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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – САМОКОВ по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед №  ПП-01-64/16.07.2015г. 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 28.07.2015г. – 31.07.2015г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА и експерт НИНА 

НИКОЛОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Самоков по 

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

периода м. януари 2015г. – м. юли 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 – Самоков 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-57/12.05.2015г. 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 - Самоков е функционира в сградата на Съдебната палата в града, 

заедно с част от Районна прокуратура - Самоков. 

Материалните условия са незадоволителни. Съдебната сграда не разполага с 

достатъчно помещения за нормално осъществяване на функциите на съда. Съдебната 

зала е само една. Съдиите работят по двама в кабинет, а 15 бр. съдебни служители 

ползват 5 работни помещения. Към настоящия момент липсва възможност за 

обособяване на помещение за регистратура на класифицирана информация съгласно 

изискванията на ЗЗКИ и нормативните актове по неговото прилагане. 

РС - Самоков е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в 

кабинетите, деловодството и в съдебната зала. Компютърната техника е доставена 

през 2007 г. и е морално остаряла. Служителите са оборудвани с компютърни 

конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа. Администрацията изпитва  

недостиг на копирна техника, за копиране на документи и съдебни актове.  
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През периодите на проверката – 2013г., 2014г. и м. януари 2015г. – м. юли 2015г. 

в РС-Самоков функционира програмата за управление на съдебните дела „СУСД”, 

въведена със Заповед № 64/ 11.08.2009г. на Председателя, считано от 13.10.2008 г. 

Председателят на съда през 2009г. със заповед № 142/ 07.12.2009г., е 

регламентирал начина за достъп до публикуваните в Интернет страницата съдебни 

актове на РС- Самоков.                                         

Със Заповед № 75/25.05.2011г. са утвърдени и Вътрешни правила за 

класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана 

информация . 

                                                                                                                    

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

 - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата, предоставена 

от ВСС, като активната версия е внедрена от 01.01.2014г.; 

 - „СУСД”, която функционира от м.10.2008 г.; 

 - „Национална база данни – Население”, която функционира от 03 м. 2010г.; 

 - А И С –Бюро Съдимост-, която функционира от 11 м. 2005 г.; 

          - Поликонт – която функционира от 2000 г.;  

          - JES – за Държавен съдия изпълнител – която функционира 05.2013 г.;  

 - Правно-информационна система – Апис и Сиела за едно работно място. 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

Районен съд - Самоков е с утвърдена щатна численост от общо 24 и 1/2 щатни 

бройки, като последното изменение в щатната численост за съдебни служители е от 

16.01.2009 г. когато е разкрита ½ щатна бройка за системен администратор. От общата 

численост от 24 и ½ щатни бройки, 6 броя са за съдии, в т. ч. и административен 

ръководител – председател на съда, а с решение по протокол № 18/ 17.04.2014г. на 

ВСС, считано от 06.05.2014г. съдия Мария Шойлекова е назначена в Софийски 

районен съд по реда на чл. 194 от ЗСВ и е съкратена 1 щатна бройка за длъжността 

„съдия” в Районен съд – гр. Самоков.  

Считано от 06.05.2014 г. в РС – Самоков има 5 щатни бройки за съдии, 1 щ. бр. за 

държавен съдебен изпълнител, 1 щ.бр. съдия по вписванията и 17 и 1/2  щ. бр. съдебни 

служители.  

Административното ръководство на РС – Самоков се осъществява от 

Административен ръководител – Председател на съда – Янко Чавеев, назначен  на 

длъжност “административен ръководител – председател” на РС – Самоков, с решение 

на Висшия съдебен съвет по протокол № 57 от 04.12.2014 г. и е встъпил в длъжност на 

12.12.2014 г.  

В Районен съд – гр. Самоков няма заместник председател, няма назначен съдебен 

администратор и административен секретар. 
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 Наташа Бадемова има придобито средно образование по специалност 

„Машиностроене”. Назначена е на длъжност “главен специалист ЧРАД”, считано от 

09.03.2015г., въз основа на съгласие за преназначаване по протокол № 10 / 

05.03.2015г. на ВСС и заповед № 36/ 09.03.2015г.на Председателя на РС-Самоков, а 

със заповед № 64/ 05.05.2015г. са й възложени и задълженията на административен 

секретар. 

Общ брой – 5 съдии по щат, от които заети 5 бр. 

Командировани съдии в РС са  1 бр. – Гергана Недева от Районен съд – гр. 

Тутракан от 29.10.2013г. до 03.03.2014г.  

Командировани съдии от Районен съд – гр. Самоков:  

1. Мария Шойлекова в Софийски районен съд – от 01.01.2013г. до 

06.05.2014г.;  

2. Кирил Павлов в Софийски окръжен съд до 08.01.2013г.;  

3. Янко Чавеев в Районен съд –Своге от 01.08.2013г. до 12.12.2014г.;  

4. Марина Трифонова в Софийски градски съд от 01.03.2015г. и към 

момента. 

 

Съдиите разглеждат граждански и наказателни дела, в РС- Самоков няма 

обособени отделения. 

 за 2013г. 

име на съдия                        състав                     период                             

Симеон Стойчев                3 с-в                  01.01.2013г. – 31.12.2013г. 

Марина Трифонова           2 с-в                   01.01.2013г. – 31.12.2013г. 

Ваня Иванова                     4 с-в                   01.01.2013г. – 31.12.2013г. 

Кирил Павлов                    1 с-в                   08.01.2013г. – 31.12.2013г. 

Янко Чавеев                       5 с-в                   01.01.2013г. – 01.08.2013г. 

Гергана Недева                  5 с-в                   29.10.2013г. – 31.12.2013г. 

                                                                                        

 за 2014г. 

име на съдия                      състав                     период                              

Симеон Стойчев              3 с-в                     01.01.2014г. – 31.12.2014г. 

Марина Трифонова         2 с-в                     01.01.2014г. -  31.12.2014г. 

Ваня Иванова                   4 с-в                     01.01.2014г. – 31.12.2014г. 

Кирил Павлов                  1 с-в                     01.01.2014г. - 31.12.2014г. 

Янко Чавеев                     5 с-в                     12.12.2014г. –31.12.2014г. 

Гергана Недева                5 с-в                     01.01.2014г. –03.03.2014г. 

 

 за периода на 2015г. 

име на съдия                         състав                     период                              

Симеон Стойчев                   3 с-в                   01.01.2015г. – 24.07.2015г. 

Марина Трифонова              2 с-в                   01.01.2015г. – 01.03.2015г. 

Ваня Иванова                        4 с-в                   01.01.2015г. – 24.07.2015г. 
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Кирил Павлов                       1 с-в                   01.01.2015г. -  24.07.2015г. 

Янко Чавеев                          5 с-в                   01.01.2015г. – 24.07.2015г. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 24.07.2015 г. в Районен съд- Самоков е утвърдено щатно разписание с 17 и ½  

бр. съдебни служители. Администрацията на РС - Самоков е обща и специализирана. 

Общата администрация се състои от 4 ½ бр. служители: по отдели или сектори и 

длъжности, както следва:.  

 "Финансова дейност"- 1 бр.;  

 „Поддръжка сгради – огняр” - 1 бр.;  

 "Човешки ресурси" - 1 бр.;  

 „Чистач – хигиенист” - 1 бр. 

 „Системен администратор” - ½ бр. 

 

В специализираната администрация работят общо 13 бр. служители, 

организирани в служби и длъжности, както следва: 

 

 „Регистратура” - 1 бр., съвместно с „Бюро съдимост”; 

 „Съдебно деловодство” - 3 бр. съдебни деловодители – обшо за граждански 

дела и  за наказателни дела; 

 „Съдебни секретари” - 5 бр.;  

 „ Зав. адм. служба – архивар - 1 бр.; 

 „Връчване на призовки и съдебни книжа” - 2 бр. призовкари ; 

 Служител по сигурността на информацията – съгласно заповед № 64/ 

05.05.2015г.; 

 „Съдебни помощници” - няма. 

 

Техническите длъжности са общо 2 бр. – 1 бр. чистач и 1 бр. подръжка сгради- 

огняр. 

 

   Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: 

   Регистратура и „Бюро съдимост” – 1 бр. деловодител – Мариана Туджарска;  

   Завеждащ адм. служба „Архивар” – 1 бр. – Виолетка Цветкова; 

   Гл.специалист ЧРАД и служител по сигурността – Наташа Бадемова.  

 

 Въз основа на Заповед № 64/11.08.2009 г. в Районен съд – Самоков е внедрена и 

функционира деловодната програма на СУСД “Система за управление на съдебните 

дела” на “Сименс” , инсталирана от 17.09.2008г.   
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Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на хартиен носител, както и на електронен 

носител по деловодната програма СУСД - “Система за управление на съдебните дела”.  
                                                                                                                              

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

24.08.2009г. по реда, определен в Заповед 76/24.08.2009г. на Председателя на РС – 

Самоков. Регистърът на хартиен носител съдържа следните дани: вид и номер на 

делото, номер и дата на акта и диспозитив, съобразно изискванията на чл. 50, ал.4 

ПАС преди изменението му с чл. 50б (ДВ, бр. 2 от 09.01.2015г.). Длъжностното лице, 

отговорно за водене на регистъра е Виолетка Цветкова, определена с длъжностна 

характеристика от 04.05.2015г. 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се определят ръчно в 

списък за решенията в Районен съд – гр. Самоков,  от съдебен служител. 

Всички дела, образувани след месец октомври 2009г. са въведени във 

функциониращата „Система за управление на съдебните дела”.  

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

- Азбучен указател за образуваните граждански дела; по 2 броя за ищец и 

ответник, за всяка от проверяваните години. 

-Описна книга за гр.дела – за  2013г. – 5 тома, за 2014г. – 3 тома, за 2015г. – 2 

тома към момента; 

-Книга за открити заседания - гр. дела – за  2013г.- 2 тома, за 2014г. - 2 тома, за 

2015г. - 1 том; 

-Книга за закрити и разпоредителни заседания – за  2013г. – 1 том, за 2014г. - 1 

том, за 2015г. – 1 том.; 

-Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа - 01.01.2013г. 

до момента на проверката – 3 тома; 

-Регистър на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК - за 2013г. – 1 том, за 2014 г. 

– 1 том и за периода на 2015г.; 

- Книга за приемане и отказ от наследство - за периода 01.01.2013г. - 24.07.2015г. 

– 1 том; 

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

присъдени в полза на съдебната власт - води се от  18.03.2014г.- до момента на 

проверката – 1 том;  

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

01.01.2015г. до момента на проверката – 1 том. 

Със заповед № 135/18.10.2011 г. на Председателя на РС – Самоков са утвърдени 

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски 

адрес, които са оповестени на интернет-страницата на РС – Самоков. 

Председателят на съда, а в негово отсъствие е оправомощил  гл. специалист 

ЧРАД Наташа Бадемова, да разполага 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” да извършва 

справките, за което има предоставен достъп, считано  от 27.03.2015г.  
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Проверени бяха:  

- Азбучен указател за образуваните граждански дела. Водят се поотделно за ищец 

и ответник от деловодителите. Информацията е вписвана четливо. За 2015г. 

азбучникът  не е номериран, с подпис и печат на съда.  

- Описна книга за гр.дела – Книгите се водят на хартиен носител, от деловодители 

и съдебни секретари. Книгата за 2014г. - трети том не е номерирана, прошнурована и 

подпечатана, както и втори том на описната книга за 2015г. Вписаната информация е 

четлива. 

-Книга за открити заседания - В графа „решение” на места диспозитивът е 

залепен, без подпис на служителя, обявил решението, с дата и номер на акта. Част от 

актовете са с вписани номер и дата. Книгата за 2015г. не е номерирана и подпечатана; 

-Книга за закрити и разпоредителни заседания. Томовете са номерирани, с подпис 

и печат на съда, водят се на хартиен носител от деловодителите. Води се ясно и 

четливо. Въведен е печат за издадена заповед за изпълнение, с посочване на правното 

основание. Книгата за 2015г. не е номерирана и подпечатана; 

-Книга за получени и върнати призоввки и съдебни книжа – за 2015г. не е 

номерирана и подпечатана. Вписаната информация на места е нечетлива; 

-Регистър на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК. се води в РС-Самоков по 

реда на отменения чл. 50,ал.4 ПАС. Би следвало да се създаде регистър, съобразно 

изискването по чл. 50б ПАС (ДВ, бр. 2 от 09.01.2015г.);  

- Книга за приемане и отказ от наследство – води се от 2007г., от главен 

специалист Бадемова. Книгата е номерирана, без подпис и печат на съда; 

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

присъдени в полза на съдебната власт – от 29.04.2013 г. до момента на проверака. 

Регистърът се води от архиваря, след стр.10 не е номериран, води се точно, вписаната 

информация е четлива; 

-Книга на заявленията за достъп до обществена информация – води се, считано от 

01.01.2015г. от главен специалист Бадемова, съдържа 2 заявления до момента на 

проверката. Книгата не е водена в предходните години; 

- Регистър за делата по Закона за домашното насилие – води се, считано от 2009г. 

до момента на проверката – 1 том. Попълва се от деловодителите, номериран е, без 

подпис и печат. 

По информация на главен специалист, деловодните книги и регистри са 

проверявани от предходния председател през няколко месеца, като това не е било 

удостоверявано с подпис и дата на проверката. 

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

акта и в съответната графа на книгата за открити заседания, датата на предаване на 

делото в деловодството на съда и в Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 

ГПК:  

-решение по гр. дело № 935/2011г. – решението е с дата на обявяване 21.03.2013г., 

в книгата за открити заседания е обявено с дата 21.03.2013г., а делото е върнато в 
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деловодството на съда на 27.03.2013г. - (след 6 дни), в регистъра е с посочена дата 

22.03.2014г.; 

-решение по гр. дело № 280/2015г. - решението е с дата на обявяване 06.07.2015г, 

в книгата за открити заседания е обявено със същата дата, делото е върнато в 

деловодството на съда на 06.07.2015г. и в регистъра решението е с посочената дата; 

-решение по гр. дело № 253/2014г. - решението е с дата на обявяване 30.07.2014г., 

в книгата за открити заседания е обявено със същата дата; делото е върнато в 

деловодството на 31.07.2014г., а в регистъра е посочена дата 30.07.2014г.; 

-решение по гр. дело № 118/2013г. - решението е с дата на обявяване 09.07.2013г., 

в книгата за открити заседания е обявено на 09.07.2013г., а делото е върнато в 

деловодството на 10.07.2013г. В регистъра е с обявена дата 09.07.2013г. 

-решение по гр. дело № 291/2013г. - решението е с дата на обявяване 20.08.2013г., 

в книгата за открити заседания е с дата 20.08.2013г., а делото е върнато в 

деловодството на 21.08.2013г. В регистъра е с посочена дата 20.08.2013г. 

-решение по гр. дело № 19/2013г. - решението е с дата на обявяване 09.07.2013г., 

в книгата за открити заседания е с посочена дата 09.07.2013г., а делото е върнато в 

деловодството на 15.07.2013г. (след 6 дни). В регистъра е посочена дата на обявяване 

– 09.07.2013г.; 

-решение по гр. дело № 202/2013г. – решението е с дата на обявяване 08.07.2013г., 

в книгата за открити заседания е с посочена дата 08.07.2013г., делото е върнато в 

деловодството на следващия ден, а в регистъра е обявено с дата 08.07.2013г.; 

-решение по гр. дело № 480/2013г. – решението е с дата на обявяване 28.11.2013г., 

в книгата за открити заседания е с дата 28.11.2013г., делото е върнато в деловодството 

на 02.12.2013г. и в регистъра е посочена дата на обявяване 28.11.2013г. 

Проверката установи, че по част от делата има разминаване от един ден до 6 дни в 

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

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

делото, което навежда съмнения за антидатиране на акта и не следва да се допуска.  

Регистърът на съдебните актове по чл. 235, ал.5 ГПК следва да се води съобразно 

изискванията чл. 50 б ПАС, от определено със заповед на Председателя длъжностно 

лице, което да отговаря за осигуряване на публичността му и право на достъп на всеки 

до съдебните решения, при спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ, както и за 

последователното подреждане на съдебните решения, с подпис на съдебен служител и 

дата на обявяване на решението. 

Административният ръководител, лично или чрез упълномощено лице, следва да 

извършва периодични проверки на деловодните книги и регистри, което да се 

удостоверява с подпис и дата. 

С оглед направените в хода на проверката констатации по воденето на 

деловодните книги и регистри, за които конкретно, в хода на проверката бяха 

уведомени съдебните служители, ще бъдат дадени и съответните писмени препоръки. 
 



 

 9 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
        ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

В РС- Самоков, гражданските дела се образуват в деня на постъпване на книжата 

в съда, от деловодител. Разпределението на делата на принципа на случайния избор, 

съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от месец декемри 2006 г. и към настоящия момент 

се осъществява чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата „Law 

Choice”, разработен от ВСС .  

Вътрешни правила за случайното разпределение на делата в РС – Самоков са 

утвърдени през 2009 г. от Председателя на съда. Понастоящем със заповед № 

14/22.01.2015г. на Председателя на съда е актуализирана началната информация, 

подлежаща на въвеждане в програмния продукт LAW CHOICE относно обособяване 

на видове дела, докладчици по тях, натовареност на съдиите и на административния 

ръководител – 100 процента на съдиите и 100 процента на Председателя на съда по 

всички видове дела. Разпределението на делата се извършва от административния 

ръководител – Председател на Районен съд – гр. Самоков – Янко Чавеев и се отразява 

в протокол, подписан от него, който се разпечатва и се прилага по всяко дело. 

Обобщен протокол за разпределението на делата за всеки ден се разпечатва и 

съхранява чрез подреждането му в папка „Разпределение на дела случаен принцип”. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички 

видове дела. Граждански дела не се разпределят по дежурство.  

Заявления по чл. 410 от ГПК и по чл. 417 от ГПК, молби за обезпечения по чл. 

390 ГПК, молби за незабавна защита по ЗЗДН се разпределят между съдиите на 

случаен принцип, които не са в регламентиран отпуск.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

Административния ръководител – Председател на съда, а в негово отсъствие с 

изрична заповед № 10/15.01.2015г., издадена на основание чл. 168, ал. 7, изр. първо, 

вр. чл. 80, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗСВ, е определен съдия, които да извършва 

разпределението на делата. В тази връзка, на проверяващите бяха  предоставени 

заповеди № № 10 и 14 от 2015 г. за разпределение на делата в отсъствие на 

административния ръководител. 

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, се извършва в 

следната последователност: постъпване на книжата в служба „Регистратура”, 

образуване с номер на дело, разпределение на случаен принцип, описване в книги и 

подреждане на книжата в папка в деловодството, докладване на делото на 

определения докладчик. 
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Месечният график на дежурствата се утвърждава от Административния 

ръководител, съгласно заповед № 61/ 11.08.2009г. 

Дежурните  съдии, по утвърдения график, се произнасят  по  постъпилите в  

периода на съответното дежурство искания в същия ден или най - късно на следващия 

ден, ако процесуалните срокове позволяват. 

 

Общи данни за РС-Самоков за периода 01.01.2013г.-23.07.2015г. 

 

3.1. за 2013г. 

3.1.а. Граждански дела, образувани по общия ред : брой висящи към 01.01.2013г. 

-286 бр.;  и по съдии както следва : Янко Чавеев – 56 бр.; Симеон Стойчев – 84 бр.; 

Кирил Павлов – 0 бр.; Марина Трифонова – 92 бр.; Ваня Иванова – 54 бр.; 

Брой постъпили през 2013г.  – 306 бр., по съдии, както следва : Янко Чавеев – 19 

бр.; Симеон Стойчев – 71 бр.; Кирил Павлов – 72 бр.; Марина Трифонова – 62 бр.; 

Ваня Иванова – 70 бр.; Гергана Недева – 12 бр;  

Общ брой гр.дела за разглеждане през 2013г.- 594 бр., по съдии, както следва: 

Янко Чавеев – 75 бр.; Симеон Стойчев – 155бр.; Кирил Павлов – 72 бр.; Марина 

Трифонова – 154 бр.; Ваня Иванова – 124 бр.; Гергана Недева – 12 бр.; от които 

свършени – 373 бр.общо и по съдии както следва : Янко Чавеев- 64 бр; Симеон 

Стойчев – 96 бр;  Кирил Павлов – 35 бр.; Марина Трифонова – 86 бр.; Ваня Иванова – 

87 бр.; и Гергана Недева – 5 бр.  

 

3.1.б.Частни гр.дела : брой висящи към 01.01.2013г – 18 бр. общо; и по съдии 

както следва : Янко Чавеев – 5 бр.; Марина Трифонова – 13 бр.;  

Брой постъпили през 2013г – 649 бр.; и по съдии както следва : Янко Чавеев – 62 

бр.; Симеон Стойчев – 141 бр.; Кирил Павлов – 108 бр.; Марина Трифонова – 152 бр.; 

Ваня Иванова – 139 бр.; Гергана Недева – 47 бр.;  

Общ брой ч.гр.дела за разглеждане – 667 бр., и по съдии, както следва : Янко 

Чавеев – 67 бр.; Симеон Стойчев – 141 бр.; Кирил Павлов – 108 бр.; Марина 

Трифонова – 165 бр.; Ваня Иванова – 139 бр. ; Гергана Недева – 47 бр.; от които брой 

свършени дела  - 657 бр. общо и по съдии както следва : Янко Чавеев- 67 бр; Симеон 

Стойчев  - 150 бр; Кирил Павлов – 106 бр.; Марина Трифонова – 155 бр.; Ваня 

Иванова  - 136 бр.; и Гергана Недева  - 43 бр.  

 

3.1.в. Обобщени данни за гражданските дела : общо брой висящи в началото на 

годината – 304 бр; брой постъпили : 955 бр.; общ брой дела за разглеждане за годината 

– 1259 бр. и по съдии както следва :  

висящи : Янко Чавеев – 61 бр; Симеон Стойчев – 84 бр; Кирил Павлов - 0 бр.; 

Марина Трифонова – 105 бр.; Ваня Иванова - 54.бр.;  

постъпили : Янко Чавеев – 81 бр., Симеон Стойчев - 212 бр., Кирил Павлов - 180 

бр., Марина Трифонова - 214 бр., Ваня Иванова - 209 бр. и Гергана Недева – 59 бр.; 
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общ брой дела за разглеждане 1259.бр.; и по съдии както следва : Янко Чавеев – 

142 бр., Симеон Стойчев – 296 бр., Кирил Павлов – 180 бр., Марина Трифонова – 319 

бр., Ваня Иванова – 263 бр., Гергана Недева – 59 бр, от които бр. свършени 1030 бр., и 

по съдии както следва : Янко Чавеев – 131 бр., Симеон Стойчев -246 бр., Кирил 

Павлов – 141 бр., Марина Трифонова – 241 бр., Ваня Иванова – 223 бр., и Гергана 

Недева. –  48 бр. 

 

3.2. за 2014г. 

3.2.а. -  Граждански дела, образувани по общия ред : брой висящи към 

01.01.2014г. – 218 бр.; и по съдии както следва : Янко Чавеев – 0 бр.; Симеон Стойчев 

– 52 бр.; Кирил Павлов – 32бр.; Марина Трифонова- 72 бр.; Ваня Иванова – 32бр.; 

Гергана Недева – 30 бр.;   

Брой постъпили през 2014г. – 251 бр.; и по съдии както следва : Янко Чавеев – 11 

бр.; Симеон Стойчев – 68 бр.; Кирил Павлов – 68 бр.; Марина Трифонова – 40 бр.; 

Ваня Иванова – 63 бр.; Гергана Недева- 1 бр.;  

Общ брой гр.дела за разглеждане през 2014г.- 469 бр.; и по съдии както следва : и 

по съдии както следва : Янко Чавеев -11 бр.; Симеон Стойчев – 120 бр.; Кирил Павлов 

– 100 бр.; Марина Трифонова – 112 бр.; Ваня Иванова – 95 бр.; Гергана Недева – 31 

бр.; от които свършени – 217 бр.общо и по съдии както следва : Янко Чавеев – 0 бр; 

Симеон Стойчев – 44 бр; Кирил Павлов – 51 бр.; Марина Трифонова - 60 бр.; Ваня 

Иванова – 51 бр.; и Гергана Недева – 11 бр.  

 

3.2.б.Частни гр.дела: брой висящи към 01.01.2014г. – 10 бр; и по съдии както 

следва : Янко Чавеев – 0 бр.; Симеон Стойчев – 1 бр.; Кирил Павлов – 1 бр.; Марина 

Трифонова – 4 бр.; Ваня Иванова – 0 бр.; Гергана Недева – 4 бр.;  

Брой постъпили през 2014г. – 718 бр.; и по съдии както следва : Янко Чавеев – 32 

бр.; Симеон Стойчев  - 172 бр.; Кирил Павлов – 122бр; Марина Трифонова – 186 бр.; 

Ваня Иванова – 175 бр.; Гергана Недева – 31 бр.;  

Общ брой ч.гр.дела за разглеждане – 728 бр.; и по съдии както следва : Янко 

Чавеев – 32 бр.; Симеон Стойчев – 173бр.; Кирил Павлов – 123бр.; Марина Трифонова 

– 190 бр.; Ваня Иванова – 175бр.; Гергана Недева – 35бр.; от които брой свършени 

дела – 725 бр. общо и по съдии както следва : Янко Чавеев – 31 бр; Симеон Стойчев – 

173 бр; Кирил Павлов -123 бр.; Марина Трифонова – 192 бр.; Ваня Иванова -171 бр.; и 

Гергана Недева – 35 бр.  

 

3.2.в. Обобщени данни за гражданските дела : общо брой висящи в началото на 

годината – 228 бр.; и по съдии както следва : Янко Чавеев – 0 бр; Симеон Стойчев – 53 

бр; Кирил Павлов – 33 бр.; Марина Трифонова – 76 бр.; Ваня Иванова -32 бр.; и 

Гергана Недева – 34 бр.;  

Брой постъпили 969 бр.;  и по съдии както следва : Янко Чавеев – 43 бр., Симеон 

Стойчев – 240 бр., Кирил Павлов - 190 бр., Марина Трифонова – 226 бр., Ваня 

Иванова – 238 бр. и Гергана Недева  - 32 бр.;  
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Общ брой дела за разглеждане 1197 бр.; и по съдии както следва : Янко Чавеев – 

43бр.; Симеон Стойчев – 293 бр.; Кирил Павлов – 223 бр.; Марина Трифонова – 302 

бр.; Ваня Иванова – 260 бр.; Гергана Недева- 66 бр.; от които бр. свършени  942 бр.; и 

по съдии както следва : Янко Чавеев – 31 бр.; Симеон Стойчев- 217 бр.; Кирил Павлов 

– 174бр.; Марина Трифонова – 252 бр.;Ваня Иванова – 222бр.; Гергана Недева – 46 бр. 

 

                                           НАТОВАРЕНОСТ: 

 

а. Натовареност по щат и действителна натовареност в РС, съответно към всички 

дела за разглеждане и към общ  брой свършени, за 2013г. и за 2014г.:  

 за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 27.93 

        Натовареност по щат към свършени дела – 22.65 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 36.56 

        Действителна натовареност към свършени дела – 29.65 

 

 за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане –  25.39 

        Натовареност по щат към свършени дела –  19.82 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 36.56 

        Действителна натовареност към свършени дела –  28.54 

 

б. процент на натовареност при разпределение на постъпващите дела, за всеки 

съдия, 2013 г. и 2014г. и за периода на 2015г., в това число на Председателя на съда  

    

   За 2013г. 2014г. и за периода на 2015г. натовареността при разпределение на 

постъпващите дела за всички съдии и Председателя в Районен съд – Самоков – е 

100%. 

 

Разпределени спрямо свършени дела по съдии и процент натовареност при 

разпределение на постъпващите дела: 

 

     за 2013г. 

 
     Съдия  Разпределени 

дела 
гр. дела 

 

решени                  прекратени 

              частни гр.дела 

 

решени                  прекратени 

общо % 

нато

варе

ност 

Съдия Чавеев 81 50 14 63 48 131 100 

Съдия Стойчев 212 72 24 147 3 246 100 

Съдия Павлов 180 22 13 105 1 141 100 

Съдия 

Трифонова 
214 68 18 145 10 241 100 
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Съдия Иванова 209 70 17 133 3 223 100 

Съдия Недева 59 2 3 42 1 48 100 

 

 за 2014г. 

 
     Съдия  Разпределени 

дела 
гр. дела 

решени                  прекратени 

              частни гр.дела 

решени                  прекратени 

общо % 

нато

варе

ност 

Съдия Чавеев 43 0 0 23 8 31 100 

Съдия Стойчев 240 26 19 167 6 218 100 

Съдия Павлов 190 37 16 121 2 176 100 

Съдия 

Трифонова 

226 47 14 186 6 254 100 

Съдия Иванова 238 40 17 167 4 228 100 

Съдия Недева 32 14 1 35  50 100 

 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 
 

НАСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

От представената от съда справка за всички насрочени съдебни заседания се 

констатира, че за периода м. юли, август и септември 2015г., по граждански и 

административни дела са насрочени заседания на четирима съдии, както следва: съдия 

Иванова - 5 броя дела, съдия Стойчев – 3 броя дела, съдия Павлов -  5 броя дела и 

съдия Чавеев – 6 бр. дела.  

 Бяха изискани и проверени по 3 броя граждански дела, насрочени в открити 

съдебни заседания, по съдии както следва:  

 

Съдия Иванова – насрочени  в о.с.з. за  25.09.2015г. -  5 бр. гр. дела, от които бяха 

проверени: 

Гр. дело № 307/2015 г. е образувано на 11.05.2015 г., по облигационни искове  по 

чл. 79 от ЗЗД, във вр. с чл. 240 от  ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, за връщане на дължими суми 

по договор за заем, подадени същия ден. По делото на първа страница се съдържа 

протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на 

случаен принцип между четирима съдии, на същата дата, от  председателя на съда 

съдия Чавеев. Съгласно разпореждане по чл. 131 от ГПК в з.з. от 12.05.2015г., е 

изпратен препис от исковата молба, с ясни указания за ответника. След получаването 

на отговор на 15.06.2015г., с определение по чл. 140 от ГПК в з.з. на 16.06.2015 г., са 

допуснати за събиране писмени доказателства, посочени в исковата молба и делото е 

било насрочено за 25.09.2015 г., за когато са призовани страните. Призовките са 

изпратени и получени, последната на  25.06.2015 г. 
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Гр. дело № 690/2013 г. е образувано на 11.10.2013 г., по искова молба  за делба, 

при посочени квоти, постъпила в съда предишния ден. По делото на първа страница се 

съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено 

на случаен принцип между четирима съдии, на 11.10.2013 г., от  съдия С. Стойчев. С 

разпореждане от 17.10.2013 г. делото е оставено без движение, за представяне на 

имена и адреси на наследници и преписи от исковата молба. След отстраняване на 

нередовностите на  28.10.2013 г., с разпореждане по  чл. 131 от ГПК в з.з. от 

30.10.2013 г., е изпратен препис от исковата молба, с ясни указания за ответника. 

Отговор на исковата молба от ответната страна е получен на 04.12.2013 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК в з.з. на 13.12.2014 г., са допуснати за събиране 

писмени доказателства, посочени в исковата молба и о.с.з. е било насрочено за 

07.02.2014 г., в което е било докладвано, приети са писмени доказателства и е била 

допусната СТЕ. В следващото заседание, насрочено за 21.03.2014г., е било прието 

заключението на СТЕ за поделяемост на имота, след като е бил даден ход по същество 

и делото е обявено за решаване. С определение от з.з. на 17.04.2014 г. е било отменено 

предходното определение, тъй като съдът установил, че по делото не са били 

конституирани всички съделители. В насроченото за 03.05.2014г. о.с.з. са били 

изяснени задължителните необходими другари и за тяхното конституиране, делото е 

отложено за 16.06.2014г., когато е бил даден ход по същество. С решение  от 

05.09.2014 г. е допуснато извършването на съдебна делба. С разпореждане от 

29.12.2014 г. е насрочено в о.с.з. на 20.02.2015 г. по втора фаза – за извършване на 

делбата, когато е било прието заключението на допусната втора СТЕ за определяне на 

пазарна цена на имота. С определение от същото о.с.з., на Главния архитект на 

Община Самоков е било изпратено заключението на СТЕ, с искане за становище по 

чл. 201 от ЗУТ. Тъй като становището не е било получено, о.с.з. от 03.04.2015г. е 

отложено за 15.05.2015г., като е изпратено ново писмо на Гл. архитект. Съдебните 

заседанията на 15.05.2015г. и на 12.06.2015г. са отложени за продължаване на 

процедурата по чл. 201 от ЗУТ. Делото е насрочено в о.с.з. за 25.09.2015г. 

Гр. дело № 439/2011 г. е образувано на 26.04.2011 г., по искова молба  за делба, 

при посочени квоти ½  идеални части за всеки, постъпила в съда на 18.04.2011г. По 

делото на първа страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е 

видно, че същото е разпределено на 18.04.2011 г., от  съдия С. Стойчев, на доклад на 

съдия Трифонова. С разпореждане по  чл. 131 от ГПК, от 26.04.2011 г. делото е 

образувано и е изпратен препис от исковата молба, с ясни указания за ответника. 

Отговор на исковата молба от ответната страна е получен на 28.05.2011 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, в з.з. на 19.07.2011 г., са допуснати за събиране 

писмени доказателства, посочени в исковата молба и делото е било насрочено за 

25.10.2011г., а след след проведено второ о.с.з. на 22.11.2011г. е обявено за решаване. 

С определение от з.з. на 03.07.2012 г.  – 8 месеца по-късно, е било отменено 

предходното определение, тъй като съдът установил, че по делото не е бил представен 

нотариален акт. В насроченото за 18.09.2012г. о.с.з. след представяне на нотариалния 

акт, делото е било обявено за решаване. С решение  от 16.04.2013 г. – след 7 месеца,  е 
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допуснато извършването на съдебна делба. Решението е обжалвано с въззивна жалба 

от 13.05.2013г., по която пред СОС е било образувано в.гр. д. № 453/2013г. На 

23.10.2013г. е произнесено решение на СОС, отменящо частично първоинстанционния 

акт и допускащо делбата в обжалвана част. Делото е върнато на 27.12.2013г.  

С определение от 08.01.2014 г. на РС-Самоков, делото е насрочено в о.с.з. на 

04.03.2014 г. по втора фаза – за извършване на делбата, като е била допусната СТЕ за 

поделяемост на имотите, съобразно квотите. В насроченото  заседание заключение на 

СТЕ не е била представена, а е била допусната и ССчЕ. Две о.с.з. са били отложени 

поради непредставяне на назначените експертизи, по тази причина е било заменено 

вещото лице по СТЕ и е била заличена ССчЕ. Заключението на назначената СТЕ е 

прието в о.с.з. на 07.10.2014г., когато е допусната допълнителна експертиза и по 

искане на страните за постигане на спогодба, делото е отложено за 16.12.2014г. В  

проведеното о.с.з. е било прието заключението на СТЕ и делото по взаимно съгласие 

на страните, с протоколно определение е било спряно за срок от 6 месеца, на 

основание чл. 229 от ГПК. 

 С протокол за избор на докладчик от 05.03.2015г., съгласно Заповед № 

34/04.03.2015г., делото е преразпределно на случаен избор на съдия Иванова. По 

молба на ищцата от 05.06.2015г., с определение от 09.06.2015г. производството е 

възобновено и делото е насрочено в о.с.з. за 25.09.2015г. Съобщенията са получени от 

страните и приложени по делото. 

 

Съдия Стойчев – насрочени за 24.09.2015г. са 3 бр. гр. дела 

Гр. дело № 153/2015 г. е образувано на 12.03.2015 г., по жалба, препратена на 

12.03.2015г.чрез ОСЗ, Община Самоков, по чл. 14 от ЗСПЗЗ, срещу решение на 

поземлена комисия от 1994г. По делото на първа страница се съдържа протокол за 

избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен принцип 

между четирима съдии,  същия ден, от председателя на съда съдия Чавеев.  С 

ръкописно разпореждане и без дата, жалбата е била оставена без движение, с указания 

за страната.  С две писма през м. март и април, служебно от ОСЗ, Община Самоков,  е 

била изискана цялата административна преписка. След отстраняване на 

нередовностите и получаване на преписката на 17.06.2015г., с ръкописно 

разпореждане, делото е било насрочено за 24.09.2015 г., за когато са призовани 

страните. Призовките са изпратени на 17.06.2015г.и получени, последната на  

30.06.2015 г. 

Гр. дело № 421/2014 г. е образувано на 11.06.2014 г., по иск за установяване на 

вземане по чл. 415 от ГПК, подаден същия ден. По делото на първа страница се 

съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено 

на случаен принцип между четирима съдии,  същия ден, от  съдия Стойчев.  С 

ръкописни разпореждания от 12.06.2014г. и 03.07.2014г. исковата молба е била 

оставена без движение, с подробни указания и за внасяне на ДТ. С определение по  чл. 

130 от ГПК в з.з. от 11.08.2014г., е изпратен препис от исковата молба, с ясни указания 

за ответника, получени на 12.09.2014г. С определение по чл. 140 от ГПК в з.з. на 
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02.10.2014 г., са допуснати за събиране писмени доказателства, посочени в исковата 

молба, конституирано е трето лице помагач, допуснати са  СТЕ и ССчЕ и делото е 

насрочено за 06.11.2014 г., за когато са били призовани страните. В проведеното о.с.з. 

е докладвано делото, назначено са били вещи лица и за събиране на доказателства, 

о.с.з.е насрочено за 29.01.2015г. В проведеното заседание е прието заключението на 

вещото лице по СТЕ и за събиране на доказателства е насрочено о.с.з за 12.03.2015г., 

когато е било прието заключението на вещото лице. Тъй като от третото лице помагач 

(ТЛП) са изискани документи, о.с.з. е насрочено за 09.04.2015г., когато след 

извършена служебно справка от съда, е било установено, че е конституирано 

несъществуващо юридическо лице. По тази причина делото е отложено за 21.05.2015г. 

След уточняването на ТЛП, с определение от 13.05.2015г., последното е било 

конституирано. В о.с.з. на 21.05.2015г., ТЛП е било нередовно призовано, а  в о.с.з. на 

18.06.2015г. не е изпратило представител. За да даде последна възможност за 

представяне на допуснатите доказателства, като е указал възможността за санкции по 

реда на ГПК, съдът е насрочил о.с.з. за 24.09.2015г. Призовката до ТЛП е получена на  

29.06.2015 г. 

Гр. дело № 745/2014 г. е образувано на 23.10.2014 г., по вещни искове. По делото  

е представена разпечатка от деловодната система за движението му, тъй като делото  в 

момента е при вещо лице, получено на 26.06.2015г., с подпис на контролен лист. 

Видно от разпечатката, заседанията по делото са насрочвани ритмично – през месец, 

като са проведени пет открити съдебни заседания. Делото е насрочено в следващо 

о.с.з. на 24.09.2015г.  

 

Съдия Чавеев– насрочени за 28.09.2015г. са  6 броя гр. дела: 

Гр. дело № 13/2015 г. е образувано на 12.01.2015 г., по искова молба  за делба, 

изпратена по подсъдност, с определение на СРС от 08.12.2014г., по гр. дело № 

40655/2009г., по описа на СРС, постъпила в съда на 12.01.2015г. По делото на първа 

страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  същия ден, от  

председателя на съда съдия Чавеев.  С разпореждане от з.з. на 29.01.2015г.,  исковата 

молба е оставена без движение, с подробни указания за страната. След отстраняване 

на нередовностите на 25.03.2015г., с разпореждане по  чл. 131 от ГПК от з.з. на 

27.03.2015г., са изпратени преписи от исковата молба, с ясни указания за ответниците. 

След получаването на писмени отговори от тях, на 18.05.2015г. и на 25.05.2015г., и 

изтичане на законовия срок, с определение по чл. 140 от ГПК, в з.з. на 29.05.2015 г., са 

допуснати за събиране писмени доказателства, посочени в исковата молба и делото е 

било насрочено за 06.07.2015 г. Проведеното о.с.з. е отложено за 28.09.2015г., поради 

нередовно призоваване на единия ответник. Призовка е изпратена отново на 

07.07.2015г.  

Гр. дело № 179/2015 г. е образувано на 23.03.2015 г., по искова молба  за делба, 

постъпила в съда на 23.03.2015г. По делото на първа страница се съдържа протокол за 

избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен принцип 
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между четирима съдии,  същия ден, от съдия Чавеев.  С разпореждане от 07.04.2015г.,  

исковата молба е оставена без движение като нередовна, с указания за страната. 

Определено е възнаграждение, платимо от ищците, за назначаване на особен 

представител. След внасяне на депозита, с разпореждане от 30.04.2015г. е изискано 

определянето на адвокат по делото. След посочването на такъв, с определение от 

05.05.2015г. същият е назначен за особен представител. С разпореждане по  чл. 131 от 

ГПК от з.з. на 05.05.2015г., са изпратени преписи от исковата молба, с ясни указания 

за ответниците. След получаването на отговор от един ответник на 15.05.2015г. и 

изтичане на законовия срок, с определение по чл. 140 от ГПК в з.з. на 25.06.2015 г., са 

допуснати за събиране писмени доказателства, посочени в исковата молба и делото е 

било насрочено за 28.09.2015 г., за когато са призовани страните. Призовките са 

изпратени на страните и получени, последната на  08.07.2015 г. 

Гр. дело № 338/2015 г. е образувано на 18.05.2015 г., по облигационен иск  за 

заплащане на дължима сума по договор за заем, постъпила в съда на същия ден. По 

делото на първа страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е 

видно, че същото е разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  в същия 

ден, от  председателя на съда съдия Чавеев.  С разпореждане от з.з. от 19.05.2015г.,  по  

чл. 131 от ГПК, са изпратени преписи от исковата молба, с ясни указания за 

ответника.Съобщенията са получени от адвокат на страната на 01.06.2015г. След 

изтичане на законовия срок, с определение по чл. 140 от ГПК, в з.з. на 01.07.2015 г., са 

допуснати за събиране писмени доказателства, посочени в исковата молба и делото е 

било насрочено за 28.09.2015 г., за когато са призовани страните. Призовките са 

изпратени и получени, последната на  09.07.2015 г. 

 

Съдия Павлов – насрочени са за 16.09.2015г., 5 броя гр. дела: 

Гр. дело № 406/2015 г. е образувано на 09.06.2015г., отбелязано с  жълт стикер 

като бързо производство, по искова молба с правно основание чл.358, ал.1, т.3, във вр. 

с чл. 128 от КТ, за неизплатено трудово възнаграждение, постъпила в съда същия ден. 

По делото се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  на 09.06.2015 г., от  съдия 

Чавеев. С  определение по чл. 131 от ГПК, в з.з. от следващия ден, са дадени указания 

и е изпратен препис от иска на ответника за отговор. Писмен отговор от ответника е 

бил получен на 20.07.2015г. С определение по чл. 140 ГПК, от 20.07.2015г., делото е 

насрочено в о.с.з. за 16.09.2015г. и са допуснати доказателствата, назначена е СИЕ. 

Призовки са изпратени на страните на 21.07.2015 г. и е приложена получена от 

ответника на 22.07.2015г. 

Гр. дело № 551/2014 г. е образувано на 23.07.2014г., по искова молба с правно 

основание чл. 79 от ЗЗД, за заплащане на дължима сума, постъпила в съда на 

21.07.2014г. По делото се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, 

че същото е разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  на 23.07.2014 

г., от  съдия Стойчев. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, в з.з. от следващия ден, 

подписано от съдия Трифонова, са дадени указания и е изпратен препис от иска на 
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ответника за отговор. Писмен отговор от него е получен на 25.08.2014г. С 

определение по чл. 140 ГПК от 23.09.2014г. делото е насрочено в о.с.з. за 29.10.2014г., 

като са са допуснати и приети доказателствата.  В проведеното о.с.з., по искане и 

съгласие на страните, производството е било спряно  за постигане на спогодба. По 

молба на ищеца от 14.04.2015г. същото е било възобновено с определение от 

21.04.2015г. и е насрочено в о.с.з. за 20.05.2015г. В него е бил даден ход и е изложен 

доклад по делото, допуснати са свидетели и е назначена СГЕ. В насроченото за 

24.06.2015г. о.с.з. вещото лице не се явило, били изслушани част от свидетелите. За 

изслушване на други и на вещото лице, следващо о.с.з. е насрочено за 16.09.2015г. 

Призовка е изпратена и получена от вещото лице на 06.07.2015г. 

Гр. дело № 817/2009 г. е образувано на 11.12.2009 г., по иск за делба, постъпил в 

съда на 08.10.2009г.. По делото на първа страница се съдържа протокол за избор на 

докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на съдия Шойлекова-

Маринова. С ръкописно разпореждане от 09.10.2009г., исковата  молба е била 

оставена без движение за отстраняване на нередовности. Тъй като един от 

ответниците не е бил намерен, се е наложило призоваване по чл. 48 от ГПК, чрез 

публикация в ДВ. След това, съгласно разпореждане  по чл. 131 от ГПК от з.з. на 

11.12.2009г. е изпратен препис от исковата молба на ответниците за отговор.  С 

разпореждане от 13.04.2010г. на ответника е бил  назначен особен представител. С 

определение по чл. 140 от ГПК, в з.з. на 10.05.2010 г., делото е насрочено в о.с.з. за 

06.07.2010 г. С решение от 01.10.2010г. по първа фаза на съдебната делба е допусната 

делба на недвижимите имоти. С определение от 15.06.2011г.  – след около 8 месеца, 

вече от докладчик съдия Трифонова (няма данни кога е преразпределено), делото е 

било насрочено за разглеждане във втора фаза на делбата  - за 04.10.2011г. В 

проведеното о.с.з. не е бил даден ход и производството е било спряно за 

конституиране на наследници на починал ответник.  След възобновяване на 

производството  с определение от з.з. на 13.10.2011г., о.с.з. е насрочено за 15.06.2012г. 

– след 8 месеца. Заседанията на 16.10.2012г., 27.11.2012г. 19.02.2013г.,  09.04.2013г., 

11.06.2013г. са отложени, тъй като вещото лице Ю. Пальов – редовно призован не се 

явил и не представил назначената СТЕ. Едва в последното о.с.з. съдът заменил вещото 

лице.  В о.с.з. на 01.10.2013г. СТЕ била приета. Проведени били о.с.з. на 26.11.2013г. и 

на 11.02.2014г. когато било възложено изготвянето на скица към приетата СТЕ. 

Допълнителната СТЕ била приета в о.с.з. на 25.03.2014г., когато делото е обявено за 

решаване. След 7 месеца решение все още не е било изготвено. С определение от 

04.11.2014г. предходното определение е било отменено, тъй като съдът установил, че 

в хода на делбеното производство е бил починал съделител, което не е било отразено в 

приетата СТЕ и по тази причина тя е била неточна. Делото е насрочено за 27.01.2015г. 

Нова допълнителна СТЕ била изготвена, но поради отсъствие на вещото лице, делото 

било отложено за 07.04.2015г., когато, във връзка с писмо от АГКК за изготвяне на 

цифров модел на имотите, е възложена допълнителна задача на вещото лице и о.с.з. е 

насрочено за 16.09.2015г. 

С оглед установеното, ще бъдат направени съответните изводи и препоръки. 
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НЕНАСРОЧЕНИ към 23.07.2015г. 

Ненасрочените дела към 24.07. 2015г. гр. дела са общо 42 бр., по съдии както 

следва: 

Съдия  Янко Чавеев   -  8 бр.; 

Съдия  Симеон Стойчев  - 13 бр.; 

Съдия  Кирил Павлов - 10 бр.; 

Съдия Марина Трифонова – 0 бр.; 

Съдия Ваня Иванова – 11 бр. 

Проверени бяха следните граждански дела по съдии: 

Съдия С.  Стойчев: 

Гр. дело № 426/2013 г. е образувано на 28.06.2013 г., по  искова молба получена 

същия ден, за делба, при посочени квоти. По делото на първа страница се съдържа 

протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на 

случаен принцип между четирима съдии,  в този ден, с докладчик съдия Чавеев. С три 

разпореждания от 04.07.2013 г.,  02.08.2013г. и 03.10.2013г.,  изготвено на ръка,  

исковата молба е била оставена без движение и на страната са дадени указания. С 

определение по чл. 131 от ГПК, в з.з. от 25.10.2013г., подписано от съдия Павлов, са 

дадени указания и е изпратен препис от иска на ответните страни за отговор. 

Съобщения са били изпратени на ответниците и след като един от тях не е бил  

намерен, е пристъпено към залепване на уведомлението по чл. 48 от ГПК. С 

разпореждане от 02.12.2013г., след като е бил определен нов съдия докладчик – Г. 

Недева (след 01.08.2013г. съдия Чавеев е бил командирован в РС-Своге), исковата 

молба е оставена без движение – за вписване и за представяне на скици и 

удостоверение за наследници. Отстраняването на нередовностите е продължило с 

разпореждане от 17.01.2014г. и с разпореждане от 03.03.2014г., когато е посочено 

изрично, че не са изпълнени указания на съда от 02.12.2013г. Срокът е бил продължен 

по молба на ищците с разпореждания от 06.06.2014г. и 21.07.2014г.  С определение от 

з.з. на 16.09.2014г. са конституирани страните и е разпоредено изпращане на преписи 

от исковата молба. Много от съобщенията са върнати неполучени, с направени записи, 

че лицата са напуснали страната или адресът е неточен. С протокол за избор на 

докладчик от 05.03.2015г. делото е било преразпределено на съдия Стойчев (съгласно 

Заповед № 34/2015г.) С разпореждане от 25.03.2015г. ищците са били задължени да 

представят удостоверение за наследници. С още две разпореждания през м. март и 

април са давани указания на страната. Призоваването на ответниците е продължило и 

през м.юни и юли 2015г. С разпореждане от 23.07.2015г. са дадени указания на 

длъжностното лице по призоваване и с второ разпореждане от същия ден  е назначен 

особен представител на ответника, като е задължен САК да определи адвокат.   

Гр. дело № 60/2015 г. е образувано на 28.01.2015 г., като бързо производство – 

маркирано с жълт стикер, по искова молба  за определяне на издръжка на дете, 

постъпила в съда на 28.01.2015г. По делото на първа страница се съдържа протокол за 
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избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен принцип 

между петима съдии,  същия ден, от  съдия Попов.  С разпореждане от з.з. на 

28.01.2015г., по чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е изпратен, с ясни указания за 

ответника. Тъй като след многократни посещения на адреса през м. февруари и м. 

март, през м. април е била изискана справка от НБД, след което е било разпоредено да 

се залепи уведомление по чл. 47 от ГПК, извършено на 29.05.2015г. Срокът за 

получаване на книжата изтича на 12.06.2015г. След изтичането на срока за отговор на 

12.07.2015г., с разпореждане от 15.07.2015г. е бил назначен особен представител на 

ответника, като е задължен АК да определи адвокат.  С разпореждане от същия ден е 

указано да се връчат преписите на определения адвокат. Съобщението е получено на 

21.07.2015г. 

 Гр. дело № 519/2014 г. е образувано на 09.07.2014 г., по облигационни  искове по 

чл. 19 от ЗЗД и чл. 362  и 364 от ГПК за обявяване на предварителен договор за 

окончателен, получена същия ден. По делото на първа страница се съдържа протокол 

за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между четирима съдии,  същия ден. С разпореждане от 11.07.2014 г.,  

исковата молба е била оставена без движение и на страната са дадени указания, 

включително за представяне на превод на иска. Съобщенията до ищеца, изпратени 

през м. юли и септември са били върнати поради неточен адрес, след което е 

пристъпено към залепване на уведомление по чл. 50 от ГПК. С оглед постъпила молба 

от ищеца на 16.10.2015г. е бил продължен срока за вписването й с още един месец. С 

определение от 22.10.2014г. е изпратен препис на ответника за отговор, а на 

10.11.2014г. - искане до министерство на правосъдието за съдебна поръчка за 

връчване на ответника в Руската Федерация – изпратена до страната на 25.11.2015г., 

На 03.04.2015г. е извършена справка, констатираща, че съдебната поръчка все още не 

е изпълнена от чуждестранните съдебни органи. Последваща информация е получена 

на 24.06.2015г., без резултати от съдебната поръчка. Съобщения са изпратени на 

ищеца.  

 

Съдия Я. Чавеев: 

Гр. дело № 141/2015 г. е образувано на 04.03.2015 г., по  искова молба получена 

същия ден, с правно основание чл.53 от ЗКИР. По делото на първа страница се 

съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено 

на случаен принцип между четирима съдии,  същия ден, от съдия Чавеев. С 

разпореждане от 17.03.2015 г., исковата молба е оставена без движение за представяне 

на данъчна оценка и ДТ. С разпорежданя от 09.04.2015г. и от 18.05.2015г., върху 

молби на ищеца, е бил продължен срока и са дадени отново указания на страната. С 

разпореждане от 09.06.2015г., по  чл. 131 от ГПК, е изпратен препис от исковата молба 

на ответниците. Тъй като някои от тях не са били намерени на адресите, с определение 

по чл. 47 от ГПК от з.з. на 24.06.2015г., е указано на ищеца да представи справки за 

адресна регистрация. С разпореждане от 16.07.2015г. по молба на ищеца, срокът е 

удължен. 
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Гр. дело № 142/2015 г. е образувано на 09.03.2015 г., по  искова молба получена 

същия ден, с правно основание чл.127 от СК, във вр.с чл. 323 от ГПК, за определяне 

на привременни мерки  и възлагане на упражняване на родителски права. По делото 

на първа страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че 

същото е разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  същия ден, от  

съдия Чавеев. С разпореждане от 17.03.2015 г., исковата молба е оставена без 

движение, с указания до страната за представяне на справки  за адрес на ответницата. 

С разпореждане от 31.03.2015г., (на ръка върху молба на ищеца), е бил продължен 

срокът и отново са дадени указания на страната. С разпореждане от 03.06.2015г., по  

чл. 131 от ГПК, е изпратен препис от исковата молба на ответницата. С разпореждане 

от з.з. от 17.04.2015г. са дадени указания на длъжностното лице по призоваване, като е 

посочено, че ще му бъде наложена глоба. Тъй като лицето не е било намерено на 

известните адреси, с определение по чл. 47 от ГПК от з.з. на 18.05.2015г. съдът е 

наредил да се залепят уведомления. С разпореждане от 16.06.2015г. на ответницата е 

назначен особен представител и е разпоредено да се приложи по делото съобщението, 

като редовно връчено. По молба на ищеца за намаляване на размера на определеното 

възнаграждение за особен представител, с разпореждане от 29.06.2015г. са дадени 

указания за представяне на доказателства за доход. С определение от з.з. на 

17.07.2015г., на ръка, е назначен определеният адвокат за особен представител и 

препис от исковата молба е получен от него на 20.07.2015г. 

Гр. дело № 350/2015 г. е образувано на 21.05.2015 г., по  искова молба получена 

на 20.05.2015 г., за делба на недвижим имот. По делото на първа страница се съдържа 

протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на 

случаен принцип между четирима съдии,  същия ден, от съдия Павлов. С 

разпореждане от 29.05.2015 г.,  исковата молба е била оставена без движение и на 

страната са дадени указания за вписване и представяне на данъчна оценка. С 

разпореждане от 24.07.2015 г.,  на ръка,  по молба на ищеца е бил продължен срока за 

изпълнение на указанията и вписване.  

 

Съдия В. Иванова: 

Гр. дело № 3/2015 г. е образувано на 07.01.2015 г., по  искова молба получена 

същия ден, с правно основание чл.124 от ГПК за установяване на право на 

собственост върху недвижим имот. По делото на първа страница се съдържа протокол 

за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между петима съдии,  същия ден, от  съдия Чавеев. С разпореждане от 

15.01.2015г., по  чл. 131 от ГПК, е изпратен препис от исковата молба на ответника. 

Тъй като последният не е бил намерен на адреса, посещаван многократно през м. 

февруари, март и април, с разпореждане от  з.з. на 15.04.2015г. е указано да се залепи 

уведомление по чл. 47 от ГПК. С определение от 19.06.2015г. е указано на ищците да 

внесат депозит за назначаване на особен представител. С определение на ръка от 

07.07.2015г. е назначен определения от АК адвокат за особен представител на 

ответника. Препис от исковата молба е получен на 16.07.2015г. 
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Гр. дело № 178/2015 г. е образувано на 23.03.2015 г., по  искова молба, получена 

същия ден,  за делба на недвижим имот. По делото на първа страница се съдържа 

протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на 

случаен принцип между четирима съдии,  същия ден, от  съдия Павлов.  С 

разпореждане на ръка от з.з. на 27.03.2015г. исковата молба е оставена без движение 

за конкретизиране на ответниците. С разпореждане от з.з. на 24.04.2015 г. е указано на 

ищците да внесат депозит за назначаване на особен представител на един от 

ответниците. С ръкописно определение от 09.06.2015г. е назначен определеният 

адвокат, за особен представител на ответника. С разпореждане от 09.06.2015г., по  чл. 

131 от ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответниците, последният получен 

на 20.06.2015г. Указано е делото да се докладва след изтичане на едномесечния срок. 

Гр. дело № 624/2014 г. е образувано на 20.08.2014 г., по  искова молба получена 

същия ден,   с правно основание чл. 422  от ГПК за установяване на парично вземане. 

По делото на първа страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е 

видно, че същото е разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  същия 

ден, от  съдия Стойчев.  С определение от з.з. на 29.12.2014г. (след 4 месеца), исковата 

молба е оставена без движение с указания ищецът да посочи основания, обосноваващи 

правния интерес по установителния иск. С определение от з.з. на 10.07.2015г. - след 6 

месеца- производството по делото е прекратено, поради неизпълнение на указанията.  

  

Съдия К. Павлов: 

Гр. дело № 266/2015 г. е образувано на 22.04.2015 г., по  искова молба получена 

същия ден,   с правно основание чл.55, чл. 86  и чл. 93 от ЗЗД за заплащане на платени 

суми по предварителен договор за продажба на недвижим имот. По делото на първа 

страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  същия ден, от  съдия 

Павлов.  С разпореждане от з.з. на 22.04.2015 г.  исковата молба е оставена без 

движение, като е задължен ищецът да посочи обстоятелствата, обосноваващи 

претенцията. С молба от 25.06.2015г. ищецът е изпълнил указанията на съда. С 

определение от з.з. на 25.06.2015г. по чл. 131 от ГПК е изпратен препис от исковата 

молба на ответника.   С определение от 15.07.2015г. искът е частично прекратен срещу 

единия ответник. 

Гр. дело № 136/2015 г. е образувано на 04.03.2015 г., по  искова молба получена 

същия ден,  за заплащане на дължими суми по изпълнен договор за изработка. По 

делото на първа страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е 

видно, че същото е разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  същия 

ден, от  съдия Чавеев.  С определение от з.з. на 16.03.2015г. по чл. 131 от ГПК е 

изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. Съобщението е получено 

на 25.03.2015г. С разпореждане от з.з. на 01.06.2015 г.  – след 2 месеца, исковата 

молба е оставена без движение с указания ищеца да плати ДТ.  С молба от 17.07.2015г. 

ищецът е изпълнил указанията на съда.  С определение от 20.07.2015г. по чл. 140 от 

ГПК е насрочено о.с.з. за 23.09.2015г.  
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Гр. дело № 824/2014 г. е образувано на 02.12.2014 г., по  искова молба получена 

на 01.12.2014г.,   с правно основание чл. 40 от ЗУЕС. По делото на първа страница се 

съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено 

на случаен принцип между четирима съдии,  същия ден, от съдия Стойчев. С 

разпореждане от з.з. на 04.12.2014 г. – исковата молба е оставена без движение с 

указания ищецът да плати ДТ.  Съгласно определение от з.з. на 19.12.2014г. по чл. 131 

от ГПК, е изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. След като е 

установено, че лицето не е намерено на адреса и съобщението от 29.01.2015г. не е 

получено, след залепване на уведомление, с разпореждане от 26.05.2015г. – след 5 

месеца, е указано на ищеца в триседмичен срок да представи справка за адресна 

регистрация. Такава не е получена в съда, а съобщението е получено от страната на 

29.06.2015г. след почти месец – с разпореждане от 27.07.2015г. в з.з., изписано на ръка 

е посочено, че срокът е изтекъл, но тъй като съдът е пропуснал да предупреди 

страната за неблагоприятните последици от неизпълнението, разпореждането от  

26.05.2015г.  с указания трябва отново да се съобщи на страната. 

Съобразно констатираното, ще бъдат направени изводи и препоръки.  
 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 23.07.2014г. производства, образувани 

преди 01.01.2013г. 

От изготвената и представена на проверяващите справка за образуваните преди 

01.01.2013г. и неприключени дела е видно, че те са 10 на брой към момента на 

проверката, по съдии както следва: по едно – на съдиите Иванова и Чавеев, 3 бр. – на 

доклад на съдия Павлов и 5 бр. на доклад на съдия Стойчев.  

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

делбените дела в архив.  

 По предмета си тези производства са делбени, или образувани по вещни искове.  

От тях пет дела са обявени за решаване, но без постановен съдебен акт към 

28.07.2015г.  

 Проверката установи: 

Гр. дело № 621/2012г., (за делба) е описано при делата с отменен ход по 

същество, било е на доклад на съдия Трифонова, преразпределено на доклад на съдия 

Чавеев, обявено е за решаване на 15.06.2015г. Към момента на проверката съдебният 

акт не е изготвен. 

Гр. дело № 439/2011г., (за делба), е описано при насрочените дела, било е на 

доклад на съдия Трифонова, решено в І-ва фаза, преразпределено на доклад на съдия 

Ваня Иванова.  Насрочено е за 25.09.2015г. 

На доклад на съдия Кирил Павлов са гр. дело № 650/2008г., гр. дело № 817/2009г. 

и гр.дело № 516/2012г.  

Гр. дело № 650/2008г. е било образувано по иск от И.И.А., с посочен адрес в гр. 

София, п.к. 881, за делба на два имота в с. Говедарци, с първоначален докладчик съдия 

Павлов. След командироването му в СОС през 2010г., делото е било преразпределено 
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на доклад на съдия Шойлекова, дала указания за отстраняване на нередовности и 

спряла производството на 15.02.2010г., поради настъпила смърт на ответна страна. 

През цялото производство от ищеца са правени искания за освобождаване от ДТ, 

издавани са удостоверения, образувано е било частно производство срещу отказа на 

съда за освобождаване от ДТ, потвърден с определение на СОС от 10.03.2011г. 

Последният е бил обжалван пред ВКС, който се е произнасял и по молба за отмяна на 

влязло в сила определение на СОС. След връщането на делото в РС-Самоков, същото 

е било разпределено на доклад на съдия Трифонова, завърнала се от отпуск по 

майчинство и поела състава на съдия Шойлекова, след напускането й от РС-Самоков. 

Искането на ищеца за освобождаване от ДТ е било уважено от съдия Трифонова, 

отново оставила производството без движение и дала указания за представяне на 

доказателства, с разпореждане от 05.08.2014г. (ръкописно, на част от лист - л.213 по 

делото), препращащо към разпореждане в същия смисъл от 2010г. Срокът за 

изпълнението на указанията неколкократно е бил удължаван. На л. 228 по делото е 

приложено друго ръкописно разпореждане от 27.02.2015г., в което отново е дадено 

едномесечно удължаване на срока за изпълнение, съобщението за което е изпратено в 

гр. София, п.к. 881 в Централна поща. Междувременно, след командироването на 

съдия Трифонова в СГС, делото е било преразпределено - на 05.03.2015г., на доклад 

на съдия Павлов. На 16.03.2015г. от ищеца е депозирана молба, изпратена от Белгия, с 

която е информирал съда, че се намира в чужбина, където да му бъдат изпращани 

всички съобщения, книжа и съдебни актове. Върху молбата е резолирано „без 

уважение”, не е изпълнено разпореждането по чл. 40 ал. 1 и 2 ГПК. С друго 

разпореждане, от 31.03.2015г., докладчикът е предявил на жалбоподателя 

задължението му да посочи съдебен адресат в страната. С нова молба от 03.04.2015г., 

също изпратена от Брюксел, ищецът е уведомил съда, че е в чужбина и „ ако се 

завърне в Република България за продължителен период от време”, ще информира 

съда. Съобщението с копие от разпореждането от 31.03.2015г. се е върнало 

непотърсено. С ново разпореждане от 09.04.2015г., съдия Павлов е наредил 

съобщението от 04.03.2015г., с което е изпратено разпореждането от 27.02.2015г. за 

удължаване на срока за изпълнение на указания от 05.08.2014г. с един месец, да се 

счита за връчено на 09.04.2015г., от която дата тече едномесечния срок. С поредно 

разпореждане от 29.04.2015г., докладчикът е указал съобщението с копие от съдебния 

акт от 31.03.2015г., да се приложи към делото и да се счита за връчено на 29.04.2015г. 

Към момента на проверката последващи действия не са предприети. 

Гр. дело № 817/2009г., (за делба), е описано при насрочените делата, 

преразпределено на съдия Павлов от м. март на настоящата година, след 

командироването на предходния докладчик. Насрочено е в о.с.з. за 16.09.2015г. 

Гр. дело № 516/2012г., е образувано на 10.05.2012г., по иск с правно основание 

чл. 108 ЗС и за предаване на владение на процесния имот. Първоначалният му 

докладчик е съдия Трифонова, за първи път дала ход на делото и приела 

доказателствата и становищата на страните в с.з. на 18.06.2013г., отложено за 

08.10.2013г., след това - за 05.11.2013г., в което производството е било спряно, до 
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окончателното решаване на гр.дело № 550/2013г. на СОС. Възобновено е с 

определение от з.з. на 11.12.2014г., изготвено на ръка, върху част от лист, с подпис на 

районен съдия, но без името му, с насрочване на с.з. за 10.03.2015г. (л. 108). На л. 115 

се съдържа протокол за случаен избор, с който делото е преразпределено в изпълнение 

на заповед № 34/04.2015г., на доклад на съдия Павлов. След проведени съдебни 

заседания на 10.03.2015г., на 15.04.2015г. и на 27.05.2015г., с приемане на 

доказателства и разпит на свидетели, съдебното дирене е обявено за приключено. Към 

момента на проверката съдебният акт не е изготвен. 

 

От делата на доклад на съдия Стойчев: 

Гр. дело № 830/2012г., образувано по предявен установителен  иск по чл. 14, ал. 4 

ЗСПЗЗ, обявено за решаване на 14.11.2013г., е с постановен съдебен акт  - решение № 

199 от 30.07.2015г. - в хода на проверката.   

Гр. дело № 1256/2012г., (образувано по предявен иск за делба), е обявено за 

решаване в с.з. на 25.09.2014г. Към момента делото е при съдията, не е изготвен 

съдебният  акт. 

Обявено за решаване, на 24.04.2014г., от съдия Стойчев, е и гр.дело № 

1130/2011г., образувано по установителен иск по чл. 124, ал. 1и чл. 537, ал. 2 ГПК. 

Гр. дело № 1181/2012г. е образувано по иск с правно основание чл. 124, ал. 1 

ГПК и чл. 108 ГПК. След проведено с.з. на 09.07.2015г., в което е изготвен подробен 

доклад по делото, приет от страните без възражения, съдът е допуснал съдебно-

оценъчна експертиза, определил е вещото лице и се е произнесъл по други 

доказателствени искания, отлагайки го за 15.10.2015г. 

 Гр. дело № 1013/2012г. , за делба, е с проведено с.з. на 29.05.2014г., в което е 

прието заключение на в.л. по СТЕ, с възможност имотът да бъде реално поделен след 

приключване на административна процедура по изменение на устройствения план на 

населеното място. Като е съобразил относимите норми на ЗУТ, съдът е наредил 

изпращането на заключението на в.л. заедно със скиците, за съгласуване на Гл. 

архитект на общината и изготвяне на ПУП, като е указано на страните да предприемат 

необходимите действия във връзка с изменението на плана, а делото е отложено без 

дата, до получаване на съобщение от община Самоков за влизане в сила на 

изменението на плана.  

                                

                                         СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

Делата, по които производството е спрно, към 24.07. 2015г. са общо 9 бр., по 

съдии както следва: 

Съдия Чавеев - 1 бр.;   

Съдия Стойчев - 3 бр.; 

Съдия Павлов - 2 бр.; 

Съдия Иванова – 3 бр. 
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Съдия             № на дело   правно       дата на обра-    дата на       правно основание 

докладчик :                      основание    зуване               спиране          за спиране 

1. с. Чавеев    328/ 2012г.  чл.86 ЗЗД      15.03.2012    24.09.2012  чл.229,ал.1, т.4 ГПК 

2. с. Стойчев 1083/2011г.  чл.135 ЗЗД   20.10.2011    22.11.2012  чл.229,ал.1,  т.4 ГПК 

3. с. Стойчев   764/2012    чл.14 ЗСПЗЗ  19.07.2012    18.10.2012  чл.229,ал.1, т.4 ГПК 

4. с. Стойчев   490/2014     делба             01.07.2014    13.03.2015  чл.229,ал.1, т.4 ГПК 

5. с. Павлов     699/2012    чл.124 ГПК   26.06.2012    16.09.2013  чл.229,ал.1,  т.4 ГПК 

6. с. Павлов     416/2014    вещен иск     09.06.2014    10.03.2015   чл.229,ал.1, т.1 ГПК 

7. с. Иванова   1095/2012   чл.87 ЗЗД      23.10.2012    31.05.2013  чл.229,ал.1, т.4 ГПК 

8. с. Иванова    951/2013    делба             30.12.2013    31.20.2014  чл. 229,ал.1, т.4 ГПК 

9. с. Иванова   787/2014    чл.191 ЗЗД    17.11.2014     17.04.2014  чл.229,ал.1,  т.1 ГПК 

 

При проверката на всички спрени производства се установи следното: 

Делата се образувани в деня на постъпване на исковите молби, с изключение на 

гр.дело № 951/2013г., по което исковата молба е постъпила в съда на 27.12.2013г., а е 

образувано и разпределено на 30.12.2013г., поради почивните дни на Коледните 

празници. Всички съдържат протокол за случаен избор, подписан от Председателя. 

Няма акт за образуването  им, а печат с входящ номер и втори печат с номер на 

делото, шифър и дата, без подпис на районен съдия, какъвто е текста в печата. По две 

от делата производството е спряно по съгласие на страните, на основание чл. 

229,ал.1,т.1 ГПК. По гр.дело № 787/2014г., с протоколно определение от 17.04.2015г. 

съдията-докладчик Иванова е спряла производството по делото, а по второто гр. дело 

№ 416/2014г. – с протоколно определение от 10.03.2015т. Към момента на проверката 

не е изтекъл шестмесечният срок, в който някоя от тях може да поиска възобновяване, 

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

Останалите 7 производства са спрени на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК- поради 

висящ преюдициален спор. 

По гр.дело № 328/2012г. съдът, с разпореждане в з.з. от 23.04.2015г., върху 

отговора на СОС относно преюдициалния спор, изпратен по въззивна жалба в САС, е 

указал да се изпрати ново запитване след 6 месеца. 

По гр.дело № 1083/2011г., видно от отговора от ВКС от 13.05.2015г., на 

направено от РС-Самоков запитване по преюдициалния спор, същият не е приключил. 

Разпореждането на съдията докладчик е за съхранение в деловодството, „за прилагане 

по делото след връщането му, с приложени към него дела на САС и ВКС, посочени в 

писмото.”. Необходима е нова проверка, в съответствие и с нормата на чл. 38,т.10 

ПАС, според която следва ежемесечно да се извършват справки на спрените дела и 

тези без движение. 

По гр.дело № 764/2012г. – последната информация, която се съдържа в 

приложено по делото ръкописно листче, без подпис е, че по преюдициалния спор все 

още няма постановено решение към 01.08.2014г. Оттогава, близо една година, няма 

данни относно това дали са отпаднали пречките за движението на спряното 
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производство. Необходима е нова проверка. Следва да се спазва изискването по чл. 

39,т.10 ПАС. 

По гр.дело № 490/2014г. от посочената информация към 30.06.2015г. с подпис на 

деловодител е видно, че преюдициалният спор е изпратен по жалба в СОС на 

28.05.2015г. Следващи данни не се съдържат по делото. 

По гр.дело № 699/2012г., спряно с протоколно определение от 16.09.2013г. 

поради висящ преюдициален спор пред РС-Самоков, не се съдържат данни за 

висящността му. Следва, независимо, че спорът е подсъден на същия съд, съобразно  

изискванията на ПАС, по спряното производство да се извършва ежемесечна справка, 

с подпис и дата на деловодителя, извършващ справката за движението и евентуалното 

приключване на преюдициалното дело. 

По гр.дело № 1095/2012г. – последната информация, която се съдържа в 

приложено по делото ръкописно листче, без подпис е, че по преюдициалния спор все 

още няма постановено решение към 01.08.2014г. Оттогава, близо една година, няма 

данни относно това дали са отпаднали пречките за движението на спряното 

производство. Необходима е нова проверка.  

По гр.дело № 951/2013г. видно от отговора от АССГ от 20.07.2015г., 

преюдициалното дело е обявено за решаване. Разпореждането на съдията-докладчик е 

за нова справка към м.септември 2015г. 

Според изискването по чл. 38, т. 10 ПАС, всеки месец би следвало да се 

извършват справки от деловодителя на съответния състав и информация за 

движението на преюдициалния спор  да се съдържа по всяко дело, с подпис и дата на 

съдебния служител. В този смисъл ще бъде направена съответната препоръка. 

 

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 разгледани общо 21 бр. дела, по съдии както следва:  

 

Съдия Симеон Стойчев  - 4 бр. новообразувани и едно от предходна година; 

Съдия Кирил Павлов - 4 бр. новообразувани; 

Съдия Янко Чавеев - едно от предходна година; 

Съдия Марина Трифонова – 3 бр. новообразувани и 4 бр. останали от предходна 

година; 

Съдия Ваня Иванова – 4 бр. новообравувани.   

 

За 2014г. са разгледани общо 19 бр. дела, по съдии както следва:  

 

Съдия Симеон Стойчев -  3 бр. новообразувани и едно от предходна година; 

Съдия Кирил Павлов - 4 бр. новообразувани; 
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Съдия Янко Чавеев – няма; 

Съдия Марина Трифонова – 4 бр. новообразувани и едно от предходна година; 

Съдия Ваня Иванова – 5 бр. новообразувани и едно от предходна година. 

 

Проверени бяха следните дела: 

- на доклад на съдия  Иванова: 

Гр. дело № 19/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня на 

постъпване на исковата молба по чл. 144 СК в съда, образуване и разпределение на 

делото - на 11.01.2013г. Ответникът е уведомен на 14.01.2013г., отговорът е депозиран 

на 10.11.2014г. и с определение в з.з. от 12.11.2014г. съдът, без да е изготвил 

задължителния доклад по делото, е допуснал писмени доказателства и е насрочил 

о.с.з. за 15.03.2013г. Не се спазени изискванията на чл. 312 ГПК - делото не е 

администрирано своевременно след получаване на отговор и заседанието не е 

насрочено след триседмичен срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведенеи са четири 

редовни с.з., като на 14.06.2014г. съдебното дирене е приключило и съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 09.07.2013г. – не са спазени 

изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК, но забавата е от няколко дни. Решението 

не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

Гр. дело № 202/2013г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 128 КТ в съда – на 25.03.2013г. В изпълнение 

на разпореждане от 26.03.2013г., препис от исковата молба е изпратена на ответника 

за  отговор. Същият е уведомен на 09.04.2013г., отговорът е депозиран на 10.05.2013г. 

и с определение от 13.05.2013г. съдът е докладвал делото, съгласно приложения към 

определението писмен доклад, допуснал е представените доказателства, както и 

изслушване на заключение по допусната ССчЕ, дал е указания на страните и е 

насрочил о.с.з. за 31.05.2013г. .– при спазване на триседмичния срок по чл. 312, 

ал.1,т.1 ГПК. Проведени са две съдебни заседания, като на 21.06.2013г., съдът е 

обявил устните състезания за приключени и е посочил, че ще обяви решението си на 

08.07.2013г. Решението е с посочената дата на обявяване - спазени са изискванията на 

чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК. Същото е обжалвано през въззивната инстанция, която го е 

отменила в частта за разноските. 

- на доклад на съдия  Стойчев: 

Гр. дело № 935/2011г. – е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 128 КТ в съда – на 08.09.2011г.  Първоначално 

делото е оставено без движение с разпореждане в з.з. от 09.09.2011г., след което с 

продробно разпореждане по чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е изпратена на 

ответника за отговор. Същият е уведомен на 24.10.2011г., а отговорът е депозиран по 

делото на 04.11.2011г. С разпореждане от 04.11.2011г. е съобщен доклада, допуснати 

са писмените доказателства, дадени са указания и е насрочено о.с.з. за 24.11.2011г. 

Проведени са две редовни с.з., като на 15.12.2011г. съдебното дирене е обявено за 

приключено и съдът е обявил, че ще постанови решението си на 05.01.2012г., 

съобразно чл. 315,ал.2 ГПК. Решението, с което искът е отхвърлен,  е постановено 
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след 1 година и 3 месеца - на 21.03.2013г. – нарушен е чл. 316 ГПК. Същото не е 

обжалвано и е влязло в сила. 

Гр. дело № 480//2013г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 143 СК в съда – на 19.07.2013г.  С 

разпореждане от същата дата, съобразно изискванията на чл. 311 ГПК, е наредено да 

се изпрати препис от исковата молба на ответника за отговор, на основание чл. 131 

ГПК и са дадени указания. Ответникът е уведомен на 24.09.2014г., отговор е 

депозиран по делото на 24.10.2013г. и с разпореждане от 24.10.2013г. съдът е изготвил 

писмен доклад по делото, допуснал е представените доказателства, дал е указания и е 

насрочил о.с.з. на 14.11.203г. – при спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 

ГПК. Проведено е едно с.з. (на посочената дата), на което съдебното дирене е 

приключено и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.11.2013г. 

Решението е обявено на същата дата, потвърдено е от въззивната инстанция, влязло е 

в законна сила и върху него е направено отбелязване за издадени изпълнителни 

листове, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. Няма данни по делото да е била уведомена 

компетентната ДСП, съобразно чл. 15 от ЗЗДт. 

 

- на доклад на съдия  Павлов: 

Гр. дело № 291/2013г. – е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 334 КТ в съда – на 30.04.2013г.  С определение 

в з.з. от 30.04.2013г. съдът е наредил препис от исковата молба да се изпрати на 

ответника за отговор. Същият е уведомен на 21.05.203г., отговор е постъпил по делото 

на 13.06.2013г. и с разпореждане по чл. 312 ГПК съдът е съобщил доклада, допуснал е 

писмените доказателства, дал е указания и е насрочил о.с.з. за 07.08.2013г. Проведено 

е едно о.с.з. на посочената дата, на което съдебното дирене е обявено за приключено и 

съдът е съобщил, че ще постанови решението си на 21.08.2013г., съобразно чл. 

315,ал.2 ГПК. Решението, с което искът е отхвърлен, е постановено ден по рано - 

21.08.2013г. Спазена е нормата на чл. 316 ГПК. Същото не е обжалвано и е влязло в 

сила. Върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист, съласно чл. 

406, ал.3 ГПК.  

Гр. дело № 650//2014г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 143 СК в съда – на 01.09.2014г. С определение 

от 19.09.2014г. съдът е наредил препис от исковата молба да се изпрати на ответника 

за отговор и са дадени указания. Ответникът е уведомен на 20.11.2014г., отговор е 

депозиран по делото на 17.12.2014г. и с разпореждане от 09.01.2015г. съдът е изготвил 

писмен доклад по делото, допуснал е представените доказателства, дал е указания, 

наредил е да се уведоми ДСП-Самоков и е насрочил делото в о.с.з. на 04.02.2015г. 

Проведено е едно с.з. (на посочената дата), когато съдебното дирене е приключено и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С определение от 23.03.2015г. 

съдът е одобрил постигнатата в с.з. спогодба и е прекратил производството по делото. 

Върху съдебният акт е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист, копие от 

който се съдържа по делото. 
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- на доклад на съдия  Трифонова: 

Гр. дело № 118/20131г. – е образувано и разпределено ден след постъпване на 

исковата молба с правно основание чл. 144 СК в съда – на 22.02.2013г.  С 

разпореждане в з.з. от 25.02.2013г. препис от исковата молба е изпратена на ответника 

за отговор. Същият е уведомен на 27.02.2013г., а отговорът е депозиран по делото на 

15.03.2013г. Насрочено е с разпореждане след близо 2 месеца - от 07.05.2013г. и с него 

е изготвен писмен доклад по делото, приети са представените с исковата молба 

доказателствал и делото е насрочено за 18.06.2013г, когато съдебното дирене е 

обявено за приключено и съдът е съобщил, че ще постанови решението си на 

02.07.2013г. Решението е обявено на 09.07.2013г. и върху него е направено 

отбелязване за издадени изпълнителни листове. 

Гр. дело № 253/2014г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 143 СК в съда – на 03.04.2014г.  С 

разпореждане от 24.04.2014г. (след 1 месец и 20 дни), на основание чл. 131 ГПК, е 

наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Същият е 

уведомен на 19.05.2014г., отговор е постъпил на 11.06.2014г. и с разпореждане по чл. 

312 ГПК от 23.06.2014г. съдът е изготвил писмен доклад по делото, приел е 

представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 08.07.2014г. 

Проведени са 2 с.з., като на 22.07.2014г. съдебното дирене е приключено и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 05.08.2014г. Решението е постановено по – 

рано – на 30.07.2014г., влязло е в сила и върху него е направено отбелязване за 

издаден изпълнителен лист, съгласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

Няма данни по делото да е била уведомена компетентната ДСП, съобразно чл. 15 

от ЗЗДт. 

 

- на доклад на съдия  Чавеев: 

Гр. дело № 280/2015г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден след 

образуване и разпределение на делото – на 28.04.2015г. Ответникът е уведомен на 

30.04.2015г., а отговор-възражение е постъпил по делото на 28.05.2015г. С 

разпореждане от същата дата, на основание чл. 312 ГПК, съдът е докладвал делото, 

допуснал е представените с исковата молба доказателства, дал е указания и е 

насрочил делото за 22.06.2015г., съобразно изискването по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. 

Проведено е едно с.з.,  в което устните състезания са обявени за приключени и съдът е 

съобщил, че ще се произнесе с решение на 06.07.2015г. Решението е постановано на 

посочената дата, не е обжалвано и е влязло в сила на 22.07.2015г. с дата на обявяване 

10.06.2013г. – спазени са изискванията по чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК. Върху него е 

направено отбелязване за издадени изпълнителни листове, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

По делото няма данни да е уведомена компетентната ДСП, съобразно изискванията на 

чл. 15 ЗЗДт. 

Въз основа на констатираното в хода на проверката, ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки. 
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 по Закона за закрила на детето; 

За 2013г. са образувани общо 7 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Симеон Стойчев - 2 бр.; 

Съдия Кирил Павлов - 2 бр.; 

Съдия Янко Чавеев - 0 бр.; 

Съдия Марина Трифонова – 2 бр; 

Съдия Ваня Иванова – 1 бр. 

За 2014г. са образувани общо 16 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Симеон Стойчев - 1 бр.; 

Съдия Кирил Павлов - 2 бр.; 

Съдия Янко Чавеев - 4 бр.; 

Съдия Марина Трифонова – 5 бр; 

Съдия Ваня Иванова – 4 бр. 

 

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

- гр.дело №913/2014г. (решението е постановено преди изтичане на 

едномесечния срок), гр.дело № 909/2014г. (решението е постановено преди изтичане 

на едномесечния срок), гр.дело № 920/2014г. (решението е постановено преди 

изтичане на едномесечния срок) – трите на доклад на съдия М. Трифонова; 

- гр.дело № 911/2014г. (решението е постановено в едномесечния срок),  гр. дело 

№ 910/2014г. (решението е постановено в едномесечния срок) - двете на доклад на 

съдия Чавеев; 

- гр.дело № 542/2014г. (решението е постановено след 2 м. и 6 дни),  гр. дело № 

526/2013г. (решението е постановено в деня, в който съдът е обявил устните 

състезания за приключени) - двете на доклад на съдия Стойчев; 

- гр.дело № 696/2014г. (решението е постановено след 2 м. и половина),  гр. дело 

№ 347/2013г. (решението е постановено в едномесечния срок) - двете на доклад на 

съдия Павлов; 

-  гр. дело № 279/2013г. (решението е постановено в едномесечния срок) - на 

доклад на съдия Иванова. 

 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт, не бяха установени 

нарушения при образуването и движението им. В деня на постъпване на молбата от 

ДСП - Самоков, са насрочвани о.с.з., делата са разглеждани в едно заседание. По тях е 

приложен протокол за случаен избор, от който е видно, че съдията-докладчик е 

избиран на случаен принцип. 

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. Част от съдебните 

актове по проверените дела са постановени преди изтичане на едномесечния срок, 

като в някои случаи, дори в същия ден, когато съдът е приключил съдебното дирене – 
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отлична практика. Изключение от констатираната отлична практика бе установено по 

две от проверените дела, на доклад на съдия Стойчев и на съдия Павлов, по които без 

да е налице сложност от фактическа и правна страна, решенията са постановени след 

повече от два месеца. Не е спазен  чл. 28 ЗЗДт и чл. 235,ал.5 ГПК, което не следва да 

се допуска, с оглед необходимостта от бърза и адекватна защита на правата и 

законните интереси на децата при настаняването им в специализирана институция. 

С оглед констатациите, ще бъдат направени и съответните изводи и препоръки. 

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие. 

За 2013г. са образувани общо 11 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Симеон Стойчев - 2 бр.; 

Съдия Кирил Павлов -  2 бр.; 

Съдия Янко Чавеев - 1 бр.;                              

Съдия Марина Трифонова – 2 бр; 

Съдия Ваня Иванова – 2 бр; 

Съдия Гергана Недева – 2 бр. 

 

За 2014г. са образувани общо 9 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Симеон Стойчев - 2 бр.; 

Съдия Кирил Павлов - 3 бр.; 

Съдия Янко Чавеев - 0 бр.; 

Съдия Марина Трифонова – 2 бр; 

Съдия Ваня Иванова – 1 бр; 

Съдия Гергана Недева – 1 бр. 

 

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

- гр.дело № 198Н/2014г. (прекратено поради оттегляне на молбата), гр. дело № 

799Н/2014г. –  двете на доклад на съдия Стойчев; 

- гр.дело № 158Н/2014г., гр. дело № 337Н/2014г. (молбата е върната поради 

неотстраняване на нередовностите) – двете на доклад на съдия Трифонова; 

- гр.дело № 68Н/2014г. – (прекратено поради оттегляне на малбата), на доклад на 

съдия Недева; 

- гр. дело № 274Н/2014г.,  на доклад на съдия Иванова; 

- гр. дело № 235Н/2014г. (прекратено поради постагната спогодба),  гр.дело № 

483Н/2014г. (прекратено поради отказ от молбата), гр.дело № 299Н/2014г. 

(прекратено поради оттегляне на молбата)– трите на доклад на съдия Павлов. 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бе констатирано 

съществено забавяне на съдебното производство. Спазван е 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 № 562/2012г., гр дело 

№432/2014г., гр.дело № 1198/2012г.). Изключение прави гр. дело № 299Н/2014г., 

образувано на 22.04.2014г., по което о.с.з. е насрочено за 28.05.2014г., гр.дело № 
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483Н/2014г., образувано на 27.06.2014г., по което о.с.з. е насрочено на 18.08.2014г. и 

гр.дело № 274Н/2014г., образувано на 15.04.2014г., по което о.с.з. е насрочено за 

26.05.2014г. 

 

Всички проверени дела съдържан протокол за случаен избор, подписан от 

Председателя на съда.  

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 № 

299Н/2014г., гр.дело № 235Н/2014г., гр.дело № 483Н/2014г., гр.дело № 198Н/2014г., 

гр.дело № 158Н/2014г., гр.дело № 68Н/2014г., гр.дело № 274Н/2014г. ).  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.  

По гр.дело № 158Н/2014г., на доклад на съдия Трифонова, не е спазена нормата 

на чл. 15, ал.1 ЗЗДН – решението не е постановено в открито заседание. Съдът е дал 

ход по същество в о.с.з. на 19.03.2014г. и е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок. Решението е постановено на 08.05.2014г.  

Постановените актове по проверените дела не са обжалвани пред въззивната 

инстанция и са влезли в законна сила.  

Делата с кратки процесуални срокове са обозначени с жълт етикет, съобразно 

изискванията на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС (отм.) и 78, ал.5 ПАС. 

С оглед констатираното, ще бъде направена съответната препоръка. 

                          

                    ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  

 

Делата с отменен ход по същество (ОХС) са общо 22 бр., по години и съдии 

както следва:  

- за 2013г. – 10 бр. От тях на доклад на съдия Чавеев – 1 дело, на съдия Иванова 

– 2 бр. и на съдия Трифонова – останалите 7 бр. 

- за 2014г. – 11 бр. От тях на доклад на съдия Павлов – 1 дело, на съдия Иванова 

– 2 бр. и на съдия Трифонова – останалите 8 бр. 

- за 2015г. има само едно дело с ОХС, на доклад на съдия Чавеев 

  

 От тях бяха проверени: 

 

На доклад на съдия Павлов: - общо за периода на проверката – 1 дело 

Гр. дело № 918/2013г. е образувано на 18.12.2013г., по иск за делба, 

разпределено от съдия С.Стойчев, на доклад на съдия Кирил Павлов, насрочено с 

определение от 14.02.2014г., за о.с.з.на 19.03.2014г., в което е и обявено за решаване в 

първа фаза, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 19.04.2013г. 

Съдебният акт за допускането на делбата е постановен със забава от 1 година и 2 
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месеца – на 30.06.2014г. С последващо определение от 17.09.2014г., е назначена СТЕ и 

е насрочено с.з. за 22.10.2014г., отложено за 19.11.2014г., в което е обявено за 

решаване по втората фаза на делбата. С молба от 01.12.2014г., е заявено постигането 

на спогодба, с оглед което, с определение от 04.12.2014г. определението за 

приключване на съдебното дирене е било отменено и е насрочено с.з.на 21.01.2015г., в 

което е одобрено постигнатото споразумение и е прекратено производството по 

делото. 

 

На доклад на съдия Чавеев: - общо за периода – 2 дела 

 Гр. дело № 559/2009г. е образувано на 24.09.2009г., по иск за делба, 

разпределено от съдия С.Стойчев, на доклад на съдия Чавеев. Разпореждането по чл. 

131 ГПК е от същата дата, с указания към ответника за правото му на отговор и 

последиците от неподаването на такъв. На гърба на съдебния акт е положен печат, 

попълнен от секретар и подписан от него, с удостоверяване на датата и броя на 

изпратените съобщения, заедно с приложенията. Отговорът на ответника е депозиран 

на 26.10.2009г. и с определение от 02.11.2009г. съдия Чавеев е направил преглед по 

редовността на ИМ и е насрочил първото о.с.з. за 14.12.2009г., в което е уважено 

искането за изслушване на СТЕ, отложено е по доказателствата за 15.02.2010г. В него 

е депозирано и прието без възражения изготвеното заключение и спорът е обявен за 

решаване. С определение от 19.03.2010г. докладчикът е отменил даденият ход по 

същество, след като в срока за произнасяне е констатирал, че не е изяснен въпросът за 

участие по делото на всички съсобственици, за което са били дадени указания и 

изискани сведения от община Самоков. След изпълнение, в с.з. на 10.05.2010г., съдът 

е счел делото за изяснено, оставяйки без уважение направени искания за включване на 

нов имот в делбената маса и оставяйки без разглеждане, като недопустима 

претенцията по чл. 30, ал. 1 ЗН, за възстановяване на запазена част от наследство. 

Протоколните определения са били оспорени с частна жалба, като съдия Чавеев, на 

14.05.2010г. е отменил за втори път дадения ход по същество, администрирал е 

частната жалба, по която пред СОС е било образувано ч.гр.д. № 510/2010г., с което 

определението от  10.05.2010г.,. на РС-Самоков е било потвърдено. С определение № 

520/22.12.2010г. по ч.гр.д. № 471/2010г., ВКС не е допуснал касационно обжалване. 

След връщането на делото, в с.з. от 21.02.2011г., съдия Чавеев е обявил делото за 

решаване и на 12.04.2011г. е постановил решението по допускане на делбата. Същото 

е било потвърдено с решение № 186/21.10.2011г. по в.гр.д. № 462/2011г. на СОС, а 

видно от определение № 271/27.04.2012г., постановено по гр.д. № 175/2012г., ВКС не 

е допуснал касационно обжалване. По този начин решението на РС-Самоков по 

първата фаза на делбения процес е влязло в сила, а в с.з. на 18.03.2013г. е обявен край 

на съдебното дирене и по извършването й. В срока за произнасяне, по нарочна молба 

от съделителите, с оглед постигната спогодба, съдът за трети път е постановил отмяна 

на хода по същество, насрочил е с.з. за 10.04.2013г., в което е одобрил постигнатото 

споразумение, с прекратяване на производството. Делото е било архивирано на 

16.07.2013г. 
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Т.е., по това дело, с три определения за ОХС, само първото е било постановено с 

цел поправяне на пропуск на съда, останалите две са породени от действия на 

страните - подадена ч.ж. и постигната спогодба. 

 

Второто дело, по което съдия Чавеев е отменил хода по същество е гр. дело № 

87/2015г., образувано по молба за развод по взаимно съгласие, между български 

гражданин и грузинка, по което след приключването на съдебното дирене в с.з. на 

23.02.2015г., съдът е констатирал, че представеното по делото изрично пълномощно 

на адвокат не е с нотариална заверка на подписа на упълномощителката. Затова съдът 

е насрочил отново о.с.з., на 16.03.2015г., като е указал лично явяване на страната в с.з., 

или отстраняване на пропуска. Страните са се явили лично в с.з., заявили са 

сериозното си и непоколебимо съгласие за разтрогването на брака и на 19.03.2015г. 

съдът е постановил решението си. 

 

На доклад на съдия Иванова: общо за периода – 4 дела 

Гр. дело № 1094/2012г. е образувано на 23.10.2012г. по искова молба с посочено 

правно основание чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. След давани указания за отстраняване на 

нередовности по ИМ, получен отговор от ответните страни, с възражения за липса на 

идентичност на имотите и представяне на доказателства, в първото по делото с.з., 

проведено на 22.03.2013г., спорът е бил обявен за решаване. С определение от 

13.06.2013г., определението с даден ход по същество е било отменено, с извода за 

неизясненост от фактическа страна. Изискани са от ОС„З”- Самоков сведения и 

представянето на цялата административна преписка по издаването на решение от 

1997г. и  по заявления от 1992г., а о.с.з. е било насрочено за 12.07.2013г., отложено и в 

с.з. на 08.11.2013г. е било обявено за приключено съдебното дирене. С определение № 

143/19.02.2014г., поради подробно изложени изводи за недопустимост на иска, 

производството е било прекратено. Същото е потвърдено с определение на СОС по 

ч.гр.д. № 198/2014г., а подадената ч.к.ж. е била оставена без разглеждане от ВКС. 

Гр. дело № 465/2012г. е образувано на 25.04.2012г. по искова молба с посочено 

правно основание чл. 53, ал. 2 ЗКИР, вр. чл. 134, ал. 2 ЗУТ. След давани указания за 

отстраняване на нередовности по ИМ,  частично прекратяване по отношение на 

ответник, конституиране на други страни, назначена на 06.03.2013г. СТЕ, разпит на 

свидетели и пр., в с.з. на 17.05.2013г. съдебното дирене е било обявено за приключено. 

С определение от 10.07.2013г., висящността на производството е била възобновена, 

след направен извод за неизясненост от фактическа страна, с оглед което са изискани 

доказателства от община-Самоков, а с.з. е било насрочено за 20.09.2013г. След още 

три проведени с.з., депозирана експертиза и допълнителна такава, на 15.11.2013г. 

делото е било обявено за решаване, с постановено на 30.12.2013г. решение, влязло в 

сила без да е обжалвано. 

Гр. дело № 690/2013г. е за делба, описано в обстоятелствената част на акта при 

насрочените дела. Даденият ход по същество е бил отменен с определение от 

17.04.2014г., за събиране на доказателства дали към момента на извършване на 
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придобивните възмездни сделки страните са били в брак, в който смисъл са дадени 

указания. 

Гр. дело № 293/2013г. е било образувано на 08.05.2013г., по предявени 

установителни искове за собственост. Било е обявено за решаване в с.з. на 

24.01.2014г., но след определение за ОХС от 15.04.2014г., поради констатирани 

противоречия в доказателствата, съдът е допуснал допълнителна СТЕ. В момента на 

проверката делото е в СОС, за произнасяне по постъпилата срещу постановения 

съдебен акт въззивна жалба. 

 За периода от 2,5 години, съдия Иванова е отменила хода по 4 дела, което е 

видимо оправдано – събрани са относими за правилното решаване на спора 

доказателства. 

 

Всички останали – 15 бр. дела общо с отменен ход по същество, (7 бр. за 2013г. 

и 8 бр. за 2014г.) са били на доклад на съдия Марина Трифонова. По предмет са за 

делба – 5 бр., вещни искове - 3 бр., обл. искове – 2 бр., трудови спорове – 2 бр., развод, 

издръжка, чл. 45 ЗЗД.  

Три от делата – гр. дела № № 1218/2011г., 585/2012г. и 4/2013г. не са налични в 

съда, изпратени са по въззивни жалби в СОС. Видно от изисканите копия от 

постановените по тях определения за ОХС и компютърните разпечатки за движението 

им, отмяната е постановена след констатацията за недоизясненост на споровете от 

фактическа страна. 

По гр.д. № 1218/2011г., след като за период от почти година (от образуването му 

на 24.11.2011г., до първото по него с.з. на 30.10.2012г.), неколкокретно са били давани 

указания за отстраняване на нередовности, след отмяната на хода по същество за 

пореден път производството е било оставено без движение, поради констатирани 

несъответствия между изложените в ИМ обстоятелства и петитума й. Безспорно 

различни са исканията за признаване на правото на собственост, или иск по чл. 53 

ЗКИР, както и твърденията за право на съсъобственост в жилищната сграда, което 

съдът е следвало да изясни още с проверката за редовност на ИМ или в хода на 

делото, а не да го открие пет месеца след приключването на съдебното дирене - с 

определението за ОХС от 09.09.2013г. Съдебното дирене отново е било обявено за 

приключено на 05.11.2013г., а решението е от 07.01.2015г.  – след повече от година. 

На 19.03.2015г. делото е било изпратено в СОС. 

Не по-различно е положението и по останалите две от цитираните дела, обявени 

за решаване при неизяснена фактическа обстановка. Дело № 585/2012г., образувано по 

иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, е било обявено за решаване без да е била приложена 

административната преписка по възстановяването на правото на собственост за 

земеделските земи в съответното землище и на наследниците на конкретното лице, 

изискана е с определението от 15.10.2013г. за ОХС, от ОС”З” – Самоков и на 

26.11.2013г. производството отново е било обявено за приключено. След почти 9 

месеца е постановено решение № 614/15.09.2014г., а на 04.12.2014г. делото е 

изпратено на въззивната инстанция. По гр. дело № 4/2013г. ходът по същество е бил 
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отменен, за да се приложи ч.гр.д. по описа на РС-Самоков, а ищецът е бил задължен 

да уточни размера на исковата претенция…След изпълнение, на 28.01.2014г. 

съдебното дирене  е било обявено за приключено, а решението е постановено след 

повече от шест месеца - на 15.09.2014г. 

По петте дела, образувани по искове за делба, гр.д. № 757/2013г., гр.д. № 

1056/2012г., гр.д. № 770/2013г., гр.д. № 621/2012г. и гр.д. № 817/2009г., съдия 

Трифонова е отменила дадения ход по същество поради открити в срока за 

произнасяне допуснати процесуални нарушения (лишена от правото да изрази 

становище по иска явила се лично ответна страна – по първото от посочените дела - 

гр.д. № 757/2013г., вече приключено с решение № 117/02.06.2015г. от съдия Ваня 

Иванова), или поради неизясненост на спора от фактическа страна - при останалите 

четири делбени производства.  

По гр. дела № 1056/2012г. (вече с постановено решение на 10.03.2015г.) и № 

817/2009г., съдия Трифонова е преценила, че вещото лице е изготвило непълно 

заключение, не е изготвило скици и предложило дялове, което би трябвало да се 

установи в хода на съдебното дирене. Второто от делата, описано при насрочените 

дела, вече е на доклад на съдия К.Павлов, с насрочено с.з. за 16.09.2015г.  

Гр. дело № 621/2012г., е било обявено за решаване от съдия Трифонова на 

13.05.2014г., но поради липса на доказателства за собственост на процесните имоти, 

неизясненост на режима им - в СИО или не, съдебното дирене е било възобновено, 

изискано е и удостоверение за сключен граждански брак. Към момента на проверката 

делото е на доклад на съдия Чавеев, обявил го за решаване в с.з. на 15.06.2015г. 

Гр. дело № 770/2013г., по което е било постановено определение за ОХС, за да 

се представи решение за прекратен граждански брак на ответниците, към момента на 

проверката е обявено за решаване в с.з. на 02.04.2015г., от съдия Симеон Стойчев. 

Гр. дело № 166/2010г., е било образувано на 12.03.2010г. по предявен 

инцидентен установителен иск за обявяване нищожността на договор за покупко-

продажба на недвижим имот, сключен с нот.акт № 183/2007г., разпределено 

първоначално на доклад на съдия Мария Шойлекова. От 06.02.2012г., видно от 

протокол за избор, л. 86 по делото, след отводи на съдия Чавеев и съдия Иванова, 

същото е на доклад на съдия М.Трифонова, от която е било обявено за решаване в с.з. 

на 19.11.2013г., след депозирането на изготвената тройна съдебно-графическа 

експертиза. Чак на 15.09.2014г., съдия Трифонова е постановила определение, с което 

е отменила дадения ход по съществото на делото, с констатацията за липса на 

нотариалният акт описан в ИМ, в който е обективиран процесния договор и чиято 

нищожност се претендира. На 14.10.2014г. съдия Трифонова е дала ход на устните 

състезания и е обявила, че ще се произнесе в срок с решение. То е обявено с № 121 на 

09.06.2015г., след седем месеца. 

Гр.дело № 1044/2011г., е било образувано на 12.10.2011г. по предявен срещу 

МРРБ иск, за отмяна на АДС от 1986г., съставен за собствения на ищцата имот. На 

28.05.2013г. делото е било обявено за решаване, а месеци по-късно, на 14.10.2013г. 

съдът е констатирал липса на относимо доказателство – административната преписка 
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по съставянето на процесния АДС.  Производството е обявено за приключено на 

26.11.2013г., а решение № 74 е постановено на 20.05.2014г. – след 6 м. 

Гр. дело № 1213/2012г., е било образувано на 04.12.2012г., по иск за признаване 

на уволнение за незаконно, за възстановяване на заеманата длъжност и за заплащане 

на обезщетение. Производството е било обявено за решаване от съдия Трифонова на 

11.06.2013г., като съдът е обявил, че ще обяви решението си на 25.06.2013г. С 

определение от 24.06.2013г. ходът по същество е бил отменен, поради неизясненост – 

била е назначена служебно ССчЕ, с посочена в обстоятелствената част на 

определението задача и е изискано щатното разписание. С.з. е било насрочено за 

12.07.2013г., в което са приети заключението и доказателствата и е бил даден ход на 

устните състезания. Решение № 206 е от 29.07.2013г. Делото е маркирано с жълт 

стикер като бързо производство. Като такова е обозначено и гр. дело № 874/2013г., 

образувано по иск за издръжка по чл. 144 СК, обявено за решаване в с.з. на 

19.02.2014г., с ОХС от 26.02.2014г., тъй като съдът е уважил възражение за нередовно 

призоваване на ответника. След провеждането му, съдът е приключил съдебното 

дирене в с.з. на 08.04.2014г. и на 08.05.2014г. е постановил решението си. 

Гр. дело № 657/2013г. – образувано по иск за развод, е било обявено за 

решаване на 23.09.2014г., а с определение от 13.10.2014г., висящността на съдебното 

дирене е възобновена, за да се включи в представеното споразумение на страните по 

чл. 51 СК, клауза за ползване на семейното жилище. Решение № 161 е постановено на 

02.12.2014г. 

Гр. дело № 1109/2012г. е образувано на 29.10.2012г., по иск за непозволено 

увреждане, с докладчик от същата дата съдия Трифонова, обявила го за решаване в с.з. 

на 28.05.2013г. С определение от 10.06.2013г., след констатацията за неизясненост на 

спора от фактическа страна, тъй като не е било представено личното кадрово досие на 

ищцата и справка от Бюрото по труда – Самоков за регистрацията й като безработна, е 

постановено определение за ОХС.След редовно проведено заседание на 27.06.2013г., е 

било постановено и решение № 197 от 11.07.2013г., с което искът е бил уважен. 

Гр. дело № 358/2013г. е образувано на 29.05.2013г., по иск с правно основание 

чл. 49 и чл. 50 ЗЗД, разпределено от съдия Стойчев, между съдиите Павлов, 

Трифонова, Стойчев, Иванова и Чавеев, с докладчик от същата дата съдия Трифонова, 

обявила го за решаване в с.з. на 15.12.2014г. С определение от 05.02.2015г., след 

констатацията за нередовна процедура по призоваването на ответницата, по повод 

пренасрочване на с.з., е било постановено определение за ОХС и насрочване на с.з. за 

31.03.2015г. На 05.03.2015г., съгласно заповед на Председателя на РС-Самоков, с № 

34 от 04.03.2015г., делото е преразпределено на доклад на съдия Стойчев. С оглед 

графика на новия докладчик, с разпореждане от 05.03.2015г., с.з. е определено за 

02.04.2015г., в което и е обявено за решаване. Към момента на проверката не е 

изготвен съдебният акт. 

  

С оглед констатираното ще бъдат направени съответните изводи и препоръки. 
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ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. Заповедни производства – 

 

Заповедните производства за периодите 2013г., 2014г., по съдии, са както следва:  

 

Съдия Чавеев  - 52 бр. за 2013г.; 30 бр. за 2014г.;   

Съдия Стойчев – 127 бр. за 2013г.; 146 бр. за 2014г.;   

Съдия Павлов – 83 бр. за 2013г.; 100 бр. за 2014г.; 

Съдия Трифонова – 129 бр. за 2013г.; 158 бр. за 2014г.; 

Съдия Иванова – 122 бр. за 2013г.; 154 бр. за 2014г.; 

Съдия Недева  - 40 бр. за 2013г.; 25 бр. за 2014г.  

Частни граждански дела. 

 

Проверени са частни граждански дела  № №  719/2014г., 725/2014г. и 729/2014г. 

– на доклад на съдия Симеон Стойчев, №№ 712/2014г., 722/2014г. и 735/2014г. – на 

доклад на съдия Ваня Иванова, №№ 692/2014г., 683/2014г. и 734/2014г. – на доклад на 

съдия  Марина Трифонова, № № 907/2014г., 923/2014г. и 928/2014г. – на доклад на 

съдия Янко Чавеев, № № 704/2014г., 721/2014г. и 724/2014г. – на доклад на съдия 

Кирил Павлов. 

Делата се образуват като частни граждански дела в деня на постъпване на 

заявленията, или на следващия ден. По всички дела са приложени протоколи за избор 

на докладчик, от които е видно, че същите са разпределени от Председателя на съда, с 

посочени съдии, между които е направен избора.  

По някои от частните граждански дела, образувани по заявления за изпълнение на 

парично задължение по чл. 410 ГПК, съдиите-докладчици са се произнасяли със 

заповед за изпълнение на парично задължение в тридневен срок. По други проверени 

дела, срокът не е спазван - ч.гр. дела: № 704/2014г. – изготвена след 7 дни, № 

722/2014г. – след 6 дни, №  729/2014г. – след 4 дни, № 692/2014г. – след 2 месеца, 

№ 923/2014г. – след 5 дни.  

На всеки от длъжниците е изпратено съобщение с препис от издадената заповед, 

със съответните указания. С отделно разпореждане по чл.416 от ГПК е указано 

издаване на изпълнителен лист. Върху заповедите по чл. 410 ГПК е отбелязано с 

печат, от който е видно и лицето, на което по представено пълномощно същият е 

връчен.  

 

По ч.гр.д. № № 692/2014г., 704/2014г., 721/2014г., 722/2014г., 724/2014г., 

725/2014г., 735/2014г., 907/2014г., 928/2014г. 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, с 
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дата и подпис, с име на получател и представено пълномощно. По ч.гр.д. № 

729/2014г., издаденият на 06.01.2015г. изпълнителен лист все още не е получен.  

По ч.гр.д. № 712/2014г. е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК в 

предвидения срок, на длъжника е изпратено разпореждането със съответните 

указания. Постъпила е молба от заявителя, с която е оттеглено заявлението. Въз 

основа на това, съдът с разпореждане е обезсилил заповедта за изпълнение,  като 

невлязъл в сила съдебен акт и е прекратил производството. 

По ч.гр.д.  № 923/2014г. в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК е постъпило възражение от 

длъжника и със съответното разпореждане, съдията–докладчик е указал на заявителя 

възможността да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок. По 

делото са представени доказателства за предявяване на иска. Преписи от исковата 

молба са били връчени на длъжника, който не е подал отговор в срок. Постановено е 

решение, с което задължението е признато за установено и с разпореждане е издаден 

изпълнителен лист на 29.06.2015г. Съобщението е получено от заявителя на 

30.06.2015г. 

Ч.гр.д. № 719/2014г. е образувано по заявления за незабавно изпълнение въз 

основа на документ – чл. 417,  т. 2 ГПК. Съдията-докладчик е разгледал заявлението в 

разпоредително заседание, като  се е произнесъл след 5 дни с разпореждане, с което 

заявлението е отхвърлено 

Ч.гр.д. № 693/2014г. и 734/2014г. са образувани по заявления за изпълнение въз 

основа на документ – чл. 417, т. 2 ГПК. Съдиите-докладчици са разгледали 

заявлението в разпоредително заседание и са се произнесли с разпореждане в срока по 

411, ал. 2 ГПК, с изключение на гр. дело № 734/2014г. – разпореждането е 

постановено след 20 дни. По всяко дело е  издадена заповед за изпълнение на парично 

задължение въз основа на документ и е издаден изпълнителен лист, който респективно 

е бил получен от лице с представено по делото пълномощно. 

 

б. Обезпечения по чл. 390 ГПК – 

Съдия Чавеев - 1 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.;  

Съдия Стойчев - 0 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 

Съдия Павлов - 2 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;  

Съдия Трифонова – 2бр. за 2013г; 1 бр. за 2014г;  

Съдия Иванова – 0 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 

Съдия Недева – 1бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.  

 

Проверени бяха частни граждански дела № №  680/2013г., 102/2013г., 210/2014г. 

– на доклад на съдия Трифонова, № № 833/2013г., 797/2013г. – на доклад на съдия 

Недева, № № 559/2013г., 596/2013г.  – на доклад на съдия Павлов, № 754/2014г., на 

доклад на съдия Стойчев, № 149/2014г., на доклад на съдия Иванова. 

Делата се образуват като частни граждански дела в деня на постъпване на 

молбите или на следващия ден - по ч.гр.дело № 754/2014г. По всички дела е приложен 

протокол за случаен избор, подписан от Председателя на съда или от разпределящ 



 

 41 

съдия, с изключение на ч.гр.дело № 833/2013г., протоколът за избор на което не е 

подписан от разпределящия. 

При проверката бе констатирано, че всички проверени съдебни актове са 

постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването на молбата, с 

изключение на ч.гр.дело № 559/2013г. и ч.гр.дело № 667/2014г., на доклад на съдия 

Павлов, по които определенията са постановени след няколко дни. 

Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на молбите по 

чл. 390 от ГПК. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, като 

по част от делата не е посочен моментът, от койтно тече този срок - примерно по 

ч.гр.дело № 102/2013., ч.гр.дело № 210/2014г.  

По ч.гр.№ 596/2013г., ч.гр.дело № 680/2013г. и ч.гр.дело № 559/2013г. съдът е 

счел молбите за обезпечение на бъдещ иск за неоснователни и не ти е уважил. 

Определенията не са обжалвани по две от делата, а по ч.гр.дело № 680/2013г. 

въззивният съд е потвърдил решението на РС-Самоков. 

 

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 № 102/2013г., ч.гр.дело № 98/2014г., ч.гр.дело № 

306/2013г.).  

По подадени молби, на основание чл. 402, ал.2 ГПК, са отменени определенията 

по ч.гр.дело № 797/2013г. и по ч.гр.дело № 833/2013г.   

По ч. гр. дело № 149/2014г. и ч.гр.дело № 210/2014г. се съдържат доказателства 

за предявен иск в посочения срок. По ч.гр.дело №149/2014г. информацията в 

деловодната разпечатка е непълна – не е посочено на коя дата са представени 

даказателствата за предявен иск. Пропуски в информацията, нанесена в деловодсните 

разпечатки бяха установени и по други от проверените дела. 

По всички дела, определенията по които са обжалвани с частна жалба, въззивният 

съд е потвърдил акта на РС-Самоков. 

По ч.гр.дело № 149/2014г. с определение, постановено в деня на подаване на 

молбата по чл. 390 ГПК в съда, е уважил искането за обезпечение на бъдещ иск и е 

определил едномесечен срок за предяваването му, считано от „съобщението за 

определението”, докато по ч.гр.дело № 797/2013г., съдът е допуснал исканото 

обезпечение и е определил двуседмичен срок за предявяване на бъдещ иск, „считано 

от получаване на обезпечителната заповед”.  

В тази връзка, 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. 
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                 ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

В РС-Самоков няма отсрочени цели съдебни заседания за трите периода на 

проверката. 

 

Препоръчително е и в бъдеще, тази добра 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, включително 

и в съдилищата в гр. София.  

                                                          

                                                   ОТВОДИ 

 

За 2013г. и периода на 2015г. съдиите в РС-Самоков не са се отвеждали от 

разглеждане на разпределените им дела. 

За 2014г. информацията е следната: 

 

съдия-докладчик № на дело 
Правно 

основание 
дата на образуване 

дата на акта за 

отвеждане 

Следващ съдия-

докладчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдия Чавеев – няма отводи  за 2013г; няма отводи за 2014г; няма отводи за 

2015г. 

Съдия Стойчев - няма отводи  за 2013г; един отвод за 2014г.; няма отводи  за 

2015г. 

 Съдия Павлов - няма отводи  за 2013г; един отвод за 2014г.; няма отводи  за 

2015г.   

Съдия Трифонова - няма отводи  за 2013г;  един отвод за 2014г.;  няма отводи  за 

2015г. 

Съдия Иванова - няма отводи  за 2013г; един отвод за 2014г.; няма отводи  за 

2015г. 

Отводите, макар и малко на брой, се позовават на т.6 от чл. 22, ал.1 ГПК е 

приложима само в хипотезата на поискано от страната отстраняване на съда. В този 

Кирил Павлов 

 

Симеон 

Стойчев 

 

Ваня Иванова 

 

Марина 

Трифонова 

508/13г 

624/12г 

 

624/12г 

 

 

624/12г 

 

 

Чл.22, 

ал.1, т.6 

 

Чл.22, 

ал.1, т.6 

 

Чл.22, 

ал.1, т.6 

02.08.2013г 

 

07.06.2012г. 

    

07.06.2012г. 

 

07.06.2012г. 

 

26.02.2014г. 

 

20.03.2014г. 

 

09.05.2014г. 

 

02.12.2014г. 

Ваня Иванова 

 

Ваня Иванова 

 

Марина 

Трифонова 

Янко Чавеев 
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смисъл е и писмо изх. № 236/11.06.2015г. на Председателя на ВКС, изпратено до 

всички съдилища и до ИВСС. 

С оглед констатирананата липса на отводи от страна на съдиите в РС-Самокове е 

препоръчително и в бъдеще разпоредбата по чл. 22 ГПК да се прилага само по 

необходимост и при стриктно спазване на закона, поради опасността от нарушаване на 

случайния избор и дори отказ от правосъдие, каквито практики бяха установени при 

извършените от ИВСС проверки.  

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА  

 

Общ брой постановени решения  

 

Постановените съдебни решения за 2013г. са общо 302 броя,  

за 2014 г. -  164 броя и  за периода на 2015г. - 151 броя,  по съдии както следва: 

 

Съдия Янко Чавеев - 50 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 19 бр. за периода на 2015г.  

Съдия Симеон Стойчев -   81 бр. за 2013г.; 26 бр. за 2014г.; 29 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Кирил Павлов - 24 бр. за 2013г.; 37 бр. за 2014г.; 37 бр. за периода на 

2015г. 

Съдия Марина Трифонова – 73 бр. за 2013г.;  47 бр. за 2014г.; 33 бр. за периода на 

2015г.; 

Съдия Ваня Иванова – 70 бр. за 2013г.; 40 бр. за 2014г.; 33 бр. за периода на 

2015г.; 

Съдия Гергана Недева - 4 бр. за 2013г.; 14 бр. за 2014г. 

 

Постановените съдебни решения след едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 от 

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 

едномесечн

ия срок по 

чл. 235, ал. 

5 ГПК 

 

Съдия Кирил 

Павлов  - 13 

броя  

     

 220/2013г. Развод  05.06.2013г. 31.07.2013г. 26 д. 
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 162/2013г. Чл. 19  ЗГР 15.05.2013г. 12.08.2013г. 1м. 27 д. 

 216/2013г. Облигационни 

искове 

12.06.2013г. 23.08.2013г. 1м. 11 д. 

 418/2013г. Развод  12.08.2013г. 24.09.2013г. 12 д. 

 399/2013г. Развод  07.08.2013г. 30.09.2013г. 23 д. 

 419/2013г. Облигационни 

искове 

02.10.2013г. 07.11.2013г. 5 д. 

 459/2013г. Развод 25.09.2013г. 11.11.2013г. 16 д. 

 336/2013г. Облигационни 

искове 

11.09.2013г. 15.11.2013г. 1 м.4д. 

 7/2013г. Облигационни 

искове 

30.09.2013г. 18.11.2013г. 18 д. 

 425/2013г. Облигационни 

искове 

21.10.2013г. 05.12.2013г. 14 д. 

 346/2013г. Развод 02.10.2013г. 20.12.2013г. 1м. 18 д. 

 733/2013г. Развод 13.11.2013г. 20.12.2013г. 7 д. 

 354/2013г. Облигационни 

искове 

30.09.2013г. 21.12.2013г. 1м. 21 д. 

Съдия Янко 

Чавеев – 40 

броя 

     

 1466/2011 делби  05.11.2012 16.1.2013 11д. 

 826/2012г Други дела 14.12.2012г. 08.02.2013г. 24 д. 

 954/2011г Вещен иск 12.11.2012г. 11.02.2013г. 29 д. 

 1510/2011г Облигационни 

искове 

19.11.2012г. 18.02.2013г. 29д. 
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 198/2012г Облигационни 

искове 

19.11.2012г. 18.02.2013г. 29 д. 

 799/2012г Вещен иск 17.12.2012г. 28.02.013г. 11 д. 

 364/2012г Делби 26.11.2012г.  28.02.2013г. 2 м. 2д. 

 789/2012г Други 09.11.2012г. 06.03.2013г. 2 м.25 д. 

 1191/2012г Развод 11.02.2013г. 22.03.2013г. 11 д. 

 704/2012г  Вещен иск 11.02.2013г.  22.03.2013г. 11 д. 

 973/2012г  Делби 28.01.2013г. 22.03.2013г. 24 д. 

 56/2013 г Развод 25.02.2013г. 03.04.2013г. 8 д. 

 1469/2011г Вещен иск 28.01.2013г. 19.04.2013г.  1м. 21 д. 

 431/2012г. Облигационни 

искове 

04.02.2013г. 22.04.2013г. 1м 18 д. 

 725/2012г. Облигационни 

искове 

04.02.2013г. 29.04.2013г. 1м. 25 д. 

 316/2012г Облигационни 

искове 

04.02.2013г. 30.04.2013г. 1м. 26 д. 

 337/2012г Други 22.02.2013г. 08.05.2013г. 1м. 16 д. 

 796/2012г Облигационни 

искове 

18.03.2013г. 31.05.2013г. 1м. 13 д. 

 1026/2012г Облигационни 

искове 

18.03.2013г. 31.05.2013г. 1м. 13 д. 

 565/2012г Облигационни 

искове 

15.04.2013г. 11.06.2013г. 26 д. 

 174/2013г Адм.дела 22.04.2013г. 11.06.2013г. 19 д. 
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 1122/2012г. Облигационни 

искове 

15.04.2013г. 11.06.2013г. 26 д. 

 1033/2012г. Облигационни 

искове 

22.04.2013г. 21.06.2013г. 1 м.  

 1209/2012г. Облигационни 

искове 

29.04.2013г. 26.06.2013г. 27 д.  

 1211/2012г. Трудово 20.05.2013г. 05.07.2013г. 15 д. 

 706/2012г. Др. дела 20.05.2013г. 31.07.2013г. 1м. 11д. 

 962/2012г. Адм. дело  22.05.2013г. 31.07.2013г. 1м. 9 д. 

 1140/2012г. Вещен иск 13.05.2013г. 31.07.2013г. 1м. 18 д. 

 65/2013г.  Облигационни 

искове 

03.06.2013г. 09.08.2013г. 1м.6д. 

 97/2011г. Делба  13.05.2013г. 09.08.2013г. 1м. 26 д. 

 1003/2011г. Облигационни 

искове 

25.03.2013г. 16.08.2013г. 3 м. 21 д. 

 6/2013г. Делба 10.06.2013г. 21.08.2013г. 1м.11д.  

 51/2013г. Облигационни 

искове 

17.06.2013г. 23.08.2013г. 1м. 6 д. 

 963/2012г. Облигационни 

искове 

03.06.2013г. 23.08.2013г. 1м. 20 д. 

 482/2012г. Облигационни 

искове 

10.06.2013г. 23.08.2013г. 1м. 13 д. 

 121/2013г.  Облигационни 

искове 

24.06.2013г. 04.09.2013г. 1м. 10 д. 

 121/2013г. Облигационни 

искове 

24.06.2013г. 16.09.2013г. 1м. 22 д. 

 1234/2012г. Делба  17.06.2013г. 16.09.2013г. 2 м. 
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 238/2013г. Изм.на издръжка 12.08.2013г. 30.09.2013г. 18 д. 

 797/2012г. Облигационни 

искове 

17.06.2013г. 10.10.2013г. 2 м.23 д. 

Съдия 

Симеон 

Стойчев – 59 

бр.  

     

 71/2012 220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  

14.6.2012 08.1.2013 5 м.25 д. 

 142/2012 200 

Облигационни 

искове  

14.6.2012 08.1.2013 5м.25д. 

 831/2012 Изменение на 

издръжка 

22.11.2012 08.1.2013 16 д.  

 1012/2012 развод  13.11.2012 18.1.2013  5 д. 

 1141/2012 Разводи 06.12.2012г. 04.02.2013г. 28 д. 

 1412/2011 Разводи 01.11.2012г. 04.02.2013г. 2м.3д 

 480/2009 Делба 06.10.2011г. 22.03.2013г. 1г.4 м.,16 д. 

 38/2012 Облигационни 

искове 

17.05.2012г. 22.03.2013г. 9м. 5д. 

 45/2013 Чл. 26 от ЗЗД 14.02.2013г. 22.03.2013г. 8 д. 

 107/2012  Облигационни 

искове 

26.04.2012г. 22.03.2013г. 9м.26 д. 

 192/2012  Облигационни 

искове 

04.10.2012г. 22.03.2013г. 4м.18 д. 

 204/2012 Облигационни 

искове 

10.05.2012г. 22.03.2013г. 9м. 12д. 

 315/2012 Облигационни 

искове 

11.10.2012г. 22.03.2013г. 4 м. 11 д. 

 329/2012 Облигационни 

искове 

14.06.2012г. 22.03.2013г. 8 м.  8 д. 
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 487/2012 Облигационни 

искове 

14.06.2012г. 22.03.2013г. 8 м. 8 д. 

 578/2012 Облигационни 

искове 

27.09.2012г. 22.03.2013г. 4 м. 25 д. 

 610/2011 Облигационни 

искове 

01.03.2012г. 22.03.2013г. 11 м. 21 д. 

 712/2012 Изм. Издръжка 13.12.2012г. 22.03.2013г. 2 м. 9 д. 

 725/2011  Други 19.04.2012г.  22.03.2013г. 10 м. 3 д. 

 721/2010 Облигационни 

искове 

15.11.2012г.  22.03.2013г. 3 м.7 д. 

 769/2012 Делби 01.11.2012г. 22.03.2013г. 3 м. 21д. 

 801/2012 Облигационни 

искове 

21.11.2012г. 22.03.2013г. 3 м. 1 д. 

 814/2012 Искове по СК 18.10.2012г. 22.03.2013г. 4 м.4 д. 

 1000/2011 Облигационни 

искове 

10.05.2012г. 22.03.2013г. 9 м. 12д. 

 872/2010 Вещен иск 03.11.2012г. 22.03.2013г. 3 м. 19 д. 

 1035/2011 Облигационни 

искове 

22.03.2012г. 22.03.2013г. 11 м. 

 1138/2011 Облигационни 

искове 

19.04.2012г. 22.03.2013г. 10 м.3 д. 

 1332/2011 Облигационни 

искове 

31.05.2012г. 22.03.2013г. 9 м. 22 д. 

 1419/2011 Облигационни 

искове 

19.07.2012г. 22.03.2013г. 7 м. 3 д. 

 915/2010 Облигационни 

искове 

12.05.2011г. 21.03.2013г. 1г. 9 м. 10 

д. 

 935/2011 Трудово 15.12.2011г. 21.03.2013г. 1г.2м. 7 д. 
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 265/2011 Делби 22.03.2012г. 22.03.2013г. 11 м. 

 772/2010 Вещен иск 14.02.2012г. 22.03.2013г. 1г. 8д. 

 372/2012 Развод 01.11.2012г. 22.03.2013г. 3 м. 21д. 

 793/2012 Облигационни 

искове 

14.02.2013г. 22.03.2013г. 8д.  

 1486/2011 Облигационни 

искове 

26.04.2012г. 22.03.2013г. 9 м. .26 д. 

 567/2011 Облигационни 

искове 

10.05.2012г. 22.03.2013г. 9 м. 12 д. 

 126/2011 Облигационни 

искове 

19.4.2012 22.03.2013г. 10м. 3д.  

 1222/2011 Облигационни 

искове 

04.04.2012г. 03.04.2013г. 10 м. 29 д. 

 956/2011 Облигационни 

искове 

14.02.2013г. 03.04.2013г. 19 д. 

 758/2009 Делби 12.07.2011г. 22.04.2013г. 1 г. 8 м. 10 

д. 

 839/2009 Вещен иск 26.01.2012г. 22.04.2013г. 1 г.1м. 26 д. 

 613/2010 Облигационни 

искове 

26.01.2012г. 22.04.2013г. 1 г. 1 м. 26 

д. 

 449/2010 Вещен иск 17.11.2012г. 23.04.2013г. 4 м.6 д. 

 706/2009 Вещен иск 28.04.2011г. 23.04.2013г. 1 

г..10м..25д. 

 1106/2012  Други 14.03.2013г. 13.05.2013г. 1 м. 

 1/2013 Развод 22.04.2013г. 27.05.2013г. 5 д.  

 932/2012 Развод 11.04.2013г. 04.06.2013г. 23 д. 
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 463/2012 Делба  28.03.2013г. 18.06.2013г. 1м  20 д. 

 5/2013 Други дела 18.04.2013г. 18.06.2013г. 1 м. 

 841/2011 Делба  18.04.2013г. 18.06.2013г. 1 м.  

 161/2013 Развод  13.06.2013г. 04.09.2013г. 1м. 21 д. 

 1185/2012 Делба  30.05.2013г. 05.09.2013г. 2м. 5 д. 

 18/2013 Облигационни 

искове 

13.06.2013г. 05.09.2013г. 1м. 22 д. 

 141/2013 Делба  13.06.2013г. 10.09.2013г. 1м. 27 д. 

 128/2013 Трудово  18.07.2013г. 11.09.2013г. 23 д. 

 632/2012 Вещен иск 23.05.2013г. 11.09.2013г. 2 м.18 д. 

 850/2012 Др. дела 14.03.2013г. 24.10.2013г. 6 м.10 д. 

 1256/2012 Делба  26.09.2013г. 04.11.2013г. 8 д. 

Съдия 

Марина 

Трифонова – 

46 броя 

     

 492/2002 делби 08.06.2012г. 29.01.2013г 7м.21 д. 

 713/2011 Вещен иск  30.10.2012г. 29.01.2013г.  29д. 

 1181/2010 Делби 05.06.2012г. 18.02.2013г. 7 м. 13д. 

 831/2011 Облигационни 

искове 

22.05.2012г. 18.02.2013г. 7 м., 26 д. 

 353/2011 Вещен иск 09.10.2012г. 25.02.2013г. 3м.16 д. 
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 498/2011 Облигационни 

искове 

08.05.2012г. 04.03.2013г. 8 м.24 д. 

 882/2010 Облигационни 

искове 

24.01.2013г. 08.03.2013г. 14 д. 

 444/2012 Облигационни 

искове 

10.02.2012г. 14.03.2013г.  1год. 4 д. 

 497/2011 Други  10.04.2012г 19.03.2013г. 10 м. 9д. 

 876/2010 Вещен иск 03.07.2012г. 22.03.2013г. 7м.19 д. 

 665/2011 Вещен иск  02.10.2012г. 22.03.2013г. 4м.20 д. 

 778/2011 Трудово 08.06.2012г. 22.03.2013г. 8м.14 д. 

 116/2011 Облигационни 

искове 

02.07.2012г. 22.03.2013г. 7 м. 20 д. 

 961/2010 Други 23.10.2012г. 22.03.2013г. 3м.29 д 

 287/2011 Други 15.05.2012г.  22.03.2013г. 9 м. 7 д. 

 458/2011 Вещен иск 08.06.2012г. 22.03.2013г. 8 м.14 д. 

 170/2008 Делби 15.05.2012г. 03.04.2013г. 9 м .18 д. 

 1052/2011 Облигационни 

искове 

21.09.2012г. 16.04.2013г. 5 м. 25 д. 

 414/2010 Облигационни 

искове 

30.10.2012г. 16.04.2013г. 4 м. 16 д. 

 1075/2011 Облигационни 

искове 

13.11.2012г. 16.04.2013г.  4 м. 3д. 

 439/2011 Делби 18.09.2012г. 16.04.2013г. 5 м.28 д. 

 833/2011 Облигационни 

искове 

18.09.2012г. 23.04.2013г. 6 м. 5 д. 
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 191/2012 Облигационни 

искове 

29.01.2013г. 23.04.2013г. 1 м.24 д. 

 752/2009 Облигационни 

искове 

20.11..2012г. 23.04.2013г. 3 м. 3д. 

 185/2012 ЗЗДН 27.11.2012г. 23.04.2013г. 3 м. 26 д. 

 1194/2012 Облигационни 

искове 

19.03.2013г. 03.06.2013г. 1м. 14 д. 

 1320/2011 ЗЗДН 16.04.2013г. 03.06.2013г. 17 д.  

 1043/2011 Трудово 12.03.2013г. 07.06.2013г. 1м. 25 д. 

 1056/2012 Делби  12.03.2013г. 12.06.2013г. 2 м. 

 1139/2012 Развод 19.03.2013г. 19.06.2013г. 2 м. 

 795/2012 Облигационни 

искове 

02.04.2013г. 26.06.2013г. 1м. 24 д. 

 1502/2011 Вещен иск 30.04.2013г. 28.06.2013г. 28 д. 

 468/2012 Делби  30.04.2013г. 28.06.2013г. 28 д.  

 485/2012 Облигационни 

искове 

04.06.2013г.. 24.07.2013г. 20 д. 

 210/2013 Др. дела  11.07.2013г. 09.09.2013г. 28 д.  

 922/2012 Развод  18.06.2013г. 09.08.2013г. 21 д.  

 609/2007 Делба  11.06.2013г. 09.08.2013г. 28 д. 

 36/2008 Делба  02.04.2013г. 09.08.2013г. 3 м. 7 д. 

 761/2010 Делба 17.09.2013г. 04.11.2013г. 17 д.  
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 92/2013 Делба  26.09.2013г. 04.11.2013г. 8 д. 

 521/2013 Облигационни 

искове 

05.11.2013г. 30.12.2013г. 25 д. 

 540/2013 Чл. 19 ог ЗГР 05.11.2013г. 30.12.2013г. 25 д. 

 631/2012 Облигационни 

искове 

21.05.2013г. 30.12.2013г. 6 м. 9 д. 

 32/2013 Адм.дело 14.05.2013г. 30.12.2013г. 6 м. 16 д. 

 806/2012 Облигационни 

искове 

25.06.2013г. 30.12.2013г. 5 м. 5 д. 

 458/2012 Облигационни 

искове 

09.04.2013г. 30.12.2013г. 7 м. 21 д. 

Съдия Ваня 

Иванова – 44 

бр. 

     

 45/2012  220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  

31.10.2012 18.1.2013 1 м.,18 д. 

 471/2012 Облигационни 

искове 

12.12.2012 25.1.2013 13д. 

 1047/2011 Вещен иск 07.11.2012г. 08.02.2013г. 2м.1д. 

 488/2012 Вещен иск по 

ЗСПЗЗ 

14.11.2012г. 08.02.2013г. 24 д. 

 820/2012 Вещен иск  05.12.2012г. 26.02.2013г. 21 д. 

 754/2012 Адм. дела 28.11.2012г.  26.02.2013г. 29 д. 

 1360/2011 Облигационни 

искове 

05.12.2012г. 28.02.2013г 23 д. 

 722/2012 облигационни 

искове 

30.01.2013г. 12.03.2013г. 12 д. 

 777/2013 Делби 06.02.2013г. 12.03.2013г. 6 д. 
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 1416/2011 Вещен иск 28.11.2012г. 15.03.2013г. 2 м. 17 д. 

 767/2012 Облигационни 

искове 

30.01.2013г. 15.03.2013г. 15 д. 

 651/2012 Родителски права 13.02.2013г. 19.03.2013г. 6 д.  

 1414/2011 Делби 06.02.2013г. 03.04.2013г. 27 д. 

 50/2013 Адм.дела 20.02.2013г. 04.04.2013г. 14 д. 

 848/2012 Облигационни 

искове 

12.12.2012г. 04.04.2013г. 2 м .22 д. 

 1203/2011 Облигационни 

искове 

30.01.2013г. 04.04.2013г. 1м. 5 д. 

 1254/2012 Облигационни 

искове 

30.01.2013г. 04.04.2013г. 1м. 5 д. 

 927/2012 Облигационни 

искове 

06.03.2013г. 23.04.2013г. 17 д.  

 971/2012 Развод 15.03.2013г. 30.04.13г. 15 д. 

 453/2012 Облигационни 

искове 

06.03.2013г. 13.05.2013г. 1м. 7 д. 

 987/2012 Изм. Издръжка 20.02.2013г. 21.05.2013г. 2 м. 1 д. 

 1221/2012 Адм.дела 29.03.2013г. 31.05.2013г. 1м. 2 д. 

 1220/2012 Адм. дела 29.03.2013г. 31.05.2013г. 1м. 2 д. 

 20/2013 Облигационни 

искове 

26.04.2013г. 31.05.2013г. 5 д.  

 1204/2012 Облигационни 

искове 

05.04.2013г. 11.06.2013г. 1м. 6 д. 

 577/2012 Други дела 05.04.2013г. 21.06.2013г. 1м. 16 д. 
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 1262/2012 Вещен иск 26.04.2013г. 24.06.2013г. 28 д. 

 143/2013 Облигационни 

искове 

17.05.2013г. 24.06.2013г. 7 д. 

 483/2012 Облигационни 

искове 

17.05.2013г. 28.06.2013г. 11 д. 

 777/2012 Делба  14.06.2013г. 17.07.2013г. 3 д.  

 1189/2012 Делба  14.06.2013г. 09.08.2013г. 25 д.  

 144/2013 Иск по СК 14.06.2013г. 09.08.2013г. 25 д. 

 696/2012 Вещен иск 31.05.2013г. 09.08.2013г. 1м. 9 д. 

 686/2012 Вещен иск 31.05.2013г- 23.08.2013г. 1м. 23 д. 

 652/2012 Облигационни 

искове 

14.06.2013г. 23.08.2013г. 1м. 9 д. 

 823/2012 Вещен иск 14.06.2013г. 16.09.2013г. 2 м. 2 д. 

 832/2010 Вещен иск 28.06.2013г. 16.09.2013г. 1м. 18 д. 

 112/2013 Облигационни 

искове 

20.09.2013г. 28.10.2013г. 8 д. 

 239/2013     Облигационни 

искове 

27.09.2013г. 28.10.2013г. 1 д.  

 755/2012 Вещен иск 20.09.2013г. 03.12.2013г. 1м. 13 д. 

 533/2013 Развод 06.11.2013г. 10.12.2013г. 4 д. 

 458/2013 Други дела 15.11.2013г. 30.12.2013г. 15 д. 

 465/2012 Вещен иск 15.11.2013г. 30.12.2013г. 15 д. 
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 373/2012 Вещен иск 25.10.2013. 30.12.2013г. 1м. 5 д. 

Съдия 

Гергана 

Недева – 2 бр.  

     

 443/2013 Облигационни 

искове 

25.11.2013г. 30.12.2013г. 5 д.  

 716/2012 Делби 25.11.2012г. 18.02.2013г. 1м. 25 д. 

 

 
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 

 

Съдия 

Кирил 

Павлов  - 29 

броя  

     

 

13/2014  

200 

Облигационни 

искове  16.5.2014 30.7.2014 1м.14д. 

 

15/2014  

100 Искове по СК  

24.9.2014 11.11.2014 17д. 

 

47/2014  

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  04.6.2014 11.8.2014 1м.7д. 

 

98/2014  

520 Искове по КТ 

- за отмяна на 

уволнение  28.5.2014 30.6.2014 2д.  

 

220/2014  

100 Искове по СК  

17.9.2014 31.10.2014 14д. 

 

245/2014  

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  14.5.2014 30.6.2014 16д. 

 

363/2014  

120 Искове по СК 

- развод по 

взаимно съгласие  25.6.2014 18.8.2014 23д. 

 

375/2014  

803 По чл. 26-ти 

от Закона за 

закрила на детето  25.6.2014 11.8.2014 16д. 
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492/2014  

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  24.9.2014 24.11.2014 1м. 

 

517 /2014 

120 Искове по СК 

- развод по 

взаимно съгласие  03.9.2014 30.12.2014 2м.27д. 

 

711/2013 

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  18.12.2013 11.2.2014 23д. 

 

452/2013 

200 

Облигационни 

искове  04.6.2014 05.9.2014 2м.1д. 

 

277/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  16.10.2013 07.2.2014 2м.21д. 

 

411/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  04.12.2013 18.1.2014 14д. 

 

558/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  22.1.2014 23.5.2014 3м. 

 

641/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  18.11.2013 27.2.2014 2м.9д. 

 

778/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  26.2.2014 30.6.2014 3м.4д. 

 

935/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  23.4.2014 22.7.2014 2м. 

 

467/2012 

300 Вещни искове 

23.9.2013 07.2.2014 3м.14д. 

 

180/2013 

300 Вещни искове 

27.11.2013 13.1.2014 16д. 

 

508/2013 

300 Вещни искове 

16.6.2014 07.10.2014 2м.21д. 
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645/2013 

300 Вещни искове 

23.4.2014 30.6.2014 1м.7д. 

 

1488 /2011 

310 Вещни искове 

по ЗСПЗЗ 
23.10.2013 14.1.2014 1м.21д. 

 

339/2013 

500 Искове по КТ 

22.1.2014 31.3.2014 1м.9д. 

 

773/2013 

800 Други дела  

19.2.2014 07.4.2014 18д. 

 

762/2013 

900 Дела от 

административен 

характер  26.2.2014 27.6.2014 3м. 

 

98/2013 

400 Делби 

23.9.2013 14.1.2014 2м.22д. 

 

918/2013 

400 Делби 

19.3.2014 30.6.2014 2м.11д. 

 

449/2013 

400 Делби 

30.4.2014 18.8.2014 2м.18д. 

Съдия 

Симеон 

Стойчев – 

15 бр.  

     

 

26/2014  

800 Други дела  

13.2.2014 29.4.2014 1м., 16 д. 

 

218/2014  

120 Искове по СК 

- развод по 

взаимно съгласие  24.4.2014 01.10.2014 4м.7д. 

 

440/2014  

120 Искове по СК 

- развод по 

взаимно съгласие  24.7.2014 01.10.2014 1м.7д. 

 

542/2014  

803 По чл. 26-ти 

от Закона за 

закрила на детето  24.7.2014 01.10.2014 1м.7д. 

 

666/2014  

120 Искове по СК 

- развод по 

взаимно съгласие  16.10.2014 26.11.2014 10д. 

 

807/2013 

120 Искове по СК 

- развод по 

взаимно съгласие  12.12.2013 22.1.2014 10д. 

 

544/2013 

140 Искове по СК 

- изменение на 

издръжка  31.10.2013 01.10.2014 10м.1д. 

 

921/2013 

200 

Облигационни 

искове  06.3.2014 29.4.2014 23д. 
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77/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  31.10.2013 29.9.2014 9м.29д. 

 

537/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  28.11.2013 29.4.2014 4м. 

 

599/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  28.11.2013 29.4.2014 4 м. 

 

573/2011 

300 Вещни искове 

25.9.2013 04.2.2014 3м.10д. 

 

4/2011 

400 Делби 

30.1.2014 17.7.2014 4м.17д. 

 

1185/2012 

400 Делби 

15.5.2014 26.9.2014 3м.11д. 

 

175/2012 

800 Други дела  

26.9.2013 13.2.2014 3м.17д. 

Съдия 

Марина 

Трифонова 

– 30 броя 

     

 

1/2014  

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  14.10.2014 02.12.2014 18д. 

 

158/2014  

801 По Закона 

срещу домашното 

насилие  19.3.2014 08.5.2014 19 д. 

 

196/2014  

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  03.6.2014 15.9.2014 2м.12д. 

 

217/2014  

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  21.10.2014 02.12.2014 11д. 

 

379/2014  

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  28.10.2014 02.12.2014 4д. 

 

453/2013 

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  18.2.2014 08.7.2014 3м.20д. 
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933/2013 

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  29.4.2014 15.9.2014 3м.16д. 

 

389/2013 

140 Искове по СК 

- изменение на 

издръжка  10.12.2013 08.4.2014 2м.28д. 

 

1500 /2011 

200 

Облигационни 

искове  21.1.2014 15.9.2014 6м.24д. 

 

311/2013 

200 

Облигационни 

искове  01.7.2014 15.9.2014 1м.14д. 

 

444/2013 

200 

Облигационни 

искове  04.2.2014 15.9.2014 6м.11д. 

 

709/2012 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  24.9.2013 13.1.2014 2м.19д. 

 

4/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  28.1.2014 15.9.2014 6м.17д. 

 

89/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  12.11.2013 29.1.2014 1м.17д. 

 

546/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  28.1.2014 15.9.2014 6м.17д. 

 

574/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  18.3.2014 08.5.2014 20д. 

 

693/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  15.4.2014 15.9.2014 4 м. 

 

761/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  04.2.2014 18.3.2014 14д. 

 

864/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  04.3.2014 15.9.2014 5м.11д. 
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1044 /2011 

300 Вещни искове 

26.11.2013 20.5.2014 4м.24д. 

 

1187/2012 

300 Вещни искове 

26.11.2013 29.9.2014 9м.3д. 

 

738/2013 

300 Вещни искове 

29.4.2014 15.9.2014 3м.16д. 

 

585/2012 
310 Вещни искове 

по ЗСПЗЗ 
26.11.2013 15.9.2014 8м.19д. 

 

1421 /2011 

400 Делби 

07.7.2014 15.9.2014 1м.8д. 

 

307/2013 

500 Искове по КТ 

07.7.2014 15.9.2014 1м.8д. 

 

1107/2012 800 Други дела  

12.11.2013 29.1.2014 1м.17д. 

 

679/2013 

800 Други дела  

08.7.2014 15.9.2014 1м.7д. 

 

269/2012 

900 Дела от 

административен 

характер  24.9.2013 13.1.2014 2м.19д. 

 

757/2013 

400 Делби 

29.4.2014 15.9.2014 3м.16д. 

 

621/2012 

400 Делби 

16.9.2014 02.12.2014 1м.16д.  

Съдия Ваня 

Иванова – 

22 бр. 

     

 

66/2014  

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  04.4.2014 13.5.2014 9 д. 

 

106/2014  

800 Други дела  

07.11.2014 16.12.2014 9 д. 

 

181/2014  

900 Дела от 

административен 

характер  09.5.2014 28.8.2014 2м. 19д. 

 

362/2014  

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  24.10.2014 23.12.2014 1 м. 
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498/2014  

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  03.10.2014 05.12.2014 1м.2д. 

 

822/2013 

100 Искове по СК  

04.7.2014 28.8.2014 24д. 

 

317/2013 

200 

Облигационни 

искове  15.11.2013 29.1.2014 1м.14д. 

 

629/2013 

200 

Облигационни 

искове  09.5.2014 01.7.2014 22д. 

 

777/2013 

210 

Облигационен иск 

по Гл.8 ЗЗППТ  21.3.2014 20.5.2014 1м. 

 

285/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  08.11.2013 16.1.2014 1м.8д. 

 

429/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  13.6.2014 18.8.2014 1м.5д. 

 

567/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  21.3.2014 01.7.2014 2м.10д. 

 

649/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  21.3.2014 09.6.2014 1м.18д. 

 

772/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  09.5.2014 06.8.2014 1м.24д. 

 

859/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  16.5.2014 14.10.2014 3м.28д. 

 

870/2013 

220 

Облигационни 

искове - за 

непозволено 

увреждане  20.6.2014 21.8.2014 1м. 

 

949/2013 

500 Искове по КТ 

14.3.2014 23.4.2014 9д. 
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953/2013 

800 Други дела  

11.4.2014 09.6.2014 28д. 

 

491/2013 

400 Делби 

06.12.2013 30.1.2014 24д. 

 

434/2013 

400 Делби 

28.3.2014 20.5.2014 22д. 

 

690/2013 

400 Делби 

16.6.2014 05.9.2014 1м.19д. 

 

166/2013 

400 Делби 

23.5.2014 26.11.2014 5м.3д. 

Съдия 

Гергана 

Недева – 5 

бр.  

     

 

416/2013 

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  24.9.2014 18.11.2014 24д. 

 

828/2013 

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  23.9.2014 02.12.2014 1м.9д. 

 

848/2013 

110 Искове по СК 

- развод и 

недействителност 

на брака  03.6.2014 15.9.2014 2м.12д. 

 

716/2012 

400 Делби 

25.11.2013 02.1.2014 7д. 

 

1207/2012 400 Делби 

25.11.2013 13.1.2014 18д. 

      

 

      

   За 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 

 

Съдия 

Кирил 

Павлов  - 31 

броя  
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 560/2014 Облигационен иск 08.4.2014 09.1.2015 8м. 1 д. 

 390/2014 Делба   03.9.2014 15.1.2015 3м. 12 д. 

 794/2014 Развод  10.12.2014 19.1.2015  9 д. 

 615/2014 Чл. 19 от ЗГР 05.11.2014 19.1.2015 1 м. 14д. 

 641/2014 Делба  10.12.2014 19.1.2015 9 д. 

 759/2012 Облигационен иск 04.6.2014 28.1.2015 6 м. 24 д. 

 696/2014 ЗЗ на детето 12.11.2014 29.1.2015 1 м. 17 д. 

 962/2012 Адм.дело 17.9.2014 04.2.2015 3 м.17  

 665/2014 Облигационен иск 10.12.2014 10.2.2015 1м. 

 753/2013 Делба 19.11.2014 12.2.2015 1 м. 23д. 

 774/2013 Вещен иск 29.10.2014 18.2.2015 2 м. 19 д. 

 324/2014 Облигационен иск 08.10.2014 20.2.2015 3 м. 12 д. 

 351/2013 Вещен иск 19.11.2014 23.2.2015 2 м. 4 д. 

 7372014 Развод 04.2.2015 05.3.2015 1 д. 

 11/2015 Развод 04.2.2015 23.3.2015 19 д. 

 417/2014 Облигационен иск 28.1.2015 03.4.2015 1 м. 5 д. 

 610/2014 Облигационен иск 10.12.2014 07.4.2015 2 м.27 д. 
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 273/2014 Облигационен иск 03.12.2014 09.4.2015 3 м. 6д. 

 552/2014 Облигационен иск 18.2.2015 16.4.2015 28 д. 

 772/2014 Трудово 25.2.2015 17.4.2015 22 д. 

 747/2014 Чл.. 19 ЗГР 21.1.2015 23.4.2015 2м.2 д. 

 872/2014 Развод  28.1.2015 23.4.2015 1м. 25 д. 

 587/2014 Вещен иск 28.1.2015 27.4.2015 1 м. 29 д. 

 170/2008 Делба 17.3.2015 12.5.2015 25 д. 

 329/2014 Вещен иск 25.2.2015 19.5.2015 1м. 24 д. 

 419/2014 Вещен иск 21.1.2015 25.5.2015 3 м. 4 д. 

 229/2015 Развод 22.4.2015 25.5.2015 3д. 

 246/2014 Вещен иск 18.2.2015 12.6.2015 2 м. 24 д. 

 952/2013 Облигационен иск 28.1.2015 22.6.2015 3 м. 24 д. 

 390/2014 Делба 25.3.2015 23.6.2015 1 м. 28 д. 

 831/2014 Делба 18.3.2015 29.6.2015 2 м. 11д. 

Съдия Янко 

Чавеев – 3 

броя 

     

 788/2014 Трудово 10.3.2015 30.4.2015 20 д. 

 34/2015 Облигационен иск 16.3.2015 28.5.2015 1м. 12д. 
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 779/2013 Вещен иск 14.4.2015 11.6.2015 27 д. 

Съдия 

Симеон 

Стойчев – 

20 бр.  

     

 265/2014 Развод  25.9.2014 22.1.2015 2 м 27 д. 

 486/2014 Развод 16.10.2014 02.2.2015 2 м.  16 д. 

 457/2013 Облигационен иск 23.1.2014 20.2.2015 11 м. 27 д. 

 623/2013 Облигационен иск 23.1.2014 23.2.2015 1 г. 

 143/2015 Др.дела 06.3.2015 27.4.2015 21 д. 

 742/2012 Вещен иск 11.7.2013 27.4.2015 1г.8 м. 16 д. 

 490/2011 Вещен иск 24.10.2013г. 05.5.2015 1 г. 5 м. 11д. 

 451/2014 Облигационен иск 09.10.2014 05.5.2015 5 м.26 д. 

 310/2014 Облигационен иск 09.10.2014 05.5.2015 5м. 26 д. 

 760/2013 Вещен иск 29.1.2015 13.5.2015 2м. 14д. 

 736/2014 Др.дела 27.11.2014 13.5.2015 4 м. 16 д. 

 1263/2012 Облигационен иск 31.10.2013 19.5.2015 1г.5 м. 19д. 

 776/2014 Др. дела 14.5.2015 16.6.2015 2 д.  

 954/2013 Развод 24.10.2014 16.6.2015 6 м. 22 д. 

 381/2013 Вещен иск 12.6.2014 18.6.2015 11 м. 6 д. 
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 806/2014 Изм. Не издръжка 16.4.2015 19.6.2015 1 м. 3д. 

 980/2012  Облигационен 

иск 

31.10.2013 19.6.2015 1 г.6 м.19 д. 

 156/2014 Облигационен иск 25.9.2014 23.6.2015 7 м. 28 д. 

 869/2013 Облигационен иск 29.5.2014 23.6.2015 11 м.24 д. 

 609/2014 Облигационен иск 29.3.2015 23.6.2015 1 м. 24 д. 

Съдия 

Марина 

Трифонова 

– 25 броя 

     

 1218/2011 Вещен иск  05.11.2014 07.1.2015 1 м.2 д. 

 2656/2012 Облигационен 

иск  

08.4.2014 09.1.2015 8 м. 1 д. 

 628/2014 Облигационен иск 02.12.2014 26.1.2015  24д. 

 478/2014 Облигационен иск 08.11.2014 28.1.2015 1 м. 20 д. 

 566/2014 Развод 18.11.2014 28.1.2015 1 м.10 д. 

 594/2011 Облигационен иск 03.12.2014 04.2.2015 1 м. 1 д. 

 651/2013 Др. дела 30.9.2014 18.2.2015 3 м. 18 д. 

 679/2014 Изм. На издръжка 15.12.2014 20.2.2015 1 м. 5 д. 

 99/2006 Делба 05.11.2013 23.2.2015 1 г. 2м.18 д. 

 1056/2012 Делба 04.11.2014 10.3.2015 3 м. 6 д. 

 151/2014 Вещен иск 24.2.2015 30.3.2015 6 д. 
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 47/2015 Развод 24.2.2015 07.4.2015 13 д. 

 829/2012 Облигационен иск 26.3.2014 07.4.2015 11м.11 д. 

 36/2013 Облигационен иск 11.2.2014 07.4.2015 1 г.26 д. 

 207/2013 Облигационен иск 11.3.2014 14.4.2015 1 г. 3д. 

 855/2013 Облигационен иск 08.4.2014 14.4.2015 11м.6 д. 

 809/2012 Облигационен иск 11.3.2014 12.5.2015 1г.1 м.1 д. 

 61/2013 Вещен иск 25.3.3014 25.5.2015 1г.1 м.. 

 699/2011 Вещен иск 22.6.2014 09.6.2015 10м. 17 д. 

 166/2010 Други дела 14.10.2014 09.6.2015 6 м. 25 д. 

 731/2013 Облигационен иск 20.5.2014 16.6.2015 11м. 26 д. 

 959/2012 Вещен иск 27.5.2014 16.6.2015 11 м. 19 д. 

 295/2014 Облигационен иск 27.1.2015 16.6.2015 3 м.19 д. 

 630/2014 Делба 16.12.2014 16.6.2015 5 м. 

 930/2012 Облигационен иск 27.5.2014 23.6.2015 11м. 26д. 

Съдия Ваня 

Иванова – 

20 бр. 

     

 293/2013 Вещен иск 31.10.2014 26.1.2015 1 м. 26 д. 

 685/2014 ЗЗ на детето 29.12.2014 30.1.2015 1 д. 
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 832/2013 Делба 05.12.2014 17.2.2015 1 м. 12 д. 

 323/2014 Адм. дело 21.11.2014 20.2.2015 1 м.29 д. 

 903/2013 Облигационен иск 05.12.2014 20.2.2015 1 м. 15 д. 

 33/2013 Вещен иск 21.11.2014 20.2.2015 1 м. 29 д. 

 325/2014 Вещен иск 12.12.2014 10.3.2015 1 м. 28д. 

 851/2011 Делба 12.12.2014 10.3.2015 1м.28 д. 

 36/2015 Чл. 19 ЗГР 27.2.2015 31.3.2015 4 д. 

 23/2015 Развод 06.3.2015 09.4.2015 3 д. 

 111/2014 Делба 30.1.2015 14.4.2015 1 м. 14д. 

 854/2014 Делба 20.2.2015 14.4.2015 24д. 

 442/2014 Вещен иск 30.1.2015 24.4.2015 `1 м. 24д. 

 786/2013 Др. дла 12.12.2014 24.4.2015 3 м. 12 д. 

 877/2014 Др. дела 06.3.2015 27.4.2015 21 д. 

 629/2014 Делба 13.3.2015 05.5.2015 22 д. 

 42/2014 Облигационен иск 13.2.2015 12.5.2015 1 м.29 д. 

 742/2013 Вещен иск 06.3.2015 05.6.2015 1 м.29 д. 

 553/2014 Облигационен иск 17.4.2015 23.6.2015 1 м. 6 д. 
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 739/2014 Иск по СК 18.5.2015 29.6.2015 11 д. 

 

 

 

Постановени решения 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 

двуседмичния 

срок по чл. 

316ГПК 

 

Съдия Кирил 

Павлов  - 1 

броя  

    

 

 474/2013г. издръжка 25.09.2013г. 25.10.2013г. 

15 д. 

     

  

Съдия 

Марина  

Трифонова – 

1 

броя 

    

  

 118/2013г. Издръжка 18.06.2013г. 09.07.2013 г 

6 д. 

     

 

Съдия 

Симеон 

Стойчев – 1 

брой 

 

 

   

  

 935/2011г. Трудово 15.12.2011г. 21.03.2013г. 

1г.2 м.21д. 

     

 

Съдия Ваня 

Иванова – 2 

броя 

    

  

 202/ 2013г. Трудово 21.06.2013г. 08.07.2013г. 

3 д. 
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 19/ 2013г. Издръжка 14.06.2013г. 09.07.2013г. 

11 д. 

 

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 

двуседмичния 

срок по чл. 

316ГПК 

 

Съдия Кирил 

Павлов  - 1 

броя  

    

 

 98/2014г. Трудово 28.05.2014 30.06.2014г. 

18 д. 

     

  

Съдия 

Марина  

Трифонова – 

2 

броя 

    

  

 424/2014г. Трудово 14.10.2014г. 30.10.2014г. 

2 д. 

 874/2013г. Издръжка 08.04.2014г. 08.05.2014г. 

16 д. 

     

 

Съдия Ваня 

Иванова – 1 

броя 

    

 

 537/ 2014г. Трудово 26.09.2014г. 14.10.2014г. 

4 д. 

     

 

 

За  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 

двуседмичния 

срок по чл. 

316ГПК 
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Съдия Кирил 

Павлов  - 3 

броя  

    

 

 660/2014г. Трудово 17.12.2014г. 07.01.2015г. 

7 д. 

 772/2014г. Трудово 25.02.2015г. 17.04.2015г. 

1 м. 6 д. 

 29/ 2015г.            Трудово 13.05.2015г. 28.05.2015г. 

1д. 

     

 

 

 

Непостановени съдебни актове към деня на извършване на проверката – 

29.07.29015г., по които е изтекъл зоконоустановения срок: 

 

  вид състав/съдия номер година 

предмет/правно 

основание  

дата на обявяване за 

решаване 

забава в дни и 

месеци след 

изтичане на 1 

- месечния 

срок 

1 Гражданско 

дело  

 Павлов 449 2013 делба 08.4.2015 2м.16д. 
2 Гражданско 

дело  

 Павлов 45 2015 облиг. иск 29.4.2015 1м.25д. 
3 Гражданско 

дело 

 Павлов 67 2014 делба 13.5.2015 1м.11д. 
4 Гражданско 

дело 

 Павлов 607 2014 др.дела 13.5.2015 1м.11д. 
5 Гражданско 

дело 

 Павлов 614 2014 делба 20.5.2015 1м.4д. 
6 Гражданско 

дело 

 Павлов 228 2015 др.дела 20.5.2015 1м.4д. 
7 Гражданско 

дело 

 Павлов 260 2015 

Закон за 

закрила на 

детето 20.5.2015 1м.4д. 
8 Гражданско 

дело 

 Павлов 516 2012 вещен иск 27.5.2015 27д. 
9 Гражданско 

дело 

 Павлов 697 2014 облиг. иск 03.6.2015 21д. 
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10 Гражданско 
дело 

 Павлов 651 2013 др.дела 17.6.2015 7д. 
11 Гражданско 

дело 

 Павлов 769 2014 трудово 17.6.2015 7 д. 
12 Гражданско 

дело 

 Павлов 862 2014 др.дела 17.6.2015 7д. 
13 Гражданско 

дело  

Иванова 430 2013 др.дела 08.5.2015 1м.16д. 
14 Гражданско 

дело 

Иванова 691 2013 облиг. иск 05.6.2015 19д. 
15 Гражданско 

дело 

Иванова 293 2014 вещен иск 12.6.2015 12д. 
16 Гражданско 

дело 

Иванова 742 2014 вещен иск 19.6.2015 5д. 
17 Гражданско 

дело 

Стойчев 830 2012 ЗСПЗЗ 14.11.2013 1г.6м.10д. 
18 Гражданско 

дело 

Стойчев 1130 2011 вещен иск 24.4.2014 1г.2м. 
19 Гражданско 

дело 

Стойчев 308 2013 трудово 12.6.2014 1г.12д. 
20 Гражданско 

дело 

Стойчев 694 2013 облиг. иск 12.6.2014 1г.12д. 
21 Гражданско 

дело 

Стойчев 170 2014 адм.дело 12.6.2014 1г.12д. 
22 Гражданско 

дело 

Стойчев 815 2013 делба 10.7.2014 11м.14д. 
23 Гражданско 

дело 

Стойчев 849 2013 делба 10.7.2014 11м.14д. 
24 Гражданско 

дело 

Стойчев 1256 2012 делба 25.9.2014 8м.29д. 
25 Гражданско 

дело 

Стойчев 554 2014 облиг. иск 04.12.2014 6м.20д. 
26 Гражданско 

дело 

Стойчев 851 2013 облиг. иск 29.1.2015 4м.25д. 
27 Гражданско 

дело 

Стойчев 43 2014 облиг. иск 29.1.2015 4м.25д. 
28 Гражданско 

дело 

Стойчев 578 2014 трудово 05.2.2015 4м.19д. 



 

 74 

29 Гражданско 
дело 

Стойчев 380 2012 вещен иск 12.2.2015 4м.12д. 
30 Гражданско 

дело 

Стойчев 497 2014 вещен иск 12.2.2015 4м.12д. 
31 Гражданско 

дело 

Стойчев 605 2014 развод 12.2.2015 4м.12д. 
32 Гражданско 

дело 

Стойчев 850 2013 делба 19.2.2015 4м.5д. 
33 Гражданско 

дело 

Стойчев 556 2014 делба 21.5.2015 1м.3д. 
34 Гражданско 

дело 

Стойчев 676 2013 ЗСПЗЗ 19.3.2015 3м.5д. 
35 Гражданско 

дело 

Стойчев 823 2014 трудово 02.4.2015 2м.22д. 
36 Гражданско 

дело 

Стойчев 770 2013 делба 02.4.2015 2м.22д. 
37 Гражданско 

дело 

Стойчев 358 2013 облиг. иск 02.4.2015 2м.22д. 
38 Гражданско 

дело 

Стойчев 380 2014 вещен иск 09.4.2015 2м.15д. 
39 Гражданско 

дело 

Стойчев 563 2014 облиг. иск 16.4.2015 2м.8д. 
40 Гражданско 

дело 

Стойчев 244 2014 трудово 23.4.2015 2м.1д. 
41 Гражданско 

дело 

Стойчев 812 2014 делба 14.5.2015 1м.10д. 
42 Гражданско 

дело 

Стойчев 828 2014 др.дела 14.5.2015 1м.10д. 
44 Гражданско 

дело 

Стойчев 673 2014 облиг. иск 21.5.2015 1м.3д. 
45 Гражданско 

дело 

Стойчев 887 2013 облиг. иск 21.5.2015 1м.3д. 
46 Гражданско 

дело 

Стойчев 278 2014 др.дела 28.5.2015 26д. 
47 Гражданско 

дело 

Стойчев 32 2015 развод 11.6.2015 13д. 
48 Гражданско 

дело 

Стойчев 811 2014 делба 11.6.2015 13д. 
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49 Гражданко 
дело 

Стойчев 730 2014 облиг. иск 11.6.2015 13д. 
50 Гражданско 

дело 

Стойчев 792 2014 делба 18.6.2015 6д. 
51 Гражданско 

дело 

Чавеев 621 2012 делба 15.6.2015 9д. 
52 Гражданско 

дело 

Чавеев 280 2013 облиг. иск 15.6.2015 9д. 
53 Гражданско 

дело 

Чавеев 968 2014 облиг. иск 23.6.2015 1д.  
 
 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи, че част от 

актовете са постановявани в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, а 

част от останалите - в рамките на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК.  

За 2013г. съдия Павлов е постановил 13 съдебни акта извън срока по чл. 235,ал.5 

ГПК, като забавата е до 2 месеца и един съдебен акт извън срока по чл. 316 ГПК, като 

забавата е 15 дни.  

За 2013г. съдия Чавеев е постановил 40 съдебни акта извън срока по чл. 235, ал.5 

ГПК, като забавата е до 3м. и 21 ден.  

За 2013г. съдия Стойчев е постановил 59 съдебни акта извън срока по чл. 235, 

ал.5 ГПК, като забавата на 26 от тях надминава 6 месеца, достига и надхвърля по 

7 от тях една година, дори 1г. 10.м. 25 дни по гр.дело № 706/2009г. и един съдебен 

акт извън срока по чл. 316 ГПК, като забавата е 1г., 2м. и 21 дни по гр.дело № 

935/2011г. 

За 2013г. съдия Трифонова е постановила 46 съдебни акта извън срока по чл. 

235, ал.5 ГПК, 16 от които забавата надхвърля 6 месеца и достига (по гр. дело № 

444/2012г.), 1г. и 4 дни и един съдебен акт извън срока по чл. 316 ГПК, като 

забавата е 6 дни.  

За 2013г. съдия Иванова е постановила 44 съдебни акта извън срока по чл. 235, 

ал.5 ГПК, като забавата е от наколко дни и достига до 3 месеца и два съдебни актове 

извън срока по чл. 316 ГПК, като забавата е 3 дни и 11 дни.  

За 2013г. съдия Недева е постановила 2 съдебни акта извън срока по чл. 235, ал.5 

ГПК, като забавата е от няколко дни до 1м.25 дни.  

За 2014г. съдия Павлов е постановил 29 бр. съдебни акта извън срока по чл. 235, 

ал.5 ГПК, като забавата е от няколко дни до 3м. 14 дни и един съдебен акт извън срока 

по чл. 316 ГПК, като забавата е 18 дни.  

За 2014г. съдия Стойчев е постановил 15 бр. съдебни акта извън срока по чл. 

235, ал.5 ГПК, като забавата на два от тях е 10 месеца. Няма съдебни актове извън 

срока по чл. 316 ГПК.  
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За 2014г. съдия Трифонова е постановила 30 бр. съдебни акта извън срока по 

чл. 235, ал.5 ГПК, 6 от които забавата надхвърля 6 месеца и достига по гр.дело № 

1197/2012г. 9м. 3 дни и два съдебни акта извън срока по чл. 316 ГПК, като 

забавата е 2 д. и 16 д. 

За 2014г. съдия Иванова е постановила 22 бр. съдебни акта извън срока по чл. 

235, ал.5 ГПК, като забавата е от няколко дни и достига по гр.дело№ 166/2013г. 

5м.3дни и и един съдебен акт извън срока по чл. 316 ГПК, като забавата е 4 дни.  

За 2014г. съдия Недева е постановила 4 бр. съдебни акта извън срока по чл. 235, 

ал.5 ГПК, като забавата е от няколко дни и достига 2м. 12 дни. Няма съдебни актове 

извън срока по чл. 316 ГПК.  

За 2015г. съдия Павлов е постановил 31 бр. съдебни акта извън срока по чл. 235, 

ал.5 ГПК, като забавата е от няколко дни и по 3 от тях достига и надхвърля 6 месеца - 

по гр.дело 560/2014г. забавата е от 8м. 1 ден и три съдебни акта извън срока по чл. 316 

ГПК, като забавата е от 1 ден до 1м. 6 дни. 

За 2015г. съдия Чавеев има 3  просрочени съдебни акта по чл. 235,ал.5 ГПК – от 

няколко дни до 1м. и 12 дни. Няма съдебни актове извън срока по чл. 316 ГПК.  

За 2015г. съдия Стойчев е постановил 20 бр. съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал.5 ГПК, като забавата на 9 от тях е надхвърля 6 месеца и достига по 4 

от тях 1 година и 5, 6, дори 1 година, 8 месеца и 16 дни по гр.дело № 742/2012г. 
Няма съдебни актове извън срока по чл. 316 ГПК.  

За 2015г. съдия Трифонова е постановила 25 бр. съдебни актове извън срока 

по чл. 235, ал.5 ГПК, като забавата по 12 от тях надхвърбя 6 месеца и достига и 

надминава по 5 от тях една година и достига (по гр.дело № 99/2012г.) 1г. 2м. 18 

дни. Няма съдебни актове извън срока по чл. 316 ГПК.  

За 2015г. съдия Иванова е постановила 20 бр. съдебни актове извън срока по чл. 

235, ал.5 ГПК, като забавата е от няколко дни до 3 м.12 дни по гр.дело № 786/2013г.  

Няма съдебни актове извън срока по чл. 316 ГПК.  

 

Непостановените актове с изтекъл законоустановен срок на съдия Стойчев 

са 33 бр., като по 4 от тях забавата надхвърля 6 месеца и по 4 просрочени акта, 

забавата надвишава 1 година и достига 1г. 6м. 10д. по гр.дело № 830/2012г., 

обявено за решаване на 14.11.2013г. 

Съдия Чавеев не е постановил 3 съдебни акта, като забавата е от 1 до 9 дни. 

Съдия Павлов не е постановил 12 съдебни акта, като забавата достига 2 м. и 16 

дни. 

Съдия Иванова не е постановила 4 съдебни акта, като забавата достига до 1м. и 16 

дни. 

Проверяващият екип счита за наложително да препоръча дисциплиниращи мерки 

по ЗСВ за допуснатите просрочени актове на съдия Стойчев и съдия Трифонова, 

предвид системно нарушаване на срокове по чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК, както и 

намира за уместно да направи препоръка за в бъдеще да се спазват стриктно 

определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК са 
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задължителни, да изиска справка в тази насока, за 2015г. и 2016г., както и да извърши 

контролна проверка. 
 

                                       ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

Обжалвани съдебни актове 

 

 за 2013г. 
 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени 

 Чавеев 

Стройчев 

Павлов 

Трифонова 

Иванова 

14 

11 

2 

18 

29 

12 

6 

0 

12 

20 

2 

4 

0 

3 

6 

0 

1 

2 

3 

3 

7 

11 

5 

14 

11 

6 

5 

4 

9 

7 

0 

3 

0 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

3 

 

общо 74 50 15 9 48 31 5 12 

 

 

 за 2014г. 
 

РЕШЕНИЯ 

 

                                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени 

Чавеев 

Стойчев 

Павлов 

Трифонов

а  
Иванова   

Недева  

16 

16 

10 

25 

 

16 

0 

11 

9 

4 

14 

 

11 

0 

3 

4 

3 

7 

 

0 

0 

2 

3 

3 

4 

 

5 

0 

0 

5 

7 

7 

 

4 

2 

0 

2 

3 

4 

 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

3 

4 

3 

 

1 

1 

 

 
общо 83 49 17 17 25 13 0 12 

 

Съобразно предоставената справка относно проверка на съдебните актове по реда 

на инстанционния контрол, се констатира, че съществена част от тях не са обжалвани 

и са влязли в законна сила. От обжалваните съдебни актове, изцяло отменени от 

въззивната инстанция решения и определения са минимален брой. По-големият брой 
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са потвърдените актове, което е показател за добро професионално ниво и стремеж 

към повишаване качеството на правораздавателната дейност в Районен съд - Самоков. 

 

 

ІV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

                                                     ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Районен съд – Самоков по 

гражданските дела за проверявания период е добра. Наред с изводите и препоръките, 

направени заедно с констатациите в обстоятелствената част на Акта, може да се 

направи следното обобщение:  

Гражданските дела са образувани в деня на  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.) и чл. чл. 35, ал.4 

ПАС още същия ден, с минимални изключения. 

Съобразно нормата на чл. 9 ЗСВ, разпределението се е извършвало електронно, на 

принципа на случайния подбор, по поредността на постъпването на книжата в съда.  

Върху всеки приет в съда документ – искови молби/молби, се отбелязва 

регистрационен номер и датата на постъпването му в съда. Върху исковата молба е 

поставян печат с номер на делото, шифър и дата, без подпис на районен съдия, 

какъвто е текста в печата. В този вид, проверяващите считат вторият печат за 

ненужен. Същевременно, в РС-Самоков няма изричен акт за образуване на делото, 

като за дата на образуване се счита тази, вписана от съдебния служител върху 

кориците на делото. Би било по-удачно печатът да се промени и да се ползва за 

образуване на делото, с името на съдията, образувал делото (Председателя) и на 

съдията докладчик, с подпис и дата или да се ползва нарочен акт за това, каквато 

практика бе установена в част от проверените съдилища в страната, както и във ВКС. 

Регистратурата и деловодството работят добре. Постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 

Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията.  

Новообразуваните дела се вписват, окомплектоват 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 слабости, 

описани в обстоятелствената част на Акта. Някои от книгите не са номерирани, 

прошнуровани, с печат на съда и подпис на Председателя. В част от тях вписаната 

информация не е точна, пълна и четлива. Установи се, че има разминаване, достигащо 

до 6 дни в посочените дати, на които са обявени съдебните актове в Книгите за 
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открити заседания, в Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК и в акта, 

съдържащ се в делото. 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 в бъдеще, като би било удачно да се извършват 

периодични проверки на всички деловодни книги и регистри от страна на 

упълномощено длъжностно лице, проверките да се удостоверяват с дата и подпис, а 

допуснатите пропуски да се отстранят.  

Съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК следва да се води  съобразно 

изискванията на 50 б ПАС от изрично упълномощено за целта длъжностно лице, както 

е в редица проверени съдилища. В тази връзка е необходимо Председателят със 

заповед да възложи на определен съдебен служител да отговаря за воденето и 

поддържането на Регистъра. Същият следва да осигурява публичност и право на 

достъп на всеки до съдебните решения, при спазване на разпоредбите на Закона за 

защита на личните данни и в регистъра последователно да се подреждат съдебните 

решения, с подпис на съдебен служител и дата на обявяване на решението. 

Препоръчително е да се спазват изискванията по чл. 39, ал.2 и ал.3 от ПАС, като 

деловодните книги да се приключват с изтичане на календарната година, а образците 

на книги да се изработват съгласно приложение № 1 към правилника.  

От изисканите извлечения от деловодната програма по делата е видно, че не 

всички съдържат подробна и ясна информация за движението и приключването на 

гражданските дела. В тази връзка, следва да се подобри работата на съдебното 

деловодство, за осигуряване на съответствие между наличното в делото и отразеното 

в деловодната програма - регистриране на подробна информация за постъпващите в 

съда документи за образуване на делата, такива, съпровождащи съдебното 

производство, както и документи, във връзка с обжалване на съдебните актове – 

въззивни жалби, частни жалби, молби за отмяна и пр. 

Проверката установи, че гражданските дела, включително и тези, образувани по 

реда на бързото производство, са администрирани своевременно при постъпването на 

исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта отклонения от сроковете по чл. 

311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища - многократно оставяне на исковите молби/молби без движение, поради 

различни нередовности, с посочените отклонения, които обикновено се дължат на 

неизпълнение или непълно/неточно изпълнение на дадените указания от страните.  

При проверката на насрочените дела се констатира се, че се водят систематично, в 

кориците се съдържат всички актове. Част от съдиите постановяват ръкописни 

съдебните актове  - често трудно четливи и неясни. В тази връзка, проверяващият екип 

препоръчва съдиите да изготвят съдебните актове (включително и тези, постановени в 

закрито заседание) с предоставената им техника и софтуерни продукти, а не 
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ръкописно, в някои случаи - нечетливо, върху представени от страните книжа, което 

бе констатирано по редица дела, с цел яснота и прегледност, предотвратяване на 

неточности и пропуски от страна на съдебните служители при изпълнението им, за 

пълнота на деловодната система, както и за улеснение на страните. 

Исковите молби се администрирани в срок, в част от проверените дела 

разпорежданията по  чл. 131 от ГПК и определенията по чл. 140 от ГПК са 

постановявани своевременно. Повечето от проверените делата са насрочвани в кратки 

срокове и по движението им не се констатират значителни забави. Някои заседания, 

обаче, са насрочвани след повече от 4 месеца. Определенията по чл. 140 от ГПК, с 

които съдът се е произнасял по доказателствените искания на страните и насрочвал 

производствата в първо открито съдебно заседание, са постановявани до няколко дни 

след постъпване на отговор на исковата молба, съответно от изтичане на 

едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК, с цитираните в акта изключения. 

Констатира се също, че поредни заседания са отлагани за изготвяне на експертизи, 

като вещите лица не са били санкционирани – напр. гр. дело № 817/2009г. Това води 

до забавяне на производството, поради което проверяващият екип на ИВСС 

препоръчва съдиите да упражняват правомощията си по ГПК и да контролират 

процеса, като дисциплинират участниците в него. 

Установена бе и порочна практика по проверените насрочени дела на доклад на 

съдия  Трифонова  - гр. дело № 439/2011 г. и гр. дело № 817/2009 г., (делби във втора 

фаза), по които решенията по допускането на делбите (І-ва фаза) са изготвяни след 

повече от 7 до 6 месеца, както са описани по-горе, като дори по пъвото от тях е бил 

отменен хода по същество, поради непредставен нотариален акт, 8 месеца след 

обявяването му за решаване. Препоръчително е да бъдат предприети административни 

мерки за контрол и подобряване организацията на дейността по движението и 

приключването на делата в РС-Самоков. 

От проверените ненасрочени дела се констатира, че се образуват в деня на 

постъпване на исковата молба, водени са систематично. Исковите молби са 

администрирани почти винаги в деня на постъпване, с изключение на гр. дело № 

624/2014 г. По него, в период над 6 месеца не са извършвани процесуални действия, 

след което производството е прекратено. Подобни бездействия не трябва да се 

допускат и административният ръководител следва да упражнява контрол. 

Констатират се забави в процесуалните действия от страна на съдиите Иванова, 

Стойчев и Павлов. Установи се несвоевременно призоваване на страните. От 

проверката на горните дела е видно, че прекалено дълги периоди – повече от три 

месеца са необходими за изпълнение на процедурите по призоваване на страните, 

съответно до назначаването на особен представител – напр. гр. дело № 426/2013 г. на 

съдия Стойчев и гр. дело № 824/2014 г. на съдия Павлов. Това води до забавяне на 

производството, което не следва да се допуска особено при бързите производства. 

Например, по гр. дело № 60/2015г. (по иск за издръжка), продължителността на 

производството се дължи главно на процедурата на призоваване и назначаване на 

особен представител, която е отнела на съда 7 месеца, като към момента на проверката 
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все още не е насрочено първо заседание. Такава продължителност на производството 

обезсмисля предвидената от законодателя бързина. 

Проверяващият екип на ИВСС препоръчва да се предприемат мерки за 

съкращаване на времето за призоваване, предвид създадената практика посещенията 

на адрес да бъдат три последователни в един месец, а не в период от три и повече 

месеца. Препоръчително е съдиите да упражняват правомощията си по ГПК, да 

контролират процеса, като дисциплинират съдебните служители, отговарящи за 

призоваването на страните.  

Част от проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство, са 

образувани, администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312, 

чл. 315 и чл. 316 ГПК. Същите са обозначени с жълт етикет, според изискването на чл. 

92, ал.5 ПАРОАВАС(отм.). По всички проверени дела своевременно са постановявани 

разпорежданията за изпращане на препис от исковите молби до ответниците за 

отговор в едномесечен срок, на основание чл. 131 ГПК. Различна практика бе 

установена при наименоване на акта по чл. 131 ГПК- определение или разпореждане, 

както законодателят е предвидил. 

Съдиите с разпореждане, съобразно чл. 312, ал.2 ГПК, са насрочвали делата в 

първо открито съдебно заседание По едно от проверените дела не е изготвен 

задължителният доклад, съобразно нормата на чл. 312 ГПК. В някои случаи не е 

спазван и триседмичният срок, в който съдът следва да насрочи о.с.з., съгласно чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК. 

Различна пректика бе установена и по отношение на доказателствата – 

документите, представяни с исковите молби. Повечетно районните съдии допускат 

доказателствата с акта за насрочване на делото, а по някои от проверените дела – 

съдът ги приема. Разпоредбата на чл. 312,ал.1,т.4 ГПК, обаче, (както и на чл. 140 ГПК) 

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 или две съдебни заседания. Съдът е прилагал 

чл. 315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви решението си, с цитираните в 

акта изключения, но не винаги е спазвана определената дата при обявяване на 

съдебния акт.  

Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК, за постановяване на съдебното решение 

също не е спазван от всички съдии в РС-Самоков. По едно от проверените дела, 

съдебният акт е постановен след една година и три месеца, което нарушение на чл. 

316 ГПК не следва да се допуска. 

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” не винаги е била уведомена за изготвяне 
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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 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 приключилите дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не се установи 

съществено забавяне на производството. Образувани и разпределяни са в дена на 

подаване на молбите в съда, без изключение. Разглеждани са в едно съдебно 

заседание. Констатираната отлична практика на част съдиите от РС-Самоков за 

предсрочно постановяване на съдебните актове по делата, разглеждани по реда на 

ЗЗДт, следва да бъде изрично подчертана, с изключение на два съдебни акта, 

постановени в двумесечен срок. 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. 

Не във всички случаи е спазвана нормата на чл. 15, ал.1 ЗЗДН, която практика 

следва да бъде коригирана. Заповедите за незабавна защита са постановявани в 

предвидения от законодателя 24-часов срок. По делата не е упражнен инстанционен 

контрол, поръди неподадени въззивни жалби срещу актовете на първоинсанционния 

съд. 

Почти всички делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални 

срокове, са обозначени с жълт етикет, според изискването на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС 

(отм.) и 78, ал.5 ПАС. 

При проверката на спрените производства се установи, че същите нямат изричен 

акт за образуване, а за него се съди по вписаната от съдебен служител дата върху 

корицата на делото. Разпределяни са на случаен принцип, видно от поставения на 

стр.1 протокол за избор на съдия -  докладчик. Когато по спрените, на основание чл. 

229,ал.1,т.4 ГПК, дела преюдициалният спор е висящ пред РС-Самоков, следва в 

кориците им също да има информация за това дали са отпаднали пречките за 

движение на производството. По пет от спрените поради висящ преюдициален спор 

производства е необходима актуална проверка относно висящността на спора, с оглед 

евентуалното им възобновяване при отпадане пречките за движението им. 

Проверяващият екип препоръчва да се спазва чл. 38, т. 10 ПАС, като съдебният 

служител в служба „Съдебно деловодство” да проверява ежемесечно делата без 

движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик. Следва да се спазва и 

задължението по чл. 88 ПАС всички ненасрочени дела да се докладват ежемесечно на 

административния ръководител. 
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Доказателства за извършените ежемесечни проверки следва да се съдържат по 

делото, с подпис и дата на извършилия проверката деловодител (вместо на листчета 

без дата и подпис на  извършилия справките). 

Както се подчерта в обстоятелствената част на акта, по предмета си т.н. „стари” 

производства, образувани преди 01.01.2013г. са делбени или образувани по вещни 

искове, което предполага по-голяма продължителност при разглеждането им. 

 Към момента на проверката по четири от тези дела (гр. дела №№ 439/2011г., 

817/2009г., 1181/2012г. и 1013/2012г. ), процесуалните действия продължават.  Две от 

делата са насрочени в о.с.з. през м. септември, едно на 15.10.2015г., а последното е  

отложено без дата, до получаване на съобщение от община Самоков за влизане в сила 

на изменението на ПУП, след съгласуване с Гл. архитект – предстои финализирането 

на делбения процес.  

Гр. дело № 650/2008г., най-отдавна образуваното в съда производство, е подробно 

описано по-горе и безспорно забавата по движението му е реализирана по вина на 

ищеца, неизпълняващ указанията на съда и създаващ пречки по съобщаването.  

Гр. дело № 516/2012г., на доклад на съдия Павлов е било обявено за решаване на 

27.05.2015г., а по гр.дело № 830/2012г. решение № 199/30.07.2015г. бе постановено в 

хода на проверката. Видно от получената в срока на изготвянето на настоящия акт 

допълнителна справка – вх. № И - 01 - 57/15/12.08.2015г., в периода 01.08. – 

11.08.2015г., са били обявени и решенията по: гр. дело № 621/2012г. (на доклад на 

съдия Чавеев), по гр. дело № 1256/2012г. и по гр. дело № 1130/2011г., двете на доклад 

на съдия Стойчев.  

При тези данни и с оглед направения анализ на образуваните преди 01.01.2013г. и 

неприключени към 28.07.2015г. в РС - Самоков 10 на брой дела, по този пункт от 

проверката не се налага препоръка. 

Частните граждански дела, образувани по реда на заповедното производство, в 

деня на  постъпване на заявлението или на следващия ден, са разпределяни от 

Председателя на съда на случаен принцип, между всички съдии в съда и са с 

приложени протоколи за избор на докладчик.  

След разпределението, делата са докладвани 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, с някои изключения. 

Констатира се, че не винаги се спазва срока по чл. 411 от ГПК, като при някои съдии  

просрочието е над месец – гр.дело № 692/2014г. – на доклад на съдия Марина 

Трифонова.  

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 са 

издавани заповеди за изпълнение на парично задължение въз основа на документ, 

както и изпълнителен лист.  

В тази връзка екипът препоръчва на административния ръководител да 

предприеме администартивни мерки за спазване на законовите срокове и при 

заповедното производство. 
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За издаването на изпълнителен лист е правено отбелязване 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. 

След подадените възражения от длъжниците, съдиите са се произнасяли без забава и 

на заявителите са изпращани съобщения с указанията по чл. 415, ал. 1 ГПК.  

При проверката на дела по чл. 390 ГПК се установи, че съдебните актове са 

постановени своевременно, в деня на подавенато им, с посочените изключения. 

Изследвани са кумулативно дадените 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, двуседмичен. 

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, 

поради непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок. 

Констатирана бе различна съдебна практика при определяне на началния момент, 

от който започва да тече посоченият от съда срок за предявяване на бъдещия иск, а 

именно – „считано от датата на връчване на съобщението на молителя за допуснато 

обезпечение”, „считано от получаване на обезпечителна заповед”. В случаите, когато 

не е определен начален момент, се създават условия за удължаване на срока за 

предявяване на обезпечения иск извън предписания 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 – Самоков на общо събрание да обсъдят (наред с другите констатации, 

изводи и препоръки на настоящия акт) обезпечителното производство, в това число и 

различната си съдебна практиката по отношение определянето на началния момент, от 

който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск, съобразно Тълкувателно 

решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК. 

Делата с ОХС (всички на доклад на съдия Трифонова), описани в 

обстоятелствената част на акта, са за поправяне на допуснати от съда грешки и 

пропуски, или за представяне на допълнителни доказателства, относими за 

правилното решаване на спора. Липсват такива, които да са породени от действия на 

страните, или за да се прекрати, при недопустимост на иска, съдебното производство. 

Проверяващите отчитат факта, че ОХС е допустимо от закона правно средство за 

отстраняване на грешки и непълноти в хода на съдебното следствие и че то е за 

предпочитане пред риска от отмяна на съдебния акт, но в по-голямата част от тези 

дела това е можело да се избегне при по-задълбочена предварителна подготовка за с.з. 

преди обявяването на делото за решаване. Например гр.д. № 1218, образувано пред 

2011г., за период от около година до провеждането на първото с.з., е било без 

движение, на няколко пъти са давани указания за отстраняване на нередовност, които 

са различни и не са били изчерпателно дадени еднократно. Пет месеца след като е 

даден ход на делото по същество, той е бил отменен и производството отново е 
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оставено без движение и то за да се изяснят несъответствия в обстоятелствена част и 

петитума на исковата молба, както и какви точно са претенциите на ищеца, което е 

следвало да се изясни далеч преди приключването на делото. По това дело видимо е 

налице забава в разглеждането му, като се отчете и факта на изготвянето на съдебния 

акт след повече от година. По гр.д. № 166, образувано през 2010г., ходът по същество 

е отменен, за да се представи нот. акт, в който е обективиран договора, чиято 

нищожност се търси, по гр.д. № 1044/2011г., образувано по иск за установяване срещу 

Държавата, не е била своевременно изискана административната преписка по 

съставянето на АДС, по две конкретно посочени дела пък след обявяването им за 

решаване съдът е констатирал непълноти в изготвените заключения на вещите лица. 

Акт за ОХС е постановяван дори по дело за развод, с празнота в представеното за 

утвърждаване споразумение. Всичко това в работата на съдия Трифонова, (в момента 

е командирована в СГС), говори за необходимост от даване на препоръка по 

отношение на използването на това правно средство, с което не следва да се 

злоупотребява, а да се използва в краен случай. И обратно, когато съдът прибегне до 

него, то делата следва да се приключват във възможно най-кратки срокове, за да се 

избегне евентуално заплащане на обезщетение за забавено, по вина на съда, 

правосъдие, по реда на Гл. 3а ЗСВ. 

При проверката бе констатирано, че за проверяваните периода съдиите от РС-

Самоков са се отвеждали по изключение от разглеждане на разпределените им 

граждански дела, която практика е препоръчително да продължи в бъдеще. Доколкото 

отводите са на основание чл. 22, ал.1, т.6 ГПК, следва да се има предвид, че волята на 

законодателя, а и на създаваната от ВКС практика, е чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, да се 

прилага само в случаите, когато на съдията е поискан отвод от страна по делото. 

Съображения в този смисъл са дадени в писмо на Председателя на ВКС - изх. № 

236/11.06.2015г., изпратено до всички съдилища и до ИВСС. 

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 нарушения, 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 

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. 

По отношение на провеката по приключване на делата на доклад на съдия 

Симеон Стойчев и съдия Марина Трифонова се установи, че са допускали забава по 

подробно описаните в обстоятествената част на Акта решения, над 3 месеца, над 6 

месеца, дори над 1 година, достигаща до над 1 година и 8 месеца. 

За 2013г.  
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-съдия Стойчев е постановил 59 съдебни акта извън срока по чл. 235, ал.5 ГПК, 

като забавата на 26 от тях надминава 6 месеца, достига и надхвърля по 7 от тях една 

година, дори 1г. 10.м. 25 дни по гр.дело № 706/2009г. и един съдебен акт извън срока 

по чл. 316 ГПК, като забавата е 1г., 2м., 21 дни по гр.дело № 935/2011г.; 

- съдия Трифонова е постановила 46 съдебни акта извън срока по чл. 235, ал.5 

ГПК, по 16 от които забавата надхвърля 6 месеца и достига по гр.дело № 444/2012г. 

1г., 4 дни и един съдебен акт извън срока по чл. 316 ГПК, като забавата е 6 дни.  

За 2014г.  

-съдия Стойчев е постановил 15 съдебни акта извън срока по чл. 235,ал.5 ГПК, 

като забавата на два от тях е 10 месеца.  

- съдия Трифонова е постановила 30 съдебни акта извън срока по чл. 235, ал.5 

ГПК, по 6 от които забавата надхвърля 6 месеца и достига по гр.дело № 1197/2012г. 

9м., 3 дни и два съдебни акта извън срока по чл. 316 ГПК, като забавата е 2 д. и 16 д. 

За 2015г.  

-съдия Стойчев е постановил 20 съдебни акта извън срока по чл. 235, ал.5 ГПК, 

като забавата по 9 от тях надхвърля 6 месеца и достига по 4 от тях 1 година и 5, 6 

месеца,  дори 1 година, 8 месеца и 16 дни по гр.дело № 742/2012г.  

- съдия Трифонова е постановила 25 съдебни акта извън срока по чл. 235, ал.5 

ГПК, като забавата по 12 от тях надхвърля 6 месеца, достига и надминава по 5 от тях 1 

година - по гр.дело № 99/2012г. - 1г., 2м., 18 дни.  

Тревожна е и констатацията на проверяващия екип, че и към момента на 

проверката (30.07.2015г.), видно от изготвената справка, съдия Стойчев не е обявил 

съдебните решения по 33 бр., като по 4 от тях забавата надхвърля 6 месеца и по 4 

просрочени акта, забавата е над 1 година и достига до 1г., 6м., 10д. по гр.дело № 

830/2012г.  

По искане на проверяващите, в срока на изготвяне на акта, бе предоставена 

информация с писмо вх. № И - 01 - 57/15/12.08.2015г., от което е видно, че в периода 

01.08.2015г. – 11.08.2015г., от просрочените 33 съдебни акта, са постановени 14 броя, 

от които 11 решения са по дела на доклад на съдия Стойчев.  

Същевременно бе установено, че осем месеца след встъпването си в длъжност, 

Председателят не е предприел административни, дисциплиниращи мерки, 

включително и обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ. Проверяващият екип счита за 

наложително да препоръча на Председателя на РС-Самоков да предприеме 

дисциплинарни мерки по реда на ЗСВ за допуснатите просрочени актове на съдия 

Стойчев и съдия Трифонова, предвид системно нарушаване на срокове по чл. 235, ал.5 

и чл. 316 ГПК.  

С оглед недопускане на просрочени съдебни актове в бъдеще, проверяващите 

считат за уместно да препоръчат на съдиите спазване на законоустановения 

едномесечен срок по чл. 235, ал.5 ГПК и на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при 

бързите производства, които според чл. 12, ал.2 ГПК са задължителни, да изискат 

справка в тази насока, за 2015г. и 2016г., както и да предложат извършването на 

контролна проверка. 
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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-Самоков с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 

съответната година, както и да издаде нарочна заповед, с която на основание чл. 337 

ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия 

да изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени. 

Направените с настоящия акт констатации, изводи и препоръки, свързани с 

дейността и на съдебните служители, е препоръчително да се отразят при тяхното 

атестиране. 

В обстоятелствената част на настоящия акт са описани и допуснати нарушения и 

пропуски, за което и с оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат 

направени и конкретни препоръки, с цел подобряване организация на дейността по 

движение и приключване на гражданските дела, отстраняване на пропуските и 

нарушенията, и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в РС-

Самоков. 

 

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 – Самоков 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 

нарушения и пропуски, за спазване изискванията на ГПК и ПАС при 

подреждане, движение и приключване на делата, при водене на 

деловодните книги и регистри, както и за въвеждането на всички 

данни по делата във функциониращата деловодна програма; 

 

2. Председателят на РС – Самоков да създаде организация и да 

контролира пълното и точно водене на Регистъра на съдебните 

решения по чл. 235, ал. 5 ЗСВ, според изискванията на чл. 50 б ПАС; 

 

3. Съдиите от РС – Самоков 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. 
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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. Председателят на РС – Самоков да упражнява правомощията си за 

контрол върху дейността на съдебната администрация и спазване на 

чл. 38,т.10 и чл. 88 ПАС по отношение на делата без движение, 

ненасрочените дела и за ежемесечно администриране на спрените 

производства по гражданските дела, с оглед срочното им 

възобновяване, ако са отстранени пречките за движението им; 

 

5. Препоръчва на съдиите – докладчици по граждански дела да 

предприемат нужните мерки за приключване на делата в разумни 

срокове и да използват предвидените процесуални правила за 

дисциплиниране на участниците в процеса и конкретно назначените 

вещите лица, спрямо които и на основание чл. 86 ГПК да се налагат 

глоби при непредставяне на заключенията в срок без уважителни 

причини, както и да бъдат освобождавани от възложените им задачи 

при несвоевременно изготвяне на заключенията по обективни или 

субективни причини, на основание чл. 198 ГПК. Председателят на 

РС-Самоков да упражнява ефективен контрол и да предприема 

конкретни мерки при ненасрочване или отлагане на съдебните 

заседания по делата, включително и поради неизготвени в срок 

заключения, с оглед предотвратяване забава на съдопроизводството 

по гражданските дела;  

 

6. Съдиите от РС – Самоков да вземат мерки за по-задълбочена 

предварителна подготовка на делата преди насрочването им в 

открито съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел 

недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство; 

 

7. Съдиите от РС – Самоков 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, в това число и 

по отношение определянето на началния момент, от който започва да 

тече срока за предявяване на бъдещ иск, както и заповедното 

производство; 
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8. Всички съдиите от РС – Самоков да спазват законово-предвидените 

срокове по движение на делата и да постановяват съдебните актове в 

сроковете по чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК, както и в сроковете, 

предвидени за произнасяне по частните производства. Председателят 

на РС – Самоков да изпрати до ИВСС, в срок до 15.07.2016г., подробна 

справка за ненаписаните в законоустановения срок съдебни актове за 

периода от 01.07.2015г. до 01.07.2016г.; 

 

9. Председателят на РС – Самоков да направи допълнителна проверка и 

да предприеме необходимите дисциплинарни мерки по чл. 308, ал.1 от 

ЗСВ за допуснато неспазване на сроковете, предвидени в 

процесуалните закони, от страна на съдия Симеон Стойчев и съдия 

Марина Трифонова, които са допуснали просрочие при 

постановяване на съдебните решения по цитираните в Акта дела, за 

периода на проверката януари 2013г. – юли 2015г., като забавата по 

някои от тях достига и надминава 1 година, дори една година и осем 

месеца; 

 

10. Председателят на Самоков да издаде нарочна заповед, с която на 

основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен 

отпуск преди съответният съдия да изготви всички свои актове и да 

върне делата, които са му възложени, да регламентира условията при 

получаване на целеви парични награди (допълнителни средства за 

материално стимулиране, ако такива са предвидени по съответния 

ред) на всеки магистрат и съдебен служител в РС-Самоков, като ги 

обвърже с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 

съответната година, както и да осъществява контрол по 

изпълнението й;  

 

11. Председателят на РС – Самоков да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и след съдебната ваканция, в срок до края на м. 

септември 2015г. да свика Общо събрание на съда, на което да 

запознае всички съдии и съдебни служители с констатациите, да се 

анализират изводите и да се обсъди предприемането на мерки за 

изпълнение на препоръките по настоящия Акт. 
 

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

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръката по т. 7, т. 9 и т. 

11, а за останалите препоръки, определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Самоков следва да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в 

двумесечен срок от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората към 
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ВСС за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и копие на протокола от 

проведеното общо събрание на съда, на издадени заповеди, правила и други 

документи.  

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 – Самоков, който следва писмено да запознае проверените съдиите 

(включително и командированите) с акта и да уведоми незабавно писмено ИВСС за 

датата на връчването му на съдиите и ръководството на съда. 

Информация - извлечение от настоящия акт да се изпрати и на Председателя на 

СГС, където е командирована съдия Трифонова. 

За изпълнение на препоръките по настоящия акт, следва да се извърши контролна 

проверка. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт, Актът да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – София, на електронен 

носител.                                                        

                                                                                                                                                

                                                  ИНСПЕКТОР:            

                                                                            

                                                                              ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


