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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 
годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2010 г. и Заповед № 
161/24.11.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, се извърши годишна планова проверка в Окръжен съд-Кюстендил. 

Срок за извършване на проверката от 07.12.2010 г. до 17.12.2010 г. 
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и 

експерти – Мая Йорданова Михайлова и Николай Ичев Илиев. 
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Окръжен съд-Кюстендил; на 
организацията на образуването и движението на делата, както и 
приключването им в установените срокове; анализ на приключилите дела в 
съдебния орган и констатиране на противоречива практика. 

 
 
І. Проверка на организацията на административната дейност на 

съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 
1. Щатна осигуреност. 
 
През 2009 година щатът на Кюстендилския окръжен съд,  е включвал 

общо 16 щатни броя за съдии /наказателни и граждански/, като от тях 2 
бройки за младши съдии, които през годината не са били заети изцяло. Една 
от щатните бройки е била запълнена временно с командироване на съдия 
Маргарита Алексиева от Районен съд-Дупница. Втората щатна бройка е 
останала незаета за периода от началото на годината до 06.08.2009г., когато с 
решение на ВСС щатната численост на Окръжен съд-Кюстендил е намалена с 
една бройка „съдия”. 

Една от бройките за младши съдии от 10.06.2009г. е заета от младши 
съдия Михаил Малчев, назначен съгласно решение на ВСС, но до края на 
периода същият е бил на първоначално обучение в Националния институт на 
правосъдието гр.София. 

С решение на ВСС, от 29.10.2009г. съдия Юрий Маринов е отстранен 
временно от длъжност, с оглед на повдигнато срещу него обвинение за 
извършване на тежко умишлено престъпление от общ характер. 

През  2009година съдиите от Кюстендилския окръжен са разпределени 
в пет състава, от които три граждански, един наказателен и един смесен 
състав, който разглежда както наказателни, така и граждански и търговски 
дела. Съдиите от гражданските състави разглеждат и търговски спорове по 
чл.365 ГПК. 

През 2009 година съдиите от гражданска колегия са били 10 /десет/. Те 
са разглеждали средно месечно по 9.72 дела, а са свършвали средно месечно 
по 7.99 броя дела, съгласно данните в отчетния доклад за дейността на съда за 
същата година. 
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Новообразуваните производства и производствата, останали от 

предишен период, през 2010 г. са били разпределени между 8 /осем/ съдии, 
разглеждащи граждански дела. 

 
Отделните граждански състави на Окръжен съд-Кюстендил през 

първата половина на 2009 г. са били структурирани в 4-и състава, един 
от които смесен, и са както следва: 

 
І-ви състав - съдия Галина Мухтийска-председател; зам. председател 

на съда и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова. Съставът през 2009г.  е 
разглеждал първоинстанционни и въззивни граждански дела. 

ІІІ-ти състав - съдия Росица Савова-председател; зам. председател на 
състава и членове: Татяна Костадинова и младши съдия Светлана Бъчева. 
Съставът е разглеждал първоинстанционни и въззивни граждански дела.  

ІV-ти състав - съдия Соня Кочова –председател; и членове: Юрий 
Маринов /до 29.10.2009г./ и Маргарита Алексиева, за периода 01.04 - 
01.10.2009 г. Съставът е разглеждал първоинстанционни и въззивни 
граждански дела. 

V-ти състав /смесен състав/ - съдия Красимир Бамбов-председател; 
членове: Пенка Братанова и младши съдия Нели Маринова /до 30.01.2009г./. 
Съдия Красимир Бамбов е разглеждал първоинстанционни и въззивни 
наказателни дела, търговски дела, дела по гл. ІV от ТЗ – несъстоятелност. 
Съдия Пенка Братанова е разглеждала преимуществено наказателни дела - 
първоинстанционни и въззивни, както и отделни граждански дела, а младши 
съдия Нели Маринова – въззивни граждански дела. 

 
В края на 2009г., съгласно Заповед № РД-13-537/23.12.2009 г., в 

Окръжен съд-Кюстендил са сформирани три самостоятелни въззивни 
граждански състави по следния начин: 

 
І-ви състав - съдия Галина Мухтийска-председател; зам. председател 

на съда и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова.  
ІІІ-ти състав - съдия Росица Савова-председател; зам. председател на 

състава и членове: Татяна Костадинова и младши съдия Михаил Малчев.  
ІV-ти състав - съдия Красимир Бамбов-председател; членове: съдия 

Соня Кочова.  
Съгласно цитираната заповед, непълният ІV-ти граждански състав и V-

ти наказателен състав при провеждане на въззивни заседания, е допълван от 
съдиите Татяна Костадинова, Евгения Стамова и от младши съдия Михаил 
Малчев, а със Заповед № РД-13-19/19.01.2010 г. - от съдиите Татяна 
Костадинова, Евгения Стамова, младши съдия Михаил Малчев и съдия Надя 
Георгиева. 
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Към момента на извършване на проверката в Окръжен съд-Кюстендил, 
съдийският състав включва изброените по-горе съдии, разглеждащи 
първоинстанционни граждански дела, от които са сформирани по посочения 
начин въззивните състави. 

 
 
2. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 

обслужване.  
 
Водят се отделни книги за открити заседания за първоинстанционни 

граждански дела и за делата, образувани пред Окръжен съд-Кюстендил, като 
въззивна инстанция. Книгите са общи за всички съдебни състави. – 2009г. – 
2010г.  

 
Книга за закрити съдебни заседания за 2009 г. е обща за първа и за 

въззивна инстанция. 
В края на отчетния период е оформена обща книга за закрити съдебни 

заседания, в която на първа страница е направена обща рекапитулация на 
общия брой съдебни заседания; решени дела 1-ва инстанция; прекратени дела 
1-ва инстанция и т.н. 

В книгата и като дата на образуване, и като дата на приключване на 
производството, е отразявана една и съща дата. Обособена е графа, която 
отразява периода, за който производството е приключвало-до 1 м.; от 1 до 3 
м.; 6м. до 1 год. и т.н. 

 
Самостоятелно се води книга за закрити съдебни заседания по 

търговски дела, която е структурирана по идентичен начин с книгата за 
другите граждански дела. Съдържа информация за заличавания на търговци; 
резултати от обжалване на откази за вписване в ТР, решения за 
откриване/прекратяване на производства по несъстоятелност. 

 
В края на всяка година се изготвя книгата за закрити съдебни 

заседания, структурирана по описания по-горе начин. За текущи години не се 
поддържа книга от този вид. 

 
3. Случаен  принцип на разпределение на делата. 
Всички граждански дела – първоинстанционни, въззивни и частни 

граждански дела се разпределят съгласно изискванията на чл. 9 от Закона за 
съдебната власт. Изключение от принципа е допуснато по дела, разглеждани 
от командирования съдия Маргарита Алексиева, съгласно Заповед № РД-13-
246/01.10.2009 г., и дела по несъстоятелност. 

 
 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
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Първоинстанционни граждански дела, образувани пред Окръжен 

съд-Кюстендил 
 
През 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са постъпили за 

разглеждане и са новообразувани 166 първоинстанционни граждански дела. 
Постъпленията от първоинстанционни граждански дела по видове през 2009 
година са следните: 

Искове по СК - 24; облигационни искове - 59; искове по ТЗ - 16; искове 
за откриване на производство по несъстоятелност - 8; други дела - 38. 

От предходен период са останали за разглеждане 88 броя дела, или 
всичко за разглеждане през 2009 г. са били 254 броя дела.  

Първоинстанционните граждански състави на Окръжен съд-Кюстендил 
през 2009 г. са приключили 154 дела, като останалите неприключени 100 
броя дела са останали за разглеждане през 2010 г. 

 От приключилите първоинстанционни  граждански дела ,81 дела са 
приключили в тримесечен срок или 52% от делата. 

 
Въззивни граждански дела, образувани пред Окръжен съд-

Кюстендил 
 
През 2009 година в  Окръжен съд-Кюстендил са постъпили за 

разглеждане 426 въззивни граждански дела, като от предходен период са 
останали за разглеждане 156 броя дела, или общо за разглеждане през 2009 
г. са били 582 броя дела. От общия брой за разглеждане въззивни граждански 
дела Окръжен съд-Кюстендил е приключил 501 броя дела, или 86 %. 

 
За 2009 г. по отчетният доклад общият брой на първоинстанционните 

граждански дела и въззивни граждански дела е 836. 
В справка, изготвена от Окръжен съд-Кюстендил в хода на 

извършената годишна планова проверка, е посочено, че общият брой на тези 
дела е 853.  

Съгласно същата справка, общият брой на първоинстанционните и 
въззивните дела за разглеждане от съда по години, е както следва: 

За 2008 г. – 823 броя граждански дела; 
За 2009 г. – 853 броя граждански дела /както вече беше посочено по-

горе/; 
За 2010 г. -  към 11.12.2010 г. – са новообразувани 196 бр. 

първоинстанционни граждански дела ,като от 2009год. са останали 
несвършени 109бр. дела. Общият брой разглеждани първоинстанционни 
граждански дела през 2010год. е 305, от които 216 бр. приключили и 
останали несвършени за 2011год. 89 бр.дела.  
         През 2010година са разгледани  882бр.въззивни  граждански дела/ 98 
бр. останали несвършени от 2009год. и новообразувани през 2010год. 784бр./. 
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От общия брой разгледани дела са приключили 755бр. дела и са останали 
несвършени 127 бр. дела.  

 
Административни дела, образувани пред Окръжен съд-Кюстендил 
 
През 2009 г. в Окръжен съд-Кюстендил е постъпило за разглеждане 

едно административно дело, което е следвало да бъде разгледано заедно с 
останалите несвършени в края на 2008 година 20 броя дела. В рамките на 
2009 г. са приключени 12 от стоящите за разглеждане пред него общо 21 
административни дела, като в края на отчетния период несвършени са 
останали 9 дела.  

 
Фирмени дела, образувани пред Окръжен съд-Кюстендил 
 
През отчетната 2009 година в Кюстендилския окръжен съд са 

постъпили за разглеждане 33 дела, образувани по постъпили заявления за 
регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ/ отразени в приложенията като 
„фирмени”/ в съответния регистър при съда. Всички производства са 
приключени в инструктивния 3 – месечен срок. Освен това, постановени са и 
107 решения по постъпили заявления за вписване на промени по отношение 
на вече регистрирани по реда на този закон ЮЛ, като и по Закона за 
читалищата. 

 
На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
 
Висящи дела - насрочени 
 
 - гр. д. 350/2010 г. /съдия Соня Кочова/ е образувано на 04.06.2010 г. 

по искова молба по чл. 336, ал. 1 от ГПК, постъпила на 03.06.2010 г. 
Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 10.06.2010 г. Съобщение е 
изпратено на 10.06.2010 г. и получено лично от ответника на 18.06.2010 г. С 
определение от 04.08.2010 г. по чл. 140 от ГПК производството е насрочено в 
открито съдебно заседание за 06.10.2010 г. /2 м./. Съобщения са изпратени на 
04.08.2010 г. В първото открито съдебно заседание не е даден ход, поради 
неявяване на ответника. При новото разглеждане е даден ход на делото и 
същото е отложено за 19.01.2011 г., за изготвяне на съдебно-медицинска 
експертиза 

 - гр. д. 104/2010 г. /съдия Росица Савова/ е образувано на 23.02.2010 
г. след като е върнато от ВКС за сведение и изпълнение. Делото, с предмет 
по чл. 32 от ЗС, се разглежда по реда на отменения ГПК. С определение от 
02.03.2010 г. исковата молба е оставена без движение и са дадени конкретни 
указания за отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение е 
изпратено на същия ден. Първо открито съдебно заседание е насрочено за 
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01.06.2010 г. Към момента са проведени 4 открити съдебни заседания, като 
ново насрочване на делото е определено за 08.02.2011 г. 

 - в. гр. д. № 137/2006 г. /съдия Галина Мухтийска/ е образувано на 
27.02.2006 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Кюстендил, 
постъпила на 26.02.2006 г. Жалбата е оставена без движение с разпореждане 
от 08.03.2006 г. Съобщения са изпратени още същия ден. Нередовностите 
отстранени с молба от 21.04.2006 г. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 13.06.2009 г. В първото открито съдебно заседание съдът отново 
е оставил исковата молба без движение, като е дал нови указания за 
отстраняване на нередовностите й. С протоколно определение от 16.11.2006 
г. съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” 
от ГПК /отм./, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм. д. № 
3184/2005 г., ІІІ-д състав на СГС, Административно отделение. С 
определение от 01.12.2010 г. съдът е възобновил производството по делото и 
го е насрочил за 13.01.2011 г., след като в обстоятелствената част на акта е 
съобразил, че решение по преюдициалното дело е влязло в сила на 29.03.2010 
г. 

 - гр. д. 633/2009 г. /съдия Татяна Костадинова/ е образувано на 
29.09.2009 г. по мотивирано искане на КУИППД, постъпило на 29.09.2009 г. 
С ръкописно разпореждане върху искането от 02.10.2009 г. съдът е оставил 
същото без движение. Определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 
29.10.2009 г. Съобщения и експедиционни писма са изпратени на 29.10.2009 
г. Писмен отговор е постъпил по пощата с клеймо от 02.12.2009 г. и 
постъпило в КОС на 04.12.2009 г. С отговора е направено искане за 
удължаване с още 1 месец на срока за отговор, тъй като лицето се намира в 
затвора. С разпореждане от 07.12.2009 г. срокът е удължен. С определение по 
чл. 140 от ГПК от 11.02.2010 г. съдът се е произнесъл по доказателствата и 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 18.06.2010 г. /4 м./. Последно 
насрочване на делото за 22.02.2011 г. 

- гр. д. № 112/1996 г. /съдия Галина Мухтийска/. Исковата молба е 
оставяна 3 пъти без движение, след 2 открити съдебни заседания съдът 
констатира, че следва да конституира съпруг на ответника като страна 
,обстоятелство отново свързано с редовността на исковата молба. 

 
Спрени дела 
 - в. гр. д. 266/2000 г. /съдия Татяна Костадинова/ е образувано на 

25.04.2000 г. с докладчик съдия Автономка Борисова по въззивна жалба 
срещу решение на Районен съд-Кюстендил, постъпила на 19.04.2000 г. В 
първо открито съдебно заседание, проведено на 26.09.2000 г., делото е 
обявено за решаване. С определение, постановено на 28.09.2000 г., съдът е 
спрял производството по делото, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./, до решаването на административна преписка № 94-Д-53/20.01.1998 г. 
на Община Кюстендил. По делото са правени редовно справки, като е 
изисквана информация от Община Кюстендил относно приключването на 
административната преписка, послужила като основание за спирането. 
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 - гр. д. № 354/2007 г. /съдия Соня Кочова/ е образувано на 22.05.2007 
г. по въззивна жалба, постъпила в КОС на 18.05.2007 г. С протоколно 
определение от 01.11.2007 г. производството по делото е спряно на основание 
чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. В предишно съдебно заседание е 
представено съдебно удостоверение за наличието на преюдициален съдебен 
спор и относно неговия предмет. Справки за хода на преюдициалното 
производство са правени след 03.12.2009 г. 

 - т. д. 36/2010 г. /съдия Соня Кочова/ е образувано на 21.06.2010 г. по 
искова молба, постъпила на 21.06.2010 г. Книжата по делото са класирани 
в папка със син цвят, който цвят е определен за дела, образувани по реда 
на чл. 625 и сл. от ТЗ /несъстоятелност/. Исковата молба е оставена без 
движение с разпореждане от 21.06.2010 г., положена ръкописно върху 
исковата молба, като е посочено, че е постановено от съдията-докладчик. 
Съобщение за ищеца е изпратено на 23.06.2010 г. Разпореждане, оформено 
като самостоятелен документ от делото, по чл. 131 от ГПК е постановено на 
04.08.2010 г. Съобщение е изпратено още на същия ден. Писмен отговор е 
постъпил на 26.08.2010 г. С определение от 27.09.2010 г., постановено в 
закрито съдебно заседание, съдът е спрял производството по делото на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. По делото е приложена електронна 
разпечатка по движението на преюдициалното дело. 

- в. гр. д. № 333/2010 г. /съдия Росица Савова/ е образувано на 
27.05.2010 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Кюстендил, 
постъпила в КОС на 27.05.2010 г. С подробно определение от 02.06.2010 г. по 
чл. 267, ал. 1 от ГПК съдът се е произнесъл по доказателствените искания и 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 06.07.2010 г. По делото са 
проведени 3 открити съдебни заседания, като в съдебно заседание от 
23.11.2010 г. производството по делото е спряно по взаимно съгласие, на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Не е изтекъл 6 месечния срок. 

 - в. гр. д. № 310/2009 г. /съдия Галина Мухтийска/ е образувано на 
11.05.2009 г. по въззивна жалба, постъпила в КОС на 29.04.2009 г. С 
определение от 12.05.2009 г. производството по делото е спряно на основание 
чл. 637, ал. 1 от ТЗ. Към момента на проверката липсват данни да е 
извършвана справка за производството по несъстоятелност и дали вземането, 
предмет на настоящото дело, е прието, съответно не е прието в 
производството по несъстоятелност. 

 - т. д. 1/2009 г. /съдия Галина Мухтийска/ е образувано на 21.01.2009 
г. по искова молба, постъпила на 07.01.2009 г., разпределено на съдия-
докладчик на 24.01.2009 г. С определение от 26.01.2009 г. исковата молба е 
оставена без движение и дадени конкретни указания на ищеца. Съобщение за 
него е изпратено в деня на постановяването му. Нередовностите са 
отстранени с молба от 04.02.2009 г. Определение по чл. 367 от ГПК е 
постановено на 09.02.2009 г. Съобщение е изготвено и изпратено на 
09.02.2009 г. С определение от 28.04.2009 г. производството по делото е 
спряно на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ. Не е правена справка за хода на 
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производството по несъстоятелност и относно статута на вземането, предмет 
на настоящото производство. 

 - гр. д. № 142/2004 г. /съдия Галина Мухтийска/ е спряно през 2004 г. 
Последна справка по хода на преюдициално дело на Районен съд-Дупница е 
правена през 2007 г. В хода на проверката са дадени указания за 
извършване на действия по движението на делото. 

 - гр. д. № 77/2008 г. /съдия Евгения Стамова/ е образувано на 
11.02.2008 г. по искова молба, постъпила 22.01.2008 г. Молбата е 
администрирана с разпореждане от 24.02.2008 г. Делото е разпределено на 
съдия Стамова на 11.02.2008 г. С резолюция от 12.02.2008 г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 04.03.2008 г. В съдебно заседание 
от 04.03.2008 г. е постановено спиране на производството по делото на 
основание чл. 182, ал. 1 от ГПК /отм./, след представяне на съдебно 
удостоверение от пълномощника на ищеца за образувано и висящо нох. д. № 
476/2004 г. на КОС. Разпореждане за справка е постановено на 29.01.2010 г. 
върху едно от съобщенията по делото. Ново, изрично разпореждане за 
справка, оформено като самостоятелен документ, е постановено на 02.07.2010 
г. и изпратено писмо до СГС в съответствие с разпореждането. 

 
Дела, минали през въззивен контрол 
 
 - гр. д. № 800/2003 г. /съдия Соня Кочова/ е образувано на 25.09.2003 

г. по искова молба, постъпила на 24.09.2003 г. Първо открито съдебно 
заседание е проведено на 06.11.2003 г. По делото са проведени още 5 открити 
съдебни заседания, насрочвани през около 1-1,5 м. В съдебно заседание от 
18.05.2004 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 
Съдебно решение е постановено на 04.06.2004 г. съгласно отбелязването, 
направено в съдебния акт. На 22.06.2004 г. е депозирана въззивна жалба 
срещу решението. С разпореждане от 30.06.2004 г. жалбата е оставена без 
движение за внасяне на държавна такса. Съобщение за изпращане на преписи 
от въззивната жалба е изпратено на 12.07.2004 г. На 22.06.2004 г. е постъпила 
въъззивна жалба и от втория ответник по делото – Община Кюстендил. С 
разпореждане от 30.06.2004 г. съдът е указал и на този жалбоподател внасяне 
на държавна такса. Указанията са изпълнени на 08.07.2004 г. С писмо от 
03.08.2004 г., Окръжен съд-Кюстендил е изпратил делото на Софийски 
апелативен съд. 

 - гр. д. № 406/2004 г. /съдия Соня Кочова/ е образувано на 26.05.2004 
г., след като е изпратено по подсъдност от Районен съд-Кюстендил и е 
постъпило на 21.05.2004 г. Първо съдебно заседание е проведено на 
06.07.2004 г. Ход по същество е даден на 12.10.2004 г. Решение по делото е 
постановено на 21.10.2001 г. Въззивна жалба е депозирана н 05.11.2004 г. 
Разпореждане за без движение на въззивната жалба е постановено на 
09.11.2004 г., което е изпълнено на 14.12.2004 г. На 14.12.2004 г. е 
разпоредено изпращане на препис за другата страна. Съобщението е 
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получено но 07.02.2005 г. С писмо на Окръжен съд-Кюстендил делото е 
постъпило в Софийски апелативен съд на 07.03.2005 г. 

- гр. д. № 213/2008 г. /съдия Росица Савова/ е образувано на 
27.03.2008 г. по искова молба, постъпила от Районен съд-Кюстендил по 
подсъдност на 26.03.2008 г. Първо открито съдебно заседание е насрочено за 
13.05.2008 г., на която дата е даден ход по същество. Решение по делото е 
постановено на 13.06.2008 г. Съобщения за съдебния акт са изпратени на 
16.06.2008 г. Въззивна жалба е постъпила на 09.07.2008 г. Разпореждане за 
изпращане на преписи е постановено на 14.07.2008 г. Същото е положено 
като резолюция върху жалбата, без да се сочи името на съдията, постановил 
акта. С писмо от 07.08.2008 г. делото с въззивната жалба е изпратено на 
Софийски апелативен съд. Въззивната жалба е администрирана в рамките на 
1 м. 

 - гр. д. № 206/2006 г. /съдия Росица Савова/ е образувано 20.03.2006 
г. по искова молба, постъпила на 17.03.2006 г. Делото е образувано по реда на 
ГПК /отм./; проведени са 4 съдебни заседания. В съдебно заседание от 
17.10.2006 г. е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 
27.11.2006 г. въззивна жалба срещу решението е депозирана на 20.12.2006 г. 
Жалбата е администрирана с разпореждане за без движение още в деня на 
постъпването й, за което страната е уведомена на 29.12.2006 г., а 
процесуалният представител на 18.01.2007 г. Разпореждане за изпращане на 
преписи е постановено на 29.01.2007 г. и е получено на 09.02.2007 г. С писмо 
от 28.02.2007 г. делото е изпратено на Софийски апелативен съд. Въззивната 
жалба е администрирана в срок до 2 м. 

 - гр. д. № 143/2008 г. /съдия Росица Савова/ е образувано на 
04.03.2008 г. по искова молба, постъпила на 29.02.2008 г. Първо открито 
съдебно заседание е насрочено за 24.04.2008 г. По делото са проведени 3 
открити съдебни заседания, насрочвани през около 1 месец. В съдебно 
заседание от 24.06.2008 г. е даден ход по същество. Решение по делото е 
постановено на 24.07.2008 г., съгласно отбелязването в съдебния акт. 
Съобщения за страните са изпратени на 25.07.2008 г. Въззивни жалби срещу 
решението са постъпили на 11.08.2008 г. и 03.09.2008 г. С писмо от 
17.11.2008 г. делото е изпратено на Софийски апелативен съд. Жалбите са 
администрирани своевременно, като връчването на една от въззивните жалби 
е отнело време, тъй като страната е била  променен адрес. 

 - гр. д. № 30/2008 г. /съдия Юрий Маринов/ е образувано на 
15.01.2008 г. по искова молба по чл. 59 от ЗЗД, постъпила на 03.12.2007 г. С 
разпореждане от 04.12.2007 г. на председателя на съда исковата молба е 
оставена без движение. Съобщение за указанията е изготвено и изпратено в 
деня на постановяване на разпореждането. Указанията изпълнени на 
14.01.2008 г. Производството е насрочено в открито съдебно заседание за 
05.02.2008 г. По делото, образувано по реда на ГПК /отм./, са проведени 10 
открити съдебни заседания, като на 20.01.2009 г. е даден ход по същество. 
Решение по делото е постановено на 26.05.2009 г. /след 4 м./, съгласно 
отбелязаната дата в съдебния акт. Съобщения за решението са изпратени на 



11 
 

07.07.2009 г. От отбелязванията, направени в книгата за открити съдебни 
заседания, се констатира, че решението е постановено на 07.07.2009 г., 
когато са изпратени и съобщенията за решението. 

Срещу решението, на 27.07.2009 г., е депозирана въззивна жалба. 
Оставена без движение с разпореждане от 28.07.2009 г. Нередовностите 
отстранени на 03.08.2009 г. Разпореждане от същия ден за изпращане на 
преписи от същата. Отговор по жалбата е депозиран на 26.08.2009 г. С писмо 
на КОС делото е изпратено на САС на 31.08.2009 г. С решение от 11.01.2010 
г. по гр. д. № 2050/2009 г. САС е оставил в сила. С определение от 08.10.2010 
г. по гр. д. № 556/2010 г. ВКС не е допуснал до касационно обжалване. 

 - гр. д. № 160/2008 г. /съдия Юрий Маринов/ е образувано на 
10.03.2008 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила на 06.03.2008 г. 
Първо съдебно заседание е насрочено за 08.04.2008 г. В първото открито 
съдебно заседание съдът е докладвал молба, постъпила на 25.03.2008 г. от 
ответника, че производството следва да бъде съобразено с ГПК, в сила от 
01.03.2008 г., поради което е отменил определението си за насрочване на 
делото и е разпоредил изпращане на препис от исковата молба за ответника и 
отговор по чл. 131 от ГПК. Писмен отговор е постъпил на 07.05.2008 г., с 
който е предявен насрещен иск. С разпореждане без дата същият е оставен 
без движение. Съобщение е изпратено на 12.05.2008 г. Ново първо открито 
съдебно заседание е насрочено за 30.09.2008 г. с разпореждане, положено 
върху молба на ответника от 28.05.2008 г. и отново не е отразена дата, на 
която е постановено и без име на съдията. В съдебно заседание от 
30.09.2008 г. пълномощник на една от страните е изразил становище за 
необходимостта от доклад, което съдът е взел предвид и с оглед нормата на 
чл. 140 от ГПК е приел, че ход на делото не следва да се дава; следва да бъде 
извършена надлежна подготовка на делото в закрито съдебно заседание по 
чл. 140 от ГПК, след което производството да бъде насрочено в открито 
съдебно заседание. Преди това писмен отговор на друг ответник, постъпил на 
09.08.2008 г., е администриран с разпореждане от 23.02.2009 г. Определение 
по чл. 140 от ГПК е постановено на 11.03.2009 г., с което делото е насрочено 
в открито съдебно заседание за 02.04.2009 г. Съобщения за страните са 
изпратени на 12.03.2009 г. За изготвяне на експертиза делото е насрочено за 
07.05.2009 г. На тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е 
постановено на 09.07.2009 г. Съобщения са изготвени на 23.07.2009 г, 
вероятната дата на постановяване и на съдебния акт. Въззивна жалба срещу 
решението е постъпила на 10.08.2009 г. С разпореждане от 07.09.2009 г. е 
указано изпращане на препис за другата страна. Отговор на въззивната жалба 
е постъпил на 30.09.2009 г. На 01.10.2009 г. е разпоредено изпращане на 
отговора на жалбоподателя и в същия ден делото е изпратено на Софийския 
апелативен съд, потвърдил от своя страна обжалвания съдебен акт. 

 - гр. д. № 359/2007 г. /съдия Галина Мухтийска/. По редовността на 
исковата молба съдът се е произнесъл в 5-дневен срок от постъпването й. 
Съобщения са изготвени в 12-дневен срок от датата на постановяване на 
разпореждането по редовността на исковата молба. Първо открито съдебно 
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заседание е насрочено след 1,5 м от образуване на делото. Следващо съдебно 
заседание е отложено за след 2 месеца /период на съдебна ваканция/. По 
делото е проведено трето съдебно заседание поради допуснато изменение на 
иска в отсъствие на ответника. Съдебно решение е постановено в 7-дневен 
срок от датата на провеждане на съдебно заседание по същество. 
Своевременно изготвен отговор и своевременно администриране на 
постъпила въззивна жалба. 

 - гр. д. № 804/2006 г. /съдия Галина Мухтийска/. Делото 
администрирано в срок. Съдебни заседания насрочвани през 1 месец. По 
делото са проведени повече от 2 съдебни заседания за събиране на 
доказателства. 

 - гр. д. № 23/1997 г. /съдия Галина Мухтийска/. Съдебно решение е 
постановено в 7-дневен срок. Производството е минало два пъти през 
касационно обжалване. 

 - гр. д. № 962/2005 г. /съдия Ваня Богоева/. Исковата молба по делото 
е администрирана в деня на постъпване или на следващия ден. Своевременно 
администриране на молбите по движението на делото. Първо открито 
съдебно заседание е насрочено в 1-месечен срок от постъпване на исковата 
молба. Следващо съдебно заседание, за събиране на доказателства, е 
насрочено в 1-месечен срок. Производството по делото е решено след 
проведени две открити съдебни заседания. Съдебно решение е постановено 
в 2-месечен срок. Своевременно изготвяне и изпращане на съобщения и 
обявления; своевременно администриране на постъпилата въззивна жалба. 

 - гр. д. № 130/2007 г. /съдия Ваня Богоева/. По делото, образувано по 
реда на ГПК /отм./, са проведени 6 открити съдебни заседания, отлагани за 
събиране на доказателства и поради нередовна процедура по призоваване на 
конституирано трето лице-помагач. Съдебно решение е постановено в 2-
месечен срок. Своевременно администриране на постъпилата въззивна жалба. 

 - гр. д. № гр. д. № 286/2005 г. /съдия Ваня Богоева/. По делото е 
постановено определение за отмяна на определение, с което съдът е дал ход 
по същество, 4 месеца след обявяването му за решаване и исковата молба е 
оставена без движение. Съдебно решение е постановено 5 месеца, след като 
делото повторно е обявено за решаване. 

 - гр. д. № 681/2001 г. /съдия Евгения Стамова/. Исковата молба е 
администрирана до 3 дни от датата на получаване. Произнасяне по молбите 
по движението на делото в деня на постъпването им. Първо открито съдебно 
заседание е насрочено в срок до 1 месец от датата на образуване на делото, 
съответно отстраняване на нередовностите на исковата молба. Делото е 
разгледано в 5 открити съдебни заседания, отлагани през 1 месец за събиране 
на доказателства и неизготвени своевременно заключения на вещи лица. 
Решение по делото е постановено в 1-месечен срок. Съобщенията и 
обявленията са изготвяни и изпращани своевременно. Своевременно 
администрирана въззивна жалба. В производство по ЯФГ размерът на 
присъденото обезщетение е увеличен от 7000 на 10000 лв. /противоречиви 
са и мотивите относно размера на обезщетението/. Добро администриране 
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на делото. По искане за обезпечение на предявен иск-произнасяне в 7-дневен 
срок от постъпване на молбата. 

 - гр. д. № 31/2008 г. /съдия Евгения Стамова/. Разгледано и решено в 
2 открити съдебни заседания. 

 - гр. д. № 396/2007 г. /съдия Евгения Стамова/. По делото, 
образувано по реда на ГПК /отм./, са проведени 10 открити съдебни 
заседания-отлагани през 15 дни до 1 месец за събиране на доказателства, 
неизготвени заключения на вещи лица, разпит на свидетели.. 

 - гр. д. 39/2000 г. /съдия Татяна Костадинова/. По молбата за 
обезпечаване на предявения иск съдът се е произнесъл в 3-дневен срок от 
датата на постъпването. Делото е разгледано в 3 открити съдебни заседания, 
отлагани през 1 месец. Съдебно решение е постановено в 12-дневен срок от 
датата на обявяване на делото за решаване. 

 - гр. д. 287/2008 г. /съдия Татяна Костадинова/. Решение по делото е 
постановено в 1-месечен срок от обявяването му за решаване. 

 
Производства по чл. 625 от ТЗ 
 
 - т. д. № 17/2009 г. /съдия Соня Кочова/ е образувано на 18.05.2009 г. 

след като САС е отменил решение на КОС по т. д. № 1/2008 г. за откриване 
на производство по несъстоятелност за същия длъжник и върнал делото за 
разглеждане от друг състав. С разпореждане от 28.05.2009 г. са дадени 
указания в съответствие с мотивите на САС. Съобщение е изпратено още 
същия ден. Нередовностите са отстранени с молба от 09.06.2009 г. С 
определение по от 16.06.2009 г., на основание чл. 629, ал. 2 от ТЗ, делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 02.07.2009 г., като е съобразена 
разпоредбата за насрочване на делото в 14-дневен срок. До момента са 
проведени 5 открити съдебно заседания; ново насрочване за 19.01.2011 г.  

- т. д. № 54/2010 г. /съдия Красимир Бамбов/ е образувано на 
30.09.2010 г. по молба на управителя на длъжника, постъпила на 29.09.2010 г. 
С разпореждане от 04.10.2010 г. молбата е оставена без движение, тъй като 
липсват приложения по чл. 628, ал. 1 и 2 от ТЗ. Съобщение е изпратено на 
12.10.2010 г. и получено на 28.10.2010 г. С Определение № 173/08.12.2010 г. 
съдът е прекратил производството по делото, след като е приел, че не са 
изпълнени дадените указания. 

 
Административни дела-3 броя спрени 
 
 - адм. д. № 182/2006 г. /образувано по реда на ЗУТ/ е спряно до 

приключване на преюдициален правен спор. Правени редовно справки по 
приключване на преюдициалното дело, редовно от края на 2009 г. 

 - гр. д. № 32/2000 г. /образувано по реда на ЗВСВНОИ/ е спряно до 
приключване на досъдебно производство. Правени справки-последно на 
09.12.2010 г. от РП-Кюстендил, че и досъдебното е спряно. 
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 - адм. д. № 66/2006 г. е спряно до приключване на преюдициален спор. 
Последна справка към 01.12.2010 г., съгласно която преюдициаалния спор не 
е приключил с влязло в сила решение. 

 
Обезпечение на бъдещ иск 
 
 - гр. д. № 436/2009 г. /съдия Юрий Маринов/ - обезпечение. Делото е 

образувано по  искане за допускане на обезпечение. Съдът се е произнесъл на 
основание чл. 22 от ЗОИППД и по чл. 390 от ГПК в деня на постъпването му 
с мотивирано определение, като е дал 1-месечен срок на Комисията, след 
приключване на наказателното производство да предяви иска по чл. 28, ал. 3 
от ЗОИППД. Издадена е обезпечителна заповед, която е получена от 
упълномощен представителна Комисията в 3-дневен срок от датата на 
определението, с което е допуснато обезпечението. 

 
Производства, образувани пред Окръжен съд-Кюстендил като 

въззивна инстанция 
 
 - в. гр. д. № 454/2010 г. Подадена въззивна жалба в Районен съд-

Дупница на 28.06.2010 г. Жалбата е получена и делото е образувано в КОС на 
14.07.2010 г. Определение по доказателствата във връзка с производството от 
03.08.2010 г., постановено от съдия Соня Кочова. Първо открито съдебно 
заседание е насрочено 2 месеца след процедурата по доказателствата. Делото 
е приключило в 1 съдебно заседание и решение е постановено 20 дни след 
обявяването му за решаване. 

 - в. гр. д. № 710/2009 г. е образувано на 10.12.2009 г. Делото е решено 
в едно съдебно заседание от съдия Соня Богоева и постановен съдебен акт в 
1-месечен срок от заседанието по същество. 

 - в. гр. д. № 396/2010 г. – образувано в срок. Делото е решено от съдия 
Мухтийска в едно съдебно заседание. Решение постановено в 10-дневен срок 
от датата на съдебното заседание. 

 - в. гр. д. № 315/2009 г. – образувано в срок. Делото е решено в едно 
съдебно заседание от съдия Юрий Маринов. Съдебно решение е 
постановено 1 м. и 18 дни след обявяване на делото за решаване. 

 - в. гр. д. № 432/2009 г. /докладчик съдия Евгения Стамова/. По 
нередовността на въззивната жалба  съдът се е произнесъл в 10-дневен срок 
от образуване на делото. Решено в две открити съдебни заседания, отлагано 
поради нередовна процедура по призоваване. Съдебно решение е 
постановено 1 м. и 10 дни след обявяване на делото за решаване. 

 - в. гр. д. № 255/2009 г. /от съдия Соня Кочова/. Постановен съдебен 
акт в 17 – дневен срок от датата на съдебното заседание по същество. 

 - в. гр. д. № 168/2010 г. е образувано в КОС по въззивна жалба в деня 
на постъпването й, депозирана в Районен съд-Кюстендил. Делото е 
разпределено на младши съдия Михаил Малчев. Определение по чл. 267, 
ал. 1, вр. с чл. 317 от ГПК – в 6-дневен срок от образуване на делото. 
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Производството е насрочено в открито съдебно заседание в 1-месечен срок от 
образуване на делото. Разгледано и решено в едно съдебно заседание. 
Съдебно решение е постановено в 1-месечен срок от обявяване на делото за 
решаване.  

 - в. ч. гр. д. № 682/2009 г. /съдия Евгения Стамова/. По частна жалба 
срещу определение, с което е допуснато обезпечение. Произнасяне в 20-
дневен срок от датата на образуване на делото. 

 - в. гр. д. № 771/2009 г. /съдия Татяна Костадинова/. Разгледано и 
решено в едно съдебно заседание. Определение по чл. 267, ал. 1 от ГПК е 
постановено в деня, следващ датата на образуване на въззивното 
производство. По делото е постановено решение в 14-дневен срок от датата 
на съдебното заседание, в което е даден ход по същество.  

 - в. гр. д. № 668/2009 г. Определение по чл. 267, ал. 1 от ГПК е 
постановено в 4-дневен срок от датата на образуване на делото. Съдебно 
решение е постановено в14-дневен срок от провеждане на съдебно заседание 
по същество. 

 - в. гр. д. № 222/2010 г. /младши съдия Михаил Малчев/. 
Определение по чл. 267, ал. 1 от ГПК е постановено на следващия ден след 
образуването. Първо открито съдебно заседание е насрочено в 1-месечен срок 
от образуване на делото и същото е решено в едно съдебно заседание. 
Решение е постановено в 1-месечен срок от обявяването му за решаване. 

 - в. ч. гр. д. № 2/2010 г. /съдия Ваня Богоева/. Определение по 
жалбата е постановено в 1-месечен срок от образуване на въззивното 
производство. 

 - в. гр. д. № 264/2010 г. /съдия Соня Кочова/. Определение по чл. 267, 
ал. 1 от ГПК е постановено в 1-месечен срок от образуване на делото. Първо 
открито съдебно заседание е насрочено в 1-месечен срок от определението по 
допустимостта на въззивната жалба. Проведено едно открито съдебно 
заседание и обявено за решаване. Решение е постановено в 8-дневен срок от 
заседанието по същество. 

 - в. гр. д. № 7/2010 г. /от съдия Росица Савова/. Производството по 
делото е прекратено поради просрочие на въззивната жалба. Постановено 
определение в 8-дневен срок от образуване на въззивното производство. 

 - в. ч. гр. д. № 267/2009 г. Произнасяне на въззивната инстанция със 
съдебен акт в 20-дневен срок датата на образуване на делото. 

 - в.гр.д.№ 408/2010 г. /съдия Евгения Стамова/ е образувано по 
въззивна жалба срещу решение от 17.05.10г., постановено по 
гр.д.№756/2009г. на Районен съд-Дупница. Въззивна жалба срещу 
постановеното решение е постъпила на 27.05.10г. С разпореждане от същата 
дата е разпоредено изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. С 
разпореждане от 24.06.10г. е разпоредено изпращане на делото на КОС. 
Делото е постъпило в КОС на 25.06.10г. Определение по чл.267 ГПК – 
28.06.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 13.07.10г., в което на 
делото е даден ход по същество. Постановено е решение от 19.07.10г., с което 
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е потвърдено постановеното от ДРС решение. Делото е върнато на ДРС с 
писмо от 23.08.09г.  

 - в.гр.д.№ 262/2010 г. /съдия Соня Кочова/ е образувано по въззивна 
жалба срещу решение на 08.01.10г., постановено по гр.д.№1959/2008г. на 
Районен съд-Дупница. Въззивната жалба е постъпила на 03.02.10г. С 
разпореждане от 04.02.2010г. въззивната жалба е оставена без движение, с 
оглед внасянето на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от 04.03.10г. С разпореждане от 05.03.10г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Отговор на 
въззивната жалба е постъпил на 16.04.10г. Делото е постъпило в КОС на 
20.04.10г. Определение по чл.267 ГПК – 12.05.10г. Проведено е открито 
съдебно заседание на 23.06.10г., в което на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение от 25.06.10г., с което е потвърдено постановеното от 
ДРС решение. Съобщения до страните са изпратени на 28.06.10г. Делото е 
върнато на ДРС с писмо от 15.10.10г.  

 - в.гр. д. №346/2010г. - /съдия Росица Савова/ е образувано срещу 
решение от 21.04.10г., постановено по гр.д.№2570/2009г. на Районен съд-
Кюстендил /бързо производство/. Въззивната жалба е постъпила на 
11.05.10г. С разпореждане от 13.05.10г. е разпоредено изпращане на препис 
от жалбата на насрещната страна. Отговор на въззвивната жалба е постъпил 
на 01.06.10г. С разпореждане от 01.06.10г. е разпоредено изпращане на 
делото на КОС. Делото е постъпило в КОС на 02.06.10г. С определение от 
10.06.10г. съдът е извършил проверка на допустимостта на въззивната жалба 
и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 06.07.10г. Съобщения до 
страните за изпратени на 11.06.10г. В проведено на 06.07.10г. открито 
съдебно заседание са събрани доказателства и на делото е даден ход по 
същество. Постановено е решение на 20.07.10г., с което е потвърдено 
постановеното от КРС решение. На 19.08.10г. е постъпила молба за 
допълване на постановеното решение в частта за разноските. С разпореждане 
от 20.09.10г. е разпоредено изпращане на препис от молбата на насрещната 
страна. Насрещната страна е уведомена със съобщение от 28.09.10г. С 
определение от 26.10.10г. са присъдени разноски за юрисконсултско 
възнаграждение. Касационна жалба е постъпила на 23.08.10г. С разпореждане 
от 20.09.10г. касационната жалба е върната като просрочена. Жалбоподателят 
е уведомен на 04.10.10г. със съобщение от 28.09.10г.  

 - в.гр. д.№598/2009г. /съдия Галина Мухтийска/ е образувано по 
въззивна жалба срещу решение от 21.07.10г., постановено по 
гр.д.№163/2009г. на Районен съд-Кюстендил. Въззивната жалба е постъпила 
на 14.08.10г. Отговор на въззивната жалба е постъпил на 25.08.10г. С 
разпореждане от 25.08.10г. е разпоредено изпращане на препис от отговора 
на насрещната страна.  Делото е постъпило в КОС на 01.09.10г. С 
определение от 18.09.09г. съдът е извършил проверка на допустимостта на 
въззивната жалба и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
22.10.09г. Съобщения до страните за изпратени на 23.09.09г. В проведено на 
22.10.09г. открито съдебно заседание са събрани доказателства и на делото е 
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даден ход по същество. Постановено е решение на 20.11.09г., с което е 
потвърдено постановеното от КРС решение. Съобщения до страните са 
изпратени на 23.11.09г. Касационна жалба е постъпила на 17.12.09г. С 
разпореждане от 21.12.09г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
насрещната страна. Делото е постъпило във ВКС на 25.02.10г. С определение 
от 13.08.10г., постановено по гр.д.№315/2010г. по описа на ВКС не е 
допуснато касационно обжалване.  

 - в. ч. гр. д. №719/2009г. /съдия Татяна Костадинова/ е образувано 
срещу определение от 26.09.09г., постановено по ч.гр.д.№1616/2009г. на 
Районен съд-Кюстендил. Частната жалба е постъпила на 02.10.09г. Делото е 
постъпило в КОС на 11.11.09г. Делото е образувано на 11.11.09г. С 
определение от 30.11.09г. е потвърдено, постановеното от КРС определение.  

 - в.гр. д.№339/2009г. /съдия Татяна Костадинова/ е образувано по 
въззивна жалба срещу решение от 09.03.10г., постановено по гр.д.№31/2009г. 
на Районен съд-Кюстендил. Въззивната жалба срещу постановеното решение 
е постъпила на 23.05.10г. Делото е постъпило в КОС на 31.05.10г. Делото е 
образувано на 31.05.10г. В проведено на 06.07.10г. открито съдебно заседание 
са събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 23.07.10г. Съобщения до страните са изпратени на 29.07.10г.  
 

Срочност на постановените съдебни актове 
 
 
1. Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  181/2009г. В.Богоева 19.01.10г. 29.06.10г. Над 5 месеца 
2.  357/2009г. В.Богоева 16.02.10г. 24.08.10г. Над 6 месеца 
3.  744/2009г. В.Богоева 19.01.10г. 16.07.10г. Над 6 месеца 
4.  184/2010г. В.Богоева 22.04.10г. 13.08.10г. Над 3 месеца 
5.  133/2010г. В.Богоева 28.04.10г. 07.07.10г. Над 2 месеца 
6. 652/2008г. В.Богоева 13.01.09г. 18.05.09г. Над 4 месеца 
7. 671/2008г. В.Богоева 13.01.09г. 18.05.09г. Над 4 месеца 
8. 97/2009г. В.Богоева 10.03.09г. 20.07.09г. Над 4 месеца 
9. 579/2008г. В.Богоева 10.03.09г. 20.07.09г. Над 4 месеца 
10. 201/2009г. В.Богоева 31.03.09г. 21.07.09г. Над 3 месеца 
11. 176/2009г. В.Богоева 21.04.09г. 21.07.09г. 3 месеца 
12. 135/2009г. В.Богоева 27.04.09г. 15.07.09г. Над 2 месеца 
13. 187/2009г. В.Богоева 27.04.09г. 20.07.09г. Над 2 месеца 
14. 215/2009г. В.Богоева 27.04.09г. 14.07.09г. Над 2 месеца 
15. 68/2009г. В.Богоева 27.04.09г. 20.07.09г. Над 2 месеца 
16. 252/2009г. В.Богоева 12.05.09г. 21.07.09г. Над 2 месеца 
17. 30/2009г. В.Богоева 26.05.09г. 04.09.09г. Над 3 месеца 
18. 523/2006г. В.Богоева 02.06.09г. 17.08.09г. Над 2 месеца 
19. 685/2007 г. В.Богоева 12.11.09 г.. 03.06.10г. Над 6 месеца 
20- 292/2009 г. В.Богоева 12.11.09г. 14.03.10г. Над 4 месеца 
21. 401/2009 г. В.Богоева 26.11.09г. 01.06.10 г.. Над 6 месеца 
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2. Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  756/2009г. Т.Костадинова 11.03.10г. 18.05.10г. Над 2 месеца 
2.  419/2009г. Т.Костадинова 19.04.10г. 30.06.10г. Над 2 месеца 
3. 456/2006г. Т.Костадинова 16.09.10г. 18.11.10г. Над 2 месеца 
4. 68/2008г. Т.Костадинова 17.03.09г. 05.06.09г. Над 2 месеца 
5. 184/2008г. Т.Костадинова 31.03.09г. 15.06.09г. Над 2 месеца 
6. 14/2009г. Т.Костадинова 14.04.09г. 13.07.09г. 3 месеца 
7. 100/2009г. Т.Костадинова 21.04.09г. 13.07.09г. Над 2 месеца 

 
 
 
3. Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  682/2008г. Р.Савова 25.03.10г. 30.06.10г. Над 3 месеца 
2.  47/2009г. Р.Савова 11.05.10г. 13.07.10г. Над 2 месеца 
3.  485/2008г. Р.Савова 29.01.09г. 28.04.09г. 3 месеца 
4.  101/2009г. Р.Савова 31.03.09г. 20.07.09г. Над 3 месеца 
5.  800/2007г. Р.Савова 16.06.09г. 04.09.09г. Над 2 месеца 
6.  76/2009г. Р.Савова 02.12.09г. 11.03.10г. Над 3 месеца 

 
 
4. Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  30/2008г. Ю.Маринов 20.01.09г. 07.07.09г. Над 5 месеца 
2.  34/2007г. Ю.Маринов 10.03.09г. 16.07.09г. Над 4 месеца 
3.  160/2008г. Ю.Маринов 07.05.09г. 23.07.09г. Над 2 месеца 
4.  9/2009г. Ю.Маринов 17.02.09г. 15.07.09г. Над 4 месеца 
5.  67/2008г. Ю.Маринов 05.03.09г. 04.09.09г. Над 5 месеца 
6. 65/2009г. Ю.Маринов 10.03.09г. 01.09.09г. Над 5 месеца 
7. 627/2007г. Ю.Маринов 10.03.09г. 13.07.09г. Над 4 месеца 
8. 10/2009г. Ю.Маринов 10.03.09г. 17.07.09г. Над 4 месеца 
9. 84/2009г. Ю.Маринов 10.03.09г. 15.07.09г. Над 4 месеца 
10. 87/2009г. Ю.Маринов 10.03.09г. 27.07.09г. Над 4 месеца 
11. 85/2009г. Ю.Маринов 19.03.09г. 10.07.09г. Над 3 месеца 
12. 252/2008г. Ю.Маринов 19.03.09г. 04.09.09г. Над 5 месеца 
13. 107/2009г. Ю.Маринов 02.04.09г. 13.07.09г. Над 3 месеца 
14. 178/2009г. Ю.Маринов 02.04.09г. 17.07.09г. Над 3 месеца 
15. 151/2009г. Ю.Маринов 07.04.09г. 28.07.09г. Над 3 месеца 
16. 182/2009г. Ю.Маринов 07.04.09г. 16.07.09г. Над 3 месеца 
17. 156/2009г. Ю.Маринов 12.05.09г. 21.07.09г. Над 2 месеца 
18. 283/2009г. Ю.Маринов 12.05.09г. 28.07.09г. Над 2 месеца 
19. 211/2008г. Ю.Маринов 09.06.09г. 31.08.09г. Над 2 месеца 
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20. 252/2009г. Ю.Маринов 09.06.09г. 31.08.09г. Над 2 месеца 
21. 349/2009г. Ю.Маринов 09.06.09г. 01.09.09г. Над 2 месеца 

 
 
5. Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  15/2009г. 
/Н/ 

К.Бамбов 06.07.09г. 24.09.09г. Над 2 месеца 

 
 
6. Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  146/2009г.  Г.Мухтийска 22.04.10г. 25.06.10г. Над 2 месеца 
 
 
7. Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  728/2008г.  С.Кочова 03.02.09г. 13.04.09г. Над 2 месеца 
 
 
8. Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  47/2009г.  Е.Стамова 19.02.09г. 23.04.09г. Над 2 месеца 
2.  29/2009г.  Е.Стамова 24.02.09г. 05.06.09г. Над 3 месеца 
3.  76/2009г. Е.Стамова 21.04.09г. 08.07.09г. Над 2 месеца 
4.  220/2009г. Е.Стамова 27.04.09г. 09.07.09г. Над 2 месеца 

 
 
Дела с отменен ход по същество 
 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 10/2009г. Е.Стамова 02.03.2010г. 06.04.2010г. – отменен 
ход по същество,  делото 

е насрочено в открито 
съдебно заседание за 

22.04.2010г. 
2. 700/2009г. Т.Костадинова 10.03.2010г. 30.03.2010г. – отменен 

ход по същество. 
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3. 48/2008г. В.Богоева 18.03.2010г. 16.04.2010г. – отменен 
ход по същество, делото е 

насрочено в открито 
съдебно заседание за 

03.05.2010г. 
4. 66/2008г. Е.Стамова 31.03.2009г. 04.06.2009г. – отменен 

ход по същество.  
5. 89/2009г. С.Кочова 30.04.2009г. 11.05.2009г. – отменен 

ход по същество, делото е 
насрочено в открито 
съдебно заседание за 

04.06.09г. 
6. 75/2008г. Т.Костадинова 27.07.2009г. 02.09.2009г. – отменен 

ход по същество, 
производството по делото 
е оставено без движение.  

7. 705/2009г. В.Богоева 19.01.2010г. 29.01.2010г. – отменен 
ход по същество, делото е 

насрочено в открито 
съдебно заседание за 

16.02.10г. 
8. 759/2009г. Т.Костадинова 26.01.2010г. 17.02.2010г. – отменен 

ход по същество, делото е 
насрочено в открито 
съдебно заседание за 

11.03.10г. 
9. 773/2009г. В.Богоева 24.02.2010г. 01.04.2010г. – отменен 

ход по същество.  
10. 3/2010г. Е.Стамова 24.02.2010г. 02.03.2010г. – отменен 

ход по същество,  делото 
е насрочено в открито 
съдебно заседание за 

17.03.2010г. 
11. 3/2010г. Е.Стамова 28.04.2010г. 07.06.2010г. – отменен 

ход по същество,  делото 
е насрочено в открито 
съдебно заседание за 

22.06.2010г. 
12. 86/2010г. В.Богоева 17.03.2010г. 13.04.2010г. – отменен 

ход по същество,  делото 
е насрочено в открито 
съдебно заседание за 

28.04.2010г. 
13. 652/2008г. В.Богоева 28.04.2010г. 07.06.2010г. – отменен 

ход по същество,  делото 
е насрочено в открито 
съдебно заседание за 

22.06.2010г. 
14. 743/2008г. Т.Костадинова 12.02.2009г. 16.03.2009г. – отменен 

ход по същество, делото е 
насрочено в открито 
съдебно заседание за 
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14.04.2010г. 
15. 71/2009г. В.Богоева 10.03.2009г. 14.04.2009г. – отменен 

ход по същество,  делото 
е насрочено в открито 
съдебно заседание за 

12.05.2009г. 
16. 22/2009г. В.Богоева 24.03.2009г. 28.04.2009г. – отменен 

ход по същество.  
17. 132/2009г. Р.Савова 21.04.2009г. 05.06.2009г. – отменен 

ход по същество. 
18. 209/2009г. С.Кочова 21.05.2009г. 08.06.2009г. – отменен 

ход по същество, делото е 
насрочено в открито 
съдебно заседание за 

02.07.09г. 
19. 287/2009г. Ю.Маринов 21.05.2009г. 28.05.2009г. – отменен 

ход по същество, делото е 
насрочено в открито 
съдебно заседание за 

18.06.09г. 
20. 142/2009г. С.Кочова 09.06.2009г. 10.07.2009г. – отменен 

ход по същество.  
21. 145/2008г. Т.Костадинова 30.06.2009г. 23.07.2009г. – отменен 

ход по същество.  
22. 695/2008г. Т.Костадинова 17.09.2009г. 09.10.2009г. – отменен 

ход по същество.  
23. 502/2009г. В.Богоева 16.09.2009г. 06.10.2009г. – отменен 

ход по същество.  
24. 401/2009 г. В.Богоева 29.09.2009 г. 04.11.2009 г. – отменен 

ход по същество, 
насрочено за 26.11.09г. 

25. 136/2009 г. Г. Мухтийска 29.09.2009 г. 21.10.2009 г. – отменен 
ход по същество 

26. 377/2009 г. С.Кочова 30.09.2009 г. 21.10.2009 г. – отменен 
ход по същество 

27. 146/2009 г. Г. Мухтийска 27.10.2009 г. 31.10.2009г. – отменен 
ход по същество.  

28. 667/2009 г. С.Кочова 17.11.2009 г. 10.12.2009 г. – отменен 
ход по същество 

29. 701/2009 г. В.Богоева  10.12.2009 г. 29.12.2010г. – отменен 
ход по същество.  

30. 146/2009 г. Г. Мухтийска 27.10.2009 г. 31.10.2009г. – отменен 
ход по същество.  
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ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД-
КЮСТЕНДИЛ 
 

1. По образуването на делата 
 

● Делата са образувани в деня или най-късно на следващия ден от 
постъпване на исковите молби, съответно на въззивните жалби; 

● По редовността на исковите молби отделните съдебни състави са се 
произнасяли в кратки срокове – между 2-9 дни от образуване на делата; 

● По редовността на въззивните жалби съдът се е произнасял най-често 
между 1-2 до 10 дни от образуване на въззивните производства; 

● В изолирани случаи се констатират и по-големи срокове при 
администриране на исковите молби, съответно на въззивните жалби, 
обикновено в периодите на съдебни ваканции; 

● В някои случаи актовете, с които исковите молби/въззивните жалби 
са администрирани са изписвани ръкописно върху други документи от 
делата; не отразяват дата на постановяване на съдебния акт /гр. д. № 160/2008 
г./; 

 
2. По движението на делата 
 
● Разпорежданията по чл. 131 от ГПК и чл. 140 от ГПК са 

постановявани своевременно; 
● Първоинстанционните и въззивни граждански дела са насрочвани в 

първо открито съдебно заседание своевременно до 1-2 месеца от 
образуването им, като преимуществено са случаите, в които насрочването е 
ставало до 1 месец; 

● Отлагането на първоинстанционните граждански дела за второ и 
следващо съдебно заседание е до 1 месец; 

● Въззивните производства в обичайния случай са разглеждани и 
решавани в едно открито съдебно заседание; 

 
3. Спрени дела 
 
● Най-често производствата по делата са спирани поради наличие на 

преюдициален спор; 
● Справки относно движението на делата, послужили като основание за 

спиране, са правени редовно едва от края на 2009 г. По делата, спрени на 
основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ, справки не са правени /т. д. № 1/2009 г.; в. 
гр. д. № 310/2009 г./; 

 
4. Обезпечителни производства 
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● За периода на проверката е образувано едно дело по реда на чл. 390 
от ГПК, което е разгледано и решено в съответствие с кратките процесуални 
срокове, регламентирани в ГПК 

 
5. По приключване на делата 
● Общо за периода 2009-2010 г. съдиите в Окръжен съд-Кюстендил са 

постановили 30 определения по 30 дела, с които е отменен  дадения им ход 
по същество.  По една част от тези дела исковите молби  са оставяни без 
движение, а по другата по-голяма част са  насрочвани нови съдебни 
заседания за събиране на доказателства; 

● Броят на делата, по които е отменен хода по същество не е малък, 
отнесен към общия брой дела, образувани и решени от гражданските състави. 
С най-голям брой дела с отменен ход по същество, констатирани в 
обстоятелствената част на акта, са съдиите Ваня Богоева и Юрий 
Маринов; 

  В по-голямата си част съдебните актове са постановявани в 
съответствие с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК.   Съществено забавяне 
при постановяване на актовете  за периода на проверката /2009г. до 
10.12.2010г./се констатира при: 
1.Съдия Ваня Богоева , постановила решенията по 21 бр. дела в срок и над 
3 месеца /конкретизирани  в обстоятелствената част на акта/; 
2. Съдия Юрий Маринов, постановил решенията по 21 бр. дела в срок и 
над 3 месеца /конкретизирани  в обстоятелствената част на акта/; 

 
6. Натовареност на съдиите в Окръжен съд-Кюстендил 
 
● Средната месечна натовареност за 2009год. на съдиите , разглеждали 

първоинстанционни и въззивни граждански дела, е много ниска – общо 5,3 
дела /1,2 дела-първоинстанционни; и 4,1 дела-въззивни/. Средната месечна 
натовареност е изчислявана на база на приключили с решение или 
определение – първоинстанционни въззивни и частни граждански дела, като 
не са отчетени съдебните актове по  приключилите 12 /дванадесет/  
административни дела и по заявленията за регистрация по ЗЮЛНЦ за същата 
година. 

● Налице е малко по висока средна месечна натовареност за 2010год. 
по 10.11 дела/ 2.25дела първоинстанционни; и 7.86 дела-въззивни/; 

 
7. Ефективност на дейността на съдиите 
●Ефективността  на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 

приключили дела с решение или определение/ на съдиите   за 2009год. е 
както следва: 
-по първоинстанционни граждански дела-60,62%; 
-по въззивни граждански дела – 86%.; 

●Ефективността  на дейността /  на съдиите   за 2010год. е както следва: 
-по първоинстанционни граждански дела -70,81%; 
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-по въззивни граждански дела –            85.60%.; 
 
8. Административно-деловодна дейност на съда 
 
● Делата, образувани по реда на чл. 365 от ГПК, се подреждат в папки 

със син цвят. Делата, образувани по реда на чл. 625 от ТЗ, също се подреждат 
в папки със син цвят – неспазване на чл. 92, ал. 1 от ПАРОАВАС; 

● Констатира се своевременно изготвяне и изпращане на съобщения и 
призовки от Служба „Съдебно деловодство”, като в случаите на забавяне 
може да се обоснове извод, че най-често това е по причина на неточно 
отразяване на датите в съдебните актове от съдиите и действителния момент 
на тяхното обявяване в съдебните книги; 

● Констатира се, че в книгата за Закрити заседания, като дата на 
образуване и дата на приключване на производствата, е отразявана една и 
съща дата, поради което същата не дава възможност за получаване на точна 
представа за момента на образуване и този на приключване на всяко от 
частните производства, съответно за точния момент на извършване на 
процесуалните действия на съда в закрито заседание. 

 
9. Случаен принцип на разпределение на делата 
● Всички граждански дела – първоинстанционни, въззивни и частни 

граждански дела се разпределят съгласно изискванията на чл. 9 от Закона за 
съдебната власт. Изключение от принципа е допуснато по дела, разглеждани 
от командирования съдия Маргарита Алексиева, съгласно Заповед № РД-13-
246/01.10.2009 г., и дела по несъстоятелност. 

 
 
На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ 
на административния ръководител на Окръжен съд-Кюстендил: 

 
I. На основание чл. 86, ал. 1, т. 8 от ЗСВ да свика общо събрание на 

съдиите от Окръжен съд-Кюстендил, на което да се обсъди настоящия акт и 
се набележат мерки по преодоляване на констатацията за големия брой 
граждански дела с отменен ход по същество; 

II.Административният ръководител на Окръжен съд-Кюстендил да 
упражни правомощията си по чл.86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ като: 

1. Предприеме действия, делата образувани по реда на чл. 365 от ГПК 
да се подреждат в папки, съгласно чл. 92, ал. 1 от АРОАВАС; 

2. Предприеме действия по отстраняване на пропуските за неточно 
отразяване на датите в съдебните актове и пропуските в книгите за закрити 
заседания, отразени като констатации в т. 8 от общите изводи на Акта, като 
не се допуска антидатиране при изготвяне на съдебните решения; 
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3. Предприеме действия по движението на гражданските дела, спрени 
на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ; 

4. Упражнява постоянен контрол върху дейността на 
съдиите,разглеждащи граждански дела, свързана със срочното постановяване 
на съдебните актове и приключването на производствата по тях в разумни 
срокове; 

5. В шестмесечен срок, считано от връчване на настоящия акт, извърши 
проверка на съдия Ваня Богоева във връзка с образуването, движението и 
приключването на разпределените й дела, за срочност на постановените 
съдебни актове, за периода 01.12.2010 г.- 30.05.2011 г. 

В случай на нови констатации за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 от 
ЗСВ предприеме действия по ангажиране на дисциплинарната й отговорност, 
като за резултатите от извършената проверка уведоми ИВСС. 

 
 В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, административният 
ръководител на Окръжен съд - Кюстендил да предприеме мерки за изпълнение 
на дадените препоръки, за които следва да уведоми главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 
административния ръководител на Окръжен съд - Кюстендил, на 
председателя на Софийския апелативен съд и на Висшия съдебен съвет 

 
 

 
 
ИНСПЕКТОР: 

 
      /НЕЗАБРАВКА СТОЕВА/ 


