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ОБЩИ ЧАСТИ

Настоящата комплексна планова проверка в Районен съд – Елин
Пелин се извърши на основание чл. 58 от Закона за съдебната власт,
съгласно приетата годишна програма за провеждане на планови проверки
от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите
и следствените отдели в окръжните прокуратури за 2022г. и Заповед №
ПП-22-3/05.04.2022г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет. Проверката се осъществи в периода от 12.04.2022г. до
14.04.2022г. от инспектор Игнат Георгиев и експертите Атанас Попов и
Кирил Генов.

Проверяван период

Проверката обхваща периода от 01.01.2020г. до 31.12.2021г.

Обхват на проверката

Проверката включва цялостната дейност на Районен съд – Елин
Пелин, а именно: организация на административната дейност на съда;
организация по образуването и движението на делата, както и
приключването им в установените срокове.

Цел на проверката

Проверката има за цел да установи и документира действителното
състояние на дейността на Районен съд – Елин Пелин за определения
период, с оглед предприемане на съответните законови мерки.

Предмет на проверката

Проверка на гражданските дела, разгледани от Районен съд – Елин
Пелин.

Задача на проверката

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

Метод на извършване на проверката

Непосредствена проверка на деловодните книги, делата и всички
относими към проверката документи; анализ на проверената
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документация; случайно подбрани дела и събеседване с административния
ръководител и съответно със съдиите.

Проверката констатира следното:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Административно ръководство

Административното ръководство на Районен съд - Елин Пелин през
проверявания период е осъществявано от съдия Росица Тодорова-
Газибарова.

Съдия Тодорова е избрана за административен ръководител на съда с
решение на ВСС по протокол № 47/28.11.2013г. С решение на СК на ВСС
по протокол № 39/07.12.2018г. съдия Тодорова отново е избрана за
административен ръководител на РС Елин Пелин за втори мандат.

Щатна осигуреност.

В Районен съд Елин Пелин са разкрити 3 щатни бройки за съдия, в
т.ч. 1 щ. бр. за длъжността „административен ръководител – председател“,
и 2 щ. бр. за длъжността “съдия“. През 2020г. и 2021г. Всички щатни
бройки са заети.

През 2020г. и 2021г. са правораздавали 3-ма съдии, които са
обособени в 3 еднолични съдебни състава, както следва:

Съдия Росица Тодорова
Съдия Борислав Чернев,
Съдия Петко Георгиев,
Със съответни заповеди на административния ръководител на съда, е

утвърдена щатната численост за съдебната администрацията в Районен съд
Елин Пелин, която е 14 бройки, от които: 1 (една) щ. бр. за длъжността
„административен секретар“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „главен
счетоводител“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „касиер“, 3 (три)  щ.  бр.  за
длъжността „съдебен секретар“, 5 (пет) щ. бр. за длъжността „съдебен
деловодител”, 1 (една) щ. бр. за длъжността „съдебен архивар”, 1 (една) щ.
бр. за длъжността „призовкар”, 1 (една) щ. бр. за длъжността „работник
поддръжка сграден фонд, той и огняр и чистач”. Всички щатни бройки са
заети.

Материална база. Условия на труд.

Районен съд Елин Пелин се помещава в сграда, построена в
самостоятелен парцел за целите на съдебната дейност през 1995 г. и е на
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два етажа. Има две съдебни зали, които при създадената организация на
работа са достатъчни за нормалното осъществяване на работния процес.

Поради архитектурното решение на сградата, строена през 1995 год.
за значително по-малък брой магистрати и съдебни служители не
позволява да се обособят отделни помещения за службите Гражданско и
Наказателно деловодство, архивно помещение за съхраняването на делата,
адвокатска стая, които да са съобразени с нормативно установените
изисквания в тази насока и съвременните тенденции в администрирането и
правораздаването. Въпреки това, наличният брой помещения и съдебни
зали през изтеклия период задоволяват нуждите на съда, включително и на
службите, които се помещават в него.

Това предполага качествено обслужване на гражданите и страните по
делата и е предпоставка за бързо и ефикасно правораздаване, съобразено
вече и със съществуващата европейска практика.

Техническа обезпеченост.

РС-Елин Пелин е снабден с необходимата техника и софтуерни
продукти в кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са
оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и
работят в мрежа. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и
софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. Съдът
разполага с - 18 броя компютърни конфигурации; 3 броя сървъри; 14 броя
принтери; 6 броя скенери; и 4 броя многофункционални устройства.

Информационно обслужване и информационни технологии

В Районен съд Елин Пелин се ползват следните програмни продукти:
− САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване”

АД клон Варна.
− Национална информационна система „Бюра съдимост”,  с

автоматична комуникационна свързаност с централното Бюро съдимост в
Министерство на правосъдието.

− „Поликонт” – програма за работни заплати.
− Правно информационна система „Апис” на “АПИС Европа” АД.
− „Конто” на „ДиУеър” ЕООД - онлайн програмен продукт,

предназначен за автоматизиране на счетоводните процеси.
− „ЕИСС” на „Информационно обслужване” АД.
− От 01.10.2015г. е внедрена централизирана „Система за

случайно разпределение на дела“ разработена от „Смарт Системс 2010“
ЕООД.
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− В Районен съд Елин Пелин има осигурен директен достъп с
електронен подпис до Национална база данни „Население” съгласно
Наредба №14/18.11.2009г.

Всички програмни продукти се актуализират своевременно
Към момента на проверката в РС Елин Пелин функционира интернет

страница на съда, която се е актуализирала ежедневно с информация за
насрочените заседания, постановените съдебни актове, част от вътрешните
правила, банкови сметки, организация на работа в съда и др.

Използваните информационни продукти и технологии в Районен съд
Елин Пелин през проверявания период позволяват бързи и лесни справки
по делата, с което се осигурява откритост, достоверност и пълнота на
информацията, съобразно ПАС. Внедрените счетоводни продукти
улесняват ръководната дейност и вземането на управленски решения от
страна на административното ръководство.

Разпределение на делата на принципа на случайния подбор

От 01.10.2015г. до месец май 2021г., гражданските и наказателните
дела в РС Елин Пелин се разпределят при спазване на принципа по чл. 9 от
ЗСВ за случаен подбор на съдия-докладчик, чрез внедрената от ВСС
„Централизирана система за разпределение на делата”. След месец май
2021г. делата се разпределят чрез ЕИСС. Със заповед на административния
ръководител на РС Елин Пелин от 2015г. са одобрени и действат „Правила
за разпределение на делата” в Районен съд Елин Пелин. Същите са
публикувани и на официалния интернет сайт на съда, като последната им
актуализация е от 01.10.2017г. Съгласно Правилата, постъпилите в
регистратурата на съда, книжа се предават ежедневно за образуване и
разпределение на председателя, а в негово отсъствие на определен с
изрична заповед съдия. Разпределението на делата се извършва ежедневно,
съобразно тяхната поредност на постъпване. След разпределението, делата
се докладват незабавно на определените съдии-докладчици. Правилата
уреждат случаите на изключване на съдия от случайния подбор, на
преразпределяне на делата при направен отвод, както и действията, които
се предприемат при отсъствие на съдия докладчик по насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание дело. Уредени са и
специфичните случаи на разпределение с изключване на определен съдия
или съдии, както и изключенията от принципа на случайно разпределение
на делата. Извършеното разпределение се протоколира на хартиен носител,
подписан от разпределящия, който се прилага по делата. Съгласно
Правилата, делата подлежащи на разглеждане в съкратени процесуални
срокове се докладват незабавно за образуване и се разпределят на случаен
принцип между всички съдии.
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Дежурства

В Районен съд Елин Пелин, делата които се разглеждат по дежурство
са:

 - наказателни и частни наказателни дела – по искания за вземане
на мерки за неотклонение по чл. 64 и чл. 65 от НК; разрешения и
одобрения за претърсване и изземване; разпити по чл. 222 и чл. 223 от
НПК; молби за разкриване на банкова и търговска тайна.

- граждански дела – молби по ЗЗДН; откази по наследство и
разрешения по СК, при които законът предвижда разглеждане на делото и
постановяване на съдебен акт в деня на постъпването му; назначаване на
особени представители за сключване на правни сделки; и искания за
разкриване на банкова тайна.

- административно - наказателни дела - за дребно хулиганство по
Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ).

Дежурствата на съдиите в РС Елин Пелин се определят с график на
дежурствата утвърден от председателя на съда.

Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата.
По данни от справките за дейността на съдиите, в Районен съд Елин

Пелин за 2020г. са разгледани 1165 граждански, частни граждански, и
административни дела, от които постъпили през годината са 1012 дела и са
останали за разглеждане от предходен период 153 дела. Приключени са
984 дела или 84 на сто от делата. Средната натовареност на съдия в РС
Елин Пелин е около 388 дела на година или 32 дела на месец. Висящността
на съда е увеличена от 153 дела в началото на периода, на 181 дела в края
на периода, или със 28 дела. Продължителността на производствата в РС
Елин Пелин, при 75% от делата е била до 3 месеца.

По данни от справките за дейността на съдиите, в Районен съд Елин
Пелин за 2021г. са разгледани 1438 граждански, частни граждански, и
административни дела, от които постъпили през годината 1257 дела и
останали несвършени от предходен период 181 дела. Приключени са 1230
дела или 86 на сто от делата. Средната натовареност на съдия в РС Елин
Пелин през 2021г. е била около 479 дела на година или около 40 дела на
месец. Висящността на съда е увеличена от 181 дела в началото на
периода, на 208 дела в края на периода, или с 27 дела. Продължителността
на производствата в РС Елин Пелин, при 79% от делата е била до 3
месеца.
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Процентна натовареност на съдиите и уплътненост на съдебните
заседания
Процента на натовареност на съдиите от РС-Елин Пелин е

определена на 100 % за всички съдии в съда, включително Председателя.
Към момента на проверката така определената процентна натовареност е
запазена.

Така съдия Росица Тодорова разглежда граждански и наказателни
дела, с натоварване 100%;

съдия Борислав Чернев разглежда граждански и наказателни дела,
с натоварване 100%;

съдия Петко Георгиев разглежда граждански и наказателни дела, с
натоварване 100%;

Съдиите в РС Елин Пелин заседават по утвърден от председателя на
съда график.

Натовареност на съдиите по граждански и наказателни дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период съдия Росица Тодорова е разгледала 1199
граждански и наказателни дела. Средно месечно съдия Тодорова е
разглеждала по около 50 дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период съдия Борислав Чернев е разгледал 1247 граждански
и наказателни дела. Средно месечно съдия Чернев е разглеждал по около
52 дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период съдия Петко Георгиев е разгледал 1155 граждански и
наказателни дела. Средно месечно съдия Чернев е разглеждал по около 48
дела.

Деловодни книги и регистри - водене и състояние

В съда се водят по години следните книги и регистри:
1. Азбучни указатели по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
2. Описни книги по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
3. Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни

книжа;
4. Книги за закрити и разпоредителни заседания по образуваните

наказателни, граждански и изпълнителни дела;
5. Регистър на изпълнителните листове;
6. Регистър на отводите и самоотводите ;
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7. Входящ дневник;
8. Изходящ регистър;
9. Разносни книги по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
10. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
11. Книги за открити заседания по образуваните наказателни,

граждански и изпълнителни дела;
12. Регистър на съдебните решения по чл.235 ал.5 ГПК и Регистър

на определенията, приключващи делата;
13. Архивна книга - води се на хартиен и електронен носител от

съдебния архивар;
14. Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди

и определения по глава XXV от НПК;
15. Книга за веществените доказателства;
16. Книга за приемане и отказ от наследство;
Книгите и регистрите се водят акуратно и последователно, без

изтривания, заличавания и довписвания. Графите се попълват съгласно
изискванията на ПАС.

В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до
информация по образуването и движението на делата. Редовно водените
книги и регистри, и вписването на съдопроизводствените действия в
електронната деловодна система, осигуряват откритост, достоверност и
пълнота на информацията съхранявана в съда, съобразно разпоредбата на
77, ал. 1 от Правилник за администрацията в съдилищата.

Организация на работата в Районен съд Елин Пелин

1. Нормативни актове публикувани на сайта на Районен съд Елин
Пелин.

Със заповеди на административния ръководител са одобрени и
действат Правила за случайно разпределение на дела в Районен съд Елин
Пелин публикувани на електронната страница на съда, Правила за
публикуване на съдебните актове в интернет, Правила за изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по чл.42, ал.4 и сл.
от ГПК, Правила за определяне и изплащане на разходите за
командироване на свидетели, Вътрешни правила за заместване, Политика
за поверителност и защита на личните данни, и Правила за предоставяне на
достъп да обществена информация. Публикуването на посочените правила
на сайта на съда позволяват информираност на гражданите за работата на
съда и спомагат за достъпа им до правосъдие.

2. Насрочване на делата и организация работата на деловодството,
съдебните секретари и връчителите.
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Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на РС Елин Пелин и на графика на всеки конкретен съдия.

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в
срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или най-
късно на следващия работен ден. Съдебните секретари изготвят и предават
в срок протоколите от съдебните заседания. Призовки и съобщения до
страните се изпращат в срок до три дни след произнасянето на съда.

Със заповед на Административния ръководител на съда е регулирана
дейността по прилагане на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”. Утвърден е редът за извършване на справки и е
определен служител, който може да извършва съответните справки в
системата в диалогов режим.

3. Отлагане на дела.
По данни от изисканите справки в РС Елин Пелин бяха констатирани

случаи на отлагане на цели открити съдебни заседания. Като причини за
отлагането могат да бъдат посочени отпуск на съдията докладчик по
делата или постъпили молби от процесуалните представители на страните,
както и въведени ограничения във връзка с усложнената епидемична
обстановка.

4. Администриране на спрените и ненасрочени дела
Със заповед на Административния ръководител на съда е регулирана

дейността по проверка на спрените дела. Съгласно тази заповед и
разпоредбата на чл. 92, ал.2 от ПАС дейността се осъществява веднъж на
шест месеца.

5. Изгубени и унищожени дела преди изтичане срока им на
съхранение.

За проверявания период в съда няма дела, унищожени пред изтичане
на срока за съхранение.

6. Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители.
За проверявания период в съда не бяха констатирани случаи на

наложени наказания на магистрати и/или служители, както и на поощрения
на същите. Не са образувани и дисциплинарни производства против съдии.

7. Резултати от предишни проверки на Районен съд Елин Пелин.
Проверки на ИВСС:
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Последната планова проверка по граждански дела в Районен съд-
Елин Пелин е извършена по Заповед № ПП-01-53/15.06.2015 г. като са
дадени следните препоръки:

1. Председателят на РС Елин Пелин, като упражни правомощията
си по чл. 80, т. 1 от ЗСВ, да предприеме мерки за:

- Актуализиране на Вътрешните правила за разпределение на
делата на случаен принцип в съответствие с разпоредбата на чл. 35, ал.4 от
ПАС /в сила от 01.02.2014г./;

- Актуализиране на Вътрешните правила за разпределение на
делата на случаен принцип, които да разграничават продължителността на
отсъствието на определения докладчик, представляваща основание за
преразпределяне на делото;

- Спазване на нормата на чл. 38, т.10 от ПАС при
администриране на спрените дела, по които липсва изрично разпореждане
от страна на съдията за периодите на извършване на справки за
обуславящите производства;

- Администриране на производствата по Глава двадесет и пета
„Бързо производство“ в сроковете по чл. 312 от ГПК при спазване на
изискванията чл. 315, ал.2 от ГПК;

- Спазване на сроковете за постановяване на съдебните актове.
Предвидени в чл. 316 от ГПК и чл. 235, ал.5, изр. 1-во от ГПК;

- Преодоляване на несъответствието между датите, посочени в
съдебните актове и датите, на които за тях са изпратени съобщения на
страните.

2. Председателят на РС Елин Пелин, като упражни правомощията
си по чл. 80, ал.1, т.9  от ЗСВ, и свика Общо събрание на съдиите, на което:

- Да се обсъди и вземе решение за прилагане на Тълкувателно
решение № 6/14.03.2014г., постановено по тълк.д № 6/2013г. на ОСГТК на
ВКС, относно определяне на началния момент, от който тече срокът за
предявяване на обезпечителния иск по молби по чл. 390 от ГПК;

- Да се обсъди и вземе решение за преодоляване на
констатираната практика делата да се отлагат многократно поради
изявления на страните за водени преговори за постигане на спогодба.

Отговор по изпълнението на дадените препоръки е постъпил в ИВСС
с писма вх. № КПП-01-53/15/19.08.2015г. и КПП-01-53/28.09.2015г.

Проверки от ОС София:
През проверявания период не са извършвани проверки за дейността

на РС-Елин Пелин от страна на ОС-София.
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8. Участие в обучителни семинари
През 2020г. г-жа Наталия Цигова – призовкар е преминала обучение

в НИП „Връчване на призовки и съдебни книжа“ от 22.07.2020 г. до
24.07.2020 г.

През 2021 г. съдиите и служителите в Районен съд-Елин Пелин не са
участвали в семинари и обучения.

9. Общи събрания на съдиите
През проверявания период са проведени 5 общи събрания на съдиите

в Районен съд Елин Пелин на 27.01.2020г., на 11.03.2020г., на 17.09.2020г.,
на 28.01.2021г.на 29.01.2021г. На така проведените Общи събрания са
обсъждани въпроси свързани с формирането на фонд СБКО; приемане на
Годишните доклади на РС Елин Пелин, видът на деловодната система с
която да работи РС Елин Пелин; работата на съда по време на обявеното с
решение на Народното събрание извънредно положение в България,

ІI. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА,
РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

СЪДИЯ РОСИЦА ТОДОРОВА

Съдия Росица Тодорова,  е с 23 години стаж по чл.164 от ЗСВ.
Съдия Тодорова е председател на РС Елин Пелин от 28.11.2013г.

С решение на СК на ВСС по протокол № 39/07.12.2018г. съдия
Тодорова е избрана за административен ръководител на РС Елин Пелин за
втори мандат.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд Елин
Пелин, през 2020г. съдия Тодорова е разгледала 395 граждански и частни
граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 302дела и с
определение за прекратяване 35 дела, или общо 337 дела. Съотношението
на приключени към разгледани дела възлиза на 85 на сто. В началото на
периода е имало 42 несвършени дела, а в края му, съдия Тодорова е имала
58 дела. Висящността на състава е увеличена с 16 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд Елин
Пелин, през 2021г. съдия Тодорова е разгледала 475 първоинстанционни
граждански и частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по
същество са 387 дела и с определение за прекратяване 40 дела, или общо
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427 дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на
90 на сто. В началото на периода е имало 58 несвършени дела, а в края му
48 дела. Висящността на състава е намалена с 10 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 213/2020г.; 1051/2019г.; 428/2020г.; 418/2021г.; 818/2020г.;
22/2021г.; 119/2021г.; 129/2021г.; 1221/2021г.; 559/2020г.; 412/2020г.;
79/2020г.; 1081/2020г.; 301/2020г.; 69/2020г.; 116/2021г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Тодорова бе
установено следното:

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.

Съдия Тодорова се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или
с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на около 7
календарни дни след образуване на делото. Така по гр.д. № 818/2020г. –
делото е образувано на 28.10.2020г., а съдът се е произнесъл с
разпореждане по чл. 131 от ГПК на 04.11.2020г.; по гр.д. № 307/2021г. –
делото е образувано на 30.03.2021г., а съдът се е произнесъл с
разпореждане за оставяне на исковата молба без движение на 01.04.2021г.;
по гр.д.  № 22/2021г.  –  делото е образувано  на 07.01.2021г.,  а сдът е
извършил проверка на исковата молба на 11.01.2021г. При проверката се
установи и дело по което съдът се е произнесъл в по-дълъг срок, така по
гр.д. № 982/2019г. – делото е образувано на 06.12.2019г., а съдът е оставил
без движение исковата молба с разпореждане от 18.12.2019г.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в срок до около
един месец от постъпване на отговора на исковата молба, или изтичането
на срока за отговор /така по гр.д. № 22/2021г. –отговорът на исковата
молба е постъпил на 11.03.2021г., а определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 16.03.2021; по гр.д. № 213/2020г. –отговор на исковата
молба е постъпил на 20.07.2020г., а определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 14.08.2020г.; по гр.д. № 367/2019г. – отговор на исковата
молба е постъпил на 26.06.2019г., определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 28.06.2019г./. Определенията са подробни и съдържат
проекти за доклади, както и произнасяне по допускането на доказателства.
Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито заседание.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание
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Съдът следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията
преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване на призовките и
съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. Делата се разглеждат обикновено в едно до две, рядко в три,
открити съдебни заседания, което обстоятелство показва старание за
задълбочената им предварителна подготовка. При проверката се
установиха дела с повече от три съдебни заседания – така по гр.д. №
367/2019г. са проведени 5 открити съдени заседания, а по 1051/2019г. са
проведени 8 открити съдебни заседания. Като причини за отлагане на тези
дела следва да се посочи необходимостта от изготвяне на съдебни
експертизи, както и тяхното неизготвяне в срок.

По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Тодорова, по данни от предоставената справка, е постановила
определение за отмяна хода по същество по 1 дело, – гр.д. № 770/2019г.

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Тодорова има постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК по 6 дела. Забавянето по тези
дела варира от 3 календарни дни до 1 месец и 10 дни. С оглед
професионалния опит на съдия Тодорова, това забавяне може да бъде
преодоляно.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват стриктно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато е
разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Тодорова е разпореждала
размяна на книжа, по този вид дела, в деня на образуване на делата.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК, по
делата, незабавно след изтичане на срока по чл. 131 от ГПК или
постъпването на отговор на исковата молба. При проверката се установи и
дело по което съдът се е произнесъл в по-дълъг срок, така по гр.д. №
239/2021г. – отговор на исковата молба е постъпил в съда на 03.06.2021г., а
съдът е постановил определение по чл. 312 от ГПК на 05.07.2021г. Делата
са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК съобразно
графика на заседанията на съдия Тодорова. Съставен е и писмен доклад.
Решенията също са постановявани в двуседмичен срок, съобразно
разпоредбата на чл.316 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 129/2021г.;
1221/2021г.; 759/2021г.; и др.



14/33

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела по които е постановявано неприсъставено
решение, съдът е указал на страните последствията по чл. 239, ал.1 от ГПК
както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с определенията по чл.
140 от същия закон. По всички проверени, дела има отправено искане до
съда за постановяване на неприсъствено решение, поради наличието на
законовите предпоставки. При постановяването на неприсъставените
решения, съдия Тодорова е постановявала изрично ответникът да бъде
своевременно уведомен за постановеното решение и същото му е
изпратено съобразно разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК. Така е по гр.д.
№№ 79/2020г.; 808/2020г.; и 1081/2020г.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През проверявания период са обжалвани 36 съдебни акта,
постановени от съдия Росица Тодорова. Върнати от въззивната инстанция
са 36 акта. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 22
или 61 на сто от върнатите актове. Изменени са 8 акта или 22 на сто и са
отменени 6 акта, или 17 на сто.

3. НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Тодорова, има едно неприключено дело, образувано преди 01.01.2020г., а
именно гр.д. № 958/2015г. Делото е с предмет съдебна делба и е насрочено
за разглеждане за 18.05.2022г..

Към момента на проверката съставът председателстван от съдия
Тодорова има 3 спрени граждански дела, а именно гр.д. № 3/2020г.;
270/2020г.; и 1115/2021г.. гр.д. № 3/2020г. е спряно на основание чл. 229,
ал.1, т.3 от ГПК, гр.д. № 270/2020г. е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4
от ГПК, а гр.д. № 1115/2021г. е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.2 от
ГПК. По всички спрени дела срочно се извършват необходимите действия
за възобновяване на съдебното дирене.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК срочно
след постъпването им. Съдът се произнася в срок с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище.
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Тодорова са разгледани общо 514 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 от ГПК. Всички дела са приключени.

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 531/2021г.; 1079/2021г.; 211/2020г.;
454/2020г.; 520/2021г.; 282/2020г.; 595/2020г.; 635/2021г.; и др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. След изтичане срока
за подаване на възражение не се изготвя изрично разпореждане за издаване
на изпълнителен лист. Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за
отбелязване на изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл.
410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания както върху документа по чл.417 от ГПК, така и
върху заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418,
ал.2 от ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Тодорова е разгледала 3 молби по
чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 424/2020г.; 251/2021г.; и 1071/2021г.

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от деня на постановяване на определението. Всички определения
съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
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иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.

5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 68 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ БОРИСЛАВ ЧЕРНЕВ

Съдия Борислав Чернев, е с 25 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд Елин
Пелин, през 2020г. съдия Чернев е разгледал 397 граждански и частни
граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 279 дела и с
определение за прекратяване 51 дела, или общо 330 дела. Съотношението
на приключени към разгледани дела възлиза на 83 на сто. В началото на
периода е имало 55 несвършени дела, а в края му, съдия Чернев е имал 67
дела. Висящността на състава е увеличена с 12 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд Елин
Пелин, през 2021г. съдия Чернев е разгледал 507 първоинстанционни
граждански и частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по
същество са 389 дела и с определение за прекратяване 32 дела, или общо
421 дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на
83 на сто. В началото на периода е имало 67 несвършени дела, а в края му
86 дела. Висящността на състава е увеличена с 19 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 308/2020г.; 473/2020г.; 717/2020г.; 781/2020г.; 97/2021г.;
121/2021г.; 425/2021г.; 455/2021г.; 90/2020г.; 143/2021г.; 65/2020г.;
822/2020г.; 1090/2020г.; 202/2021г.; 309/2021г.; 443/2020г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Чернев бе
установено следното:

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.
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Съдия Чернев се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или с
разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на образуване на
делото или най-късно на следващия работен ден.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява отново в деня на
постъпване на отговор на исковата молба или изтичане на срока за
представяне на отговор. Определенията са подробни и съдържат проекти
за доклади, както и произнасяне по допускането на доказателства,
включително и назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената
подготовка на делата в закрито заседание. По делата с правно основание
чл.422 от ГПК, заповедните производства се приемат и прилагат към
делото едва с протокола от първото съдебно заседание. Така е по гр.д. №№
473/2020г.; 779/2020г.; 424/2021г.; и др.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

Делата се разглеждат обикновено в две до три съдебни заседания. По
проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без движение в
открито съдебно заседание. При проверката се установиха дела с
насрочени повече от три съдебни заседания, но тези заседания съвпадат с
обявеното извънредно положение в България и последвалата го извънредна
епидемична обстановка.

Не бяха установени отлагания на насрочени дела поради нередовно
призоваване на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване
на призовките и съобщенията. Не бяха установени случаи на прилагане на
Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на
съдебната власт до НБД „Население”. Не бяха констатирани случаи на
отлагане на съдебни заседания поради неявяване на вещи лица, или
неизготвена в срок експертиза.

Така е по гр.д. №№ 473/2020г.; 717/2020г.; 781/2020г.; и други.

По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Чернев, по данни от предоставената справка, има едно постановено
определение за отмяна хода по същество – по гр.д. № 949/2018г..

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Чернев има постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК по 50 дела, което представлява
около 7 на сто от всички решени дела. Просрочието варира от 4
календарни дни до 3 месеца и 23 дни. Предвид професионалния опит на
съдия Чернев, това забавяне може да бъде преодоляно.
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1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват неотклонно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато
е разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Чернев е разпореждал
размяна на книжа, по делата, в деня на докладване на съответното дело.
Така е по гр.д. № 90/2020г.; 805/2020г.; 131/2021г.; и 143/2021г..

Съдът се е произнасял с определение по чл.312, ал.1 от ГПК, а не с
разпореждане чл.312, ал.1 от ГПК, отново незабавно след постъпване на
отговора, или изтичане на срока за отговор. Така е по гр.д. № 28/2019г.;
226/2018г.; 394/2018 и др. Делата са насрочвани в триседмичния срок по
чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен е и писмен доклад. Решенията по делата
са постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от
ГПК.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела съдът е указал на страните последствията по чл.
239, ал.1 от ГПК както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с
определенията по чл. 140 от същия закон. По всички проверени, дела има
отправено искане до съда за постановяване на неприсъствено решение,
поради наличието на законовите предпоставки. Съдия Чернев не е
постановявал изрично ответникът да бъде своевременно уведомен за
постановеното решение но същото му е изпратено съобразно разпоредбата
на чл.240, ал.1 от ГПК.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През проверявания период са обжалвани 29 съдебни акта,
постановени от съдия Борислав Чернев. Върнати от въззивна инстанция с
резултат са 29 акта. Напълно потвърдени са 17 акта, или 59 на сто;
изменени са 4  акта,  или 14  на сто от върнатите актове; отменени са 8
акта, или 27 на сто.

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в съставa председателстван от съдия
Чернев, има 10 неприключени дела, образувани преди 01.01.2020г., а
именно гр.д. №№ 709/2013г.; 571/2015г.; 878/2016г.; 130/2018г.; 743/2018г.;
236/2019г.; 530/2019г.; 611/2019г.; 916/2019г.; и 822/2019г. Всички така
посочени дела са с предмет съдебна делба и продължават да се разглеждат
в различните им фази. Само гр.д. № 530/2019г.; е спряно на 27.01.2022г.
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Към момента на проверката съставът на съдия Чернев има спрени 3
дела,  а именно гр.д.  №№ 530/2019г.;  747/2020г.;  и 62/2021г..  Гр.д.  №
530/2019г. е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, като към
момента на проверката срокът по чл. 231 от ГПК не е изтекъл. Гр.д. №
747/2020г. е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК и по делото се
извършват редовно справки относно движението на преюдициалния спор.
Гр.д. № 62/2021г.; е спряно на основание  чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК и по
делото се извършват редовно справки относно движението на
преюдициалния спор.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага
след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище.

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Чернев са разгледани общо 523 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 от ГПК. Всички дела са приключени.

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 790/2021г.; 1058/2021г.; 896/2021г.;
621/2021г.; 101/2020г.; 299/2020г.; 362/2020г.; 489/2020г.; и др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се
задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист
върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК и върху
заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2 от
ГПК.
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5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Чернев е разгледал 7  молби по
чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 338/2020г.; 973/2020г.; 171/2021г.;
193/2021г.; 815/2021г.; 816/2021г.; и 1081/2021г..

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от момента на постановяване на определението. Всички определения
съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.

5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 60 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

Съдия Петко Георгиев, е с 13 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд Елин
Пелин, през 2020г. съдия Георгиев е разгледал 373 граждански и частни
граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 259 дела и с
определение за прекратяване 58 дела, или общо 317 дела. Съотношението
на приключени към разгледани дела възлиза на 85 на сто. В началото на
периода е имало 56 несвършени дела, а в края му, съдия Георгиев е имал
56 дела. Висящността на състава е останала непроменена.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд Елин
Пелин, през 2021г. съдия Георгиев е разгледал 456 първоинстанционни
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граждански и частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по
същество са 324 дела и с определение за прекратяване 58 дела, или общо
382 дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на
84 на сто. В началото на периода е имало 56 несвършени дела, а в края му
74 дела. Висящността на състава е увеличена с 18 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 99/2021г.; 390/2021г.; 557/2021г.; 224/2021г.; 513/200г.;
252/2020г.; 206/2020г.; 315/2020г.; 942/2021г.; 760/2020г.; 466/2020г.;
499/2020 г.; 703/2020г.; 320/2020г.; 419/2020г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Георгиев бе
установено следното:

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.

Съдия Георгиев се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или
с разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на образуване
на делото или най-късно на следващия работен ден.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в срок от до над 3
месеца. Така по гр.д. № 99/2021г.; - отговор на исковата молба е постъпил
в съда на 04.03.2021г., а съдът е постановил определение по чл. 140 от ГПК
на 02.06.2021г.; по гр.д. № 223/2021г.; - срокът за отговор на исковата
молба е изтекъл на 30.09.2021г., а съдът е постановил определение по чл.
140 от ГПК на 21.01.2022г.; по гр.д. № 315/2020г.; - срокът за отговор на
исковата молба е изтекъл на 14.11.2020г., а съдът е постановил
определението по чл. 140 от ГПК на 11.01.2021г.; Определенията са
подробни, съдържат произнасяне по допускането на доказателства,
включително и назначаване на експертизи, но не съдържат проекти за
доклади.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

Делата се разглеждат в едно до две съдебни заседания. По
проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без движение в
открито съдебно заседание

Не бяха установени отлагания на насрочени дела поради нередовно
призоваване на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване
на призовките и съобщенията. Не бяха установени случаи на прилагане на
Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на
съдебната власт до НБД „Население”. Не бяха констатирани случаи на
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отлагане на съдебни заседания поради неявяване на вещи лица, или
неизготвена в срок експертиза.

По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Георгиев, по данни от предоставената справка, няма постановени
определения за отмяна хода по същество.

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Георгиев има постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК по 19 дела, което представлява
около 3 на сто от всички решени дела. Просрочието варира от 7
календарни дни до над 6 месеца. Предвид професионалния опит на съдия
Георгиев, това забавяне може да бъде преодоляно.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват неотклонно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато
е разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Георгиев е разпореждал
размяна на книжа, по делата, в деня на докладване на съответното дело.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК, отново
незабавно след постъпване на отговора, или изтичане на срока за отговор.
Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК.
Съставен е и писмен доклад. Решенията по делата са постановявани в
двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК.

При проверката се установи и дело по което разпореждането по чл.
312 от ГПК е постановено извън срока – така по гр.д. № 942/2021г. –
отговор на исковата молба е постъпил в съда на 01.12.2021г., а
разпореждането по чл. 312 от ГПК е постановено на 08.12.2021г.; по гр.д.
№ 466/2020г. – отговор на исковата молба е постъпил в съда на
24.09.2020г., а разпореждането по чл. 312 от ГПК е постановено на
01.10.2020г.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела съдът е указал на страните последствията по чл.
239, ал.1 от ГПК както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с
определенията по чл. 140 от същия закон. По всички проверени, дела има
отправено искане до съда за постановяване на неприсъствено решение,
поради наличието на законовите предпоставки. Съдия Георгиев е
постановил изрично ответникът да бъде своевременно уведомен за
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постановеното решение и същото му е изпратено съобразно разпоредбата
на чл.240, ал.1 от ГПК.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През проверявания период са обжалвани 17 съдебни акта,
постановени от съдия Петко Георгиев. Върнати от въззивна инстанция с
резултат са 17 акта. Напълно потвърдени са 11 акта, или 65 на сто;
изменени са 3  акта,  или 18  на сто от върнатите актове; отменени са 3
акта, или 17 на сто.

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Георгиев, има три неприключени дела, образувани преди 01.01.2020г., а
именно гр.д. № 602/2015г.; 251/2016г; и 484/2019г. Гр.д. №№ 602/2015г.; и
484/2019г. са насрочени за разглеждане в открито заседание, а гр.д. №
251/2016г. е спряно.

Към момента на проверката съставът на съдия Георгиев има спрени 5
дела, а именно гр.д. №№ 251/2016г.; 936/2020г.; 539/2021г.; 688/2021г.; и
714/2021г.;. Гр.д. № 251/2016г. е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от
ГПК, като по делото се извършват редовно справки относно движението на
преюдициалния спор. Гр.д. № 688/2021г. е спряно на основание чл. 229,
ал.1, т.5 от ГПК, като по делото се извършват редовно справки относно
движението на досъдебното производство. Гр.д. №№ 936/2020г.;
539/2021г.; и 714/2021г. са спрени на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК,
като към момента на проверката срокът по чл. 231 от ГПК не е изтекъл.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага
след постъпването им. Съдът се произнася срочно с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище. Така е по гр.д. №№
54/2019г.; 1021/2019г; 857/2019г. и други.

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Георгиев са разгледани общо 494 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 от ГПК. Всички дела са приключени.
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Бяха проверени ч.гр.д. №№ 240/2021г.; 729/2021г.; 675/2021г.;
1252/2021г.; 48/2020г.; 357/2020г.; 778/2020г.; 1020/2020г.; 963/2020г. и
др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се
задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист
върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК и върху
заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2 от
ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Георгиев е разгледал 6 молби по
чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д.№№ 271/2020г.; 563/2021г.; 860/2021г.;
876/2021г.; 886/2021г.; и 1168/2021г.

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от момента на постановяване на определението. Всички определения
съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.

5.3. Други частни граждански дела
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За проверявания период са разгледани 51 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

ІV. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката на Районен съд Елин Пелин не установи противоречива
практика.

V. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Районен съд Елин Пелин не установи дела с особен
обществен интерес, със статуса, на които съдът да запознава периодично
ИВСС.

VІ. ОТВОДИ

Със заповед на председателя на съда, в РС Елин Пелин е създаден
регистър на постановените от съдиите отводи. Така създаденият регистър
се води в деловодството на съда, като в него се прилагат всички
постановени в съда отводи и самоотводи. Съгласно представените за целта
на проверката справки, за проверявания период в съда са постановени 40
броя отводи по граждански и наказателни дела, което представлява 1 на
сто от разглежданите в съда дела. Относно основателността на отводите,
Инспекторатът към ВСС не може да вземе отношение, но при проверката
се установи, че съдиите прецизно посочват действителните обстоятелства,
пораждащи основателно съмнение в тяхното безпристрастие, които се
вместват в хипотезата на чл.22 от ГПК.

VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

При направена проверка на Инспектората към ВСС по заповед №
ПП-01-53/15.06.2015 г. са дадени следните препоръки:

1. Председателят на РС Елин Пелин, като упражни правомощията
си по чл. 80, т. 1 от ЗСВ, да предприеме мерки за:
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- Актуализиране на Вътрешните правила за разпределение на
делата на случаен принцип в съответствие с разпоредбата на чл. 35, ал.4 от
ПАС /в сила от 01.02.2014г./;

- Актуализиране на Вътрешните правила за разпределение на
делата на случаен принцип, които да разграничават продължителността на
отсъствието на определения докладчик, представляваща основание за
преразпределяне на делото;

- Спазване на нормата на чл. 38, т.10 от ПАС при
администриране на спрените дела, по които липсва изрично разпореждане
от страна на съдията за периодите на извършване на справки за
обуславящите производства;

- Администриране на производствата по Глава двадесет и пета
„Бързо производство“ в сроковете по чл. 312 от ГПК при спазване на
изискванията чл. 315, ал.2 от ГПК;

- Спазване на сроковете за постановяване на съдебните актове.
Предвидени в чл. 316 от ГПК и чл. 235, ал.5, изр. 1-во от ГПК;

- Преодоляване на несъответствието между датите, посочени в
съдебните актове и датите, на които за тях са изпратени съобщения на
страните.

2. Председателят на РС Елин Пелин, като упражни правомощията
си по чл. 80, ал.1, т.9  от ЗСВ, и свика Общо събрание на съдиите, на което:

- Да се обсъди и вземе решение за прилагане на Тълкувателно
решение № 6/14.03.2014г., постановено по тълк.д № 6/2013г. на ОСГТК на
ВКС, относно определяне на началния момент, от който тече срокът за
предявяване на обезпечителния иск по молби по чл. 390 от ГПК;

- Да се обсъди и вземе решение за преодоляване на
констатираната практика делата да се отлагат многократно поради
изявления на страните за водени преговори за постигане на спогодба.

Отговор по изпълнението на дадените препоръки е постъпил в ИВСС
с писма вх. № КПП-01-53/15/19.08.2015г. и КПП-01-53/28.09.2015г.

VІІІ. ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ОТНОСНО образуваните в
ЕИСС след 30.06.2021 г. граждански дела в техния хартиен
еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен носител
издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

При извършването на тематичната проверка се установи, че в РС
Елин Пелин през периода 30.06.2021г. – 14.04.2022г. ВСИЧКИ дела
образувани в ЕИСС имат идентичен хартиен носител, на който се
съдържат всички издадени в електронна форма актове.
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На основание гореизложените констатации Инспекторатът към ВСС
направи следните изводи:

И З В О Д И

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Щатна осигуреност

В Районен съд Елин Пелин, през проверявания период 01.01.2020г.-
31.12.2021г., всички щатни бройки, включително съдии и съдебни
служители са били заети. Така попълнената щатна осигуреност е
способствала нормалното правораздаване и равномерно натоварване на
съдебните състави в съответствие с броя на постъпилите през периода
дела.

2. Материална база и техническа обезпеченост

През проверявания период и до настоящия момент материалната
база на Районен съд Елин Пелин е добра. Съдът разполага със
самостоятелно обособена сграда, която е достатъчна за работата на съда.
Работната площ на съдии и съдебни служители е достатъчна за нормалното
му функциониране.

Съдът е технически обезпечен за нормална работа.

3. Информационно обслужване и информационни технологии.

В Районен съд Елин Пелин са внедрени необходимите
информационни продукти. Използваните през проверявания период
информационни продукти и технологии в Районен съд Елин Пелин,
позволяват бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява
откритост, достоверност и пълнота на информацията, съобразно
разпоредбата на чл. 77, ал.1 от ПАС. Внедрените счетоводни продукти
улесняват ръководната дейност и вземането на управленски решения от
страна на административното ръководство.

4. Принцип на случайно разпределение на делата.

При разпределението на постъпилите в РС Елин Пелин дела,
съобразно посоченото в констативната част на акта, не са установени
пропуски, които да създават съмнение за неговото пълно и точно
прилагане. Разпределянето на делата се извършва от съдия, съобразно
разпоредбата на чл. 35, ал.4 от ПАС. Това, както и сравнително
равномерната натовареност на съдиите, в съответствие с утвърдените
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вътрешни правила, показва, че принципът по чл. 9 от ЗСВ се прилага
последователно.

5. Натовареност на съдиите, продължителност на производствата
и уплътненост на съдебните заседания

За проверявания период натовареността на съдиите в РС Елин Пелин
е равномерна, като броят на делата е съобразен с тяхната фактическа и
правна сложност. Административният ръководител на съда и съдиите са
били с натовареност от 100%, от образуваните граждански и наказателни
дела. Уплътнеността на съдебните заседания е средна и еднаква в
отделните съдебни състави. През 2020г. и през 2021г. около 77 % от делата
са приключени в 3 месечен срок. Висящността на съда увеличена от 153
дела в началото на 2020г. на 208 дела в края на 2021г.

6. Административно-деловодна дейност и организация на
работата.

Административно-деловодната дейност на Районен съд-Елин Пелин
е добре организирана от административния ръководител на съда, съдия
Росица Тодорова. Указанията на председателите на състави са
изпълнявани стриктно и срочно. Съобщенията и призовките са изпращани
на страните в три дневен срок от разпореждането на съда, което е
допринасяло за бързото движение на делата и е предотвратявало
отлагането им поради несвоевременно призоваване. Деловодните книги и
регистри са водени редовно и акуратно и осигуряват откритост,
достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.73
ал.1 от ПАС. Стриктно е прилаган принципа по чл. 9 от ЗСВ за случаен
подбор на докладчик чрез електронно разпределение на делата.

Със съответната заповед е регулирана дейността по прилагане на
разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”.

Спрените дела се администрират в съответствие с разпоредбата на
чл., 92, ал.2 от ПАС и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно.

Не бяха установени загубени дела.
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ІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕЛАТА

1. Образуване на делата

Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в съда и
своевременно докладвани на председателите на състави. Произнасянето по
редовността на исковите молби и съответно размяната на книжа след
отстраняване на констатираните нередовности по оспорванията и исковите
молби е ставало в рамките на до 7 календарни дни след образуване на
делата. Със забавяне достигащо до около 3 месеца, съда се е произнасял и
при насрочването на делата. Следва да се прецени, дали този срок е
адекватен на необходимата бързина на производството и с оглед
натовареността на съда.

2. Движение на първоинстанционните граждански дела.

Делата са насрочвани през кратки интервали от време, като са
съобразени с графика на заседанията на съдиите докладчици. Делата не се
отлагат безпричинно. При проверката се установи, че за проверявания
период е постановено 2 определения за отменен ход по същество.

Заседания по делата са насрочвани в кратки срокове – до един месец.
Част от делата са отлагани по причини, свързани с призоваването на
страни по делата и с изготвянето на заключения от страна на вещите лица.

3. Производства по глава XXV от ГПК.

По делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК
„Бързо производство” се констатира, че в повечето случаи императивните
срокове се спазват. Въпреки това при проверката се установиха и случаи
при които законово определените срокове за внасяне на делото в открито
заседание не са спазени, като забавянето е между 7 календарни дни и един
месец. Предвид професионалния опит на съдиите в РС Елин Пелин така
констатираното забавяне може да бъде преодоляно.

4. Приключване на делата

През проверявания период в Районен съд Елин Пелин има
постановени решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК.
Така просрочените решения представляват около 5 на сто от всички
постановени решения по граждански дела, като срокът за постановяване
варира от 3 календарни дни до над 6 месеца. Предвид професионалния
опит на съдиите правораздаващи в РС Елин Пелин тези забавяния следва
да бъдат преодолени.
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5. Качество на съдебните актове

Проверката относно качеството на работа установи, че делът на
изцяло потвърдените от въззивната инстанция актове е 61 на сто от
върнатите обжалвани съдебни актове. Делът на отменените актове е 21 на
сто. Изменените актове са 18 на сто от върнатите актове. Данните
показват, че предвид професионалния опит на съдиите в Районен съд Елин
Пелин съществуват резерви за подобряването на този показател от
работата им.

6. Производство по въззивни жалби

Постъпилите по делата въззивни жалби са администрирани
своевременно. Незабавно съдиите-докладчици са разпореждали връчване
на книжа на противната страна. Следено е за изтичане на срока за отговор,
след което съдът веднага е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на горната инстанция.

7. Частни граждански дела

7.1. Заповедни производства

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Спазена е
определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След издаването на
заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от
заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл. 416 от
ГПК за отбелязване на изпълнителния лист върху заповедта за изпълнение
по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист.

7.2. Производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период в РС Елин Пелин има 16 образувани дела
с правно основание чл.390 от ГПК. Всички дела са приключени
своевременно. Спазени са изискванията на ГПК по глава XXXIV от ГПК,
както и изискванията на решение №6 по ТД№ 6/2013г. на ОСГТК на ВКС
относно началния момента на срока за предявяване на бъдещия иск.
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7.3. Други частни граждански дела

През проверявания период в Районен съд Елин Пелин са разгледани
179 дела от посочения вид. Делата са разглеждани срочно. Всички дела са
приключени своевременно.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

8.Спрени дела и неприключени дела образувани преди
01.01.2020г.

Към датата на проверката в РС Елин Пелин са неприключени 14 дела
образувани преди 01.01.2020г. Всички дела са с предмет съдебна делба.
Спрени са и общо 11 дела. Спрените дела се администрират, срочно, като
по делата се прилагат справки за статуса на преюдициалния спор.

ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката не установи противоречива практика по дела
разглеждани в РС Елин Пелин.

ІV. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Районен съд Елин Пелин не установи дела с особен
обществен интерес.

V. ОТВОДИ

Броят на отводите не е висок, с оглед натовареност на съда.

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

Част от препоръките на Инспектората към ВСС от Акт за проверка
по заповед №ПП-01-53/15.06.2015г. не са изпълнени в цялост. Настоящата
проверка установи, че някои от слабостите в работата се повтарят и не са
отстранени.

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

I. Административният ръководител на Районен съд Елин Пелин,
съдия Росица Тодорова, да запознае съдиите с констатациите, изводите
и препоръките по този Акт.

ІІ. След запознаване с настоящия Акт, съдиите в РС Елин Пелин
да обсъдят и следните въпроси:

1. Предвид натовареността на съда да бъдат предприети
действия по снижаване висящността в съда;

2. Определенията по чл. 140 от ГПК, да бъдат постановявани
в разумен срок след изтичане на срока за отговор на исковата молба;

3. Стриктното спазване на срока по чл. 312, ал.1 т.1 от ГПК;

4. Спазване на срока за постановяване на съдебните актове
предвиден в чл. 235, ал.5, изр. 1-во от ГПК;

5. По делата с правно основание чл. 422 от ГПК, съдията-
докладчик да изисква частните граждански дела при подготовката на
делото в закрито заседание, а не в първото открито съдебно заседание.

6. Предприемане на адекватни мерки за допълнително
повишаване броя на потвърдените от въззивната инстанция съдебни
актове и намаляване на броя на отменените и изменените съдебни
актове, чрез по-задълбочена подготовка на делото преди открито
съдебно заседание;

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ:

Настоящият акт да се изпрати на председателя на Районен съд
Елин Пелин, съдия Росица Тодорова, който в едномесечен срок от
получаването му да изпълни препоръките, за което да уведоми
главния инспектор на Инспектората към ВСС.

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро ЗСВ – при липса
на постъпили възражения, а при постъпили такива – след
произнасянето на главния инспектор на ИВСС по тях, копие от акта,
ведно с възраженията и решенията по тях на главния инспектор да се
изпратят на председателя на Окръжен съд София и на
представляващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
електронен носител.

В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на
препоръките, на основание чл. 58, ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ,
председателят на Районен съд – Елин Пелин да уведоми главния
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