. 38, т.10 от
ПАС, с оглед информация дали са отпаднали пречките за движението им. Със
Заповед РД-13 № 29 от 01.01.2021 г. на служителите от съдебно деловодство
е наредено да проверяват ненасрочените дела ежемесечно и да докладват на
председателя на съда, а на всеки шест месеца да проверяват спрените дела и
да ги докладват на съдията-докладчик за преценка за възобновяване или
издаване на ИЛ.

При делата с отменен ход по същество се установи, че причините за
това процесуално действие имат по-често субективен, отколкото обективен
характер, дължащ се основно на пропуски на съда, включително недобро
изясняване от фактическа страна на делото, но поради малкия брой
определения в този смисъл, може да се направи извод, че съдиите като цяло
са извършвали нужната предварителна подготовка по делата си с
необходимата пълнота и задълбоченост и това процесуално действие не е
ставало честа причина за удължаване на сроковете за разглеждане на делата.
Още повече, че определението за отмяна на хода по същество е
постановявано в предвидения срок за произнасяне и следващото о.с.з. е
насрочвано в кратки срокове. Въпреки това, предвид констатираните
пропуски, е препоръчително на Общото събрание съдиите да обсъдят
констатираното от проверката, с оглед извършване на задълбочена
предварителна подготовка на делата и подобряване работата на съда.
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Производствата по чл. 390 от ГПК за обезпечение на бъдещ иск са
образувани съобразно чл. 80, ал.1, т . 2 б „б“ ПАС. Наличните проверени дела
са образувани в деня на постъпване на молбата и са разпределяни незабавно
на докладчик автоматично. Спазени са изискванията за родова и местна
подсъдност по глава тридесет и четвърта от ГПК. Съдебните състави са се
произнасяли в съответствие с чл. 395, ал.2 от ГПК – в деня на постъпване на
молбата в закрито заседание, като са изследвали кумулативно предпоставките
по чл. 390 ГПК, с определение, с което е допуснато обезпечението на бъдещ
иск и е определян едномесечен срок на молителя за предявяване на иска, но
не винаги считано от постановяване на определението и не всички съдии са
определяли начален момент, съгласно ТР№ 6/14.03.2014 г.  по т. д. № 6 от
2013 г. на ОСГТК на ВКС. Констатира се нееднаква практика при определяне
на началния момент, от който тече определеният от съда срок за предявяване
на обезпечения иск. Повечето от съдиите указват на молителя, че при
неизпълнение на това задължение, обезпечението ще бъде отменено, но по
някои дела се установи пропуск на съда да даде указания. По проверените
дела, когато е определил парична гаранция, съдът е обвързал издаването на
обезпечителна заповед с внасяне на парична гаранция. Обезпечителната
заповед е издадена след внасяне на парична гаранция. При непредставяне от
молителя доказателства за предявените искове в указания едномесечен срок,
с оглед разпоредбата на чл. 390, ал. 3 ГПК, съдът служебно е отменил
допуснатото обезпечение и е прекратил производството.

При постъпила молба от молителя с искане за отмяна на обезпечението,
както и за възстановяване на паричната гаранция, съдът с определение от
същата дата е отменил на основание чл. 402, ал. 2 ГПК допуснатото
обезпечение и е прекратил производството по делото.

Предвид констатираните пропуски при определяне на срок за
предявяване на иска и други пропуски, е нужно на Общото събрание съдиите
да обсъдят констатираното от проверката, с оглед подобряване работата на
съда и уеднаквяване на практиката.

Проверката на частните граждански дела, образувани по реда на
заповедното производство, установи, че съдът се е произнасял по делата
своевременно, в законовия срок, в повечето случаи в деня на подаване на
заявлението и разпределение на делото. Не бяха констатирани нарушения,
грешки и значителни пропуски в производствата по издаване на заповед за
изпълнение и изпълнителни листове. При разпределението на случаен
принцип на проверените дела - заповедни  производства, натовареността на
всички съдии е 100%, като делата са разглеждани от всички съдии в съда,
включително наказателни.

Проверените производства по чл. 410 от ГПК са образувани в деня на
постъпване на заявлението и незабавно са разпределяни на докладчик. По
всички производства е спазена местната подсъдност по чл. 411, ал.1 от ГПК,
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като  в тридневния срок е извършвана служебно проверка  и справка в НБНД.
Поставен е печат за извършената справка.

По всички дела съдиите са се произнасяли по заявленията по чл. 410 от
ГПК в срока по чл. 411, ал.2 от ГПК и са издавали заповед за изпълнение на
парично задължение, като се отчита траен стремеж това да става в много по-
кратък от предвидения в закона срок – в деня на определянето им за
докладчици, респ. отстраняване на нередовностите. След издаването на ЗИ на
длъжника е връчван препис от заповедта, съгласно чл. 411, ал.3 от ГПК. При
наличие на условия за издаване на изпълнителен лист, съдиите са
констатирали това и са постановявали изрично разпореждане за неговото
издаване, като по някои дела са посочвали съдържанието на изпълнителния
лист. Съдът е изпращал съобщение на заявителя за разпореждането. ИЛ е
издаван най-често в деня на разпореждането. По всички дела са правени
отбелязвания за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаван
съгласно чл. 416, пр. 2-ро от ГПК.

При постъпило възражение от длъжника по чл. 414 ГПК, съдът се е
произнесъл в кратки срокове от постъпването на становището  с
разпореждане съгласно разпоредбата на чл. 415 ГПК.

В случай когато по делото не са постъпили доказателства за
предявяване на установителния иск, с разпореждане съдията е обезсилил
заповед за изпълнение и е прекратил производството по делото.

Производствата по заявления чл. 417 от ГПК също са образувани в деня
на постъпване на заявлението и незабавно са разпределяни на докладчик. По
проверените дела през 2020 г. и 2021 г. съдиите са се произнасяли в
предвидения в закона срок, включително в по-кратки от предвидения – в деня
или на следващия ден след разпределението на делото, респ. отстраняване на
нередовностите. Съдиите са се произнасяли в деня или на следващия ден от
извършване на справката в НБДН за постоянния и настоящ адрес на
длъжника, което в повечето случаи е правено в деня на разпределение на
делото. В съответствие с чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК, по всички проверени
дела е правено отбелязване върху заповедта за изпълнение и върху
документа, послужил като основание за издадения изпълнителен лист, с
малките изключения, установени при проверката, вероятно дължащи се на
технически пропуск. Всички постановени актове са съобразени с
изискванията на закона относно форма и съдържание. Констатирана е много
добра практика по отношение на показател бързина на производството, която
трябва да бъде отбелязана и да продължи.

През проверявания период броят на постановените отводи по
граждански дела на съдиите в РС–Шумен не е значителен. Съдиите са се
отвеждали по делата най-често на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК –
поради съществуване на обстоятелства, които пораждат основателно
съмнение в безпристрастието на съдията, като причина в тези случаи е
посочена близки отношения със страна по делото, процесуален представител
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и др. Определенията на съдиите са мотивирани, не се установяват
злоупотреби с института на отвода. В съда се води Регистър на отводите.

Отложените цели съдебни заседания по причини на съда са единични
случаи, с изключение на 2020 г. и началото на 2021 г., предвид обявеното
извънредно положение и мерките, свързани с пандемичната обстановка, със
заповеди на административния ръководител на съда са отменени насрочени
съдебни заседания в посочените в заповедите периоди. Съдиите са
насрочвали отложените съдебни заседания при първа възможност и в кратки
срокове. Видно от представената информация от ръководството на съда,
причините за отсрочване на цели съдебни заседания, освен поради
противоепидемичните мерки, са основно поради отсъствие на съдията
докладчик поради временна неработоспособност, командироване и по
изключение поради отпуск или ангажимент на съдията. Не се констатират
значителни забави, които да са дали отражение на общата продължителност
на производството по делата. Отложените дела са били насрочвани в рамките
на до 1 месец.

Приключване на делата в срок:

Повечето от проверените дела в РС–Шумен са приключвали в разумни
срокове, а по някои описани по-горе видове дела – съдебните актове са
постановявани и предсрочно. Не е голям броят на останалите граждански дела,
чиито производства са протекли след изтичане на една година от образуването
им. Към 01.01.2020 г. в Районен съд –Шумен са останали несвършени общо 34
броя  граждански дела с по-продължителен срок на разглеждане над една
година. Повечето дела са  образувани през 2019 г., малък брой от делата – 4
броя, включително едно с по-значителна продължителност от 2011 г., са
делбени производства, които се отличават с известна правна сложност.
Повечето от горните дела, към датата на изготвяне на настоящия акт са
насрочени или решени.

В Районен съд–Шумен са предприети мерки и е създадена организация
за контрол по движението и приключването на делата в разумен срок. През
проверявания период са положени усилия от съдиите и броят на делата,
образувани преди 2020 год. е намален, като повечето са решени. Стремежът
на съдиите е да се намали броят на  неприключилите дела в края на годината.
Със заповед на заместник административния ръководител РД-13№ 25 от
06.01.2022 г. е разпоредено всички деловодители да извършат проверка за
неприключили дела, образувани преди 2017 г., с цел магистратите да
приключат делата в разумен срок. Резултатът от положените усилия е виден,
като такива дела към момента не са налични, освен гр. дело № 4359 / 2011
год. Стремежът е да няма дела, чието разглеждане е с прекомерна
продължителност.
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Към 16.05.2022г. /датата на започване на проверката по делата в РС-
Шумен/ е извършена справка относно просрочени, непостановени съдебни
решения по дела, образувани преди 01.01.2022г. - дела без обявен съдебен
акт, от която се установи, че за проверявания период няма такива дела.

В отчетните доклади на съда е посочено, че през 2020 г. и 2021 г. 88%
от гражданските дела са приключени в тримесечен срок. Това се дължи на
вида на постъпилите граждански дела, както и на спазване на сроковете за
разглеждането им. Високият процент дела, приключили в 3-месечен срок от
образуването е критерии за висока ефективност в съдебното производство по
отношение на разгледани и свършени граждански и наказателни дела в
кратки срокове.

Анализът на срочността на приключване на делата показва, че броят на
делата, които са приключили в препоръчителния тримесечен срок, е
значително по – висок от броя на делата, приключили в срок над три и повече
месеци. Въпреки това, съдиите трябва да се стремят към подобряване
срочността на приключването, както на съдебните производства, така и на
изписване на съдебните актове.

Проверката на спрените дела констатира, че към датата на проверката
са спрени производствата по 10 граждански дела. Едно от тях е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, 7 са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 1
ГПК и останалите 2 са спрени по други причини. Повечето от проверените
спирани делата, по които производството е възобновено, са прекратени или
решени в рамките на няколко месеца до една година. По всички дела се
извършват проверки, съгласно ПАС, като стремежът е делата да се решават в
кратък срок.

Някои производствата по проверените граждански дела са продължили
сравнително по-дълго поради обективни причини - специфичният характер
на делата; оставяне на производствата без движение; конституиране на
страни и извършване на допълнителни действия по администриране;
установяване на адреси на ответници, част от които живеят в чужбина;
връчване на книжата по реда на чл. 47 от ГПК; извършване на процедури по
назначаване на особен представител; назначаване на съдебни експертизи,
отлагане на делата за събиране на доказателства. Принципно не бе
установено съдът да е предприемал често дисциплиниращи мерки по
отношение на участници в процеса, напр. с оглед недопускане поредно
отлагане на съдебни заседания поради неизготвено заключение по допусната
съдебна експертиза и неявяване на вещото лице, като за целта е издадена
нарочна заповед.

Проверката констатира, че през 2020 г. и 2021 г. в РС - Шумен има дела,
по които съдебните актове са постановени извън законово установените
срокове. Принципно съдиите се стремят да спазват предвидените в чл. 235,
ал. 5 и чл. 316, вр. чл. 317 от ГПК срокове за изготвяне на съдебните актове
по делата. Единични просрочия по делата са допуснати от шест съдии през
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проверявания период, като по-значителна продължителност се констатира по
три дела на един съдия-докладчик. Председателят на съда със заповеди е
предприел административни мерки за недопускане на  просрочия. Съдиите в
РС - Шумен, въпреки постигнатите общо много добри резултати при под
средна натовареност, трябва да продължат усилията за подобряване на
срочността при постановяване на решенията си. По тази причина ще бъде
направена препоръка административният ръководител на съда да продължи
активно контрола по изписването на делата в срок.

  Видно от предоставените справки и направената проверка относно
приключване на гражданските дела, срочността на постановяване на
актовете, както и извършените проверки по реда на инстанционния контрол
се констатира тенденция за намаляване на обжалваните актове, както и, че
броят на отменените актове не е значителен. През 2020 г. са обжалвани 220
решения, спрямо 173 обжалвани през 2021 г. По-значителната част от
обжалваните актове  за двете години са потвърдени от горната инстанция,
като през 2020 г. от върналите се 134 бр. решения и 52 бр. определения, са
потвърдени изцяло 79  решения и 28 определения, а през 2021 г. от 107
върнали се с резултат от обжалването решения и 40 определения, изцяло
потвърдени от въззивния контрол  са 67 бр. решения и 22 бр. определения.
През 2020 г. изцяло са отменени 22 акта, а през 2021 г. те са 17 броя. Тази
тенденция за намаляване на отменените актове, на фона на общия обем
постъпили дела в съда, показва високо качество на работа на съдиите.

От направения анализ може да се направи общ извод за положени
сериозни усилия от съдиите и административния ръководител на съда, както
и от служителите, в резултат на което в РС - Шумен е създадена много добра
организация на административната дейност и на дейността по образуване,
разпределение, движение и приключване на гражданските дела в
установените процесуални срокове, с изключение на констатираните
пропуски.

Дадените по-долу препоръки, съобразно правомощията на ИВСС по чл.
58 от ЗСВ, целят да се да се постигне още по-голяма прецизност и качество в
правораздавателната дейност в съда, като се поправят допуснатите пропуски
и се избегне повторяемост.

Въз основа на направените констатации и изводи и на основание
чл.58, ал.2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава ПРЕПОРЪКИ:

1. Председателят на РС – Шумен в изпълнение на правомощията си
по чл. 80, ал. 1, т.2 ЗСВ да продължи да упражнява контрол върху
дейността на съдиите и съдебните служители, върху срочността на
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постановените решения на съдиите от РС–Шумен, с цел недопускане на
несвоевременно произнасяне на актовете, предвид чл. 235, ал. 5 ГПК и
чл. 316, вр. чл. 317 от ГПК, както и да следи стриктно за изпълнението на
издадените в тази връзка заповеди;

2. Съдиите от РС–Шумен да спазват законово-предвидените срокове
по движението на гражданските дела и да постановяват съдебните
актове в сроковете по чл. 235, ал. 5 ГПК;

3. Съдиите от РС–Шумен да извършват задълбочено проучване на
делата преди обявяване на устните състезания за приключени и даване
на ход по същество, с цел недопускане на необосновано удължаване на
производството;

4. Съдиите от РС–Шумен по дела по глава Двадесет и пета, чл. 310 от
ГПК „Бързо производство” да анализират и съобразят със законовите
изисквания, вида и съдържанието на съдебния акт по чл. 311 и чл. 312
ГПК, спазването на чл. 315, ал. 2 ГПК и сроковете по чл. 28 ЗЗДетето,
както и да обявяват в съдебно заседание решенията ведно с мотивите,
съгласно чл. 15, ал. 1 ЗЗДН;

5. Съдиите от РС–Шумен да прецизират съдържанието на
диспозитивите на определенията, с които уважават молбите за допускане
на обезпечение на бъдещия иск в производството по чл. 390 ГПК,
относно констатациите, свързани с определяне на началния момент на
срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во ГПК;

6. Председателят на РС – Шумен да упражни правомощието си по чл.
86, ал. 1, т.3 от Закона за съдебната власт и свика Общо събрание на
съдиите, на което да запознае проверяваните съдии и съдебните
служители с констатациите, да се анализират изводите и да се обсъди
предприемането на мерки за изпълнение на препоръките по настоящия
Акт.

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт определям
двумесечен срок, считано 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 основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ на
председателя на РС - Шумен, който в едноседмичен срок от получаването му
да запознае с него съдиите и съдебните служители. Председателят РС–
Шумен да уведоми главния инспектор на ИВСС за изпълнението на това
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