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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – РАЗЛОГ по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед №  ПП-01-33/27.05.2015г. на Главния инспектор 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от 

Закона за съдебната власт и съобразно Плана за провеждане на комплексни планови 

проверки на ИВСС за 2015г. 

Проверката бе извършена в периода 01.06.2015г. – 05.06.2015г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Разлог по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2013г., 2014г. и 

периода м. януари 2015г. – м. май 2015г.  

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд – Разлог 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-52/12.05.2015г. на ИВСС, допълнителна 

информация за дейността на съда, извлечения от електронната деловодна програма, 

заповеди, ненасрочени дела, дела, по които производството е спряно, дела с отменен 

ход по същество, насрочени дела, деловодни книги и регистри, както и др. 

произволно посочени граждански дела.  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Районен съд - Разлог е поместен в сградата на съдебната палата, въведена в 

експлоатация през 1999 г., заедно със Служба по вписване и Районна пробационна 

служба към Областна пробационна служба, в изпълнение на заповеди на Министъра 

на правосъдието от месец октомври 2004г. и от месец октомври 2005г., които заемат 

4 помещения. 

Материалните условия са задоволителни. Съдиите работят по двама в кабинет, 

а 19 бр. съдебните служители ползват 8 помещения. Съдът разполага с 3 бр. съдебни 

зали. 

РС-Разлог 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. Всички 

работни места са свързани с в локална компютърна мрежа с два сървъра. 

Администрацията не изпитва недостиг на техника, но ползваните помещения не 

задоволяват нуждите на съда. 
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През периодите на проверката – 2013г., 2014г. – м. май 2015г. в РС-Разлог 

функционира софтуерен продукт за случайно разпределение на делата, 

представляващ модул, интегриран към Автоматизирана система за управление на 

дела /АСУД/, разработена в ЕАД „Латона България” гр.София и утвърдена с 

решение на ВСС, въведена на 04.06.2007г. 

Председателят на съда през 2010г. е утвърдил Вътрешни правила за начина за 

достъп до публикуваните в Интернет страницата съдебни актове на РС-Разлог.  

Утвърдени са, считано от 20.12.2011г., Вътрешни правила за класифициране на 

съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана информация,  

Наред с Автоматизирана система за управление на дела /АСУД/, разработена в 

ЕАД „Латона България” гр.София и деловодната програма "LOTUS NOTES" се 

ползва от специализираната администрация на съда и съдиите, за управление на 

делата - АСУД. Съдът използва правно - информационните продукти „Апис" със 

следните модули:„Апис-право”, Апис-Финански, Апис-техника, Апис-Евро Право. 

Правно-информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички 

работни места. 

  

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС-Разлог е утвърден щат от 29 души, от които 7 щ. бр. съдии, 1 щ. бр. ДСИ, 

2 съдии по вписванията и 19 щ. бр. съдебни служители.  

Административното ръководство на РС-Разлог се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Димитър Думбанов. 

Съдия Димитър Думбанов е назначен на длъжност “административен 

ръководител – председател” на РС-Разлог с решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол №25 от 01.07.2010г. и е встъпил в длъжност на 12.07.2010г. 

В Районен съд Разлог няма зам. председател, както и административен 

секретар, чиито функции се изпълняват от главен специалист – административно 

обслужване – Мария Тричкова, съгласно допълнително споразумение на трудов 

договор №270/30.10.2014г.  

Общият брой на съдиите по щат е 7 броя. През проверявания период 

действително са работили  през 2013г. - 6 съдии, тъй като със Заповед № 

124/23.01.2013г. на Председателя на ВКС, съдия Яна Димитрова е била 

командирована в Специализиран наказателен съд гр. София. за срок от шест месеца, 

продължено с нов шестмесечен срок, съгласно Заповед № 1224/25.07.2013г., считано 

до 28.01.2014г. 

 

Съдии, разглеждащи наказателни дела: 

 

 за 2013г.г. 
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име на съдия        състав   период  

Яна Цветанова Димитрова първи състав командировка СпНС-София 

Емил Димитров Божков  втори състав 01.01.2013г.-31.12.2013г. 

Албена Такова Момчилова трети състав 01.01.2013г.-31.12.2013г. 

  

 за 2014г. 

име на съдия        състав   период  

Яна Цветанова Димитрова първи състав 28.01.2014г.-31.12.2014г. 

Емил Димитров Божков  втори състав 01.01.2014г.-31.12.2014г. 

Албена Такова Момчилова трети състав 01.01.2014г.-31.12.2014г. 

 

 За 2015г. 

име на съдия        състав   период  

Яна Цветанова Димитрова първи състав 01.01.2015г.-29.05.2015г. 

Емил Димитров Божков               втори състав          01.01.2015г.-29.05.2015г. 

Албена Такова Момчилова трети състав 01.01.2015г.-28.04.2015г. 

 

През 2014 г. – 6 съдии. Въз основа на проведен конкурс, районният съдия 

Атанас Иванов, разглеждащ – граждански дела, считано от 02.01.2014г. е назначен 

на основание чл.160 ЗСВ, в РС-Благоевград. Поради първоначално ползване на 

отпуск по болест, считано от 26.04.2014г., а в последствие без прекъсване, заради 

ползване на отпуск поради бременност и раждане от съдия Румяна Запрянова, 

гражданско отделение при РС - Разлог е било в намален състав. Съдия Румяна 

Запрянова продължава да е в отпуск и към момента на проверката. 

Във връзка с преместването на съдия Атанас Иванов на работа в друг съд, с 

решение на ВСС по протокол №33 от 17.07.2014г. (т.13) е обявен конкурс за 

назначаване и заемане на свободната щатна бройка. Съгласно Решение на ВСС по 

протокол №2 от 15.01.2015г., на основание чл.160 във вр. с чл.186а, ал.4 от ЗСВ, на 

свободната място е назначена Искра Трендафилова на длъжност „съдия” в Районен 

съд Разлог, считано от датата на встъпване в длъжност - 24.02.2015г. 

 

Съдии, разглеждащи граждански дела в РС: 

 

 за 2013г. 

име на съдия    състав  период  

Димитър Иванов Думбанов   първи състав 01.01.2013г.-31.12.2013г. 

Велина Иванова Полежанова  втори състав 01.01.2012г.-31.12.2013г. 

Румяна Запрянова Запрянова  трети състав 01.01.2013г.-31.12.2013г. 

Атанас Симеонов Иванов четвърти състав 01.01.2013г.-31.12.2013г. 

 

 за 2014г. 
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име на съдия        състав   период  

Димитър Иванов Думбанов първи състав  01.01.2014г.-31.12.2014г. 

Велина Иванова Полежанова втори състав 01.01.2014г.-31.12.2014г. 

Румяна Запрянова Запрянова трети състав 01.01.2014г.-26.04.2014г. 

 

 За 2015г. 

име на съдия        състав   период  

Димитър Иванов Думбанов първи състав 01.01.2015г.-29.05.2015г. 

Велина Иванова Полежанова втори състав 01.01.2015г.-29.05.2015г. 

Искра Кирилова Трендафилова четвърти състав 24.02.2015г.-29.05.2015г. 

 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 2015 г. в Районен съд Разлог е утвърдено щатно разписание с 19 бр. 

съдебни служители. Администрацията на РС-Разлог е обща и специализирана. 

Общата администрация се състои от 2 бр. служители: по отдели или сектори и 

длъжности, както следва: 

 "Финансова дейност и снабдяване" – 1 бр. -  главен счетоводител;  

 "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии" - 

1бр.; 

 

В специализираната администрация работят общо 17 служители, организирани в 

служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура за класифицирана информация” -1 бр.; 

 „Регистратура” - 1 бр.; 

 „Съдебно деловодство” - 5 съдебни деловодители ( 3 бр. за гр. дела и 2 бр. за 

наказателни дела); 

 „Съдебни секретари” - 5 бр.;  

 „Архив” – 2 бр.;  

 „Връчване на призовки и съдебни книжа” - 1 призовкар; 

 Служител по сигурността на информацията – няма; 

 Бюро “Съдимост” - 1 съдебен деловодител. 

 

Техническите длъжности са общо 2 бр. – чистачка и работник по поддръжката-

огняр.  

Служителите, съвместяващи длъжности са: Емилия Берова – „регистратура за 

класифицирана информация” и „регистратура”; Емилия Лачинова – „Старши 

специалист - съд. деловодител, той и касиер”; Ваня Дункина – „Съд. деловодител - 

СИС, той и архив - граждански дела”; Лилия Манова – „Съд. деловодител - Бюро 
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съдимост, той и архив - наказателни дела”; Славчо Бележков – „Работник по 

поддръжката – огняр”.   

Книгите по чл.39 от ПАС се водят на електронен носител по деловодната 

програма АСУД и се разпечатват на хартиен носител, в края на всеки работен ден. 

Книгите за отказ и приемане на наследство, за заявленията за достъп до 

обществена информация, за движението на всички получени и върнати призовки и 

съобщения, както и разносната книга, се водят само на хартиен носител. 

Регистърът по  чл.235, ал.5 от ГПК се води на хартиен носител, считано от 

2012г. Регистърът съдържа следните данни: вид и номер на делото, номер и дата на 

акта и диспозитив. Длъжностното лице, отговорно за водене на регистъра е Веска 

Бележкова. 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от Автоматизираната система за управление на дела – АСУД.  

Всички дела, образувани след месец 04.06.2007г., са въведени във 

функциониращата Автоматизираната система за управление на дела – АСУД. 

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

- Азбучен указател за образуваните граждански дела само в електронен вариант; 

- Описна книга за гр.дела – за 2013г., за 2014г., за 2015г.; 

- Книга за открити заседания - гр. дела – за 2013г., за 2014г., за 2015г.; 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – за 2013г., за 2014г., за 2015г. 

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа - 2013г., 

2014г., 2015г; 

- Регистър на съдебните решения по  чл.235,ал.5 ГПК - за периода от 2012г. до 

момента на проверката – месец май 2015г. 

- Книга за приемане и отказ от наследство - за периода от 1950г. до месец май 

2015г. - 3 бр.; 

- Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, 

присъдени в полза на съдебната власт - за периода 2015г.;  

- Книга на заявленията за достъп до обществена информация . 

Със заповед №163/18.08.2011г. са утвърдени Вътрешни правила за изпращане на 

съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес. 

Със Заповед №272/03.11.2014г. са определени ДСИ – Даниела Дурева и 

съдебните служители - Теодора Хаджиева и Веселина Хаджиева, които разполагат с 

електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009 г. на МП за 

реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална 

база данни „Население”, извършват справките, за което имат предоставен достъп. 

 

По информация от ръководстнвото на съда, всички деловодни книги и регистри 

се проверяват от главен специалист Мария Тричкова ежемесечно, считано от 

01.11.2014г. В предишния период, проверката е била извършвана от Маргарита 

Крайнева, пенсиониран съдебен служител. 

При проверка на деловодните книги и регистри, се установи следното: 
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-Описна книга за гражданските дела – за 2013г., за 2014г. и за 2015г. – в книгата 

за 2013г. не всички страници са номерирани. Книгите не са прошнуровани и 

подпечатани, с подпис на Председателя. Представляват класьори с разпечатки от 

деловодната програма; 

-Книга за открити съдебни заседания – водят се отделно по съдии, от секретаря 

на съответния съдия-докладчик. Диспозитивът не е вписван от съдебните секретари- 

единствено е отбелязвано „искът е уважен” или „искът е отхвърлен”. В случаите, 

когато решението е постановено същия ден, диспозитивът се съдържа в 

определената графа. Част от информацията е непълна и нечетлива. 

-Книга за закрити заседания за административни и за касационни дела 

(отделно) – водят се от съдебните деловодители. Книгите са номерирани, липсва 

подпис на Председателя на съда; 

-Книги за връчени книжа и призовки за периода от 2012г. до момента- води се 

от съответните съдебните служители. Книгата не е номерирана, прошнурована и 

подпечатана; 

-Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – води се от 

2013г. и съдържа общо 10 заявления, четливо написани. Няма данни да е 

проверявана от упълномощен служител, номерирана е без подпис и печат на съда. 

-Изходящ дневник – водят се от всеки деловодител, не е номерирана, 

подпечатана и проверявана от упълномощеното длъжностно лице. Няма печат на 

съда и подпис на Председателя; 

-Входящ дневник -  води се на електронен носител от съдебен деловодител в 

„Регистратура”; 

-Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 от ГПК. Регистърът се води от 

Веска Бележкова- съдебен деловодител, която не е била упълномощена с нарочна 

заповед за водене на регистъра. Регистърът се води под формата на папки за 

съответната година, с разпечатки от деловодната програма, номерирани са 

страниците, но нямат печат и подпис на Председателя. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, вписана в 

книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в канцеларията на съда 

и в акта от Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК: решение по гр. дело 

№ 417/2013г. (дата на обявяване на решението в книгата на открити заседания 

съвпада с датата на акта и с датата, когато делото е върнато в деловодството на съда, 

но липсва в регистъра на съдебните решения. Информацията от съдебните 

служители, че тези дела /по ЗЗДт/ не се вписват в регистъра), решение по гр. дело № 

1380/2013г. (делото е върнато в деловодството ден след посочената дата, на която е 

обявено решението и която фигурира в акта по делото, а номерът му е генериран от 

програмата още през месец март 2014г., когато същото е обявено за решаване. 

Номерата на актовете в регистъра не са пореден номер, в конкретния случай, 

разликата е повече от 1000), решение по гр. дело № 271/2013г. (датите в акта, в 

книгата за открити заседания и в регистъра на съдебните решения съвпадат), 

решение по гр. дело № 443/2013г. (делото е върнато в канцеларията ден, след като е 
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обявено, според книгата за открити заседания, а в регистъра е посочена дата, в която 

делото е обявено), решение по гр. дело № 556/2013г. (датите съвпадат), решение по 

гр. дело № 31/2014г. (датите съвпадат), решение по гр. дело № 430/2014г. (датите 

съвпадат). Делата, образувани по ЗЗДН и по ЗЗДт не са вписвани в регистъра на 

съдебните решения. 

Проверката установи, че по част от делата има разминаване с по един ден в 

посочените дати в книгата за открити заседания, в регистъра по чл. 235,ал.5 ГПК (по 

начина, по който се води в РС-Разлог) и датата на съдебния акт, съдържащ се по 

делото, което не следва да се допуска.  

С оглед направените в хода на проверката констатации по воденето на 

деловодните книги и регистри, ще бъдат дадени и съответните препоръки. 

 
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
        ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Разпределението на дела в Районен съд - Разлог се извършва от Автоматизираната 

система за управление на дела -  АСЕД. Същата е въведена в експлоатация от  

04.06.2007г., разработена в ЕАД „Латона България” гр.София и утвърдена с нарочно 

решение на ВСС, въведена е на 04.06.2007г., а деловодната програма е "LOTUS 

NOTES". Програмата се използва от специализираната администрация на съда и 

съдиите за управление на делата АСУД.  

Техническата дейност по извършването на разпределение на делата се извършва 

от Председателите на отделенията - Гражданско и  Наказателно. Същите са 

обособени, съгласно Заповед №273/14.12.2010г. на Председателя на РС - Разлог - 

съдия Димитър Думбанов: на Гражданско отделение -  съдия Димитър Думбанов и 

на  Наказателно отделение- съдия Яна Димитрова.         

С оглед  обезпечаване на своевременното определяне на съдия докладчик и  

бързината на произнасяне, както и ангажираността на Председателите на 

отделенията в съдебни заседания, с цитираната по горе Заповед №273/14.12.2010г. е 

възложено на административния секретар при Районен съд - Разлог, техническата  

дейност по определяне на съдия докладчик, по дела, които следва да се разпределят 

на дежурните съдии, а именно производствата образувани и разглеждани по УБДХ, 

производствата по ЗЗДН, ЗЗДетето, чл.62, ал.6 и ал.7 от ЗКИ, производствата 

образувани по реда на ЗОПДИППД, чл.130 СК, незабавните производства по НПК, 

наказателните производства образувани по чл.64 и чл.65 НПК, по чл.222, чл.223, 

чл.161, чл.164 и чл.165 НПК, по чл.159а НПК, производства по искане за 

разрешаване на принудително извършване на полицейска регистрация по реда, 

незабавни производства. 
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Също така на административния секретар е възложена и техническата дейност 

по определяне на съдия докладчик на делата образувани в Районен съд Разлог, 

съобразно поредността на постъпването им, при отсъствие на Председателите на 

отделенията, 

Разпределянето на делото и определяне на съдия докладчик се удостоверява с  

протокол /история на съдийските назначения/, който задължително се подписва от  

определеното за това  лице и се  прилага на хартиен носител по делото. В  случая 

тази дейност се извършва от  съдия Димитър Думбанов  - при разпределяне на 

граждански дела, от съдия Яна Димитрова - при разпределяне на наказателните дела, 

а при разпределяне на  делата за дежурен съдия от главния специалист – АО, 

изпълняваща и функциите на адм. секретар- Мария Тричкова. 

При отсъствие на Председател на съответното отделение, техническата дейност 

по определяне на съдия докладчик по делата, образувани в Районен съд  - Разлог 

съобразно материята, е възложено отново на база на Заповед №273/14.12.2010г. на 

адм. ръководител на съда, на административния секретар на съда, което 

разпределение се извършва на принципа на  случайния подбор чрез електронно 

разпределение,съобразно поредността на постъпването им. В случая тази техническа 

дейност се извършва от главния специалист – АО, изпълняваща и функциите на адм. 

секретар- Мария Тричкова. 

Със Заповед № 64/23.03.2015г. Председателят на Районен съд - Разлог е 

утвърдил нови Вътрешни правила за разпределение на делата, според приетата  и 

актуализирана Единна методика по приложението на принципа за случайно 

разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, 

апелативните и специализирани съдилища, приета  с Решение на ВСС по  протокол 

№13,19.03.2015г.допълнена т.15, чиято цел е да се установи ефективно приложение 

на принципа на случайния подбор, невъзможността за манипулиране, гарантиране на 

прозрачност при разпределяне на делата и равномерност при  разпределението им. 

По време на извършената проверка по делата бе констатирано, че: 

При отсъствие на административния ръководител, разпределението на делата на 

случаен принцип в РС-Разлог е извършвано от Мария Тричкова – главния 

специалист – АО, изпълняваща и функциите на адм. секретар, която е и подписвала 

протоколите /история на съдийските назначения/, приложени към делата или 

съответно длъжностно лице (административен секретар), заемало тази длъжност 

преди пенсионирането си. Според разпоредбата на чл. 46, ал.1 от ПАРОАВАС (отм.) 

и аналогичната разпоредба на чл. 35, ал.4 ПАС, дейността по образуване и 

разпределение на делата следва да се извършва от Председателя на съда или от 

определен от него съдия/и, в деня или най-късно на следващия ден след постъпване 

на книжата в съда. В този смисъл ще бъде направена съответната препоръка, с оглед 

и на обстоятелството, че в РС-Разлог работят 6 съдии, поради което изключението по 

ал. 2 на чл. 46 от ПАРОАВАС (отм.) е било неприложимо. 

Месечният график на дежурствата се утвърждава от Председателя на съда, 

съгласно заповед №107/28.04.2014г. Дежурните съдии, по утвърдения график, се 
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произнасят по постъпилите в периода на съответното дежурство искания, както 

следва: производствата образувани и разглеждани по УБДХ, производствата по 

ЗЗДН, ЗЗДетето, чл.62, ал.6 и ал.7 от ЗКИ, производствата образувани по реда на 

ЗОПДИППД, чл.130 СК, незабавните производства по НПК, наказателните 

производства образувани по чл.64 и чл.65 НПК, по чл.222, чл.223, чл.161, чл.164 и 

чл.165 НПК, по чл.159а НПК, производства по искане за разрешаване на 

принудително извършване на полицейска регистрация по реда, незабавно. 

На съдиите Емил Божков, Яна Димитрова и Албена Момчилова, разглеждащи 

наказателни дела, се разпределят и заповедни производства – дела по  чл.410 и 

чл.417 от ГПК, съобразно заповед №44/01.04.2010г. и Заповед №122/10.05.2014г. 

Съгласно Заповед №67/01.04.2015г., поради преместване на съдия Албена 

Момчилова в друг съд, съдиите от наказателно отделение са в намален състав и са 

изключени от разпределението на заповедни производства. 

Председателят на съда, а в негово отсъствие оправомощен служител - със 

Заповед №272/03.11.2014г. са определени: ДСИ – Даниела Дурева и съдебните 

служители - Теодора Хаджиева и Веселина Хаджиева, които разполагат с електронен 

подпис и съобразно разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009 г. на МП за реда и 

начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база 

данни „Население”, извършват справките, за което имат предоставен достъп . 
 

                         ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕЛАТА В РС-РАЗЛОГ 

 

През 2013г. в районния съд са постъпили общо 1416 бр. дела (в това число 527 

бр. гр. дела по общия ред и 889 бр. частни гр. дела), останали несвършени от минали 

години – 195 бр. дела или общо за разглеждане – 1611 бр. дела (в това число 718 бр. 

гр.дела по общия ред и 893 бр. ч.гр.дела). От тях свършени през 2013г. са 1440 бр. 

дела (547 бр. гр. дела и 893 бр. частни гр.дела). 

През 01.01.2014г. до 31.12.2014г. в районния съд са постъпили общо 1327 бр. 

дела, (в това число 624 бр. гр. дела по общия ред, от които 10 административни и 703 

бр. частни гр.дела), останали несвършени от минали години – 171 бр. дела или общо 

за разглеждане – 1498 бр. дела (в това число 795 бр. гр.дела по общия ред и 703 бр. 

ч.гр.дела). От тях свършени за периода на 2014г. са 1199 бр. дела (499 бр. гр. дела и 

703 бр. частни гр.дела). 

 

Като материя от гражданските дела по общия ред преобладават делата по 

следните закони: Закона за собствеността, ЗУЕС, КТ, СК, ЗЗД, ЗКИР, ТЗ, а по частно 

гражданските дела - заповедни производства по чл.410 ГПК, чл.417 ГПК, чл.390 

ГПК и чл.130 ал.3 СК. 

 

                                           НАТОВАРЕНОСТ: 

 

Обща натовареност 
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Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

наказателни дела) в Районен съд - Разлог е както следва: 

 

 за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 31.96%; 

 Натовареност по щат към свършени дела – 27.64%; 

 Действителна натовареност към дела за разглеждане – 36.28%; 

 Действителна натовареност към свършени дела – 31.38%; 

 

  за 2014г. 

 Натовареност по щат към дела за разглеждане – 29.79%; 

 Натовареност по щат към свършени дела – 24.37%; 

 Действителна натовареност към дела за разглеждане – 36.79%; 

 Действителна натовареност към свършени дела – 30.10%; 

 

Натовареност – граждански дела: 

  

 за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 33.56%; 

Натовареност по щат към свършени дела – 30.00%; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 33.56э; 

Действителна натовареност към свършени дела – 30.00%. 

 

 за 2014г. 

 Натовареност по щат към дела за разглеждане – 31.21%; 

 Натовареност по щат към свършени дела – 24.98%; 

 Действителна натовареност към дела за разглеждане – 31.21%; 

 Действителна натовареност към свършени дела – 24.98%. 

 

Разпределени спрямо свършени дела по съдии и процент на натовареност при 

разпределение на постъпващите дела: 

  

ЗА ПЕРИОДА 2013 Г. 

 

СЪДИЯ 

РАЗПРЕ

ДЕЛЕН

И 

ДЕЛА 

ГР. ДЕЛА ЧАСТНИ ГР. ДЕЛА 
ОБЩ

О 

% 

НАТОВ

АРЕНО

СТ 
решени прекратени решени прекратени 

Димитър Думбанов 296 81 32 174 13 300 80 

Велина 

Полежанова 
382 116 39 209 14 378 100 
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Румяна Запрянова 369 104 41 210 12 367 100 

Атанас Иванов 318 89 37 211 7 344 100 

 

ЗА ПЕРИОДА 2014 Г. 

 

СЪДИЯ 

РАЗПРЕ

ДЕЛЕН

И 

ДЕЛА 

ГР. ДЕЛА ЧАСТНИ ГР.ДЕЛА 
ОБЩО 

% 

НАТОВ

АРЕНО

СТ решени прекратени решени прекратени 

 Димитър 

Думбанов 
433 118 63 152 12 345 80 

 Велина 

Полежанова 
506 169 79 176 11 435 100 

Румяна 

Запрянова 
78 27 22 62  117 100 

Албена 

Момчилова 
108 4 6 97 1 108 100 

Емил Божков 111 4  99 5 108 100 

Яна Димитрова 91 2  90  92 100 

 

ЗА ПЕРИОДА 2015 Г. 

 

СЪДИЯ 

РАЗПРЕ

ДЕЛЕН

И 

ДЕЛА 

ГР. ДЕЛА ЧАСТНИ ГР.ДЕЛА 
ОБЩО 

% 

НАТОВ

АРЕНО

СТ решени прекратени решени прекратени 

 Димитър Думбанов 135 69 19 44  132 80 

 Велина 

Полежанова 
170 71 26 54  173 100 

Искра 

Трендафилова 
119  6 38  44 100 

Албена Момчилова 28     28 100 

Емил Божков 25     25 100 

Яна Димитрова 28     28 100 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

Съгласно Заповед №195/12.09.2013г. на Председателя на съда, считано от 

02.09.2013г., е възложено на Емилия Берова – съдебен деловодител - компютърна 

обработка на данни при РС-Разлог, изготвянето на месечни графици за 

разпределение на районните съдии по дни на насрочени открити съдебни заседания 

и седмични дежурства. Съгласно Решение на общо събрание на съдиите, всеки 

районен съдия от формираните в съда две отделения, заседава по два работни дни от 

седмицата в последователност съответно вторник и четвъртък или понеделник и 
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сряда. При изготвянето на първоначалния месечен график, последователността на 

дните за заседания са определени чрез жребии между всички съдии. 

Последователността на седмичните дежурства е определена чрез жребий между 

всички съдии, при изготвянето на първоначалния месечен график. Пи назначаване на 

нов съдия, същият заема дните за заседания на напусналия, съобразно изготвения 

месечен график. Месечните графици за съдебните заседания и дежурства по време 

на съдебната ваканция са съобразени с утвърдения годишен график за отпуските по 

КТ. 
 

 НАСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 08.06.2015Г. ДО 03.07.2015Г.: 

 
 

     

съдия-докладчик № дело правно основание 
дата на 

съд.заседание 

Велина Полежанова Гр.д.№539/2011г. чл.32 ал.2 от ЗС 08.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№992/2014г чл.124 ал.1 от ГПК 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№128/2015г. чл.344 от КТ 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№211/2015г. чл.327 ал.1 ТЗ, вр. чл.79 ЗЗД 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№569/2014г. чл.108 от ЗС 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№928/2014г чл.31 ал.2 от ЗС 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№859/2014г. чл.61 вр. чл.57 от ЗС 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№1077/2012г. чл.34 от ЗС, чл.341 ГПК 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№552/2014г. чл.59 ал.1 от ЗЗД 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№98/2015г. чл.415 ГПК, вр. с  чл.327 ТЗ 08.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№309/2015г. чл.128 от КТ 08.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№1223/2014г чл.422 от КТ 09.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№1274/2014г. 
чл.415 ал.1 и сл. ГПК, вр. чл.410 

ГПК и чл.107 от ЗЕ 
09.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№80/2015Г. 
чл.128 КТ, чл.221 КТ, чл.86 ал.1 

от ЗЗД 
09.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№120/2015г. чл.202 от КТ, вр. чл.54 от ЗЗД 09.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№131/2015г. Чл.422 от ГПК 09.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№154/2015г. чл.128 ал.2 от КТ, чл.242 КТ. 09.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№156/2015г. чл.344 от КТ,  чл.225 от КТ 09.06.2015г 

Искра Трендафилова Гр.д.№214/2015г. чл.49 СК 09.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№1074/2013г.  чл.422 от ГПК 11.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№1074/2014г. чл.200 от КТК 11.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№770/2014г.  чл.422 ГПК 11.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№829/2014г. чл.143 ал.2, вр. чл.149 СК 11.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№1031/2014г. чл.79 вр. с  чл.266 от ЗЗД 11.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№623/2014г. чл.32 ал.2 от ЗС 11.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№24/2015г. чл.8 и 18 от ЗЗДН 11.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№66/2015г.  чл.422 от ГПК 11.06.2015г 

Искра Трендафилова Гр.д.№230/2015г. чл.422 от ГПК 11.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№1304/2014г. чл.422 от ГПК 15.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№39/2015г. чл.422 от ГПК 15.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№195/2015г. чл.415 от ГПК, вр. чл.240 ЗЗД. 15.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№291/2015г.  чл.422 от ГПК 15.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№196/2015г.  чл.415 ГПК, вр. чл.240 ЗЗД 15.06.2015г. 
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Димитър Думбанов Гр.д.№48/2015г. чл.422 от ГПК 15.06.2015г. 

Велина Полежанова Адм.д.№5/2005г. чл.145 от АПК 16.06.2015г. 

Велина Полежанова Адм.д.№1/2015г. чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ 16.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№1007/2014. чл.108 отЗС, чл.431 от ГПК 16.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№167/2015г. чл.422 ГПК 16.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№864/2014г. чл.32 ал.2 от ЗС 16.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№1138/2014г. чл.32 ал.2 от ЗС 16.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№340/2015г. чл.45 от ЗЗД,  чл.52 от ЗЗД 16.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№87/2015г. чл.415 ГПК, вр. чл.107 ЗЕ 16.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№1006/2014г. чл.143 ал.2 СК, чл.149 СК 17.06.2015г. 

ДимитърДумбанов Гр.д.№1037/2014г. чл.422 от ГПК 17.06.2015г. 

ДимитърДумбанов Гр.д.№142/2015г. чл.128 т.2 КТ, вр. чл.242 КТ. 17.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№1215/2014г. чл.40 от ЗУЕС 17.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№272/2015г. чл.51 ал.1 от ЗН 17.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№224/2014г. чл.124 ГПК, чл.537 ГПК  

Велина Полежанова Гр.д.№1273/2014г. чл.422 от ГПК 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№1206/2014г. чл.258 от ГПК 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№1311/2014г. чл.40 от ЗУЕС 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№492/2011г.  Делба 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№553/2014г. чл.108 ЗС,  чл.537 ал.2 от ГПК 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№934/2014г.  чл.19 ал.3 от ЗЗД 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№274/2014г. чл.226 вр. чл.351 ал.1 КТ 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№292/2015г. чл.51 ал.1 от ЗН 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№293/2015г. чл.51 ал.1 от ЗН 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№107/2015г. 
чл.128,чл.224, чл.261, чл.262 от 

КТ 
18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№81/2015г. чл.128,  чл.228 ал.3 от КТ 18.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№1178/2014Г. чл.49 от СК 22.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№1184/2014Г. чл.4 ал.4 от ЗСПЗЗ 22.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№1100/2014г. чл.4 ал.4 от ЗСПЗЗ 22.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№1205/2014г. чл.4 ал.4 от ЗСПЗЗ 22.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№786/2014г. чл.220 вр. чл.224, ал.1 и 2 КТ 22.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№892/2014г. чл.422 от КТ 22.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№26/2015г. чл.135 от ЗЗД 22.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№176/2015г. чл.128,чл.224 ал.1 от КТ 22.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№260/2015г. чл.49 от СК 22.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№318/2015г. чл.51 ал.1 от ЗН 22.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№94/2015г.  чл.415 ГПК 23.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№232/2015г. чл.128,чл.221 и 224 от КТ 23.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№289/2015г. чл.128 КТ 23.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№326/2015г. чл.128, чл.242 и 221 от КТ 23.06.2015г. 

Искра Трендафилова Гр.д.№409/2015г. чл.236 ал.2 ЗЗД, вр. чл.288 ТЗ 23.06.2015г. 

Искра Трендафилова Адм.д.№2/2015г. чл.145 от АПК 23.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№1021/2014г. чл.524 от ГПК 24.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№1317/2013г. Делба 24.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№875/2014г. чл.59 ал.3 ЗЗД и чл.86 ЗЗД. 24.06.2015г 

Велина Полежанова Гр.д.№112/2015г. чл.56 от СК 24.06.2015г 

Димитър Думбанов Гр.д.№618/2013г. Делба 25.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№294/2015г. чл.51 ал.1 от ЗН 25.06.2015г. 

Димитър Думбанов Гр.д.№477/2014г. чл.49 и чл.50 от ЗЗД 25.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№899/2014г. чл.422 от ГПК 30.06.2015г. 

Велина Полежанова Гр.д.№901/2014г. чл.422 от ГПК 30.06.2015г. 
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Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания, по съдии както следва:  

Съдия Думбанов    

Проверени бяха  3 бр. дела, насрочени за 11.06.2015 г. 

Гр. дело № 623/2014 г. е образувано на 27.06.2014г. по постъпила в същия ден 

искова молба с правно основание чл. 32, ал.2 ЗС. По делото се съдържа протокол, 

наречен „История на съдийските назначения”, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между трима съдии, в деня на образуването му, с 

подпис, без да е посочено името на разпределящия. Изпълнени са изискванията на 

чл. 131, ал. 1 от ГПК с подробно разпореждане от 02.07.2014г., отговорът от 

ответника е постъпил на 10.09.2014г. и с определение по чл. 140 ГПК от 23.10.2014г. 

(след повече от 1 месец), е обявен проект на доклад, допуснати са представените 

доказателства, дадени са указания и делото е насрочено за 27.11.2014г. С протоколно 

определение в това о.с.з. съдът е спрял производството поради висящ преюдициален 

спор и с определение от 08.05.2015г. производството е възобновено, поради отпадане 

на пречките за движението му и делото е насрочено в о.с.з. на 11.06.2015г.  

Гр.д. № 829/2014г. е  образувано на 02.09.2015г. (видно от положения печат с 

дата и подпис на Председателя) по искова молба с правно основание чл. 149 КТ, 

постъпила в съда същия ден – бързо производство. С подробно разпореждане от 

03.09.2014г., на основание чл. 131 ГПК препис от исковата молба са изпратени на 

ответника за отговор. След постъпване на отговора на 28.10.2014г., съдът с 

определение от 07.11.2014г., съдържащо много подробни, ясни и обосновани 

указания, е съобщил на страните изготвения доклад по делото, приел е и е приобщил 

към делото представените доказателства, както и представения доклад от Дирекция 

„СП” - Разлог, допуснал е до разпит двама свидетелипри режим на довеждане  и го е 

насрочил в о.с.з. на 19.01.2015г. – не е спазен предвидения 3-седмичен срок по чл. 

312, ал.1,т.1 ГПК. В о.с.з. на 26.02.2015г. съдът е приключил съдебното дирене и е 

обявил, че ще ес произнесе с решение на 12.03.2015г., съобразно изискването по чл. 

315 ГПК. С определение в з.з. от 17.03.2015г. е отменен дадения в о.с.з. на 

26.02.2015г. ход по същество, поради постъпила в срока за обявяване на решението 

молба от ответника, с искане за възобновяване на производството, с оглед настъпили 

нови обстоятелства, касаещи финансовото му състояние. Делотое е насрочено за 

20.04.2015г., когато е отложено по доказателствата за 11.06.2015г. 

Гр.д. № 24/2015 г. е образувано на 13.01.2015г., видно от положения печат, с 

дата и подпис на председателя, по молба от същата дата, на основание чл. 8 и чл. 18 

ЗЗДН. От приложения протокол - История на съдийските назначения, е видно, че 

делото е разпределено на дежурен съдия, с подпис, без да е посочено името на 

разпределящия. С разпореждане в з.з. от 13.01.2015г. са дадени указания, насрочено 

е в о.с.з. за 16.02.2015г. и на същата дата е издадена заповед за незабавна защита, в 

посочения в ЗЗДН срок от 24 часа. Съдебните заседания на 16.02.2015г., 02.04.2015г. 

и на 14.05.2015г. са отлагани, с оглед изясняване на делото от фактическа страна. 

Същото е насрочено за 11.06.2015т. 
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Съдия Трендафилова 

Проверени бяха  2 бр. дела, насрочени за  06.06.2015г. и за 11.06.2015г. 

Гр. дело № 305/2015г., образувано е на 03.04.2015г. (видно от положения печат 

с дата и подпис на Председателя) по искова молба с правно основание чл. 128 КТ, 

постъпила в съда същия ден – бързо производство. С подробно разпореждане от 

06.04.2015г. , на основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба са изпратени на 

ответника за отговор. След постъпване на отговора на 14.05.2015г., съдът с 

определение в същия ден, съдържащо много подробни, ясни и обосновани указания, 

е съобщил на страните изготвения доклад по делото, приел е и е приобщил към 

делото представените доказателства и го е насрочил в о.с.з. на 03.06.2015г. – в 

предвидения 3-седмичен срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. 

Гр. дело № 230/2015г., образувано е на 19.03.2015г. по искова молба, постъпила 

в съда в същия ден, с правно основание чл. 422 ГПК. Поставен е печат, от който е 

видно номера на делото, дата на образуване и подпис на председателя. С подробно 

разпореждане от 23.03.2015г., на основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е 

изпратена на ответника, чиито отговор е постъпил по делото на 30.04.2015г. С 

определение по чл. 140 ГПК е обявен проекто-доклада на страните, приети са 

представените доказателства, допусната е СЧЕ, назначено е в.л., определен е и 

размера на депозита, дадени са указание и делото е насрочено в о.с.з. на 11.06.2015г. 

 

Съдия Полежанова 

Проверени бяха  3 бр. дела, насрочени за 08.06.2015г., 26.06.2015г. и за 

30.06.2015г.  

Гр. дело № 552/2014г. е образувано на 11.06.2014г. по постъпила в съда в същия 

ден искова молба с правно основание чл. 59,ал.1ЗЗД. Делото е разпределено същия 

дне, с избор между трима съдии, видно от подписания от Председателя протокол- 

История на съдийските назначения. С подбобно разпореждане в деня на образуване 

и разпределение на делото съдът е указал препис от заповедта да се изпрати на 

ответника за отговор. С определение от същата дата съдът е отхвърлил исканото 

обезпечение, което е отменено от въззивната инстанция и БОС е допуснал 

обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на ответника. Отговор е 

постъпил по делото на 11.07.2014г. и с определение по чл. 140 ГПК от 24.09.2014г. е 

съобщил проекта на доклад на страните, приел е представените доказателства, дал е 

указания и го е насрочил в о.с.з. на 05.11.2014г. Проведени по доказателствата са 

няколко о.с.з., насрочвани всеки месец, като о.с.з. на 13.05.2015г. е отложено (по 

молба на адвоката на ответник) и насрочено за 04.06.2015г. С ръкописно 

разпореждане в з.з. от 18.05.2015г., без мотиви, съдът е пренасрочил о.с.з. от 

04.06.2015г., за 08.06.2015г., като на страните са изпратени призовки в същия ден. 

Гр. дело № 1178/2014г. е образувано на 02.12.2014г. по постъпила  в 

предходния ден искова молба с правно основание чл. 49 СК. Делото е разпределено 

между двама съдии, на случаен принцип, за което е приложено „История на 
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съдийските назначения” от 02.12.2014г. С подробно разпореждане в з.з. от 

03.12.2014г., препис от исковата молба с доказателствата е изпратена на ответника за 

отговор. Лицето е уведомено на 11.12.2014г., отговор не е постъпил и с определение 

в з.з. от 14.01.2015г., на основание чл. 140 ГПК, съдът е  съобщил проекта на доклад, 

дал е указания, приел е представените доказателства и е насрочил о.с.з. за 

05.02.2015г. Проведени са няколко заседания по доказателствата, делото е отложено 

и насрочено за 22.06.2015г. 

Гр. дело № 901/2014г. е образувано на 24.09.2014г. по искова молба с правно 

основание чл. 422 ГПК, постъпила в съда в същия ден. Делото е разпределено на 

същата дата, на случаен принцип между двама съдии, за което е приложено 

„История на съдийските назначения”. Първоначално, с определение в з.з. от 

24.09.2014г. исковата молба е оставена без движение, с указания за отстраняване на 

нередовности. След изпълнение на указанията, с разпореждане от 22.10.2014г., на 

основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е изпратена на ответника за 

отговор, който не е постъпил по делото. С определение от 27.01.2015г., на основание 

чл. 140 ГПК съдът е обявил проекта на доклад на страните, приел е доказателствата, 

дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. на 05.03.2015г. Проведени са няколко 

о.с.з. , насрочвани всеки месец и следващото о.с.з. е отложено за 30.06.2015г. 

 

Насрочените дела са образувани, разпределени и администрирани съобразно 

законовите изискванията, с констатираните пропуски, за което ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки.  

 

 

       НЕНАСРОЧЕНИ към 29.05.2014г. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

Ненасрочените дела към 29.05.2015г. гр. дела са общо 61 бр., по съдии както 

следва: 

Съдия Димитър Думбанов - 21 бр.; 

Съдия Велина Полежанова - 14 бр.; 

Съдия Искра Трендафилова - 25 бр.; 

Съдия Яна Димитрова - 1 бр. 

 

В посочения брой ненасрочени дела не са включени 25 бр. спрени производства 

и 4 бр. делбените дела в архив - общо 4 бр., по съдии както следва: 

Съдия Румяна Запрянова - 3 бр.; 

Съдия Велина Полежанова - 1 бр. 

Проверени бяха по три от все още ненасрочените дела, по съдии, както следва: 

 

На доклад на съдия Думбанов: 

Гр. дело № 377/2015 г. е образувано на 27.04.2015г., по искова молба от М.А.К., 

против АД, със седалище в гр. Разлог, с посочено правно основание чл. 128, т. 2 КТ, 
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вр. чл. 242, чл. 221 и чл. 224 КТ и чл. 86 ЗЗД, с петитум: ответното дружество да 

бъде осъдено да заплати сумата от 6200 лв., произтичаща от трудово 

възнагражданение, за съответни периоди. Делото е разпределено на 28.04.2015 г. от 

председателя на съда. С подробно изготвено разпореждане от 30.04.2015г., исковата 

молба е приета за разглеждане, наредено е изпращането й, заедно с приложенията, на 

ответника за отговор, разяснени са правата му и последиците от неподаване на такъв. 

Гр. дело № 387/2015 г. е образувано на 27.04.2015 г., по искова молба от същата 

дата, подадена от Б.Б.З., чрез адв. Н. П., против Прокуратурата на РБ, на основание 

чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ. Разпределено е на 28.04.2015г. С разпореждане от 

30.04.2015г. исковата молба е оставена без разглеждане, с указание за внасяне на ДТ, 

съобщението за което е получено на 08.05.2015г. и е изпълнено своевременно. На 

27.05.2015 г. съдът е изготвил разпореждане по чл. 131 ГПК, с което е изразил 

проверката си по предмета на исковата молба (ИМ), нейната редовност и 

допустимост, приел я е за разглеждане, указал е изпращането й на ответника, заедно 

с приложенията, като е разяснил правото на отговор, срока за това и последиците от 

неподаването на такъв. Отбелязано е, че съобщенията са изпратени на 28.05.2015г. 

Гр. дело № 432/2015 г. е образувано на 08.05.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 32, ал. 2 ЗС. Разпределено е на 11.05.2015 г.  от председателя на съда, 

видно от историята на съдийските назначения. С подробно мотивирано определение 

от 29.05.2015г., съдът е оставил исковата молба без движение, с указания. 

Съобщението е изпратено на следващия ден. 

 

На доклад на съдия Искра Трендафилова: 

Гр. дело № 270/2015 г. е образувано на 27.03.2015г., по искова молба входирана 

в съда същия ден, с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС и на този ден е 

разпределено от председателя на съда. С определение № 1632/03.04.2015г. съдия 

Трендафилова е оставила исковата молба без движение, с подробен доклад по 

предмета на спора, претенцията в нея, констатираните непълноти и несъответствия в 

хода на проверката за редовност и допустимост, за отстраняването на които са 

дадени конкретни указания и срок за изпълнение. Уважено е било искане по нарочна 

молба за издаване на съдебно удостоверение и за удължаване на срока, извършено 

също с определение – от 22.04.2015г. На 05.05.2015г. по делото е представена 

вписана ИМ, но с определение № 2425/19.05.2015г. съдът констатирал, че в петитума 

на поправената ИМ не са описани процесните имоти  съобразно действащата КК на 

гр. Банско, за което е предоставен едноседмичен срок за отстраняване. Съобщението 

е изпратено на 21.05.2015г. 

Гр. дело № 194/2015 г. е образувано на 09.03.2015г., по искова молба от същия 

ден по чл.34 ЗС и е разпределено на посочената дата. С разпореждане от 13.03.2015г. 

ИМ е оставена без движение, с подробни указания за отстраняване на 

констатираните нередовности, срокът за което е удължен с определение от 

08.04.2015г., като е уважено  искане за издаване на съдебно удостоверение. На 

30.04.2015г. по делото е представена поправена и вписана ИМ и с разпореждане от 
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05.05.2015 г. по чл. 131 ГПК, съдът е наредил изпращането й на ответниците за 

отговор, заедно с копие от разпореждането, за запознаване с неговото съдържание и 

с разписка, на която да се отбележи датата на връчването му. 

Гр. дело № 207/2015 г. е образувано на 12.03.2015г., по искова молба от същия 

ден по чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК и е разпределено на посочената дата. С 

разпореждане от 17.03.2015г. ИМ е била оставена без движение, с подробни 

указания за отстраняване на констатираните нередовности, изпълнено с молба от 

14.04.2015г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е изготвено старателно, на 16.04.2015г. 

Отговор е получен на 27.05.2015г. От тази дата (27.05.2015г.),  е и определението, с 

което е отхвърлено искането за предоставяне на правна помощ и за освобождаване 

от заплащане на такси и разноски. Заповедното производство е приложено. 

 

На доклад на съдия Полежанова: 

Гр. дело № 582/2014г. е образувано на 18.06.2014г. по искова молба, постъпила 

в съда на същия ден, когато делото е разпределено на случаен принцип. С 

разпореждане от 19.06.2014г., исковата молба е оставена без движение като 

нередовна, дадени са указания, изпълнени с молба от 24.06.2014г. и в същия ден е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, с указание към ответника. Съобщенията 

са изпратени на следващия ден. На 24.06.2014г. е изготвено и определение, с което 

съдът е уважил искането за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението 

и е издадена обезпечителна заповед. Актът е потвърден от въззивната инстанция в 

производство по ч.в.д. № 670/2014г. Отговор от ответника е постъпил на 

31.06.2014г., с приложени доказателства. След връщане на делото, с определение по 

чл. 140 ГПК от 17.10.2014г., е съобщил на страните проектодоклада, дал е указания 

към страните и е насрочил о.с.з. за 24.11.2014г. С протоколно определение от тази 

дата, след изразени становища на страните и направени възражения, съдът не е дал 

ход на делото, оставил е без движение исковата молба, дал е указания на ищците за 

отстраняване на нередовностите, констатирани в обстоятелствената част, изискал е 

поправяне на исковата молба, като е посочил 7-дневен срок. Същият е продължаван 

и на 01.12.2014г. е подадена поправена искова молба. На 16.01.2015г. съдът я е 

изпратил за отговор на ответника, получен по делото на 06.02.2015г. С определение 

от 14.04.2015г. по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 13.05.2015г., когато не е даден 

ход на производството, оставено е без движение,  с указания за отстраняване на нови 

нередовности във вече поправената искова молба против етажна собственост. 

Определеният за изпълнение срок от 7 дни е бил удължен с 2 седмици, считано от 

20.05.2015г. – т.е. до 03.06.2015г.  

Гр. дело № 189/2015 г. е образувано и разпределено на 06.03.2015 г., по 

постъпила в същия ден искова молба по чл. 49 СК, вр чл. 127 и др. СК. На 

09.03.2015г. с разпореждане по чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата молба да 

се изпрати на ответника за отговор, неоткрит на посочения адрес. На 10.03.2015г. и 

на 02.04.2015г. са изпратени нови съобщения до ответника, като на 12.03.2015г. е 

отбелязано от призовкаря, че е залепено съобщение на входната врата. С резолюция 
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върху уведомлението, съдът е указал да се направи справка ва НБД по реда на 

Наредба № 14, изпълнено на 02.04.2015г.  По делото се съдържа справка от НБД, с 

посочен настоящ адрес в гр. Благоевград, като с резолюция на гърба й, е указано 

призоваване на него. Уведомления са изпратени на 17.04.2015г. и на 04.05.2015г.. 

Отбелязано е връчване, на майката на ответната страна, на 12.05.2015г., в 

деловодството на РС-Разлог и в момента тече едномесечен срок за отговор. 

Гр. дело № 335/2015г. е образувано и разпределено на 16.04.2015г. по 

постъпила в същия ден искова молба с предявени искове по чл. 213 КЗ. Разпределено 

е на 17.04.2015г. и с разпореждане по чл. 131 ГПК от същата дата, е указано 

връчването на препис от исковата молба на ответника за отговор. Последният е 

уведомен на 08.05.2015г. и в момента на проверката тече срок, в който писмено да 

изрази становището си по исковете. Приложено е заповедното дело. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 29.05.2014г. производства, образувани 

преди 01.01.2013г. 
 

Делата, образувани преди 01.01.2013г. и неприключени към 29.05.2015г. са 

общо 5 бр., на доклад съдия Велина Полежанова: 

 

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

делбените дела в архив.  

Съгласно изготвената справка, висящите, неприключили към 29.05.2015г. 

производства, образувани преди 01.01.2013г., са 5 бр., всички със съдия-докладчик 

Велина Полежанова.  

В посочения брой неприключени стари производства, не са включени спрени 

производства и делбени дела в архив.  

Бяха проверени и петте дела: гр.дело № № 1132/2012г.; 1077/2012г.; 492/2011г.; 

539/2011г. и 15/2005г. 

 

Гр. дело № 1132/2012г. е образувано на 29.09.2012г., по искова молба на две 

физически лица, против ООД със седалище в гр. Разгог, за делба на недвижим имот, 

разпределено, видно от приложен на л. 24 протокол за съдийските назначения от 

01.10.2012г., подписано от Председателя, с посочване на възможните за 

разпределение съдии и процентната им натовареност, на доклад на съдия 

Полежанова. Двукратно производството е било оставяно без движение, с указания за 

отстраняване на нередовности по исковата претенция и внасяне на ДТ. С 

разпореждане по чл. 131 ГПК от 23.05.2013г., е  било указано изпращането на препис 

от исковата молба на ответника за отговор, с подробни и конкретни указания. Такъв 

е получен на 28.06.2013г., след което, с определение от 05.07.2013г. съдът отново е 

оставил исковата молба без движение, с указания към ищците, включително и за 

възможността за ползване на правна помощ. Последвало е искане за удължаване на 
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срока, поради влошено здравословно състояние и ангажиран адвокат, на когото е 

необходимо време за запознаване с делото и отстраняване на нередовностите. С 

разпореждане от 13.08.2013г. съдът за пореден път е констатирал несъответствия 

между обстоятелствената част на ИМ и петитума й. Оставяне на производството без 

движение, с указания, съдът е  предприел и с определение от 02.10.2013г., със 

задължението за представяне на поправена искова молба. Отговор от ответника е 

получен на 19.12.2013г., с искания за връщане на ИМ, поради неотстранени 

нередовности и сочени нови несъответствия и по поправената ИМ. С определение по 

чл. 140 ГПК, изготвено на 22.01.2014г., съдът е насрочил о.с.з. за 20.02.2014г., 

давайки за пореден път указания на ищците. Ход на делото е даден, приети са 

писмени доказателства, допуснато е събирането на гласни такива, дадени са нови 

указания. Съдебното заседание е било отложено за 20.03.2014г., след това -  за 

09.04.2014г., в което са приети доказателства и е допусната СТЕ, с в.л. геодезист, 

определен е разпит на свидетели на място, при който да присъства и в.л., след което 

да изготви заключението. Поредно заседание е било проведено на 16.05.2014г., след 

това - оглед и разпит на място в о.с.з. на 24.06.2014г., пак с приети много на брой 

доказателства под опис и с разпит на свидетели и отлагане за 18.07.2014г., отложено 

за 06.10.2014г. по молби от страните и на в.л., неизготвило заключението поради все 

още непредставени й доказателства, относими по възложената задача. В него е било 

прието заключението, допусната е допълнителна СТЕ и разпит на свидетели и ново 

с.з. е определено за 20.11.2014г., когато производството по делото е спряно, по 

уважено искане на страните, с цел постигане на спогодба. Възобновено е с 

определение от 06.03.2015г., с насрочване за 07.04.2015г., отложено без ход, по 

молба на ищцовата страна, за 03.06.2015г.  

Гр. дело № 1077/2012г. е образувано на 14.09.2012г., по искова молба на три 

физически лица, против други три  физически лица, на основание чл. 34 ЗС и чл. 341 

ГПК, за делба на недвижими имоти и сгради. Разпределено е, видно от приложен на 

л. 16 протокол за съдийските назначения от 14.09.2012г., подписан от разпределящо 

лице Маргарита Крайнова, (бивш административен секретар), с изключване на 

Председателя, (отсъстващ поради командировка) и на съдия Запрянова, (поради 

отпуск), с посочване имената на възможните за разпределение съдии и процентната 

им натовареност, на доклад на съдия Полежанова. С разпореждане от деня на 

образуването на делото, исковата молба е била оставена без движение, с указания 

към ищците, с друго разпореждане от 17.10.2012г. е указано изпращането на препис 

от ИМ с доказателствата на ответниците за отговор, с указания по него и 

последиците от неподаването на такъв. Отговор е получен на 21.11.2012г., 

постановено е отделяне на производството по нарочна молба на майката, като 

законен представител на детето, вписване на ИМ, отговор по насрещната ИМ, след 

което, на 12.04.2013г., е постановено определението по чл. 140 ГПК. С него са 

приети и приобщени по делото представените с исковата молба документи (без 

опис), допуснати са трима свидетели в режим на довеждане, както и съдебно-

оценъчна експертиза, с определено вещо лице и размер на депозит, допълнителна 
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задача по допуснатата СТЕ, съобщен е на страните изготвен подробен доклад по 

делото, приканени са същите към спогодба и е насрочено о.с.з. за 07.05.2013г. 

Последното не се е състояло, поради нередовна процедура по призоваването, 

отсрочено е за 20.06.2013г. В него са приемани доказателства, допуснати са въпроси 

по чл. 176 ГПК, отново е съобщен на страните по делото доклада, идентичен с този 

от определение № 1770/12.04.2013г., а о.с.з. е определено за 26.09.2013г. То също е 

било отложено (при неизготвени експертизи) за 22.10.2013г., когато едната от тях е 

депозирана, допуснати са допълнителни експертизи, разпитвани са свидетели, а по 

доказателства е насрочено с.з. за 26.11.2013г. Последното не е било проведено по 

процесуални пречки, било е отложено за 18.12.2013г., в което устните състезания са 

обявени за приключени. На 17.01.2014г. е постановено решение № 207, по допускане 

на делбата, поправено с решение № 786/25.02.2014г. Междувременно, с въззивна 

жалба е бил сезиран ОС-Благоевград, оттеглена след поправката на ОФГ и с 

определение от 08.07.2014г., е било прекратено в.гр.д. № 515/2014г. По втора 

въззивна жалба, с определение № 2688/24.06.2014г., решение № 207 е било 

обезсилено в частта му, с характер на определение, с което съдът се е произнесъл по 

искането с правно основание чл. 344, ал. 2 ГПК, тъй като по него се следва 

произнасяне след влизане в сила на решението по допускането на делбата, (искането 

по чл. 31, ал. 2 ЗС, се явява искане по сметки по смисъла на чл. 346 ГПК). По втората 

фаза на делбата, насроченото за 15.10.2014г. с.з. е било отложено за 20.11.2014г. по 

молба на ответник. Било е редовно проведено, с допуснати и назначени експертизи и 

отлагане за 19.01.2015г., след това – за 18.02.2015г., за 26.03.2015г., (в което не е 

даден ход), за 11.05.2015г. и за 04.06.2015г., отново по молба на ответницата И.П.А., 

която била оттеглила пълномощията си от адв. Б. и не била в добро здравословно 

състояние. Съдът, отлагайки заседанието, я е предупредил (за втори път), да 

органиизира защитата си за следващото с.з. 

За делба на недвижим имот, заедно с построените в него 6 сгради, с отделни 

идентификатори, една от които - паметник на културата, находящи се в гр. Банско, е 

било образувано и гр.д. № 492/2011г., на доклад на съдия Полежанова. След 

неколкократно оставяне на исковата молба без движение, за отстраняване на 

нередовности, с редица уточнения, приобщено заключение на в.л., разпити на 

свидетели и приети многобройни доказателства, е било постановено решение № 

1091 от 18.03.2014г., поправено с решение № 2063/22.05.2014г., за допускане на 

делбата и частичен отказ. С решение № 300/21.01.2015г., постановено по в.гр.д. № 

642/2014г. на ОС-Благоевград, същото е било отменено в една част и вместо това 

въззивният съд се е произнесъл с допускане на делбата. С разпореждане от 

03.04.2015г., постъпилата касационна жалба срещу въззивното решение е била 

върната като просрочена и на 05.05.2015г. делото е било изпратено в РС-Разлог, за 

продължаване на съдопроизводствените действия по втората фаза на делбата. С 

разпореждане за насрочване, находящо се на л. 608 по делото, (без видима на него 

дата на изготвяне, генерирано от компютърна операция, с данни само за номера на 

делото, името на съдията и датата на определеното заседание), е било насрочено 
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о.с.з. за 18.06.2015г. Ръкописно съдията е разпоредил да се призоват страните и е 

положил подписа си. 

Адм. дело № 15/2005г., е образувано на 15.04.2005г., по жалба с правно 

основание чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ, против решение на ОСЗ-гр. Банско, с което е отказано 

възстановяването на собствеността на седем земеделски имота. С определение от 

09.05.2005г., на основание чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК, производството по делото е било 

спряно, поради факта, че пред същия съд е висящо гр.д. № 46/2005г., образувано по 

иск по чл.14, ал. 4 ЗСПЗЗ, за същите имоти. 

По преюдициалното гр.дело № 46/2005г., с определение от 08.08.2008г. и с 

решение № 226/08.08.2006г. се е произнесъл съдия Николай Грънчаров. С решение 

№ 33/07.04.2009г. по в.гр.д. № 1192/2008г. на ОС-Благоевград, същото е било 

потвърдено. С решение № 616/07.10.2010г., ВКС частично е оставил в сила и 

частично е отменил въззивното решение, като в последната част делото е върнато за 

ново разглеждане от друг състав на ОС-Благоевград. В хода на образуваното след 

връщането на делото гр.д. № 905/2010г., е било постановено решение № 63 от 

16.06.2011г., с което решение № 226/08.08.2006г. на РС-Разлог е било отменено 

частично, за два от процесните имоти, за други искът е бил отхвърлен. По молба за 

отмяна на влязлото в сила решение № 63/16.06.2011г., на ОС-Бллагоевград, пред 

ВКС е било образувано гр. дело № 1032/2011г. С решение № 34/01.02.2012г., 

молбата е била в една част оставена без уважение, а в друга – уважена, включително 

и досежно решение № 616/07.10.2010г. на ВКС, като за посочени конкретни имоти, 

делото е било върнато за ново разглеждане в РС-Разлог. С разпореждане на съдия 

Р.Запрянова от  03.02.2012г., е било насрочено о.с.з. за 20.03.2012г. Заседания по 

доказателствата са проведени на 28.03.2012г., на 21.04.2012г., (с конституиране на  

нови страни) и на 17.05.2012г., в което е даден ход на делото, приети са 

доказателства и е назначена СТЕ, в.л. по която да отговори на въпросите, на които е 

отговарял експертът по делото през 2006г. Следващото с.з. е било определено за 

26.06.2012г., в което са разпитвани свидетели, а на в.л. - възложени допълнителни 

задачи. С.з. е било отложено за 18.09.2012г., (в което е прието заключението) и за 

разпит на свидетели е последвало отлагане за 11.10.2012г., в което е докладвано 

допълнителното заключение на в.л., разпитан е свидетел и е даден ход на делото по 

същество, със срок за писмени защити. На 23.05.2013г. съдия Запрянова е 

постановила решение № 2508, след съобщаването на което, на 21.10.2013г., е 

изпратено по въззивна жалба в ОС-Благоевград, по описа на който е било образувано 

в.гр.д. № 928/2013г. В хода му са проведени четири о.с.з., с назначаване на СТЕ и 

разпит на свидетели и на 10.07.2014г. е постановено решение № 2971, с което е 

потвърдено решението на РС-Разлог в обжалваните му части. С определение № 

23/27.01.2015г., постановено по гр.д. № 6235/2014г., подадената касационна жалба е 

била оставена без разглеждане, като процесуално недопустима по правилата на 

чл.226 ДПК. 

Движението на преюдициалния спор е следено периодично (приложени са 

писма и справки). С определение от 27.01.2011г. съдия Запрянова е отказала 
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възобновяване на производството по адм. дело № 15/2005г., тъй като за два от 

имотите делото е било върнато от ВКС за ново произнасяне. Определението е било 

потвърдено от въззивната инстанция. С определение № 2264/12.05.2015г., 

постановено от съдия В.Полежанова (докладчик по делото, видно от история за 

съдийските назначения от 08.05.2015г., при отразено изключване на съдия 

Запрянова, поради ползван отпуск по майчинство), производството по делото е било 

възобновено. Гр.дело № 46/2005г. е приложено по административното дело № 

15/2005г., насрочено за 16.06.2015г.   

Гр.д. № 539/2011г.: По искова молба вх. № 2488 от 20.10.2009г. пред РС-Разлог 

е било образувано гр.д. № 1005/2009г., с предявени обективно кумулативно и 

субективно съединени искове, с правно основание чл. 108 и чл. 109 ЗС, чл. 32, ал. 2 

ЗС и чл. 537, ал. 2 ГПК, разпределено на съдия Запрянова. С протоколно 

определение от с.з., проведено на 09.03.2011г., докладчикът е разпоредил 

разделянето на исковете, конкретизирайки ги по пунктове, като претенцията по чл. 

32, ал. 2 ЗС, за разпределение ползването на  поземлен имот и шест сгради, 

конкретизирани по идентификаторите им по КК, е било наредено да се образуват в 

отделно производството и под нов номер.  

Решението по гр.д. № 1005/2009г., с № 1984, е било постановено на 14.05.2012г., 

частично потвърдено, частично отменено и в тази част - решено от ОС-Благоевград, 

с решение № 404/13.11.2012г. по в.гр.д. № 684/2012г. След произнасяне и на ВКС по 

три частни производства, решението е влязло в сила и е приложено по образуваното 

на 12.04.2011г., след получаването и на поправена искова молба, гр.д. № 539/2011г., 

също на доклад на съдия Запрянова, спряно с определение от 26.05.2011г. 

Възобновено е било с определение № 4843/28.10.2013г. и е било насрочено о.с.з. за 

27.11.2013г., отложено за 20.12.2013г., когато на в.л. са поставени допълнителни 

задачи и изготвяне на предложения за разпределение на ползването на съсобствените 

имоти във варианти, като се съобрази влязлото в сила решение по преюдициалното 

дело и се извърши ново заснемане. В с.з. на 11.02.2014г. съдия Запрянова не е дала 

ход на делото, уважила е молба на пълномощника на ответниците, но е приложила 

дисциплиниращи мерки, обръщайки внимание и на адвоката и на страните по 

организацията на защитата за следващото с.з. и задължавайки пълномощника да 

представи доказателства за ангажираността си по нохд, а с.з. съдът е насрочил след 

седмица  - за 19.02.2014г. След още две непроведени по други причини с.з., в това на 

27.03.2014г. на в.л. е  била поставена допълнителна задача, след изпълнението на 

която, за с.з. на 08.05.2014г. е било предвидено изслушването на в.л. 

Съгласно заповед № 113/08.05.2014г. на Председателя на РС Разлог, 

насрочените за с.з. за 08.05., 20.05. и 28.05.2014г. на доклад на съдия Запрянова, 

(поради излизането й в отпуск по болест), са били разпределени на дежурния съдия. 

Повторно преразпределение на висящите дела, чрез принципа на случайното 

разпределение, е извършено съгласно заповед № 138/02.06.2014г. По този ред делото 

към момента е с докладчик съдия Полежанова, приложен е и протокол от. 

04.06.2014г. В с.з. на 14.07.2014г., след изслушване на в.л., е прието заключението 
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му. По искане на страните им е осигурена възможност за постигане на спогодба, с 

насрочване на с.з. за 10.09.2014г., за 21.10.2014г., за 30.10.2014г., в последното от 

които, с оглед няколкото оставащи за разрешаване при спогодбата въпроси, съдът е 

възложил на вещото лице допълнителна задача. Експертът е бил изслушан в с.з. на 

08.12.2014г., но заключението не е прието, а е възложена допълнителна задача за 

варианти по разпределението съобразно правата на страните, които да се онагледят с 

цветни скици, а с.з. е насрочено за 03.02.2015г. Поради молба за ангажимент на 

пълномощник, е било отложено за 09.03.2015г., пренасрочено за 11.03.2015г., за 

която дата не е било призовано вещото лице, по вина на съдебен деловодител, на 

когото е обърнато внимание. На 30.04.2015г. с.з. е проведено редовно, изслушано е 

в.л. и е отложено за изготвяне на „последна”, допълнителна задача от експерта, с 

насрочване за 04.06.2015г.  С резолюция от 18.05.2015г., изготвена на ръка върху 

списъка на прозованите лица, делото е пренасрочено, без посочена причина, за 

08.06.2015г.                                 

 

                                СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

Делата, по които производството е спряло, към 29.05.2015г. са общо 25 бр., по 

съдии както следва: 

Съдия Димитър Думбанов - 7 бр.; 

Съдия Велина Полежанова - 13 бр.; 

Съдия Румяна Запрянова - 4 бр.; 

Съдия Искра Трендафилова - 1 бр. 

     

 Информацията за спрените производства по състави е следната: 

 
      

съдия-докладчик № на дело правно основание 
дата на 

образуване 

дата на 

спиране 

правно основание за 

спиране 

Румяна Запрянова гр.д.№653/2008 г. чл. 122 ал.1 от ГПК 30.10.2008 г. 10.03.2010 г. 

спряно до приключване с 

вл.в сила съд. акт на 

гр.д.№210/2010г. на РРС 

Велина Полежанова гр.д.№164/2011 г. чл. 415 от ГПК 31.01.2011 г. 28.04.2011 г. 

спряно до приключване с вл. 

в сила съд. акт на 

гр.д.№302/2010 г. на БлОС 

Велина Полежанова гр.д.№273/2011г. чл. 32 от ЗС 15.02.2011 г. 01.06.2011 г. 

спряно до приключване с вл. 

в сила съд. акт на 

гр.д.№671/2011г. на РРС 

Димитър Думбанов гр.д.№59/2012 г. 
чл. 30,ал.1 ЗН, чл. 537 

ал.2 ГПК 
20.01.2012 г. 05.06.2012 г. 

спряно до приключване с вл. 

в сила съд. акт на 

гр.д.№623/2012 г. на РРС  

Румяна Запрянова гр.д.№1196/2012г. 

чл.537 ал.2, чл.389, 

чл.302 и чл.496 ГПК, 

чл.114 ЗС 

18.10.2012 г. 19.12.2013 г. 

спряно до приключването с 

влязъл в сила съдебен акт на 

адм.д. № 878/2013 г.на БлАС 

Димитър Думбанов гр.д.№175/2013 г. чл. 52, вр.чл.45 ЗЗД 19.02.2015 г. 16.04.2013 г. 

спряно до приключване с вл. 

в сила съд. акт на НОХД № 

668/2012г. на РРС 
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Велина Полежанова гр.д.№1121/2013 г. делба 08.10.2013 г. 05.03.2015 г. 
спряно по съгласие на 

страните 

Велина Полежанова гр.д.№1219/2013 г. чл. 109 ЗС 11.11.2013 г. 11.11.2014 г. 

спряно до приключване с вл. 

в сила съд. акт на 

гр.д.№1101/2014г. На РРС 

Румяна Запрянова гр.д.№1257/2013 г. чл. 52, вчл. 45 ЗЗД 19.11.2013 г. 21.11.2013 г. 

спряно до приключване с 

влязъл в сила съд.акт на 

НОХД № 364/2013 г. на РРС 

Велина Полежанова гр.д.№1285/2013г. чл. 40 ал. 1 ЗУЕС 28.11.2013 г. 24.02.2014 г. 

спряно до приключване с 

влязъл в сила съд.акт на 

гр.д.№ 1119/2013 г. на РРС 

Румяна Запрянова адм.д.№10/2013 г. чл. 14 ал. 3 ЗСПЗЗ 13.05.2013 г. 03.07.2013 г. 

спряно до приключване с 

влязъл в сила съд. акт на гр.д. 

№ 634/2013г. на РРС 

Велина Полежанова гр.д.№117/2014г. чл. 53, ал.2 ЗКИР 06.02.2014 г. 26.03.2015 г. 
спряно по съгласие на 

страните 

Димитър Думбанов гр.д.№239/2014 г. 
чл. 13 ал. 8 ЗВСГЗГФ, 

вр. чл. 108 ЗС 
17.03.2014 г. 20.10.2014 г. 

спряно до приключване с 

влязъл в сила съд. акт 

адм.д.№ 5/2014г. 

Велина Полежанова гр.д.№432/2014г. 
чл. 45, чл. 52 чл. 53 

ЗЗД 
09.05.2014 г. 16.05.2014 г.  

спряно до приключване с 

влязъл в сила съд. акт на 

НОХД № 805/2011г. на РРС 

Велина Полежанова гр.д.№435/2014 г. 
чл. 108 ЗС, чл. 14 ал.4 

ЗСПЗЗ 
12.05.2014 г. 04.12.2014 г. 

спряно по съгласие на 

страните 

Велина Полежанова гр.д.№448/2014г. чл. 34 ЗС 13.05.2014 г. 13.01.2015 г. 
спряно по съгласие на 

страните 

Димитър Думбанов гр.д.№ 504/2014 г. чл. 135 ЗЗД 02.06.2015 г. 09.09.2014 г. 

спряно до приключване с 

влязъл в сила съд. акт на 

гр.д.№525/2014г. на БлОС 

Димитър Думбанов гр.д.№563/2014г. чл. 415 ГПК 12.06.2014 г. 12.02.2015 г. 
спряно по съгласие на 

страните 

Димитър Думбанов гр.д.№629/2014г. 
чл. 341 и сл. от ГПК, 

вр. чл. 34 ЗС 
30.06.2014 г. 12.03.2015 г. 

спряно до приключване на 

ИД № 972/2014 г. по описа 

на ЧСИ Цеклеов 

Велина Полежанова гр.д.№732/2014г. иск за 6124,19 лв. 04.08.2014 г. 04.12.2014 г. 
спряно по съгласие на 

страните 

Велина Полежанова гр.д.№898/2014г. иск за 1000 лв. 23.09.2014г. 05.11.2014 г.  

спряно до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт по 

гр.д.№614/2013 г. на РРС 

Велина Полежанова гр.д.№1096/2014г. чл. 45, вр. чл. 52 ЗЗД 14.11.2014г. 14.11.2014г.  

спряно до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт по 

НОХД № 148/2014 г. 

Димитър Думбанов гр.д. № 1132/2014 г. 
чл. 143 ал. 2 СК, чл. 

149 СК 
20.11.2014 г. 12.02.2015 г. 

спряно по съгласие на 

страните 

Велина Полежанова адм.д.№3/2014г. чл. 14 ал. 3 ЗСПЗЗ 08.05.2014 г. 31.03.2015 г. 

спряно до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт по 

гр.д.№ 1064/2014 г. на РРС 

Искра Трендафилова гр.д.№191/2015 г. чл. 8 ал. 1 ЗЗСДН 09.03.2015 г. 07.04.2015 г. 
спряно по съгласие на 

страните 

 

В хода на проверката се установи следното: 

Осем от производствата са спрени по съгласие на страните, на основание чл. 

229,ал.1,т.1 ГПК – граждански дела №№ гр.д. № 1132/2014 г., гр.д.№191/2015г., 

гр.д.№732/2014г., гр.д.№563/2014г., гр.д.№448/2014г., гр.д.№435/2014г., 

гр.д.№1121/2013г. и гр.д.№117/2014 г. Констанирано бе, че производствата по делата 
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са спрени с протоколни определения по взаимно съгласие на страните и към момента 

на проверката не е изтекъл шестмесечния срок, в който някоя от тях може да поиска 

възобновяване, съобразно разпоредбата на чл. 231,ал.1 ГПК. 

Останалите 17 граждански дела, описани по-горе, са спрени на основание чл. 

229, ал.1, т.4 ГПК, поради висящ преюдициален спор в РС-Разлог, ОС- Разлог и едно 

изпълнително дело по описа на ЧСИ. Всеки месец са правени справки от 

деловодителя на съответния състав и информация за движението на преюдициалния 

спор  се съдържа под формата на „Проверка” по всяко дело, с подпис и дата на 

съдебния служител и на съдията-докладчик. Не се установи, че по описаните спрени 

производства са отпаднали пречките за движението им. От ежемесечните проверки 

по тези дела е видно, че все още няма влезли в сила съдебни актове, постановени по 

преюдициалните дела. 

 

Въпрекки че по делата се съдържа информация за висящите преюдициални 

спорове в писмата - отговори от ОС-Благоевград, проверяващият екип изиска 

допълнителна проверка по следните спрени производства: гр.д.№ 504/2014г., 

гр.д.№239/2014г., гр.д.№629/2014г. и гр.д.№59/2012г. - на доклад на съдия 

Думбанов, както и по гр.д.№898/2014г., гр.д.№1285/2013г., гр.д.№164/2011 г. и  

гр.д.№432/2014г. – на доклад на съдия Полежанова. Актуалната информацията от 

допълнителната проверка по цитираните дела, към 04.06.2015г., е следната: 

 

По гр.д.№ 504/2014г. – преюдициалният спор, висящ в ОС-Благоевград (гр.дело 

№ 525/2013г.) е с постановено  решение на 22.05.2015г., по което тече срок за 

обжалване;  

По гр.д.№239/2014г. – на 29.05.2015г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството, от адвоката на ищеца и с определение от 04.06.2015г. 

производството е възобновено, поради отпадане на пречките за движението му. 

Насрочено е за 30.06.2015г.  

По гр.д.№629/2014г. – постъпила е информация от ЧСИ, според която имотът е 

обявен за публична продан  и тече срок за наддавателните предложения; 

По гр.д.№59/2012г. – преюдициалният спор е приключил с решение, обжалвано 

пред ВКС, състав на който го е отменил и върнал на друг състав в ОС-Благоевград, 

където делото все още е висящо под номер 62/2015г.;  

По гр.д.№898/2014г. – преюдициалният спор по описа на РС-Разлог е с 

постановен съдебен акт, по който все още тече срок за обжалване (съобщенията са 

изпратени, но не всички отрязъци са върнати по делото); 

По гр.д.№1285/2013г. – преюдициалният спор по описа на РС-Разлог е с 

постановен съдебен акт, по който все още тече срок за обжалване (съобщенията са 

изпратени, но не всички отрязъци са върнати по делото); 

По гр.д.№164/2011г. – преюдициалният спор ( гр.дело № 3823/2014г.) е висящ 

пред САС, 9 състав. Обявено е за решаване на 27.05.2015г.; 
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По гр.д.№432/2014г. – преюдициалният спор е висящ пред РС-Разлог - по НОХД 

№ 805/2011г. е постановена присъда на 24.02.2015г., все още не са изготвени 

мотивите, подадени са въззивни жалби от подсъдимите. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в кратки 

процесуални срокове:  

 по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

За 2013г. са образувани общо 47 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Димитър Думбанов - 11 бр.; 

Съдия Велина Полежанова - 13 бр.; 

Съдия Румяна Запрянова - 15 бр.; 

Съдия Атанас Иванов - 8 бр; 

 

За 2014г. са образувани общо 73 броя дела, по съдии както следва: 

Съдия Димитър Думбанов - 39 бр.; 

Съдия Велина Полежанова - 31 бр.; 

Съдия Румяна Запрянова - 3 бр.; 

 

 по Закона за закрила на детето; 

За 2013г. са образувани общо 25 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Димитър Думбанов - 3 бр.; 

Съдия Велина Полежанова - 7 бр.; 

Съдия Румяна Запрянова - 5 бр.; 

Съдия Атанас Иванов - 6 бр.; 

Съдия Емил Божков - 3 бр.; 

Съдия Албена Момчилова - 1 бр.; 

 

За 2014г. са образувани 38 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Димитър Думбанов – 8 бр. 

Съдия Велина Полежанова – 16 бр. 

Съдия Румяна Запрянова - 1 бр. 

Съдия Албена Момчилова - 6 бр. 

Съдия Емил Божков - - 7 бр. 

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие; 

За 2013г. са образувани общо 18 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Димитър Думбанов -4 бр.; 

Съдия Велина Полежанова -2 бр.; 

Съдия Румяна Запрянова - 3 бр.; 

Съдия Атанас Иванов - 4 бр.; 

Съдия Яна Димитрова -1 бр.; 
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Съдия Емил Божков - 1 бр.; 

Съдия Албена Момчилова - 3 бр.; 

 

За 2014г са образувани общо 20 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Димитър Думбанов – 2 бр. 

Съдия Велина Полежанова – 6 бр. 

Съдия Румяна Запрянова - 3 бр. 

Съдия Яна Димитрова - 1 бр. 

Съдия Албена Момчилова - 5 бр. 

Съдия Емил Божков - 3 бр. 
 

 

 по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

бързото производство – искове по СК за издръжки и по КТ:  

 

- на доклад на съдия  Думбанов: 

Гр. дело № 732/2013г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в съда на 

01.07.2013г., делото е образувано на същата дата и разпределено на 02.07.2013г., 

видно от историята на съдийските назначения и с разпореждането по чл. 131 ГПК от 

02.07.2013г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати за отговор на 

ответника. Разпределението е направено между четири съдии, с изключване на 

съдия А.Иванов, поради ползван отпуск. С разпореждането по чл. 131 ГПК е указано 

да се уведоми Дирекция „СП” – Разлог за настоящото производство и се изиска да 

бъде представен социален доклад най-късно до 26.07.2013г. Същият е представен по 

делото на 25.07.2013г. След постъпване на отговор от ответника на 08.08.2013г., с 

подробно определение от 17.09.2013г. (не е спазена разпоредбата на чл. 312, ал.1 

ГПК) съдът е обявил доклада на страните, приел е писмените доказателства, 

допуснал  е съдибането на гласни доказателства, дал е указания и е насрочил о.с.з. за 

09.10.2013г., при спазване на триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведено 

е едно редовно съдебно заседание (31.10.2013г.), когато устните състезания са 

обявени за приключени и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 

29.11.2013г.- не е съобразен двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. Съдебното решение 

е обявено на 27.11.2013г. (не е спазен двуседмичния срок по чл. 316 ГПК), не е 

обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него има отбелязване за издаден 

изпълнителен лист. Липсва печата за влизане в сила на решението и дата.  

Съобразно изискването по чл. 15, ал.6 ЗЗДт., Д”СП” по настоящия адрес на 

непълнолетното дете е била уведомена за изготвяне на страновище или социален 

доклад, какъвто е представен по делото; 

Гр. дело № 263/2013г. е образувано и рапределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 344 КТ в съда – на 20.01.2014г. С подробно 

разпореждане от 21.01.2014г. е наредено да се изпрати препис от исковата молба на 
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ответника за отговор и са дадени указания. Писмен отговор е постъпил на 

20.02.2014г. и с определение от 21.02.2014г. съдът е съобщил изготвения по делото 

доклад, приел е представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. за 

19.03.2014г., при спазване на изискването по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведени са две 

о.с.з. и във второто от тях - на 22.04.2014г., съдът е обявил устните състезания за 

приключени и е посочил, че ще обяви решението си на 07.05.2014г. Решението е 

постановено на същата дата - спазени са изискванията на чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК. 

Същото е обжалвано през въззивната инстанция, която е отхвърлила молбата като 

неоснователна. Върху решението е направено отбелязване за издаден изпълнителен 

лист, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Полежанова:  

Гр. дело № 928/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня 

на постъпване на исковата молба по чл. 143 СК в съда, образуване и разпределение 

на делото – 21.08.2013г. От историята на съдийските назначения е видно, че делото е 

разпределено между 4 съдии с изключване на двама от тях, поради отпуск. С 

разпореждане от същата дата - спазена е нормата на чл. 311, ал.1 ГПК ГПК, съдът е 

наредил препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Такъв не е 

депозиран и с определение от 01.10.2013г., съобразно изискването по чл. 312,ал.1 

ГПК, съдът е докладвал делото, приел е писмените доказателства, указал е да се 

уведоми Дирекция „СП” – Разлог за изготвяне на социален доклад, който да се 

представи в съда най-късно до 14.10.2013г. и е насрочил о.с.з. за 22.10.2013г. 

Социален доклад е представен по делото на 11.10.2013г. Проведено е едно о.с.з., в 

което устните състезания са обявени за приключени и съдът е съобщил, че ще се 

произнесе с решение на 05.11.2013г., според разпоредбата на чл. 315 ГПК. 

Решението е постановено на 31.10.2013г. (5 дни по-рано), обжалвано е пред 

въззивната инстанция, която е изменила размера на издръжката и в останалата част 

го е потвърдила. Върху съдебния акт е направено отбелязване, съгласно чл. 406, ал.3 

ГПК.   

Гр. дело № 430/2014 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 09.05.2014г. е 

постановено ден след образуване на делото и в деня на разпределението му, 

съгласно историята на съдийските назначения. Отговорът е постъпил по делото на 

30.05.2014г. и с определение от същата дата, в изпълнение на изискването по чл. 

312,ал.1 ГПК съдът е съобщил изготвения по делото доклад, приел е представените с 

исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. за 19.06.2014г., при спазване на 

изискването по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведени са две съдебни заседания, като на 

второто (16.07.2014г.) съдът е обявил устните състезания за приключени и, че ще се 

произнесе с решение на 30.07.2014г. Решението е постановено на 25.07.2014г. - 

спазени са изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Обжалвано е и БОС го е 

потвърдил, а касационно обжалване не е било допуснато. Върху съдебния акт е 

направено отбелязване, съгласно чл. 406, ал.3 ГПК.   
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- на доклад на съдия Запрянова:  

Гр. дело № 443/2013 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 22.04.2013г. е 

постановено в деня на образуване и разпределение на делото. Ответникът е 

уведомен на 16.05.2013г. и с определение от 21.06.2013г. съдът е докладвал делото, 

приел е писмени доказателства, указал е, че дирекция „СП” следва да представи 

социален доклад и е насрочил о.с.з. за 09.07.2013г. – в триседмичния срок по чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК. Социалният доклад е депозиран на 09.07.2013г. Проведено е едно 

о.с.з., в което съдът е обявил устните състезания за приключени и, че ще се 

произнесе с решение на 31.07.2013г. Спазени са изискванията по чл. 315,ал.2 и чл. 

316 ГПК, решението е постановено преди посочената дата – на 22.07.2013г.. Върху 

него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист, съласно чл. 406, ал.3 

ГПК. 

Гр. дело № 1380/2013г. е образувано и разпределено на 21.12.2013г., а 

разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 27.12.2013г. – не е спазено 

изискването по чл. 311,ал.1 ГПК. Ответникът е уведомен на 07.01.2014г. и отговорът 

му е постъпил на 07.02.2014г. С определение от 10.02.2014г. съдът е докладвал 

делото, приел е представените писмени доказателства, дал е указания и е насрочил 

о.с.з за 05.03.2014г., съобразно нормата на чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведено е едно 

о.с.з., когато е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение на 19.03.2014г. Решението е обявено на 18.06.2014г. - спазена е 

разпоредбата на чл. 315 ГПК, но не е спазен двуседмичния срок при обявяване на 

решението по чл. 316 ГПК.  Решението е обжалвано и въззивната инстанция е 

потвърдила акта на първоинстанционния съд, а касационно обжалване не е 

допуснато. Върху решението няма направено отбелязване за издаден изпълнителен 

лист, съласно чл. 406,ал.3 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Иванов:  

Гр. дело № 271/2013 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 12.03.2012г. е 

постановено ден след образуване на делото и в деня на разпределението му. 

Ответникът е уведомен на 13.03.2013г., а отговор е постъпил по делото на 

09.04.2013г. С разпореждане от 11.04.2013г. – след изтичане на едномесечния срок, 

съдът е докладвал делото, допуснал е представените писмени доказателства, дал е 

указания на страните и е насрочил о.с.з. за 23.04.2013г., съгласно нормата на чл. 312, 

ал.1,т.1 ГПК. Проведено е едно о.с.з., на което съдът е обявил устните състезания за 

приключени и , че ще се произнесе с решение на 08.05.2013г. Решението е обявено 

ден по-рано и върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист, 

съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 556/2013г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 21.05.2013г. е 

постановено в деня на разпределение на делото. Съдът е указал книжата да се връчат 

на ответника за отговор. Ответникът е уведомен на 27.05.2013г., а отговор е 

постъпил по делото на 20.06.2013г. С  разпореждане от 21.06.2012г., един ден след 

постъпване на отговора, съдът е допуснал представените доказателства, докладвал е 
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делото, дал е указания и го е насрочил за 18.07.2013г. Проведено е едно о.с.з., когато 

е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

01.08.2013г. Решението е постановено по-рано - на 23.07.2013г., при спазване 

изискванията по чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Решението е обжалвано, потвърдено от 

въззивната инстанция, а ВКС не е допуснал касационно обжалване.  

 

 по Закона за закрила на детето; 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на ЗЗДт:  

- гр.дело № 1228 /2014г. (решението е постановено в 8-дневен срок),  гр. дело 

№ 150/2013г. (решението е постановено в деня, в който съдът е обявил устните 

състезания за приключени) - двете на доклад на съдия Думбанов; 

- гр.дело № 1094/2014г. (решението е постановено в 11-дневен срок), гр.дело № 

417/2013г. (решението е постановено в 10-дневен срок) - двете на доклад на съдия 

Полежанова; 

- гр.дело № 116/2014г. (решението е постановено в 5-дневен срок),  гр. дело № 

482/2013г. (решението е постановено в 3-дневен срок) - двете на доклад на съдия 

Запрянова; 

- гр.дело № 1126/2013г. (решението е постановено в 6-дневен срок),  гр. дело № 

1127/2013г. (решението е постановено в 6-дневен срок) - двете на доклад на съдия 

Иванов. 

 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт не бяха установени 

нарушения на производството. Към делата е приложена „история на съдийските 

назначения”, от което е видно, че същите са разпределени на дежурен съдия. Спазват 

се разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда искането за 

настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в 

специализирана институция и се произнася в едномесечен срок с решение, което се 

обявява на страните и се изпълнява незабавно. Всички съдебните актове са 

постановявани преди изтичане на едномесечния срок, като в някои случаи, дори в 

същия ден, когато съдът е приключил съдебното дирене – отлична практика.  

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие. 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

ЗЗДН:  

- гр.дело № 1308/2013г., гр. дело № 1060/2013г. –  двете на доклад на съдия 

Думбанов; 

- гр.дело № 400/2014г., гр. дело № 1089/2014г. – двете на доклад на съдия 

Полежанова; 

- гр.дело № 1204/2013г., гр. дело № 314/2013г. – двете  на доклад на съдия 

Запрянова; 
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- гр.дело № 369/20113г., гр. дело № 855/2013г. – двете на доклад на съдия 

Иванов; 

 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бяха констатирани 

нарушения на производството. По делата е спазван едномесечния срок за насрочване 

на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по някои от тях, 

о.с.з. е насрочвано в по-кратък срок. (гр.дело № 1308/2013г.).  

Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена последваща 

опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, 

ал.1 от ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за 

незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната молба (гр.дело № 

1060/2013г., гр.дело № 1308/2013г., гр. дело № 400/2014г., гр. дело № 1089/2014г., гр. 

дело № 1204/2013г.) В тези случаи, на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за 

незабавна защита е връчвана на страните и е изпращана служебно до районното 

полицейско управление.  

С изключение на гр.дело № 314/2014г., гр.дело № 855/2013г. и гр.дело № 

369/2013г., които са били прекратени поради неотстраняване на нередовности или 

след изтичане на 6-месечния срок по спряно по взаимно съгласие производство, 

останалите проверени дела са приключили с решение, постановено в открито 

заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН.  

Решенията не са обжалвани пред въззивна инстанция и са влезли в законна сила. 

За издадените изпълнителни листове е правена надлежна бележка върху съдебния 

акт. 

 

                          ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  

 

Делата с отменен ход по същество за 2013г., 2014г. и 2015г. по съдии, са както 

следва: 

Съдия Димитър Думбанов - 1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г., за 2015г. – няма;  

Съдия Велина Полежанова - 1 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г., 1 бр. за 2015г.; 

Съдия Румяна Запрянова - 2 бр. за 2013г.; 3 бр. за 2014г.  

Съдия Атанас Иванов - 1 бр. за 2013г.; 

 Бяха проверени всички дела с отменен ход по същество, общо 12 бр.- за 2013г., 

за 2014г. и за периода от 2015г., разпределени по съдии както следва:  

Съдия Полежанова – за 2013г. – 1 дело, за 2014г. – 2 дела, за 2015 – 1 дело; 

Съдия Запрянова    - за 2013г.  – 2 дела, за 2014г. – 3 дела; 

Съдия Ат. Иванов   - за 2013г. 1 дело; 

Съдия Думбанов – по едно дело за 2013и 2014г. 

Анализът им показва, че в болшинството си определенията за отмяна на хода по 

същество са постановявани, за да се прекратят производствата по делата. 

За 2015г. , съдия Полежанова, докладчик по гр.д. № 236/2014г., на 29.01.2015г., 

е постановила определение № 464 за ОХС, с подробно обосновано становище за 
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предявен, (на основание чл. 40, ал. 1 ЗУЕС), недопустим иск, позовавайки се и на 

константната практика на ВКС по т.р. № 8/27.11.2013г. по т.д. № 8/2012г. на ОСГК 

на ВКС. Съобщенията за съдебния акт са връчени в началото на м. февруари 2015г., 

липсват данни същият да е оспорен. 

За 2014г., от общо шест дела с ОХС, четири са с постановени определения за 

прекратяване на производствата:  

Гр.д. № 123/2014г., на доклад на съдия Думбанов, е било обявено за решаване в 

с.з. на 28.05.2014г. След като, с нарочна молба от пълномощника на ищеца, 

депозирана в срока за произнасяне, е било потвърдено сключването на споразумение 

между страните, с определение от 20.08.2014г., съдът е отменил акта за приключване 

на съдебното дирене, възобновил е производството по делото и е насрочил о.с.з. за 

01.09.2014г., в което споразумението е било одобрено, отменена е била 

обезпечителната мярка и производството - прекратено. 

Поради установена, след преценка на събраните по делото доказателства, липса 

на правен интерес, са с ОХС и впоследствие са били прекратени и производствата по 

гр.д. № 1314/2012г. и гр.д.№ 1372/2012г. Първото  от тях е с правно основание чл. 

124, ал. 4 ГПК – установитилен иск за оспорване истинността на три документа, 

постановеното определение по което е било изменено само в частта за разноските, с 

определение № 3802/10.09.2014г. по в.ч.гр.д. № 770/2014г. на ОС-Благоевград, а с 

определение № 37/27.01.2015г., по ч.гр.д. № 7217/2014г., ВКС не е допуснал 

касационно обжалване. Второто посочено дело е било образувано на основание чл. 

53, ал. 2 ЗКИР, в който закон, по време на висящността на производството, са 

направени законодателни промени с ДВ бр. 49/2014г., което съдът е съобразил, както 

и приетото в т.д. № 4/2014г. на ОСГК на ВКС. 

С недопустимост на иска за прогласяване на нищожност на договор за 

доброволна делба, с определение № 3755/2014г., е бил отменен ходът по същество и 

е било прекратено и гр.д. № 210, образувано на 17.02.2010г.  

Само по две дела, образувани през 2014г., висящността на обявените за 

приключени производства е била възобновена по други причини. По гр.дело № 

219/2014г., на доклад на съдия Велина Полежанова, това се е наложило поради 

факта, че след като на 17.07.2014г. съдът е дал ход на устните състезания на 

страните, с възможност за представяне на писмени бележки, в същия ден от 

пълномощника на ответника е била депозирано искане по чл. 151 ГПК, за допълване 

протокола от с.з. За провеждането на това производство съдът е отменил хода по 

същество и е насрочил о.с.з. за 10.09.2014г. Решението по делото е било обявено на 

30.10.2014г. По гр.дело № 910/2013г., съдът е констатирал процесуален пропуск – да 

съобщи на страните  доклада по делото, изготвил го е в определението за ОХС от 

23.01.2014г., дал е допълнителни указания, насрочвайки о.с.з. за 11.02.2014г., когато 

делото отново е било обявено за решаване. Решение № 563 е постановено на 

12.02.2014г., забава на движението на производството с отмяната на хода му, не е 

реализирана. 
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За 2013г., от общо пет дела с ОХС, три са с постановени определения за 

прекратяване на производствата. 

Гр.дело № 20/2013г., на доклад на съдия Думбанов, е било образувано на 

25.09.2013г., по иск с правно основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. След изискване на 

цялата преписка и проведени четири с.з. по доказателствата, в срока за произнасяне 

и след обсъждането им, с позоваване и на резултата от всички водени до момента 

производства между страните, с определение от 07.02.2014г., съдът е приел 

недопустимост на иска, включително и в частта за прогласяване на нищожност на 

процесното решение на ОСЗ гр. Банско, като е прекратил производството по делото. 

С определение № 617/15.04.2014г., по касац. адм. дело № 200/2014г., АС– 

Благоевград е оставил в сила определението на РС-Разлог. 

По гр.дело № 978/2012г., разпределено на доклад на съдия Велина Полежанова, 

отмяната на хода по същество се е наложила поради факта, че след като на 

15.01.2013г. съдът е дал ход на устните състезания на страните, с възможност за 

представяне на писмени бележки, в срока за това от пълномощника на ответника е 

била депозирано искане по чл. 151 ГПК, за допълване протокола от с.з. За 

провеждането на това производство съдът е отменил хода по същество и е насрочил 

о.с.з. за 04.03.2013г. Решението по делото е било обявено на 04. 40.2013г. 

Гр.дело № 1490/2010г., на доклад на съдия Запрянова, е с ОХС, направен с 

определение от 18.05.2013г., тъй като в срока за произнасяне съдът е констатирал 

неизясненост на спора от фактическа страна. Във връзка с отстраняването на 

непълнотите в доказателствения материал, за което пунктуално са дадени указания, 

с.з. е насрочено за 19.06.2013г. Решението по делото е обявено на 16.08.2013г., 

забавяне на производството не е налице. 

 По гр.дело № 735/2012г., на доклад на съдия Запрянова, с определение № 2330 

от 15.05.2013г., производството по делото е прекратено, с преценката за 

недопустимост на предявения отрицателен установителен иск. Съдът е посочил, че 

след като твърди, че е собственик на процесния имот, за ищеца не е налице правен 

интерес да търси по-малката по обем процесуална защита посредством заведения 

иск. С определение № 650/13.02.2014г. по в.ч.д. № 1033/2013г. на ОС-Благоевград, 

частната жалба против прекратителното определение на РС-Разлог е била оставена 

без уважение. 

Гр.дело № 24/2013г. е образувано на 08.10.2013г., в изпълнение на определение 

на АС-Благоевград, по касационно адм. дело № 88/2014г., с което е отменено 

определение № 5356/04.12.2013г. по делото, с ОХС и с приета недопустимост на 

жалбата против решение на ОСЗ гр. Банско. След връщането на делото, (вече на 

доклад на съдия Думбанов, съгласно протокол от 28.02.2014г., л. 94), с определение  

от 10.03.2014г., производството е било оставено без движение, за изпълнение на 

указанията, дадени в отменителния акт на касационната инстанция. С определение 

от 28.03.2014г., е било насрочено о.с.з. за 24.04.2014г., когато устните състезания са 

били обявени за приключени. Решение № 3342 е постановено на 18.08.2014г. 



 

 36 

Оставено е в сила с решение № 2012 от. 12.12.2014г. по канд № 713/2014г. на АС-

Благоевград. 
  

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. Заповедни производства – 

Заповедните производства за периодите: 2013г. и 2014г. – по съдии, са както 

следва: 

Съдия Димитър Думбанов – 173 бр. за 2013г.; 150 бр. за 2014г.  

Съдия Велина Полежанова – 214 бр. за 2013г.; 172 бр. за 2014г.  

Съдия Румяна Запрянова – 206 бр. за 2013г.; 61 бр. за 2014г. 

Съдия Атанас Иванов – 204 бр. за 2013 г. 

Съдия Албена Момчилова – 7 бр. за 2013г.; 91 бр. за 2014г. 

Съдия Емил Божков – 6 бр. за 2013г.; 95 бр. за 2014г.  

Съдия Яна Димитрова – 7 бр. за 2013г.; 89 бр.за 2014г. 

 

Проверени са частни граждански дела  № №  415/2014г., 994/2013г. и 

1301/2013г. – на доклад на съдия Думбанов, №№ 615/2013г., 201/2014г. и 

1241/2013г. – на доклад на съдия Полежанова, №№ 1034/2013г., 181/2014г. и 

797/2013г. – на доклад на съдия Запрянова, №№ 677/2013г., 866/2013г. и 886/2013г. 

– на доклад на съдия Иванов. 

Делата се образуват като частни граждански дела в деня на постъпване на 

заявленията или на следващия ден. По всички дела са приложени протоколи - 

„история на съдийските назнамчения”, от което е видно, че същите са разпределени 

от Председателя на съда, с посочени съдии, междукоито е направен избора.  

По образуваните по заявления за изпълнение на парично задължение по чл. 410 

ГПК частни  граждански дела, съдиите-докладчици са се произнасяли със заповед за 

изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК в тридневен срок, а по някои от 

делата и в деня на образуването им` или на следващия ден, т.е. при спазване на срока 

по  чл. 411, ал. 2 ГПК. На всеки от длъжниците е изпратено съобщение с препис от 

издадената заповед и съответните указания.  

По ч.гр.д. №№ 667/2013г., 866/2013 г. и 181/2014 г., в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК 

не са постъпили възражения от длъжниците и са издадени изпълнителни листове. 

Връчването им е станало със съобщения до заявителите. Върху издадената заповед 

за изпълнение по чл. 410 ГПК е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист 

По ч.гр.д. № № 994/2013г., 797/2013 г., 1241/2013г., 615/2013г., 415/2014г., 

1301/2013г.  и 994/2013 г., в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК са постъпили възражения от 

длъжниците и със съответни разпореждания съдиите–докладчици са указали на 

заявителите възможността да предявят иск за установяване на вземането си в 

едномесечен срок. По цитираните дела са представени доказателства за предявяване 

на иска, както и постановените по тях решения.  
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По ч.гр.д. № 201/2014г. е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК в 

предвидения срок, на длъжникът е изпратено разпореждането със съответните 

указания. По делото е постъпило възражение в двуседмичния срок по чл. 414, ал.2 

ГПК. Не е бил предявен установителен иск, съобразно чл. 415, ал.1 ГПК и с 

определение от 29.04.2014г. на това правно основание е обезсилена издадената  

заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. 

Издаването на изпълнителните листове е отбелязано върху заповедите по чл. 

410 ГПК с печет, от който е видно и лицето, на което по представено пълномощно 

същият е връчен.  

Ч.гр.д. №№ 1034/2013г. и 886/2013г. са образувани по заявления за изпълнение 

въз основа на документ – чл. 417,  т. 2 ГПК. Съдиите-докладчици са разгледали 

заявленията в разпоредително заседание и са се произнесели с разпореждане в срока 

по 411, ал. 2 ГПК. По ч.гр.дело № 1034/2013г. е издадена заповед за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ, издаден е изпълнителен лист, получен 

от лице с представено пълномощно, за което върху заповедта е направено 

отбелязване. 

По ч.гр.дело № 886/2013г. с разпореждане ден след подаденото заявление по чл. 

417 ГПК е отхвърлено заявлението на молителя за издаване на заповед за незабавно 

изпълнение срещу длъжник, което не е обжалвано и е влязло в сила. 

  

б. Обезпечения по чл. 390 ГПК – 

Обезпечения по реда на  чл.390 ГПК за периодите: 2013г. и 2014г. по съдии, са 

както следва: 

Съдия Димитър Думбанов – 3 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.  

Съдия Велина Полежанова – 2 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.  

Съдия Румяна Запрянова – 3 бр. за 2013г.; няма за 2014г.  

Съдия Атанас Иванов – 3 бр. за 2013г.; няма за 2014г.  

 

Бяха проверени частни граждански дела, по състави, както следва: 

- ч.гр.дело № 513/2013г., ч.гр.дело № 559/2013г.,, ч.гр.дело № 981/2013г., 
ч.гр.дело № 275/2014г., на доклад на съдия Думбанов; 

- ч.гр.дело № 54/2013г.,  ч.гр.дело № 475/2014г., ч.гр.дело № 806/2014г., 

ч.гр.дело № 808/2014г., ч.гр.дело № 994/2014г., ч.гр.дело № 1156/2014г., на доклад 

на съдия Полежанова; 

- ч.гр.дело № 354/2013г., ч.гр.дело № 891/2013г., на доклад на съдия 

Запрянова;  

- ч.гр.дело № 924/2013г., ч.гр.дело № 1354/2013г., ч. гр. дело № 1379/2013г.,  
на доклад на съдия Иванов. 

 

При проверката бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по 

чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата.  Изключения правят ч.гр.дело 
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№  559/2013г., ч.гр.дело № 891/2013г., по които определението е постановено на 

следващия работен ден.  

Изследвани са кумулативно-дадените предпоставки за уважаване на молбите по 

чл. 390 от ГПК. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, 

който тече от връчване на определението, с което е допуснато обезпечение (по 

делата на доклад на съдия Полежанова) или от датата на постановяване на 

определението за допуснато обезпечение (по делата на доклад на съдия Думбанов), 

или от получаване на съобщението за постановяване на акта (по ч.гр.дело № 

924/2013г. на доклад на съдия Иванов). 

С определение в з.з. съдът, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, е отменял 

допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен иск в 

едномесечния срок (ч.гр. дело № 54/2013г., ч.гр.дело № 475/2014г., ч.гр.дело № 

994/2014г.).  

По ч.гр.дело №№ 559/2013г., 981/2013г., 354/2013г., 891/2013г., 1156/2014г., 

806/2014г. съдът не е уважил молбата за обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 ГПК. 

Ч. гр. дела №№ 808/2014г., 513/2013г. са представени доказателства за предявен 

иск в посочения от съда едномесечен срок. 

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да препоръча на 

съдиите да обсъдят (наред с другите констатации, изводи и препоръки на настоящия 

акт) съдебната практиката по отношение на определянето на началния момент, от 

който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. При обсъждането би 

следвало да се вземе предвид Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по 

тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК. 

                           

                     ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

След направената проверка по срочните книги за 2013г. и 2014г. не се откриха 

отсрочени цели съдебни заседания. 

 
 
За 2015 г.  

отсрочени съдебни заседания за 2015 г. 

 

съдия-

докладчик 
№ на дело 

Правно 

основание 

дата на 

образуване 

дата на акта 

за отсрочване 

дата на 

отсроченото 

с.з. 

причини за 

отсрочване 

дата на 

следващо 

с.з. 

дата на акта 

по същество 

Велина 

Полежанова 

гр.д.№ 

1178/2014г. 

чл. 49 от 

СК 
01.12.2014 г. 16.02.2015 г. 09.03.2015 г. 

по молба на 

процесуалния 

пълномощник 

на ищеца от 

12.02.2015 г. 

11.03.2015 г.   

Велина 

Полежанова 

гр.д.№ 

539/2011 г. 

чл. 42, ал. 2 

от ЗС 
12.04.2011 г. 16.02.2015 г. 09.03.2015 г. 

по молба на 

процесуалния 

пълномощник 

на ищеца от 

12.02.2015 г. 

11.03.2015 г.   
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Велина 

Полежанова 

гр.д.№ 

1179/2014 

г. 

чл. 49, ал. 1 

от СК 
01.12.2014 г. 16.02.2015 г. 09.03.2015 г. 

по молба на 

процесуалния 

пълномощник 

на ищеца от 

12.02.2015 г. 

11.03.2015 г.  
17.04.2015 

г. 

 

 

Проверяващият екип констатира, че (видно от представената справка и анализа 

й за периодите на проверката), за проверявания период на 2013г. и 2014г. няма 

отсрочени цели съдебни заседания. За 2015г. по молба на процесуалния 

пълномощник на ищеца, са отложени 3 дела от с.з. на 09.03.2015г. за с.з. на 

11.03.2015г. Препоръчително е и в бъдеще, тази практика да продължи и съдебните 

заседания да се отсрочват само по изключение, като при отсъствие на съдията-

докладчик и по възможност, същите да се разглеждат от друг състав, в интерес на 

страните в процеса, каквато е практиката в редица съдилища в страната.  

                                                          

                                                         ОТВОДИ 

 

Отводи на съда за трите периода на проверката: 
 

Год. 
Съдия 

докладчик 
№на делото 

Пр.основан

ие 

Дата на 

образуване 

Дата на акта 

за отвеждане 

Дата на 

отсроченото 

с.з. 

Следващ съдия 

докладмчик 

2013г 

 

Полежанова 

 

Запрянова 

 

Полежанова 

 

Думбанов 

 

Думбанов 

 

Полежанова 

643/2013г. 

 

804/2012г. 

 

858/2013г. 

 

1095/2013г. 

 

1116/2013г. 

 

1172/2013г. 

Чл.14 ал.3 

от ЗСПЗЗ 

Чл.53 ал.2З 

КИР 

Трудов 

спор 

Чл.124 ГПК 

л. Иск 

 

чл.128 КТ 

17.06.2013г. 

 

13.07.2013г. 

 

23.07.2013г. 

 

02.10.2013г. 

 

07.10.2013г. 

 

18.10.2013г. 

18.06.2013г. 

 

19.06.2013г. 

 

05.08.2013г. 

 

03.10.2013г. 

 

10.10.2013г. 

 

18.10.2013г. 

 Д.Думбанов 

 

Д.Думбанов 

 

Д.Думбанов 

 

В.Полежанова 

 

В.Полежанова 

 

Д.Думбанов 

 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Думбанов 

Думбанов 

Полежанова 

Запрянова 

Полежанова 

Полежанова 

Полежанова 

Полежанова 

Полежанова 

Полежанова 

Думбанов 

Полежанова 

Полежанова 

Полежанова 

Думбанов 

Думбанов 

Думбанов 

Думбанов 

Полежанова 

Полежанова 

Думбанов 

Полежанова 

1191/13г. 

98/14г. 

98/14г. 

98/14г. 

1203/13г. 

408/14г. 

409/14г.г 

411/14г. 

375/14г. 

554/14 г. 

554/14 г. 

690/14 г. 

691/14 г. 

693/14 г. 

262/147 г. 

719/14 г. 

827/14 г. 

563/12 г. 

895/14 г. 

957/14 г. 

981/14 г. 

981/14 г. 

Чл.344 

49 СК 

49 СК 

49СК 

108ЗС 

128 КТ 

128 КТ 

128 КТ 

108ЗС 

417ГПК 

417ГПК 

221 КТ 

221 КТ 

221 КТ 

344КТ 

417ГПК 

242КТ 

542гпк 

50 СК 

26 ЗЗД 

227ЗЗд 

227 ЗЗд 

28.10.2013 г 

03.02.2014 г 

03-02-2014г. 

03.02.2014г. 

04.11.2013г. 

28.04.2014г. 

28.04.2014г. 

28.04.2014г. 

17.04.2014г. 

12.06.2014г. 

12.06.2014г. 

18.07.2014г. 

18.07.2014г. 

18.07.2014г. 

21.03.2014г. 

29.07.2014г. 

01.09.2014г. 

17.05.2012г. 

23.09.2014г. 

14.10.2014г. 

16.10.2014г. 

16.10.2014г. 

02.01.2014г. 

11.02.2014г. 

11.02.2014г. 

12.02.2014г. 

07.03.2014г. 

28.04.2014г. 

28.04.2014г.2

8.04-2014г. 

28.05.2014г. 

13.06.2014г. 

13.06.2014г. 

18.07.2014г. 

18.07.2014г. 

18.07.2014г. 

24.07.2014г. 

30.07.2014г. 

02.09.2014г. 

03.09.2014г. 

24.09.2014г. 

17.10.2014г. 

17.10.2014г. 

17.10.2014г. 

 В. Полежанова 

В.Полежанова 

Р.Запрянова 

По подсъд.БлОС 

Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

Подсъдн. БлОС 

Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

В.Полежанова 

Яна Димитрова 

В. Полежанова 

В.Полежанова 

Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

В.Полежанова 

Подсъд. БлОС 
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Думбанов 

Думбанов 

Думбанов 

Думбанов 

Полежанова 

 

23/14 г. 

1182/2014 г. 

254/2014 г. 

569/2014 г. 

1310/2014 г. 

 

53 ЗКИР 

410 ГПК 

Делба 

108 ЗС 

128 КТ 

 

29.10.2014г. 

01.12.2014г. 

9.03.2014г. 

13.06.2014г. 

29.12.2014г. 

 

29.10.2014г. 

02.12.2014г. 

18.12.2014г. 

19.12.2014г. 

29.12.2014г. 

 

В. Полежанова 

Алб.Момчилова 

В.Полежанова 

В.Полежанова 

Д.Думбанов 

 

2015г. 

 

 

 

Полежанова 

ПолежановаДу

мбанов 

Думбанов 

Думбанов 

 

Трендафилова 

Полежанова 

 

Думбанов 

Полежанова 

Трендафилова 

Полежанова 

 

Полежанова 

Полежанова 

 

Полежанова 

 

Полежанова 

 

Емил Божков 

Яна 

Димитрова 

 

Трендафилова 

Думбанов 

Полежанова 

 

Полежанова 

254/2014г. 

1/2015г. 

119/2015г. 

124/2015г. 

199/2013г. 

 

175/2015г 

 

295/2015г. 

 

374/2015г. 

374/2015г. 

 

374/2015г. 

378/2015г. 

 

381/2015г. 

382/2015г. 

 

384/2015г. 

 

386/2015г. 

 

374/2015г. 

 

374/2015г. 

 

441/2015г. 

 

441/2015г. 

1042/2014г. 

 

1131/2014г. 

Делба 

Чл.222 КТ 

Чл.108ЗСчч

л.422ГПК 

Чл.53 ал.2 

ЗКИР 

Чл.415 ГПК 

Чл.410ГПК 

 

Чл.49СК 

Чл.49СК 

 

Чл.49СК 

Чл.128КТ 

 

Чл.128КТ 

Чл.128КТ 

 

Чл.2ал.1ЗЗ

ОДОВ 

Чл.2ал.1ЗЗ

ОДОВ 

Чл.49СК 

 

Чл.49СК 

 

Чл.135 ЗЗД 

Чл.357ГПК 

Чл.26ЗЗД 

 

Чл.108 ЗС 

19.03. 2014г 

05.01.2015г. 

12.02.2015г. 

16.02.2015г. 

25.02.2015г. 

 

27.02.2015г. 

 

02.04.2015г. 

 

27.04.2015г. 

27.04.2015г. 

 

27.04.2015г. 

27.04.2015г. 

 

27.04.2015г. 

27.04.2015г. 

 

27.04.2015г. 

 

27.04.2015г. 

 

27.04.2015г. 

 

27.04.2015г. 

 

12.05.2015г. 

 

14.05.2015г. 

04.11.2014г. 

 

20.11.2014г. 

06.01.2015г. 

06.01.2015г. 

13.02.2015г. 

16.02.2015г. 

17.02.2015г. 

 

06.03.2015г. 

 

03.04.2015г. 

 

27.04.2015г. 

27.04.2015г. 

 

28.04.2015г. 

28.04.2015г. 

 

28.04.2015г. 

28.04.2015г. 

 

28.04.2015г. 

 

28.04.2015г. 

 

11.05.2015г. 

 

13.05.2015г. 

 

14.05.2015г. 

 

15.05.2015г. 

18.05.2015г. 

 

18.05.2015г. 

 Д.Думбанов 

Д.Думбанов 

В.Полежанова 

В.Полежанова 

В.Полежанова 

 

Д.Думбанов 

 

Искра 

Трендафилова 

В.Полежанова 

Искра 

Трендафилова 

Емил Божков 

Искра 

Трендафилова 

Д.Думбанов 

Искра 

Трендафилова 

Искра 

Трендафилова 

Д.Думбанов 

 

Яна Димитрова 

 

Изх.№300/15.05. 

2015г.-Блос 

Д.Думбанов 

 

В.Полежанова 

И. Трендафилова 

 

Д.Думбанов 
 

Видно от предоставената справка от административното ръководство на съда, 

информацията за отводите по делата е следната: 

Съдия Димитър Думбанов - отводи 2 бр. за 2013г.; 11 бр. 2014г.; 5 бр. за 2015г.; 

Съдия Велина Полежанова - отводи 3 бр. за 2013г.; 12 бр. 2014г.; 11 бр. за 

2015г.; 

Съдия Румяна Запрянова - отводи 1 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.; 

Съдия Искра Трендафилова - отводи 3 бр. за 2015 г.; 

Съдия Яна Димитрова - отводи 1 бр. за 2015 г.; 

Съдия Емил Божков - отводи 1 бр. за 2015 г. 

 

От извършената на случаен принцип проверка на направените отводи по гр.дело 

№№ 175/2015г., 804/2012г., 1116/2013г., 569/2014г., 858/2013г., 374/2015г. бе 

констатирано, че същите са подробно мотивирани с нарочни определения, с ясни и 

точни мотиви. Не бе установена практика (като в някои съдилища) съдиите да се 

отвеждат без мотиви или с неясни такива, която практика следва да продължи и в 
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бъдеще, с оглед опасността за нарушаване на случайния избор или констатираните в 

други съдилища случаи, при които се създава впечатление за отказ от правосъдие. 

 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА  

 

Общ брой постановени решения през 2013 г. и 2014г. 
 

Постановените съдебни решения за 2013 г. - 1239 бр., за 2014г. - 1000 бр., за 

2015г. до 29.05.2015г. – 357 бр. по съдии, както следва: 

Съдия Димитър Думбанов - 255 бр. за 2013г.; 270 бр. за 2014г.; 113 бр. за 2015г. 

Съдия Велина Полежанова - 325 бр. за 2013г.; 345 бр. за 2014г.; 125 бр. за 2015г. 

Съдия Румяна Запрянова - 314 бр. за 2013г.; 89 бр. за 2014г. 

Съдия Атанас Иванов - 300 бр. за 2013г. 

Съдия Емил Божков - 15 бр. за 2013г.; 103 бр. за 2014г.; 25 бр. за 2015г. 

Съдия Албена Момчилова - 21 бр. за 2013г.; 101 бр. за 2014г.; 28 бр. за 2015г. 

Съдия Яна Димитрова - 9 бр. за 2013г.; 92 бр. за 2014г.; 28 бр. за 2015г. 

Съдия Искра Трендафилова - 38 бр. за 2015г. 

 

Постановените съдебни решения след едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК и след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК 

 

 

 за 2013г. 
 

Съдия докладчик -/общ брой 

просрочени решения 
№дело 

Правно 

основание 

Дата, на 

която делото 

е обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в книгата 

за открити 

заседания 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечния 

срок по  

чл.235,ал.5 

ГПК 

Забава/в 

дни и 

месеци/ 

след 

двуседмич

ния срок 

по  чл.316 

ГПК 
Димитър Думбанов - 13 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велина Полежанова – 6 бр. 

 

 

 

Гр.д.№78/2008г. 

Гр.д.№903/2011г. 

Гр.д.№1555/2013г. 

Гр.д.№360/2008г. 

Гр.д.№182/2012г. 

Гр.д.№122/2013г. 

Гр.д.№1255/2012г. 

Гр.д.№1291/2012г. 

Гр.д.№1359/2012г. 

Гр.д.№382/2013г 

Гр.д.№612/2013г. 

Гр.д.№505/2013г. 

Гр.д.№1310/2010г. 

 

 

Гр.д.№1075/2012г. 

Гр.д.№1134/2012г. 

Гр.д.№634/2012г. 

Гр.д.№1100/2011г. 

Делба 

Чл..124 ГПК 

 чл.108ЗС 

Чл.19 ал.3 ЗЗД 

Чл.200 КТ 

 чл.200 КТ 

Чл.32 ал.2 ЗС 

Чл.403 от ГПК 

Чл.40 ЗУЕС 

Трудов спор 

Делба 

Чл.40 ЗУЕС 

Чл.19 ал.3 ЗЗД 

 

 

Чл.422 ГПК 

Чл.422ГПК 

Чл.200 КТ 

Чл.124 ГПК 

17.01.2013г. 

25.01.2013г. 

31.01.2013г. 

21.03.2013г. 

08.04.2013г. 

14.05.2013г. 

30.05.2013г. 

03.06.2013г. 

25.06.2013г. 

19.09.2013г. 

07.10.2013г. 

14.11.2013г. 

19.11.2013г. 

 

 

11.02.2013г. 

11.02.2013г. 

03.04.2013г. 

09.05.2013г. 

27.03.2013г. 

15.03.2013г. 

29.03.2013г. 

29.04.2013г. 

23.05.2013г. 

17.07.2013г. 

14.07.2013г. 

25.07.2013г. 

02.08.2013г. 

25.11.2013г. 

03.12.2013г. 

07.03.2014г. 

15.01.2014г. 

 

 

01.04.2013г. 

26.03.2013г. 

28.05.2013г. 

18.06.2013г. 

1 м. и 10 дни 

20 дни 

1 месец 

7 дни 

15 дни 

1 м. и 3 дни 

15 дни 

22 дни 

7 дни 

1м. и 6 дни 

26 дни 

2 м. и 23 дни 

26 дни 

 

 

20 дни 

15 дни 

25 дни 

9 дни 
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Румяна Запрянова - 22 бр. 

 

 

 

Гр.д.№623/2012г. 

Гр.д.89/2012г. 

 

Гр.д.№1297/2011г. 

Гр.д.№1292/2011г. 

Гр.д.№1295/2011г. 

Гр.д.№1296/2011г. 

Гр.д.№815/2012г. 

 

Гр.д.№421/2010г. 

Гр.д.№796/2012г. 

Гр.д.№15/2011г. 

Гр.д.№1860/2010г. 

Гр.д.№75/0012г. 

Гр.д.№1334/2012г. 

 

Гр.д.№153/2013г. 

Гр.д.№1122/2012г. 

Гр.д.№653/2011г. 

Гр.д.№1369/2011г. 

 

Гр.д.№1490/2011г. 

Гр.д.№704/2011г. 

Гр.д.№366/2013г. 

Гр.д.№525/2013г. 

Гр.д.№237/2013г. 

Гр.д.№1225/2012г. 

Гр.д.№1278/2012г. 

Чл.135 ЗЗД 

Чл.53 ал.2 ЗКИР 

 

Чл.216 ал.2ДОПК 

Чл.216 ал.2ДОПК 

Чл.216 ал.2ДОПК 

Чл.216 ал.2ДОПК 

Чл.1 ал.1 от 

ЗУТОССР 

Чл.42 ЗН 

Чл.45 ЗЗД 

Чл.26 ал.2 ЗЗД 

Чл.124 ГПК 

Чл.225 от ГПК 

Иск за 50 225.28лв. 

Чл.45ЗЗД 

Чл.49 СК 

Делба 

Личен иск 

 

Чл.108 ЗС 

Делба 

Чл.87 ал.3 ЗЗД 

Иск за 2403.48лв. 

Чл.32 ал.2 ЗС 

Чл.415 ГПК 

Чл.40 ЗУЕС 

23.04.2013г. 

10.10.2013г. 

 

22.01.2013г. 

22.01.2013г. 

22.01.2013г. 

22.01.2013г. 

24.01.2013г. 

 

14.02. 2013г. 

18.02.2013г. 

11.03.2013г. 

08.04.2013г. 

08.05.2013г. 

16.05.2013г 

 

05.06.2013г. 

07.06.2013г. 

17.06.2013г. 

19.06.2013г. 

 

03.07.2013г. 

23.09.2013г. 

09.10.2013г. 

15.10.2013г. 

14.11.2013г. 

05.12.2013г. 

20.12.2013г. 

05.06.2013г. 

14.12.2013г. 

 

26.03.2013г. 

26.03.2013г. 

26.03.2013г. 

26.03.2013г. 

07.05.2013г. 

 

23.08.2013г. 

19.08.2013г. 

22.05.2013г. 

19.08.2013г. 

23.08.2013г. 

09.08.2013г. 

 

13.08.2013г. 

08.08.2013г. 

08.08.2013г. 

19.08.2013г. 

 

16.08.2013г. 

05.08.2014г. 

23.01.2014г. 

29.11.2013г. 

27.12.2013г. 

01.09.2014г. 

01.09.2014г. 

12 дни 

1 м. и 4 дни 

 

1м. и 4 дни 

1м. и 4 дни 

1м. и 4 дни 

1м. и 4 дни 

2 м. и 13дни 

 

5 м. и 9 дни 

5 месеца 

1м. и 11 дни 

3 м. и 11 дни 

2м. и 15 дни 

1м. и 20 дни 

 

1м. и 8 дни 

1 месец 

22дни 

1месец 

 

11 дни 

9 м. и 12 дни 

2 м. и 14 дни 

14 дни 

11 дни 

7 м. и 25 дни 

7 м. и 10 дни 

 

 

 

 за 2014г. 
 

Съдия докладчик -/общ брой 

просрочени решения 
№дело 

Правно 

основание 

Дата, на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава/в дни и 

месеци/ след 

едномесечния 

срок по  

чл.235,ал.5 

ГПК 

Забава/в 

дни и 

месеци/ 

след 

двуседмичн

ия срок 

по  чл.316 

ГПК 
Димитър Думбанов – 21 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.д.№3/2014г. 

Гр.д.№1324/2013г. 

Гр.д.№36/2014г. 

Гр.д.№124/2014г. 

Гр.д.№618/2013г. 

Гр.д.№612/2013г. 

Гр.д.№163/2014г. 

 

Гр.д.№334/2013г. 

Гр.д.№13/2014г. 

Гр.д.№29/2014г. 

Гр.д.№149/2014г. 

Гр.д.№960/2013г. 

Гр.д.№714/2014г. 

Гр.д.№848/2013г. 

Гр.д.№804/2012г. 

 

Гр.д.№1050/2013г. 

 

Гр.д.№1183/2013г. 

Гр.д.№468/2014г. 

Чл.128,221КТ 

Чл.422 ГПК 

Чл.415 ГПК 

Личен иск 

Делба 

Делба 

Чл.128,221,224 

КТ,чл.86 ЗЗД 

Чл.19 ал.3 ЗЗД 

Чл.422 ГПК 

Чл.422 ГПК 

Чл.422 ГПК 

Чл.135 ЗЗД 

Чл.124 ГПК 

Чл.208 ЗЗД 

Чл.53 ал.2 ЗКИР 

Иск за 

20 306.25лв. 

Чл.124 ГПК 

Чл.345 ТЗ 

Чл.213 ал.1 КЗ 

14.04.2014г. 

16.04.2014г. 

30.04.2014г. 

30.04.2014г. 

30.04. 2014г. 

28.05.2014г. 

25.06.2014г. 

 

25.06.2014г. 

25.09.2014г. 

25.09.2014г. 

20.10. 2014г. 

22.10.2014г. 

28.10.2014г. 

28.10. 2014г. 

30.10. 2014г. 

 

30.10. 2014г. 

 

30.10.2014г. 

11.11.2014г. 

21.05.2014г. 

22.05.2014г. 

11.06.2014г. 

11.06.2014г. 

30.06.2014г. 

16.10. 2014г 

15.08.2014г. 

 

22.08.2014г. 

07.11. 2014г 

23.12.2013г. 

13.03. 2015г. 

17.03. 2015г. 

21.03. 2015г. 

23.03.2015г. 

27.04. 2015г. 

 

30.04. 2015г. 

 

29.05.2015г. 

31.03.2015г. 

7 дни 

6 дни 

11 дни 

11 дни 

1 месец 

3 м. и 15 дни 

21 дни 

 

27 дни 

10 дни 

2 месеца 

3 м. 20 дни 

3м. и 25дни 

3м. и 20 дни 

3 м. и 25 дни 

4 месеца 

 

4 месеца 
 

6 месеца 

3 м. и 20 дни 
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Велина Полежанова – 15 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Запрянова – 11 бр. 

 

 

 

Гр.д.№781/2014г. 

Гр.д.№575/2014г. 

 

Гр.д.№242/2014г. 

 

Гр.д.№1195/2012г. 

Гр.д.№1052/2013г. 

Гр.д.№1137/2012г. 

Гр.д.№1336/2013г. 

Гр.д.№358/2013г. 

 

Гр.д.№726/2013г. 

Гр.д.№1073/2013г. 

Гр.д.№644/2013г. 

Гр.д.№542/2014г. 

 

Гр.д.№340/2014г. 

Гр.д.№236/2014г 

Гр.д.№187/2014г. 

Гр.д.№1115/2013г. 

Гр.д.№454/2014г. 

 

Гр.д.№139/2014г. 

 

Гр.д.№121/2013г. 

Гр.д.№1318/2012г. 

Гр.д.№1372/2012г. 

 

Гр.д.№1213/2013г. 

Гр.д.№802/2013г. 

Гр.д.№852/2013г. 

 

 

Гр.д.№1188/2013г. 

Гр.д.№1116/2013г. 

Гр.д.№706/2013г. 

Гр.д.№807/2013г. 

Гр.д.№1380/2013г. 

Иск за 

22 351.30лв. 

Делба 

 

Чл.108 ЗС 

Чл.30 ЗН 

Делба 

Чл.415 ГПК 

Чл.53 ал.2 ЗКИР 

Чл.422 ГПК 

Чл.124 ГПК 

Чл.124 ГПК 

Иск за 10 000лв. 

Чл.128,242КТ 

Чл.40 ЗУЕС 

чл.403 ГПК 

Чл.108 ЗС 

Иск за 10 000лв. 

Чл.135 ЗЗД 

 

Чл.344 КТ 

Чл.40 ЗУЕС 

Чл.53 ал.2 ЗКИР 

Чл.422 ГПК 

Чл.430 ТЗ 

Иск за 

200 000лв.- 

неим.вреди 

Чл.266 ЗЗД 

Иск за 7 200лв 

Чл.422 ГПК 

 

 

Чл.422 ГПК 

Чл.344 КТ 

19.11. 2014г. 

27.11.2014г. 

 

03.12. 2014г. 

 

26.02.2014г. 

28.05. 2014г. 

02.06. 2014г. 

02.06. 2014г. 

12.06.2014г. 

 

17.07.2014г. 

16.09.2014г. 

16.09.2014г 

11.11.2014г. 

 

11.11.2014г. 

24.11.2014г. 

26.11.2014г. 

05.12.2014г. 

09.12.2014г. 

 

11.12.2014г. 

 

22.01.2014г. 

22.01.2014г. 

28.01.2014г. 

 

25.02.2014г. 

25.02.2014г. 

27.02. 2014г. 

 

 

05.03.2014г. 

11.03.2014г. 

25.03.2014г. 

25.03.2014г. 

05.03.2014г. 

30.01. 2015г. 

30.03. 2015г. 

 

29.05. 2015г. 

 

24.06.2014г. 

22.07.2014г. 

08.07.2014г. 

08.07.2014г. 

21.07.2014г. 

 

22.08.2014г. 

11.12. 2014г. 

11.12. 2014г. 

22.12. 2014г. 

 

18.12. 2014г. 

29.01. 2015г. 

20.03. 2015г. 

13.03. 2015г. 

12.03. 2015г. 

 

06.04. 2015г. 

 

01.09.2014г. 

05.08.2014г. 

01.09.2014г. 

 

09.06.2014г. 

18.08.2014г. 

01.09.2014г. 

 

 

07.07.2014г. 

05.08.2014г. 

18.08.2014г. 

28.07.2014г. 

18.06.2014г. 

1 м. и 12 дни 

3 месеца 

 

4 м. и 20 дни 

 

3 месеца 

 1месец 

6 дни 

6 дни 

7 дни 

 

5 дни 

1 м. и 25 дни 

1 м. и 25 дни 

10 дни 

 

7 дни 

1 месец 

2 м. и 24 дни 

2 м. и 8 дни 

1 м. и 3дни 

 

2 м. и 22 дни 

 

6 м. и 5 дни 

5 м. и 4 дни 

6 месеца 

 

2 м. и 9 дни 

4 м. и 18 дни 

5м. и 4 дни 

 

 

3 месеца 

3 м. и 21 дни 

3 м. и 21 дни 

3 месеца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 м. и 13 дни 

 

 за периода на 2015г. 
 

Съдия докладчик -/общ брой 

просрочени решения 
№дело 

Правно 

основание 

Дата, на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава/в дни и 

месеци/ след 

едномесечния 

срок по  

чл.235,ал.5 

ГПК 

Забава/в 

дни и 

месеци/ 

след 

двуседмичн

ия срок 

по  чл.316 

ГПК 
Димитър Думбанов – 9 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велина Полежанова – 8 бр. 

Гр.д.№ 989/2013г. 

Гр.д.№ 924/2014г. 

Гр.д.№ 733/2014г. 

Гр.д.№ 30/2014г. 

Гр.д.№ 1364/2013г. 

Гр.д.№ 183/2014г. 

Гр.д.№ 772/2014г. 

Гр.д.№ 936/2014г. 

 

Гр.д.№ 53/2014г. 

 

 

Гр.д.№ 80/2014г. 

Гр.д.№ 130/2014г. 

чл.124 ГПК 

чл.128 КТ 

личен иск 

чл.124 ГПК 

чл.124 ГПК 

чл.233 ЗЗД 

чл.240 ЗЗД 

чл.128 от КТ и 

чл.86 от ЗЗД 

чл.45 от ЗЗД 

 

 

чл.430 ТЗ 

чл.422 от ГПК 

21.01.2015г. 

21.01.2015г. 

27.01.2015г. 

29.01.2015г. 

02.02.2015г. 

02.02.2015г. 

04.02.2015г. 

04.02.2015г. 

 

12.03.2015г. 

 

 

15.01.2015г. 

26.01.2015г. 

26.03.2014г. 

11.03.2015г. 

14.04.2015г. 

31.03.2015г. 

26.03.2015г. 

29.05.2015г. 

14.04.2015г. 

27.03.2015г. 

 

27.04.2015г. 

 

 

27.03.2015г. 

10.03.2015г. 

1 м. и 5 дни 

11 дни 

1 м. и 14 дни 

1 месец 

24 дни 

2 м. и 25 дни 

1 м. и 10 дни 

23 дни 

 

13 дни 

 

 

1 м. и 12 дни 

11 дни 
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Гр.д.№ 594/2014г. 

Гр.д.№ 614/2013г. 

Гр.д.№ 670/2014г. 

Гр.д.№ 1119/2013г. 

Гр.д.№ 426/2013г. 

Гр.д.№ 674/2014г. 

чл.422 ГПК 

чл.200 КТ 

чл.55 ЗЗД 

чл.40 ЗУЕС 

чл.55 ЗЗД 

чл.415 ГПК 

28.01.2015г. 

03.02.2015г. 

03.02.2015г. 

24.02.2015г. 

05.03.2015г. 

09.03.2015г. 

10.03.2015г. 

30.04.2015г. 

22.04.2015г. 

18.05.2015г. 

20.05.2015г. 

12.05.2015г. 

10 дни 

1 м. и 26 дни 

1 м. и 19 дни 

1 м. и 21 дни 

1 м. и 15 дни 

1 месец 

 

 

 
 

Просрочени съдебни актове към деня на започване на проверката 
 

Съдия докладчик -/общ брой 

просрочени решения 
№дело 

Правно 

основание 

Дата, на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечн

ия срок по  

чл.235,ал.5 

ГПК 

Забава/в 

дни и 

месеци/ 

след 

двуседмичн

ия срок 

по  чл.316 

ГПК 
Димитър Думбанов - 9 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велина Полежанова - 11 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.д.№52/2014г. 

Гр.д.№184/2014г. 

Гр.д.№469/213г. 

Гр.д.№849/2014г. 

Гр.д.№906/2014г. 

Гр.д.№426/2014г. 

Гр.д.№1262/2013г. 

Гр.д.№1372/2012г. 

 

 

Гр.д.№138/2014г. 

Гр.д.№573/2014г. 

Гр.д.№547/2014г. 

Гр.д.№602/2013г. 

гр.д.№1019/2014г. 

гр.д.№1943/2010г. 

гр.д.№828/2014г. 

гр.д.№1216/2014г. 

гр.д.№852/2014г. 

Гр.д.№942/2014г. 

Гр.д.№272/2014г. 

Чл.108 ЗС 

Чл.422 ГПК 

Чл.422 ГПК 

чл.415 ГПК 

чл.30 ЗН 

чл.6 ал.1 ЗУЕС 

чл.108 ЗС 

чл.53 ал.2 ЗКИР 

 

чл.135 ЗЗД 

чл.55 ЗЗД 

чл.422ГПК 

чл.87 ЗЗД 

чл.59 ал.9СК 

делба 

чл.108 ЗС 

чл.40 ЗУЕС 

чл.34 ЗС 

чл.34 ЗС 

личен иск 

25.11.2014г. 

01.12. 2014г 

03.12.2014г. 

10.03.2015г. 

10.03.2015г. 

10.03.2015г. 

14.04.2015г. 

14.04.2015г. 

 

 

11.03.2015г. 

24.03.2015г. 

24.03.2015г. 

26.03.2015г. 

30.03.2015г. 

01.04. 2015г. 

01.04.2015г. 

07.04.2015г. 

15.04.2015г. 

15.04.2015г. 

15.04.2015г. 

5 месеца 

5 месеца 

4 м. и 20дни 

1м. и 15 дни 

1м. и 15дни 

1 м. и 15 дни 

14 дни 

14 дни 

 

 

1м. 15 дни 

1 м. и 7 дни 

1м. и 7 дни 

1 м.и 3 дни 

1 месец 

1 месец 

1 месец 

21 дни 

14 дни 

14 дни 

14 дни 

 

 

 Информацията по съдии за приключване на делата в сроковете по чл.235, ал.5 и 

чл.316 ГПК е следната: 
 

Съдия  Димитър Думбанов 

за 2013 г. постановени общо 255 решения, от които 13 броя извън срока по 

чл.235, ал.5 ГПК, като забавате е в рамките на 7 дни до близо 3 месеца; 

за 2014 г. постановени общо 270 решения, от които 21 броя извън срока по 

чл.235, ал.5 ГПК, като забавате е в рамките на 7 дни до близо 3 месеца; 

за 2015 г. постановени общо 113 решения, от които 9 броя извън срока по 

чл.235, ал.5 ГПК, като забавате е в рамките на 11 дни до близо 3 месеца; 

 

Съдия Велина Полежанова 

за 2013 г. постановени общо 325 решения, от които 16 броя извън срока по 

чл. 235, ал.5 ГПК, като забавата е от 9 дни до 1 месец; 
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за 2014 г. постановени общо 345 решения, от които 15 броя извън срока по 

чл. 235, ал.5 ГПК, като забавата е от 5 дни до 3 месеца; 

за 2015 г. постановени общо 125 решения, от които 8 броя извън срока по чл. 

235, ал.5 ГПК, като забавата е от 10 дни до близо 2 месеца; 

 

Съдия Румяна Запрянова 

за 2013 г. постановени общо 314 решения, от които 22 бр. извън срока по 

чл.235, ал.5 ГПК, със забава от 11 дни  и достигаща близо 8 месеца, като по 5 от 

делата, решенията са постановени със забава от 5 до 8 месеца; 

за 2014 г. постановени общо 89 решения, от които 11 бр. извън срока по 

чл.235, ал.5 ГПК, със забава от 2 месеца до близо 6 месеца. Допуснато е и просрочие 

от 3м. и 13 дни по едно бързо производство, в нарушение на чл. 316 ГПК. 

 

Видно от изгготвената от ръководството на съда справка, съдия Иванов, съдия  

Момчилова, съдия Димитрова и съдия Трендафилова нямат постановени извън 

сроковете по чл. 235, ал.5 и чл.316 ГПК съдебни решения. 

                                              

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи, че 

голямата част от актовете са постановявани в законоустановения 30 дневен срок по 

чл. 235,ал.5 ГПК, а останалите (с няколко изключения) - в рамките на разумния срок 

по смисъла на чл. 13 ГПК. Известно забавяне бе констатирано по решенията, 

постановени от съдия Думбанов и особено от съдия Запрянова, която следва да се 

отбележи, че от 2014г. и към момента на проверката е в отпуск по майчинство. 

Проверяващият екип не счита за наложително да препоръча дисциплиниращи 

мерки по ЗСВ за допуснатите просрочени актове, предвид срокове по чл. 235, ал.5 и 

чл. 316 ГПК, но намира за уместно да направи препоръка за стриктно спазване на 

определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК са 

задължителни, както и да изиска справка в тази насока, за 2015г. и 2016г. 
 

                                       ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

Обжалвани съдебни актове 

 за 2013г. 

 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 
Потвърдени Изменени Отменени 

Обжалвани 

съд. актове 
Потвърдени Изменени Отменени 

Димитър 

Думбанов 

Велина 

Полежанова 

Румяна 

Запрянова 

Атанас 

Иванов 

39 

 

42 

 

50 

 

48 

32 

 

30 

 

37 

 

29 

7 

 

11 

 

13 

 

15 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

4 

 

6 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

общо 179 128 46 5 13 8 5  
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 за 2014г.  

 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 
Потвърдени Изменени Отменени 

Обжалвани 

съд. актове 
Потвърдени Изменени Отменени 

Димитър 

Думбанов 

Велина 

Полежанова 

Румяна 

Запрянова 

29 

 

36 

 

35 

15 

 

20 

 

26 

14 

 

10 

 

8 

0 

 

0 

 

1 

6 

 

11 

 

0 

6 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

общо 100 61 32 1 17 16 1  

 

В хода на извършевана проверка, съобразно и с предоставената справка относно 

проверка на актовете по реда на инстанционния контрол, се констатира, че 

съществена част от тях не са обжалвани. От обжалваните съдебни актове, изцяло 

отменени от въззивната инстанция са минимален брой. Големият брой са 

потвърдените актове при всички районни съдии, което е показател за добро 

професионално ниво и стремеж за повишаване качеството на правораздавателната 

дейност в Районен съд-Разлог. 

 

 

ІV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

                                                     ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Районен съд – Разлог по 

гражданските дела за проверявания период е добра и това се дължи на усилията на 

Председателя на съда - съдия Думбанов и на останалите съдии. Наред с изводите и 

препоръките, направени заедно с констатациите в обстоятелствената част на Акта, 

може да се направи следното обобщение:  

Гражданските дела са образувани един ден след постъпване на книжата в съда 

от Председателя, който е извършвал и разпределението им на принципа на 

случайния избор, съобразно изискването по чл. 46, ал.1 от ПАРОАВАС (отм.). 

Изключение правят случаито, при които административният секретар е извършвал 

разпределението, за което както бе посочено в обстоятелствената част на акта, ще 

бъде направена съответната препоръка. Съобразно нормата на чл. 9 ЗСВ, 

разпределението се е извършвало електронно, на принципа на случайния подбор, по 

поредността на постъпването на книжата в съда. 

   Препоръчително е, също, всички граждански дела, в това число 

производствата с регламентирани кратки срокове да се разпределят на случаен 

принцип, а не по дежурство, съобразно чл. 9 ЗСВ, а протоколи за избор на съдия- 

докладчик да се съдържа по всяко дело, подписан от Председателя на съда. 

Регистратурата и деловодството работят добре. Постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 
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Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията. Не 

бяха констатирани отложени съдебни заседания заради невръчени или лошо връчени 

(в нарушение на ГПК) призовки на страните.  

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват също 

своевременно.  

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно. Постъпващите по 

делата книжа са прикрепвани последователно и са номерирани от съдебните 

служители. Не бе установено забавено изпълнение на разпорежданията, 

определенията и резолюциите на съда от страна на деловодителите. Не се установи 

несвоевременно докладване по проверените дела. 

При проверката на деловодните книги и регистри бяха констатирани някои 

слабости, описани в обстоятелствената част на Акта. Книгите не са номерираниу, 

прошнуровани, с печат на съда и подпис на Председателя. В някои от тях вписаната 

информация не е точна и пълна. Установи се, че има разминаване, макар и от 1 ден в 

посочените дати, на които са обявени съдебните актове в Книгите за открити 

заседания, в Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК и в акта, 

съдържащ се в делото. Номерата на актовете в съдебния регистър не са поредни, 

което следва да се отстрани. Пълно съответствие между датата на акта по делото, 

датата на акта, обявен в Книга за открити заседания гр.дела и датата на акта в 

съдебния регистър по чл. 235,ал.5 ГПК има по част от проверените дела. 

Препоръчително е Председетелят на съда да предприеме необходимите мерки за 

недопускане на посочените слабости. Удачно би било да се извършват периодични 

проверки на всички деловодни книги и регистри от страна на упълномощено от 

Председателя длъжностно лице, като проверките се удостоверяват с дата и подпис, а 

допуснатите пропуски да се отстранят. Съдебните служители да полагат по-голямо 

старание при водене на деловодните книги и регистър, с оглед недопускане на 

пропуски в бъдеще. Описната книга да се води по-четливо, а книгата за открити 

заседания и за закрити заседания да се попълва четливо и пълно - с диспозитива на 

съдебния акт, дата и номер на акта.  

Съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК да се води  съобразно изискванията на 

ПАС, от изрично упълномощено за целта длъжностно лице, както е в редица 

съдилища в и извън съдебния окръг, като се спазват изискванията на ПАС, като 

същият да е пълен- да съдържа всички постановени съдебни актове. В тази връзка е 

необходимо Председателят със заповед да възложи на определено длъжностно лице 

да отговаря за воденето и поддържането на Регистъра, за да се осигури публичност и 

право на достъп на всеки до съдебните решения, при спазване на разпоредбите на 

Закона за защита на личните денни и в регистъра да се отбелязват номерът на 

делото, датата на обявяването на решението и номерът му. 

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, 

образувани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при 

постъпването на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта минимални 

отклонения от сроковете по чл. 311 и сл. ГПК. 
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Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища като честа практика - многократно оставяне на исковите молби/молби без 

движение, поради различни нередовности, с посочените отклонения.  

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен срок и по 

издключение - в двумесечен срок. Делата, образувани по реда на бързото 

производство, са насрочвани в почти всички случаи в триседмичен срок. 

От проверените, насрочени дела е видно, че образуването им и разпределението 

се извършва своевременно, в същия ден или на следващия ден от постъпване на 

книжата в съда. По делата се прилага История на съдийските назначения.  

Делата се докладват своевременно на съдиите, които се произнасят незабавно 

или в рамките на разумен срок, най-късно седмичен.  

Разпорежданията на съдиите-докладчици  по редовността на исковата молба, по 

чл. 129 ГПК, са пълни и изчерпателни. От проверените дела не се установи оставяне 

на производството без движение повече от един път, с много редки изключения. 

Разпорежданията по чл. 131 ГПК са пълни и изчерпателни, както и 

определениета по чл. 140 ГПК и чл. 312 ГПК. Актовете са ясни, точни и подробни. 

Отличават се с пълнота и прецизност при проверката по допустимостта на 

предявените искове и тяхната правна квалификация,  по отделяне на спорното от 

безспорното, по разпределяне на доказателствената тежест, при произнасянето по 

направените доказателствени искания. И в общото исково производство съдиите са 

изготвяли проекто-доклад на делото, с определението по чл. 140 ГПК не само са се 

произнасяли по допускането на доказателствата, но и ги приемат представените с 

исковата молба или с отговора писмени доказателства.  

В определението по чл. 140 ГПК в съда е наложена практиката да се приемат 

като доказателства, в някои случаи без опис, придружаващите исковата молба и 

отговорите документи. Смисълът на цитираната разпоредба е същите да се допускат, 

за да могат участниците в производството да се запознаят с приложенията, да 

подготвят и направят евентуалните си възражения, след което в о.с.з. и в тяхно или 

на пълномощниците им присъствие, те да се приемат като доказателства. 

Първото с.з. се насрочва до месец, рядко до два месеца.  

Първото о.с.з. по делото обикновено е добре подготвено. По протоколите от 

първо редовно о.с.з.  се прави доклад по чл. 145, ал. 3  ГПК със задължителното  

съдържание по чл. 146 ГПК. Следващите съдебни заседания се насрочват през 

периоди от един месец, рядко до два месеца. Делата се решават предимно в едно или 

две заседания, рядко  се провеждат повече с.з. за събиране на доказателства. 

Основните причини за отлагане на делата са събиране на доказателства, неизготвени 

или непредставени в срок заключения на вещите лица, поради невнесен 

своевременно от страните депозит или неизпълнено задължение на самите в.лица  

Проверката на ненасрочените дела установи, че след образуване и 

разпределение, същите се докладват незабавно на съдиите. Актовете по редовността 

на исковата молба – чл. 129 ГПК и по размяна на книжата – чл. 131 ГПК, са 
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своевременно постановявани. Анализът на ненасрочените дела, към момента на  

проверката, показва наличието на обективни причини за това. По повечето 

производства, след връчването на препис от исковата молба, заедно с приложенията 

към нея, за ответника тече срок за отговор. Използват се предвидените законови 

средства за постигане на бързина в процеса, когато лицата не са открити на 

посочените адреси, са залепвани съобщения, изисквани са справки от Н”БД”. 

Положително впечатление прави старанието и на тримата магистрати, разглеждащи 

граждански дела, по отношение на предварителната подготовка на делата за с.з. – 

изготвяни са проектодоклади, подробни съдебни актове, с които са напътствани 

възможно най-добре страните за изпълнение на дадените указания, исковите молби 

са оставяни без движение, дори неколкократно, за да се отстранят устоновените 

нередовности и се изяснят изцяло предмета на спора и заявените претенции.  

Гражданските делата, разглеждани по реда на бързото производство, са 

образувани, администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312, 

чл. 315 и чл. 316 ГПК, с някои изключения, цитирани в настоящия Акт. Делата, 

чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, са обозначени с жълт 

етикет, според изискването на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС. По всички проверени дела, 

разпорежданията на съдията - докладчик за изпращане на препис от исковите молби 

до ответниците за отговор в едномесечен срок, на основание чл. 131 ГПК, са 

постановявани своевременно.  

Съдиите с определение са насрочвали делата в първо о.с.з., съобразно чл. 312, 

ал.2 ГПК, за разлика от други проверени съдилища, където са постановявани 

различни съдебни актове (разпореждане, определение).  

С акта за насрочване на делото, разглеждано по реда на бързото производство, 

съдиите са съобщавали доклада на страните. Еднаква практика бе установена по 

отношение на доказателствата – документите, представяни с исковите молби. 

Районните съдиите приемат доказателствата с акта за насрочване на делото, а не ги 

допускат. Разпоредбата на чл. 312,ал.1,т.4 ГПК, обаче, задължава съдът да се 

произнася по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са 

относими, допустими и необходими и впоследствие, в първото по делото редовно 

о.с.з. – да ги приеме с протоколно определение. В тази връзка, е препоръчително 

въпросът да се обсъди от съдиите на Общо събрание.  

 Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва с някои изключения. 

Съдебното дирене е приключвало в едно съдебно заседание. Съдът е прилагал чл. 

315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви решението си, но не винаги е 

спазвана определената дата при обявяване на съдебния акт.  

Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК, за постановяване на съдебното решение не 

винаги е спазван. 

По повечето бързи производства са издадени и изпълнителни листове, за което е 

направено отбелязване върху постановените решения, според чл. 406,ал.3 ГПК. 

Установи се, че по всички дела, по които са засегнати права и интереси на 

малолетни и непълнолетни деца,  компетентната Д”СП” е била уведомена за 
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изготвяне на становище или социален доклад. Препоръчително е и в бъдеще 

стриктно да се спазват разпоредбите на ГПК относно образуване, движение и 

приключване на дела, разглеждани по реда на бързото производство, както и 

разпоредбите на Закона за закрила на детето – чл. 15,ал. 6 и чл. 15, ал.1 ЗЗДт. 

Законодателят е зъдължил във всяко съдебно производство, по което се засягат 

права или интереси на детето, то да бъде изслушвано, ако е навършило 10-годишна 

възраст, освен ако това би навредило неговите интереси, за което съдът следва да се 

мотивира. В тази връзка, ще бъдат направени съответните препоръки. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не се установи забавяне на 

производството. Констатираната отлична практика на съдиите от РС-Разлог за 

предсрочно постановяване на съдебните актове по делата, разглеждани по реда на 

ЗЗДт, следва да бъде подчертана и поощрена. По тези дела липсва фактическа и 

правна сложност, но бързото правораздаване е задължително, отчитайки социалния 

аспект, с оглед своевременна защита на правата и законните интереси на децата при 

настаняването им в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в 

специализирана институция. 

Спрените граждански производства са администрирани правилно, своевременно 

и съгласно разпоредбите на ПАРОАВАС/отм./ Правени са периодични справки, 

всеки месец по движението на преюдициалните дела. Не се констатира забавяне на 

действията по възобновяване на делата след отстраняване на пречките по 

движението им.  

Подробно изследваното движение на петте неприключени дела, образувани 

преди 01.01.2013г., показва усложненост както по отношение на предмета им (делби, 

собственически иск, иск по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ), така и по начина на доказване - с 

представяне на голям брой писмени доказателства, разпит на свидетели, спиране на 

производството до приключване на преюдициален спор, експертизи, включително и 

допълнителни такива, изготвянето на които по някои от делата е било препятствано 

от страните и пр. По първото от делата, съдът, в опитите си да отграничи спорното 

от безспорното и да изясни предмета на делото, неколкократно е оставял без 

движение ИМ, дори и поправената такава, като е давал указания на страните за 

отстраняване на неясноти и неточности. По гр.д. № 539/2011г. са предприемани 

дисциплиниращи мерки към участници в процеса, обърнато е внимание и на съдебен 

служител, станал причина за отлагане на с.з. Самите заседания са насрочвани през 

месец, по едно от делата дори след седмица, за да се предотврати шиканиране на 

процеса. Към момента на проверката две от делбените дала са в ход по втора фаза, 

всички дела са с насрочени с.з. през м. юни 2015г.    

Препоръчително е обаче, с оглед продължителността на тези производства, 

(обусловена от конкретния им предмет), да се положат от съда допълнителни усилия 

за приключването им, с цел предотвратяване на евентуалните претенции за 

обезщетяване за забавено правосъдие по реда на Глава 3а ЗСВ. 

Частните граждански дела, образувани по реда на заповедното производство, са 

разпределяни от Председателя на съда. По всички дела се приложени копия от 
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протоколите за избор на докладчик- история на съдийските назначения. След 

разпределението, делата са докладвани незабавно на съдията-докладчик, който е 

разглеждал заявлението в разпоредително заседание и е издавал заповед за 

изпълнение  в законоустановения срок по чл. 411, ал. 2 ГПК. По заявленията по чл. 

410 ГПК всички съдии са се произнасяли със заповеди за изпълнение, а по 

заявленията по чл. 417 ГПК са постановявали разпореждане и въз основа на него са 

издавани заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Издаването на изпълнителен 

лист е отбелязвано върху заповедите за изпълнение – по делата, образувани по 

заявленията по чл. 410 ГПК /съобразно чл. 416 ГПК/ и върху представените 

документи – по делата, образувани по чл. 417, т. 2 ГПК. Съдиите са се произнасяли 

своевременно след подадените възражения от длъжниците и на заявителите са 

изпращани съобщения с указанията по чл. 415, ал. 1 ГПК. При непредставяне на 

доказателства за предявен установителен иск в предвидения срок или след 

постановяване на отхвърлително решение по делата със заявления по чл. 410 ГПК, 

съдиите също своевременно са обезсилвали заповедта за изпълнение. 

По делата своевременно са администрирани и подадените частни жалби. 

При проверката бе констатирано, че по проверените дела по чл. 390 ГПК 

съдебните актове са постановени своевременно. Изследвани са кумулативнодадените 

предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. По всички дела е посочен 

срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК – едноседмичен. 

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, 

поради непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок. 

Констатирана бе противоречива съдебна практика при определяне на началния 

момент, от който започва да тече определения от съда срок за предявяване на 

бъдещия иск, а именно – „считано от датата на връчване на съобщението на 

молителя за допуснато обезпечение”, „считано от постановяване на определението”. 

В случаите, когато не е определен начален момент, се създават условия за 

удължаване на срока за предявяване на обезпечения иск извън предписаният по чл. 

390,ал.3 ГПК максимален срок от един месец. Така на страните не се осигурява 

равна възможност за упражняване на правата им, съобразно нормата на чл. 9 ГПК, а 

молителят би могъл да използва обезпечителното производство за икономически 

натиск върху длъжника си и избягване на исковото производство за разрешаване на 

възникналия спор. 

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да препоръча на 

съдиите в РС – Разлог на общо събрание да обсъдят (наред с другите констатации, 

изводи и препоръки на настоящия акт) обезпечителното производство - различната 

си съдебна практиката по отношение определянето на началния момент, от който 

започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. След разискване, да приемат 

решение за уеднаквяването й, като се съобразят с Тълкувателно решение от 

14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК. 

Препоръчително е всички съдии от РС-Разлог да изготвят съдебните актове с 

предоставената им техника и софтуерни продукти, а не ръкописно, в някои случаи- 
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нечетливо, за яснота, прегледност и пълнота на деловодната система, както и за 

улеснение на страните и изпълняващите ги служители.  

По отношение на делата с отменен ход по същество проверяващите отчитат, че 

не следва да се дава препоръка. Това от една страна е допустима от закона правна 

възможност за поправяне на допуснати грешки или пропуски по движението на 

делото, предвидена с цел постановяване на правилен и обоснован съдебен акт, а от 

друга -  описаните производства са малко на брой за период от почти две години и 

половина, при това по едно от тях движението на процеса е било възобновено с цел 

одобряване на постигнато между страните споразумение. По принцип, изхождайки 

от извършените от екипа проверки в други съдилища в страната, най-често ходът по 

същество се отменя за попълване на доказателствения материал. Това не се установи 

в РС-Разлог, в който само едно дело е с ОХД поради неизясненост от фактическа 

страна и за събиране на допълнителни доказателства, а друго – в изпълнение на 

отменително решение на горната инстанция. Две от делата са с ОХС с оглед 

направени от страна искания за поправка на протокола от с.з., в което делото е 

обявено за решаване, а останалите, поради установена в срока за произнасяне 

недопустимост на исковете. От последните прави впечатление само гр.д. № 210, 

образувано на 17.02.2010г., прекратителното определение по което е постановено 

през м. септември 2014г. Изложените от съда мотиви са, че само неучаствал 

съсобственик (в случая С.М.), разполага с процесуалната възможност да претендира 

нищожност на договор за доброволна делба, но не и ищците - Т.М. и Р.М., които са 

заявили чужди права и не са страни по процесния договор. Тази недопустимост 

съдът е можел и е следвало да прецени към момента на произнасяне по 

допустимостта на иска. 

Безспорно отстраняването на пропуските е за предпочитане пред риска за 

отмяна на постановен при грешка или опущение съдебен акт. Освен това, след 

постановяване на определението за отмяна на хода, о.с.з. са насрочвани през кратки 

интервали от време и сериозни забавяния по движението на делата не се 

констатираха. Затова и проверяващият екип е на становище, че в съда делата се 

проучват задълбочено преди приключването на съдебното дирене и злоупотреба с 

института на отмяната не е налице.  

При проверката не бе констатиран голям брой отводи или немотивирани такива, 

както и неоснователно отложени цели съдебни заседания.  

Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта отклонения, които 

следва да бъдат преодоляни, за което ще бъде направена съответната препоръка.  

По част от проверените дела, включително и делата, образувани по реда на 

бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си, което 

има дисциплиниращ ефект, с оглед срочното постановяване на съответния съдебен 

акт. Когато съдебните актове не са постановявани в определения ден, за това са 

изпращани съобщения на страните. Препоръчително е по всички дела да се спазват 
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нормите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, на която 

ще обяви решението си, а обявената дата да се спазва. 

Предвид разпоредбата на чл. 12, ал.2 ГПК, според която сроковете, определени в 

процесуалните закони са задължителни за съдиите и с оглед недопускане на 

просрочени съдебни актове в бъдеще, проверяващият екип счита за уместно да 

препоръча на съдиите спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 235, 

ал.5 ГПК и на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства. Би 

било удачно също, Административният ръководител на съда да обвърже 

получаването на целевите персонални награди /средства за допълнително 

материално стимулиране, ако такива се предвиждат в бъдеще/ на всеки магистрат и 

съдебен служител в РС-…… с конкретните, индивидуално постигнати резултати 

през съответната година. Направените с настоящият акт констатации, изводи и 

препоръки, свързани с дейността на съдебните служители, е препоръчително да се 

отразят при тяхното атестиране. 

 

В заключение, проверяващият екип изразява мнението си, че Председателят на 

съда – съдия Димитър Думбанов е ръководил добре РС-Разлог. Съдиите, 

разглеждащи граждански дела, са положили усилия и са се стремили точно и 

качествено да изпълняват задълженията си, свързани с дейността по образуване, 

движение, администриране и приключване на гражданските дела. Усилия са 

положили и съдебните служители в РС-Разлог.  

В обстоятелствената част на настоящия акт са описани и допуснати пропуски, за 

което проверяващите считат за удачно да направят съответните обобщаващи 

препоръки за още по-добро и прецизно изпълнение работата на съда по 

гражданските дела. 

           

                                               ПРЕПОРЪКИ  

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

                                         П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Председателят на РС – Разлог да продължи и в бъдеще в изпълнение на 

правомощията му по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху дейността 

на служба „Деловодство” и да предприеме необходимите мерки за 

подобряване работата на служителите в него, с цел отстраняване и 

недопускане на констатираните с настоящия акт пропуски, за спазване 

изискванията на ГПК и ПАС при движение и приключване на делата, както 

и при водене на деловодните книги и регистри; 
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2. Председателят на РС – Разлог да създаде организация и да контролира 

пълното и точно водене на Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 

ЗСВ, според изискванията на ПАС; 

 

3. Съдиите от РС – Разлог по всички дела, по които са засегнати права и 

законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват  

компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия им адрес 

за изпращане на представител в съдебно заседание, който да изрази 

становище или при невъзможност, да се предостави социален доклад по 

делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето. 

Да спазват разпоредите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на същия закон при 

изслушване (или неизслушване) на навършилите 10-годишна възраст деца 

по делата, по които се засягат техните права и законни интереси, като 

мотивират изрично причините за взетото решение; 

 

4. Съдиите от РС – Разлог да спазват законово-предвидените срокове по 

движение на делата, в това число при бързото производство и да 

постановяват съдебните актове в законоустановените сроковете по чл.  235, 

ал.5 и чл. 316 ГПК; 

 

5. Съдиите от РС – Разлог на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: насрочване на делата по общия исков ред и тези, 

разглеждани по реда на бързото производство (съдебен акт, момент на 

насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по доказателствата и 

пр.); обезпечителното производство - по отношение определянето на 

началния момент, от който започва да тече срока за предявяване на бъдещ 

иск; 

 

6. Председателят на РС – Разлог да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 

1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да запознае всички 

съдии и съдебни служители с изготвения Акт – с направените констатации, 

изводи и препоръки. 

 

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

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките по т.5 и т.6, а 

за останалите препоръки, определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Разлог да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в едномесеч 

срок от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от протокола от 

проведеното общо събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други 

вътрешни документи.  
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На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния ръководител - 

председател на РС – Разлог, който на Общо събрание да запознае съдиите и 

съдебните служители. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Акта да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – Благоевград, на 

електронен носител.                                                        

                                                                                                                                                

                                                

                                                  ИНСПЕКТОР:            

                                                                            

                                                                              ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


