


2

Контролната планова проверка в Окръжен съд - Бургас бе
извършена от 25.06.2021г. до 02.07.2021г. в изпълнение на Заповед № КП-
21-15/14.06.2021 г.  на Главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет /ИВСС/ от инспектор Теодора Нинова, експерт Диана
Иванова и експерт Мария Илиева.

ЗАДАЧА на контролната проверка
Преодоляване на пропуски, констатирани с Акт за резултати от

извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд - Бургас, в
изпълнение на Заповед № ПП-01-51/09.06.2016 г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет.

ЦЕЛ на контролната проверка
Да се контролира изпълнението на препоръките, дадени с Акт за

резултати от извършена комплексна планова проверка на Окръжен съд -
Бургас, по граждански и търговски дела, в периода 13.06.2016 г. – 22.06.2016
г. от инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова и експерт Мария
Илиева, в изпълнение на Заповед № ПП-01-51/09.06.2016 г. на главния
инспектор на ИВСС.

ПЕРИОД и ОБХВАТ на контролната проверка
Проверката включва периода 01.01.2019г.- 31.12.2020г., с обхват

организацията на административната дейност и дейността по образуване,
разпределение, движение и приключване на граждански дела, частни
граждански дела, търговски дела, частни търговски дела в Окръжен съд -
Бургас, съобразно дадените препоръки.

МЕТОД на контролната проверка
· Непосредствена проверка на граждански и търговски дела в

Окръжен съд - Бургас;
· Индивидуални разговори и анализ на документацията.

ИЗТОЧНИЦИ на информация:
· Акт за резултати от извършена комплексна планова

проверка по граждански и търговски дела в Окръжен съд - Бургас , в
изпълнение на Заповед № ПП-01-51/09.06.2016 г. на главния инспектор
на ИВСС;

· Допълнителна информация, изискана от председателя на
ОС-Бургас с писмо за справки изх. №  И-01-33/08.04.2021 г.
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Плановата проверката в Окръжен съд - Бургас  по гражданските и
търговските дела бе извършена в периода 13.06.2016 г. – 22.06.2016 г. от
инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова и експерт Мария Илиева
и включваше граждански и търговски дела, образувани, разгледани и
приключени в периода м. януари 2014г. – м. декември 2015г. В изготвения
акт са направени следните

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

Установено е било, че делата за периодите на проверката са били:
През 2014г. в ОС - Бургас са постъпили общо 2889 бр. дела (в това

число 333 бр. първоинстанционни гр. дела, 1238 бр. въззивни гр. дела, 442
бр. търговски дела, 701 бр. частни гр. дела, 174 бр. частни търговски дела и
1 бр. административни дела), останали несвършени от минали години – 916
бр. дела или общо за разглеждане – 3805 бр.  дела. От тях  свършени през
2014г. са 2911 бр. дела (в това число 341 бр. първоинстанционни гр. дела,
1218 бр. въззивни гр. дела, 452 бр. търговски дела, 722 бр. частни гр. дела,
176 бр. частни търговски дела и 2 бр. административни дела).

През 2015г. в ОС-  Бургас са постъпили общо 2853 бр.  дела (в това
число 413 бр. първоинстанционни гр. дела, 1122 бр. въззивни гр. дела, 486
бр. търговски дела, 662 бр. частни гр. дела, 169 бр. частни търговски дела и
1 бр. административно дело), останали несвършени от минали години – 894
бр. дела или общо за разглеждане – 3747 бр.  дела. От тях  свършени през
2015г. са 2958 бр. дела (в това число 395 бр. първоинстанционни гр. дела,
1128 бр. въззивни гр. дела, 608 бр. търговски дела, 652 бр. частни гр. дела,
174 бр. частни търговски дела и 1 бр. административно дело).

Анализът на констатираното в хода на извършената комплексна
планова проверка по граждански и търговски дела в ОС – Бургас през
2016г. е довел до извода, направен от проверяващия екип, че съдиите са
полагали усилия и са изпълнявали задълженията си отговорно, работили са
съвестно и професионално по образуването, движението и приключването
на гражданските и търговските дела за периода на проверката – м. януари
2014г. – м. декември 2015г. Отбелязано е, че като цяло, съществени
пропуски и нарушения при образуване, движение и приключване на
гражданските и търговските дела не са били констатирани. Проверяващият
екип е намерил за удачно да отбележи и вложеното усърдие от страна на
съдебните служители при изпълнение на задълженията им, вменени с ПАС
и с длъжностните характеристики, с препоръка то да продължи и в бъдеще.



4

В акта се сочи, че наред с високия професионализъм и впечатляващ
опит на магистратите, в обстоятелствената част на акта са установени и
някои пропуски, които с оглед на квалификацията на съдиите в Окръжен
съд не следва да се допускат, поради което и оглед правомощията на ИВСС
по чл. 58 ЗСВ, са направени следните конкретни препоръки, с цел още по-
добра организация на дейността по разпределение, движение и
приключване на гражданските и търговските дела, отстраняване на
пропуските и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в
ОС-Бургас:

ПРЕПОРЪКИ:

1. Председателят на ОС - Бургас да продължи добрата
организация на административната и правораздавателната
дейност в Окръжен съд – Бургас. Същевременно, в изпълнение на
правомощията му по ЗСВ, да предприеме мерки за отстраняване
на констатираните пропуски и за спазване изискванията на ГПК
и ПАС при движение и приключване на делата;

2. Съдиите в ОС - Бургас да спазват законово-
предвидените срокове по движение на делата и да постановяват
съдебните актове в срок, съобразно чл.235, ал.5 ГПК и чл. 316, вр.
чл. 317 ГПК;

3. Съдиите в ОС - Бургас да спазват предвидените
основания за отвод -  чл.  22  от ГПК,  с оглед вмененото им от
законодателя задължение за безпристрастност, предвидено в чл.4
от ЗСВ;

4. Съдиите от ОС-Бургас на Общо събрание да
анализират и обобщят практиката на съда при: насрочване на
гр.дела по общия исков ред (съдебен акт по чл. 140 и чл. 312 ГПК,
наименоване на акта, момент на насрочване, проект на доклад по
чл.  140, ал.3 ГПК и доклад по 312, ал.1, т.2 ГПК,  произнасяне по
доказателствата и пр.), обезпечителното производство, отводи,
както и да обсъдят и приемат Времеви стандарти относно
движението на гражданските и търговските дела, извън изрично
предвидените в ГПК, ТЗ и др. закони срокове, в интерес на
страните в процеса, както и с оглед предотвратяване на забава в
съдопроизводството. Въз основа на приетите от съдиите решения,
Председателят на съда да издаде нарочна заповед и да следи за
нейното изпълнение;
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5. Председателят на ОС -  Бургас да изпрати до ИВСС
подробни справки за непостановените в законоустановения срок
съдебни актове по съдии както следва – в срок до 15.01.2017г. – за
периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016г. и в срок до 15.01.2018г. - за
периода от  01.01.2017г. до 31.12.2017г., както и подробни справки
за направените отводи по съдии, за същите периоди и срокове, с
приложени към справките копия на определенията по
съответните дела;

6. Председателят на ОС -  Бургас да упражни
правомощията си по чл. 86, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт
и да предприеме допустимите и необходими мерки за контрол на
срочността при изготвяне на съдебните решения по граждански и
търговски дела, в това число да изисква ежемесечно от служба
“Съдебно деловодство” справки за гр. и т. дела, обявени за
решаване, по които няма постановен съдебен акт в едномесечния
срок. Председателят на съда 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, както и да
осъществява контрол по изпълнението на заповедта;

7. Председателят на ОС -  Бургас да упражни
правомощията си по чл. 86, ал.1, т.12 ЗСВ, като свика Общо
събрание на съда, на което да запознае съдиите и съдебните
служители с констатациите, да се анализират изводите и да се
обсъди предприемането на мерки за изпълнение на препоръките
по настоящия Акт.

    КОНСТАТАЦИИ от извършената контролна проверка:

За нуждите на контролната проверка и с оглед  изпълнение на
препоръките, дадени с Акт за резултати от извършена през 2016г.
комплексна планова проверка по граждански и търговски дела в ОС-Бургас,
бяха изискани с писмо от изх. № И-01-33/08.04.2021 г. и подготвени
справки, въз основа на които и от извършената на място контролна проверка
на произволно избрани дела, констатациите са следните:

· Организация на административната дейност на съда.
Административно ръководство. Щатна и кадрова осигуреност.

Административното ръководство на ОС – Бургас се осъществява
от административен ръководител – председател на съда – Росица
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Желязкова Темелкова, от заместник административен ръководител –
заместник-председател на I-во гражданско и търговско отделение на ОС –
Бургас – Антоанета Драганова Андонова-Парашкевова и заместник
административен ръководител – заместник-председател на II-ро въззивно
гражданско отделение на ОС – Бургас – Вяра Иванова Камбурова, от
заместник административен ръководител, зам-председател на Наказателно
отделение - Яни Георгиев Гайдурлиев. Съдебен администратор е С    А   
П      , а административен секретар – М         Х        Г         .

Росица Желязкова Темелкова е назначена  на длъжност „съдия“ в
Окръжен съд-Бургас на 24.02.1998 г. На длъжността “административен
ръководител – председател” на ОС-Бургас е назначена с решение на
Висшия съдебен съвет по протокол № 3, т.1 от  23.01.2018 г. и е встъпила в
длъжност на 02.02.2018 г.

Антоанета Драганова Андонова – Парашкевова е назначена на
длъжност “съдия” в ОС-Бургас с решение на Висшия съдебен съвет по
протокол № 44 от 22.12.1999 г. и е встъпила в длъжност на 01.02.2000 г.
Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 19 от
30.05.2011 г. е назначена за Заместник административен ръководител –
заместник-председател на ОС-Бургас и е встъпила в длъжност на
01.06.2011г.

Вяра Иванова Камбурова е назначена на длъжност “съдия” в ОС-
Бургас с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37 от 15.11.2000
г. и е встъпила в длъжност на 02.01.2001 г. Съгласно решение на Висшия
съдебен съвет по протокол №40, т.24 от 11.12.2018 г. е назначена за
заместник административен ръководител – заместник-председател на ОС –
Бургас, считано на 11.12.2018 г.

Яни Георгиев Гайдурлиев е встъпил в длъжност „съдия“ в Окръжен
съд-Бургас с Решение на ВСС по протокол №3, т.46.1.1. от 21.01.2016 г.,
считано от 09.06.2016 г. С Решение на ВСС по протокол №21, д.т.17.2. от
26.06.2018 г. е назначен  за заместник административен ръководител-
заместник-председател  в  Окръжен съд-Бургас, считано от 02.07.2018 г.

В ОС-Бургас към момента на проверката е утвърден щат от 122
души (считано от м. януари 2021г.), от които 45 щ. бр. съдии и 77 щ. бр.
съдебни служители.

Информацията относно щатната осигуреност на съда през всяка
една от проверяваните години е следната:

- за 2019 г.:
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към 01.01.2019г.- общ брой съдии по щатни длъжности на съда 47
бр., действително заети щатни длъжности – 42 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73 бр.;

към 11.01.2019г.- общ брой съдии по щатни длъжности на съда 47
бр., действително заети щатни длъжности – 41 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73 бр.;

към 17.06.2019г.- общ брой съдии по щатни длъжности на съда 47
бр., действително заети щатни длъжности – 41 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 72 бр.;

към 01.07.2019г.- общ брой съдии по щатни длъжности на съда 47
бр., действително заети щатни длъжности – 43 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73 бр.;

към 05.07.2019г.- общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 41 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73 бр.;

към 09.07.2019г.- общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 41 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 74 бр.;

към 01.10.2019г.- общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 41 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73 бр.;

към 21.11.2019г.- общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 41 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 74 бр.

- за 2020 г.:
към 01.01.2020г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45

бр., действително заети щатни длъжности – 41 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73  бр.;

към 07.01.2020г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 41 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 74  бр.;

към 01.04.2020г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 40 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73  бр.;

към 02.04.2020г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 40 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 72  бр.;
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към 01.06.2020г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 40 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73  бр.;

към 03.07.2020г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 39 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73  бр.;

към 01.11.2020г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 39 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 74  бр.;

към 16.12.2020г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 45
бр., действително заети щатни длъжности – 39 бр., администрация – общ
брой служители - 75 бр. и действително заети длъжности – 73  бр.

 Към 28.05.2021г.  общият брой съдии по щат е 45, от които заети  са
38 бр. Съдии в продължителен отпуск: Диана Асеникова –Лефтерова – мл.
съдия в отпуск поради бременност и раждане.

Командировани съдии в Окръжен съд-Бургас през 2019г., 2020 г.  и
от 01.01.2021 г. до 28.05.2021 г., са :

2019 г.
1. Елеонора Кралева от Районен съд - Бургас- от 27.06.2016 г.  до

27.12.2016 г.   и от 28.12.2016 г. до заемане на свободната длъжност "съдия"
в Окръжен Съд - Бургас  чрез конкурс;

2. Димана Кирязова-Вълкова от Районен съд-Бургас- от 19.02.2018 г.
до 19.02.2019 г.;

3.  Георги Грънчев от Районен съд –  Бургас -  от 25.06.2018  г.  до
25.06.2019 г.;

4. Анна Щерева от Районен съд - Бургас – от 02.01.2019 г. до
02.07.2019 г.;

5. Йорданка Майска от Районен съд – Несебър - от 14.10.2019 г. до
14.04.2020 г.;

2020 г.
1. Елеонора Кралева от Районен съд – Бургас - от 27.06.2016 г.  до

27.12.2016 г.  и от 28.12.2016 г. до заемане на свободната длъжност "съдия"
в Окръжен Съд - Бургас  чрез конкурс;

2. Йорданка Майска от Районен съд – Несебър - от 14.10.2019 г. до
14.04.2020 г.; от 15.04.2020 г. до 15.04.2021 г.;

3. Станимира Иванова от Районен съд – Бургас - от 16.03.2020 г. до
16.09.2020 г.; от 17.09.2020 г. до 31.12.2020 г.;
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4. Мариела Иванова от Районен съд – Карнобат - от 01.06.2020 г. до
30.11.2020 г.;

5. Георги Иванов от Районен съд – Бургас - от 08.09.2020 г. до
08.09.2021 г.;

6. Анна Щерева от Районен съд – Бургас - от 01.12.2020 г. до
31.05.2021 г.;

7. Радостина Иванова от Районен съд – Бургас - от 01.12.2020 г. до
31.05.2021 г.

2021 г.
1. Елеонора Кралева от Районен съд – Бургас - от 27.06.2016 г.  до

27.12.2016 г.  и от 28.12.2016 г. до заемане на свободната длъжност "съдия"
в Окръжен съд - Бургас  чрез конкурс;

2. Йорданка Майска от Районен съд – Несебър - от 14.10.2019 г. до
15.04.2021 г. и от 16.04.2021 г. до 16.04.2022 г.;

3. Георги Иванов от Районен съд – Бургас - от 08.09.2020 г. до
08.09.2021 г.;

4. Анна Щерева от Районен съд – Бургас - от 01.12.2020 г. до
31.05.2021 г.;

5. Радостина Иванова от Районен съд – Бургас - от 01.12.2020 г. до
31.05.2021 г.

Командировани съдии от Окръжен съд-Бургас в Апелативен съд-
Бургас и командировани младши съдии в Районен  съд:

2019г.
1. Албена Зъбова-Кочовска в Апелативен съд - Бургас – от

20.06.2016 г.-20.12.2016 г. по § 207(1) от ПЗР на ЗСВ,  чл.107, ал.1 ЗСВ  и
от 21.12.16г. до заемане на свободната длъжност; от 18.12.2019 г. до
заемане на всички незаети длъжности за съдия в гражданско отделение на
АС - Бургас;

2. Петя Петрова-Дакова в Апелативен съд – Бургас - от 01.06.2018 г.
до 01.06.2019 г. и от 01.06.2019 г. до 01.06.2020 г.;

3. Иван Воденичаров в Апелативен съд – Бургас - от 01.01.2019 г. до
02.07.2019 г.;

4. Калина Пенева в Апелативен съд – Бургас - от 01.11.2019 г. до
30.04.2020 г.;

5. Веселка Георгиева Узунова е член на КАК при СК на ВСС от
03.10.2018 г. до 03.10.2020 г.;
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6.Таня Димитрова Евтимова - командирована в гр.Страсбург,
Франция, считано от 02.09.2019г. до 31.08.2020 г., за участие в дългосрочен
стаж (обмен) в ЕСПЧ, в рамките на програмата за обмен организирана от
ЕМСО и НИП.

7. мл.с. Сияна Стойчева Димитрова- командирована в Районен съд-
Бургас- от 10.01.2019 г. до 10.07.2019 г. (на 05.07.2019 г. встъпва в
длъжност “съдия” в Районен съд-Несебър);

8. мл.с. Красимир Викторов Сотиров – командирован в Районен съд-
Бургас - от 08.10.2018 г. до 08.04.2019 г. и от 09.04.2019 г. до 10.07.2019 г.
(на 05.07.2019 г. встъпва в длъжност “съдия в Районен съд-Карнобат).

2020г.
1. Албена Зъбова-Кочовска в Апелативен съд-Бургас – от 20.06.2016

г.-20.12.2016 г.  по Пар.207(1) от ПЗР на ЗСВ,  чл.107, ал.1 ЗСВ   и  от
21.12.16г. до заемане на свободната длъжност; от 18.12.2019 г. до заемане
на всички незаети длъжности за съдия в гражданско отделение на БсАС;

2. Петя Петрова-Дакова в Апелативен съд-Бургас- от 01.06.2019 г. до
01.06.2020 г. (на 01.04.2020 г. встъпва в длъжност “съдия” в Апелативен
съд-Бургас);

3. Калина Пенева в Апелативен съд-Бургас- от 01.11.2019 г. до
30.04.2020 г.; от 01.05.2020 г. до 30.10.2020 г. и от 01.11.2020 г. до
30.04.2021 г.;

4. Кирил Стоянов в Апелативен съд-Бургас- от  01.06.2020 г. до
30.11.2020 г.;

5. Даниел Марков в Апелативен съд-Бургас- от 08.09.2020 г. до
08.09.2021 г.;

6. Кремена Лазарова в Апелативен съд-Бургас- от 01.12.2020 г. до
31.05.2021 г.;

7. Иван Воденичаров в Апелативен съд-Бургас – от 01.12.2020 г. до
31.05.2021 г.;

8. Веселка Георгиева Узунова- член на КАК при СК на ВСС от
03.10.2018 г. до 03.10.2020 г.;

9. Таня Димитрова Евтимова - командирована в гр.Страсбург,
Франция, считано от 02.09.2019 г. до 31.08.2020 г., за участие в
дългосрочен стаж (обмен) в ЕСПЧ, в рамките на програмата за обмен
организирана от ЕМСО и НИП.

10. мл.с. Красен Пламенов Вълев в Районен съд-Бургас- от
01.12.2020 г. до 30.06.2021 г.;
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11.  мл.с. Диана Иванова Асеникова-Лефтерова в Районен съд-
Бургас - от 01.12.2020 г. до 30.06.2021 г.

2021 г.
1.Албена Зъбова-Кочовска в Апелативен съд-Бургас – от 20.06.2016

г.-20.12.2016 г.  по пар.207(1) от ПЗР на ЗСВ,  чл.107, ал.1 ЗСВ   и  от
21.12.16г. до заемане на свободната длъжност; от 18.12.2019 г. до заемане
на всички незаети длъжности за съдия в гражданско отделение на БсАС;

2. Калина Пенева в Апелативен съд-Бургас- от 01.11.2019 г. до
30.04.2020 г.; от 01.05.2020 г. до 30.10.2020 г., от 01.11.2020 г. до 30.04.2021
г. и от 01.05.2021 г. до 30.10.2021 г.

3. Кремена Лазарова в Апелативен съд-Бургас- от 01.12.2020 г. до
31.05.2021 г.;

4.  Иван Воденичаров в Апелативен съд-Бургас – от 01.12.2020 г. до
31.05.2021 г., същият е пенсиониран, считано от 26.05.2021 г.;

5. мл.с. Красен Вълев в Районен съд-Бургас- от 01.12.2020 г. до
30.06.2021 г.;

6. мл.с. Диана Асеникова-Лефтерова в Районен съд – Бургас - от
01.12.2020 г. до 30.06.2021 г.

Съдии и състави в ОС-Бургас

Първо гражданско и търговско отделение –
- за 2019 г.

1. съдия Антоанета Андонова-Парашкевова, ранг “съдия във ВКС
и ВАС”, заместник –административен ръководител-заместник-председател
на съда и ръководител на отделението;

2. съдия Кирил Градев Стоянов, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
3. съдия Иван Атанасов Воденичаров, ранг “съдия във ВКС и

ВАС”, като от 01.01.2019 г. до 02.07.2019 г. е командирован в БсАС;
4. съдия Радостина Костова Калиманова, ранг “съдия във ВКС и

ВАС”;
5. съдия Десислава Динкова Щерева, ранг “съдия във ВКС и

ВАС”;
6. съдия Симеон Симеонов Михов, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
7. съдия Янко Новаков Новаков, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
8. съдия Дарина Ангелова Костова, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
9. съдия Иво Василев Добрев, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
10.  съдия Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска, ранг “съдия

във ВКС и ВАС”;
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11.  съдия Диляна Николова Йорданова, ранг “съдия в ОС”;
12.  съдия Анна Иванова Щерева от Районен съд-Бургас – ранг

“съдия във ВКС и ВАС”, командирована в ОС-Бургас  от 02.01.2019 г. до
02.07.2019 г.;

- за 2020 г.
1. съдия Антоанета Андонова-Парашкевова, ранг “съдия във ВКС и

ВАС”, заместник –административен ръководител-заместник-председател
на съда и ръководител на отделението;

2. съдия Кирил Градев Стоянов, ранг “съдия във ВКС и ВАС”, като
от  01.06.2020 г. до 30.11.2020 г. Е командирован в Апелативен съд-Бургас;

3. съдия Иван Атанасов Воденичаров, ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
като от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г. Е командирован в Апелативен съд-
Бургас;

4. съдия Радостина Костова Калиманова, ранг “съдия във ВКС и
ВАС”;

5. съдия Десислава Динкова Щерева, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
6. съдия Симеон Симеонов Михов, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
7. съдия Янко Новаков Новаков, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
8. съдия Дарина Ангелова Костова, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
9. съдия Иво Василев Добрев, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
10. съдия Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска, ранг “съдия във

ВКС и ВАС”;
11. съдия Диляна Николова Йорданова, ранг “съдия в ОС”;
12. съдия Мариела Иванова от Районен съд-Карнобат, ранг “съдия

във ВКС и ВАС”,  командирована в ОС-Бургас   от 01.06.2020  г.  До
30.11.2020 г.;

13. съдия Анна Иванова Щерева от Районен съд-Бургас – ранг
“съдия във ВКС и ВАС”, командирована в ОС-Бургас  от  01.12.2020 г.  До
31.05.2021 г.

- за периода на настоящата година 01.01.2021 г. 30.05.2021 г.

1. съдия Антоанета Андонова-Парашкевова, ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, заместник – административен ръководител-заместник-председател
на съда и ръководител на отделението;

2. съдия Иван Атанасов Воденичаров, ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г. е командирован в Апелативен съд-Бургас
/пенсиониран от 26.05.2021 г./;
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3. съдия Кирил Градев Стоянов, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
4. съдия Радостина Костова Калиманова, ранг “съдия във ВКС и

ВАС”;
5. съдия Десислава Динкова Щерева, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
6. съдия Симеон Симеонов Михов, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
7. съдия Янко Новаков Новаков, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
8. съдия Дарина Ангелова Костова, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
9. съдия Иво Василев Добрев, ранг “съдия във ВКС и ВАС”;
10. съдия Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска, ранг “съдия във

ВКС и ВАС”;
11. съдия Диляна Николова Йорданова, ранг “съдия в ОС”;
12. съдия Анна Иванова Щерева от Районен съд-Бургас – ранг

“съдия във ВКС и ВАС”, командирована в ОС-Бургас  от  01.12.2020 г. до
31.05.2021 г.

Въззивно гражданско отделение

- за 2019 г.
1. съдия Росица Желязкова Темелкова- административен

ръководител-председател с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, председател на II
въззивен граждански състав;

2. съдия Вяра Иванова Камбурова- заместник-административен
ръководител-заместник-председател, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, след
23.01.2019 г. е председател на V въззивен граждански състав;

3. съдия Мариана Георгиева Маринова-Карастанчева с ранг
“съдия във ВКС и ВАС”, председател на I въззивен граждански състав;

4. съдия Росен Димитров Парашкевов, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, председател на III въззивен граждански състав;

5. съдия Недялка Пенева Пенева, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на IV въззивен граждански състав;

6. съдия Калина Стоянова Пенева, с ранг “ съдия във ВКС и
ВАС”, до 23.01.2019 г. е председател на V въззивен граждански състав, до
датата на командироването й в БсАС 01.11.2019 г. Е член на III въззивен
граждански състав;

7. съдия Кремена Илиева Лазарова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на III въззивен граждански състав;

8. съдия Даниела Дончева Михова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на IV въззивен граждански състав;

9. съдия Таня Ташкова Русева-Маркова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на II въззивен граждански състав;

10. съдия Галя Василева Белева, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на V въззивен граждански състав;
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11. съдия Пламена Костадинова Върбанова, с ранг “съдия във ВКС
и ВАС”, член на I въззивен граждански състав;

12. съдия Таня Димитрова Евтимова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, до датата на командироването й в гр.Страсбург на 02.09.2019 г.  е
член на IV въззивен граждански състав;

13. съдия Димана Кирязова-Вълкова, командирована от Районен
съд-Бургас, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, до  19.02.2019 г. Е член на IV
въззивен граждански състав;

14. съдия Йорданка Георгиева Майска, командирована от Районен
съд-Несебър,  с ранг “съдия във ВКС и ВАС” от 14.10.2019 г. е член на III
въззивен граждански състав;

15. съдия Елеонора Симеонова Кралева, командирована от Районен
съд-Бургас от 27.06.2016г. , с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, член на II
въззивен граждански състав;

младши съдии

-младши съдия Марина Иванова Мавродиева, встъпила в Окръжен
съд-Бургас на 02.07.2018 г., член на I въззивен граждански състав;

-младши съдия Ваня Василева Ванева, встъпила в Окръжен съд-
Бургас на 02.07.2018 г., член на V въззивен граждански състав от 23.01.2019
г.;

-младши съдия Красен Пламенов Вълев, встъпил в Окръжен съд-
Бургас на 01.07.2019 г., насрочва в III въззивен граждански състав;

-младши съдия Диана Иванова Асеникова, встъпила в Окръжен съд-
Бургас на 01.07.2019 г., член на IV въззивен граждански състав;

- за 2020 г.
1. съдия Росица Желязкова Темелкова- административен

ръководител-председател с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, председател на II
въззивен граждански състав;

2. съдия Вяра Иванова Камбурова- заместник-административен
ръководител-заместник-председател, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на V въззивен граждански състав;

3. съдия Мариана Георгиева Маринова-Карастанчева с ранг “съдия
във ВКС

и ВАС”, председател на I въззивен граждански състав;
4. съдия Росен Димитров Парашкевов, с ранг “съдия във ВКС и

ВАС”, председател на III въззивен граждански състав;



15

5. съдия Недялка Пенева Пенева, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на IV въззивен граждански състав;

6. съдия Кремена Илиева Лазарова, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на III въззивен граждански състав до датата на командироването й в
Апелативен съд-Бургас 01.12.2020 г.;

7. съдия Даниела Дончева Михова, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на IV въззивен граждански състав;

8. съдия Веселка Георгиева Узунова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“,
председател на VI въззивен граждански състав от 12.10.2020 г.;

9. съдия Таня Ташкова Русева-Маркова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на II въззивен граждански състав;

10. съдия Галя Василева Белева, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на V въззивен граждански състав;

11. съдия Пламена Костадинова Върбанова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на I въззивен граждански състав;

12. съдия Таня Димитрова Евтимова, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
от  03.09.2020 г. - в IV въззивен граждански състав /до формирането на
шести въззивен граждански състав/, член на VI въззивен граждански
състав;

13. съдия Йорданка Георгиева Майска, командирована от Районен
съд-Несебър,  с ранг “съдия във ВКС и ВАС” от 14.10.2019 г. Е член на III
въззивен граждански състав;

14. съдия Радостина Петкова Иванова, командирована от Районен
съд-Бургас на 01.12.2020 г., с ранг „съдия във ВКС и ВАС“,  член на ІІІ
въззивен  граждански състав;

15. съдия Елеонора Симеонова Кралева, командирована от Районен
съд-Бургас от 27.06.2016 г. , с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, член на II
въззивен граждански състав;

младши съдии

-младши съдия Марина Иванова Мавродиева, член на I въззивен
граждански състав, от 01.07.2020 г. назначена на длъжност „съдия“ в
Районен съд-Бургас;

-младши съдия Ваня Василева Ванева, член на V въззивен
граждански състав, от 01.07.2020 г. назначена на длъжност „съдия“ в
Районен съд-Бургас;
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-младши съдия Красен Пламенов Вълев, насрочва и произнася
всички разпределени на негов доклад дела в ІІІ въззивен граждански състав
до датата на командироването му в Районен съд-Бургас на 01.12.2020 г.;

-младши съдия Диана Иванова Асеникова, член на IV въззивен
граждански състав до датата на командироването й в Районен съд-Бургас на
01.12.2020 г.;

-младши съдия Александър Димитров Муртев, встъпил в длъжност в
Окръжен съд-Бургас на 01.07.2020 г.,  член на V въззивен граждански
състав- участие с дела, член на VI въззивен граждански състав- участие без
дела;

-младши съдия Детелина Костадинова Димова, встъпила в длъжност
в Окръжен съд-Бургас на 01.07.2020 г., член на I въззивен граждански
състав и от 01.12.2020 г. е член на IV въззивен граждански състав- участие
без дела;

- за периода на настоящата година 01.01.2021 г. -30.05.2021 г.

1. съдия Росица Желязкова Темелкова - административен
ръководител-председател с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, председател на II
въззивен граждански състав;

2. съдия Вяра Иванова Камбурова- заместник-административен
ръководител-заместник-председател, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на V въззивен граждански състав;

3. съдия Мариана Георгиева Маринова-Карастанчева с ранг “съдия
във ВКС и ВАС”, председател на I въззивен граждански състав;

4. съдия Росен Димитров Парашкевов, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, председател на III въззивен граждански състав;

5. съдия Недялка Пенева Пенева, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на IV въззивен граждански състав;

7. съдия Даниела Дончева Михова, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на IV въззивен граждански състав;

8. съдия Веселка Георгиева Узунова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“,
председател на VI въззивен граждански състав;

9. съдия Таня Ташкова Русева-Маркова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на II въззивен граждански състав;

10. съдия Галя Василева Белева, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на V въззивен граждански състав;

11. съдия Пламена Костадинова Върбанова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на I въззивен граждански състав;
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12. съдия Таня Димитрова Евтимова, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на VI въззивен граждански състав;

13. съдия Йорданка Георгиева Майска, командирована от Районен
съд-Несебър, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, член на III въззивен
граждански състав;

14. съдия Радостина Петкова Иванова, командирована от Районен
съд-Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, член на ІІІ въззивен
граждански състав;

15.  съдия Елеонора Симеонова Кралева, командирована от Районен
съд-Бургас от 27.06.2016 г. , с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, член на II
въззивен граждански състав.

младши съдии

- младши съдия Александър Димитров Муртев, от 01.07.2020 г. е
член на V въззивен граждански състав- участие с дела и от 12.10.2020 г.
член на VI въззивен граждански състав- участие без дела;

- младши съдия Детелина Костадинова Димова, от 01.07.2020 г. е
член на I въззивен граждански състав и от 01.12.2020 г. е член на IV
въззивен граждански състав - участие без дела.

Наказателно отделение
- за 2019 г.

1. съдия Яни Георгиев Гайдурлиев - заместник-административен
ръководител заместник-председател, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на III въззивен наказателен състав;

2.  съдия Цвета Живкова Попова, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на II въззивен наказателен състав и от 25.06.2019 г. е член на
III въззивен наказателен състав;

3. съдия Захарин Панайотов Захариев, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, председател на I въззивен наказателен състав;

4. съдия Георги Димов Пепеляшев с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на IV въззивен наказателен състав;

5. съдия Събчо Атанасов Събев с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на II въззивен наказателен състав и от 25.06.2019 г. председател на II
въззивен наказателен състав;

6. съдия Стефан Христов Стойков, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на II въззивен наказателен състав;

7. съдия Даниел Нанев Марков, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на IV въззивен наказателен състав;
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8. съдия Катя Йорданова Господинова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на I въззивен наказателен състав;

9. съдия Петя Георгиева Георгиева, с ранг “съдия в АС”, до
12.11.2019 г.  е член на IV въззивен наказателен състав;

10. съдия Ангел Димитров Гагашев, с ранг “съдия в АС” и от
30.07.2019 г. ранг “съдия във ВКС и ВАС”, член на III въззивен наказателен
състав;

11. съдия Светлин Иванов Иванов, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на I въззивен наказателен състав;

12. съдия Георги Николов Грънчев, командирован от Районен съд-
Бургас от 25.06.2018 г. до 25.06.2019 г., с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на III въззивен наказателен състав;

младши съдии
- младши съдия Красен Пламенов Вълев, от 01.07.2019 г. е член на II

въззивен наказателен  състав;
- младши съдия Диана Иванова Асеникова, от 19.11.2019 г. е член на

ІV въззивен наказателен състав.

- за 2020 г.

1. съдия Яни Георгиев Гайдурлиев - заместник-административен
ръководител-заместник-председател, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на III въззивен наказателен състав;

2.  съдия Цвета Живкова Попова, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на III въззивен наказателен състав;

3. съдия Захарин Панайотов Захариев, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, председател на I въззивен наказателен състав;

4. съдия Георги Димов Пепеляшев с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на IV въззивен наказателен състав;

5. съдия Събчо Атанасов Събев с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на II въззивен наказателен състав;

6. съдия Стефан Христов Стойков, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
до 03.07.2020 г. е член на II въззивен наказателен състав;

7. съдия Даниел Нанев Марков, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, до
08.09.2020 г. е член на IV въззивен наказателен състав;

8. съдия Катя Йорданова Господинова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на I въззивен наказателен състав;

9. съдия Петя Георгиева Георгиева, с ранг “съдия в АС”,  от
16.11.2020 г. е член на IV въззивен наказателен състав;
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10. съдия Ангел Димитров Гагашев, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на III въззивен наказателен състав;

11. съдия Светлин Иванов Иванов, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на I въззивен наказателен състав;

12. съдия Станимира Ангелова Иванова, командирована от Районен
съд-Бургас, с ранг „съдия в ОС“, от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г., член на II
въззивен наказателен състав;

13. съдия Георги Христов Иванов, командирован от Районен съд-
Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, от 08.09.2020 г., член на IV
въззивен наказателен състав;

младши съдии
1.младши съдия Красен Пламенов Вълев, до командироването му в

Районен съд-Бургас на 01.12.2020 г. е член на II въззивен наказателен
състав;

2.младши съдия Диана Иванова Асеникова, до командироването й в
Районен съд-Бургас на 01.12.2020 г. е член на ІV въззивен наказателен
състав.

3. младши съдия Александър Димитров Муртев, от 01.12.2020 г. е
член на  ІІ въззивен наказателен състав с участие без дела.

4. младши съдия Детелина Димова  не участва във въззивни
наказателни състави. Същата е участва само като резервен член на състав.

- за периода на настоящата година 01.01.2021 г.- 30.05.2021 г.

1. съдия Яни Георгиев Гайдурлиев - заместник-административен
ръководител-заместник-председател, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на III въззивен наказателен състав;

2.  съдия Цвета Живкова Попова, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на III въззивен наказателен състав;

3. съдия Захарин Панайотов Захариев, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, председател на I въззивен наказателен състав;

4. съдия Георги Димов Пепеляшев с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на IV въззивен наказателен състав;

5. съдия Събчо Атанасов Събев с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
председател на II въззивен наказателен състав;

6. съдия Даниел Нанев Марков, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, от
04.01.2021 г. е член на IV въззивен наказателен състав;
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8. съдия Катя Йорданова Господинова, с ранг “съдия във ВКС и
ВАС”, член на I въззивен наказателен състав;

9.  съдия Петя Георгиева Георгиева, с ранг “съдия в АС”,  член на IV
въззивен наказателен състав;

10.  съдия Ангел Димитров Гагашев, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на III въззивен наказателен състав;

11. съдия Светлин Иванов Иванов, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”,
член на I въззивен наказателен състав;

12. съдия Георги Христов Иванов, командирован от Районен съд-
Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, член на IV въззивен наказателен
състав;

младши съдии
1.младши съдия Александър Димитров Муртев, член на  ІІ въззивен

наказателен състав.

Промяна в съставите за двугодишния период:

За 2019 г.
Въззивни граждански състави

І въззивен граждански състав
Председател: Мариана Карастанчева
Членове: Пламена Върбанова
  мл.с.Марина Мавродиева
ІІ въззивен граждански състав
Председател: Росица Темелкова
Членове: Таня Русева-Маркова
                 Елеонора Кралева
ІІІ въззивен граждански състав
Председател: Росен Парашкевов
Членове: Кремена Лазарова
Мл.с. Марина Мавродиева-участие без дела-Заповед
№943/08.10.2018 г.
Промяна от 23.01.2019 г.- Заповед №50/2019 г.
Председател: Росен Парашкевов
Членове: Калина Пенева
Кремена Лазарова
Промени от 14.10.2019 г.  и от 07.11.2019 г.- заповеди
№1067/19 г.  и №1139/19 г.
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Съдия Йорданка Майска участва по насрочени дела на
22, 29.10.2019 г., 05.11.2019 г.  и след 07.11.2019 г.,
вместо съдия Р.Парашкевов
Промяна от 09.12.2019 г.- Заповед №1290/2019 г.
Председател: Росен Парашкевов
Членове: Кремена Лазарова
Йорданка Майска/мл.с. Красен Вълев

ІV въззивен граждански състав
Председател: Недялка Пенева
Членове: Таня Евтимова
Димана Кирязова
Промяна от 23.01.2019 г.- Заповед №50/2019 г.
Председател: Недялка Пенева
Членове: Даниела Михова
Таня Евтимова
Промяна от 01.07.2019 г.- Заповед №684/2019 г.
Председател: Недялка Пенева
Членове: Даниела Михова
Мл.с. Диана Асеникова

V въззивен граждански състав
Председател: Калина Пенева
Членове: Даниела Михова
                мл.с. Ваня Ванева
Промяна от 23.01.2019 г.- Заповед №50/2019 г.
Председател: Вяра Камбурова
Членове: Галя Белева
                мл.с. Ваня Ванева

2020г.
І въззивен граждански състав
Председател: Мариана Карастанчева
Членове: Пламена Върбанова
  мл.с.Марина Мавродиева
промяна от 01.07.2020 г.- Заповед №697/2020 г.
Председател: Мариана Карастанчева
Членове: Пламена Върбанова
  мл.с.Детелина Димова

ІІ въззивен граждански състав
Председател: Росица Темелкова
Членове: Таня Русева-Маркова
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                 Елеонора Кралева
ІІІ въззивен граждански състав
Председател: Росен Парашкевов
Членове: Кремена Лазарова
Йорданка Майска/мл.с. Красен Вълев
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1177 /2020 г.
Председател: Росен Парашкевов
Членове: Йорданка Майска
Радостина Иванова

ІV въззивен граждански състав
Председател: Недялка Пенева
Членове: Даниела Михова
Мл.с. Диана Асеникова
Промяна от 03.09.2020 г.- заповед №928/2020 г.
Председател: Недялка Пенева
Членове: Даниела Михова
Таня Евтимова-насрочва в този състав
Промяна от 01.12.2020 г.- заповед №1177/2020 г.
Председател: Недялка Пенева
Членове: Даниела Михова
Мл.с. Детелина Димова- участие без дела

V въззивен граждански състав
Председател: Вяра Камбурова
Членове: Галя Белева
                мл.с. Ваня Ванева
промяна от 01.07.2020 г. – заповед №697/2020 г.
Председател: Вяра Камбурова
Членове: Галя Белева
                мл.с. Александър Муртев

Промяна от 12.10.2020 г. – заповед №1037/2020 г.
VI въззивен граждански състав
Председател: Веселка Узунова
Членове: Таня Евтимова
                мл.с. Александър Муртев

Въззивни наказателни състави
За 2019 г.
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І въззивен наказателен състав
Председател: Захарин Захариев
Членове: Катя Господинова, Светлин Иванов
ІІ въззивен наказателен състав
Председател: Цвета Попова
Членове: Събчо Събев, Стефан Стойков
Промяна от 25.06.2019 г. – Заповед №655/2019 г.
Председател: Събчо Събев
Членове: Стефан Стойков, младши съдия
Промяна от 01.07.2019 г. – Заповед №684/2019 г.
Председател: Събчо Събев
Членове: Стефан Стойков, мл.с. Красен Вълев
ІІІ въззивен наказателен състав
Председател: Яни Гайдурлиев
Членове:Ангел Гагашев, Георги Грънчев
Промяна от 25.06.2019 г. – Заповед №655/2019 г.
Председател: Яни Гайдурлиев
Членове: Цвета Попова, Ангел Гагашев
ІV въззивен наказателен състав
Председател: Георги Пепеляшев
Членове: Даниел Марков, Петя Георгиева
Промяна от 19.11.2019 г.- Заповед №1185/2019 г.
Председател: Георги Пепеляшев
Членове: Даниел Марков, мл.с. Диана Асеникова

За 2020 г.

І въззивен наказателен състав
Председател: Захарин Захариев
Членове: Катя Господинова, Светлин Иванов
ІІ въззивен наказателен състав
Председател: Събчо Събев
Членове: Стефан Стойков, мл.с. Красен Вълев
Промяна от 16.03.2020 г.- заповед №298/20 г.
Председател: Събчо Събев
Членове: Станимира Иванова, мл.с. Красен Вълев
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1177/2020 г.
Председател: Събчо Събев
Членове: Станимира Иванова, мл.с. Александър
Муртев- участие без дела

ІІІ въззивен наказателен състав
Председател: Яни Гайдурлиев
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Членове: Цвета Попова
Ангел Гагашев
ІV въззивен наказателен състав
Председател: Георги Пепеляшев
Членове: Даниел Марков, мл.с. Диана Асеникова
Промяна от 08.09.2020 г. – Заповед №931/2020 г.
Председател: Георги Пепеляшев
Членове: Георги Иванов, мл.с.Диана Асеникова
Промяна от 16.11.2020 г.- Заповед №1126/2020 г.
Председател: Георги Пепеляшев
Членове: Петя Георгиева, Георги Иванов

Резервни съдии към въззивните граждански състави
2019 г.- 2020 г.

I въззивен граждански състав
Първи резервен съдия- Таня Русева-Маркова
Втори резервен съдия- Галя Белева

II въззивен граждански състав
Първи резервен съдия- Даниела Михова
Втори резервен съдия- Пламена Върбанова
Промяна от 16.10.2019 г.- Заповед №1079/19 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Красен Вълев
Втори резервен съдия- мл.с. Диана Асеникова
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1178/2020 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Детелина Димова
Втори резервен съдия- мл.с. Александър Муртев

III въззивен граждански състав
Първи резервен съдия- Недялка Пенева
Втори резервен съдия- Таня Евтимова
Промяна от 23.01.2019 г.- Заповед №50/2019 г.
Първи резервен съдия- мл.с.Ваня Ванева
Втори резервен съдия- Таня Евтимова
Промяна от 01.07.2019 г.- Заповед №684/2019 г.
Втори резервен съдия- мл.с. Диана Асеникова
Промяна от 01.07.2020 г.- Заповед №697/2020 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Александър Муртев
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Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1178/2020 г.
Втори резервен съдия- мл.с. Детелина Димова

IV въззивен граждански състав
Първи резервен съдия-Калина Пенева
Втори резервен съдия- Вяра Камбурова
Промяна от 23.01.2019 г.- Заповед №50/2019 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Марина Мавродиева
Втори резервен съдия- Кремена Лазарова
Промяна от 01.07.2019 г.- Заповед №684/2019 г.
Първи резервен съдия- Кремена Лазарова
Втори резервен съдия- Росен Парашкевов
Промяна от 16.10.2019 г.- Заповед №1079/2019 г.
Първи резервен съдия- Пламена Върбанова
Втори резервен съдия- Кремена Лазарова
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1178/2020 г.
Първи резервен съдия- Радостина Иванова
Втори резервен съдия- Пламена Върбанова

V въззивен граждански състав
Първи резервен съдия- Кремена Лазарова
Втори резервен съдия- Росен Парашкевов
Промяна от 23.01.2019 г.- Заповед №50/2019 г.
Първи резервен съдия- Таня Евтимова
Втори резервен съдия- Калина Пенева
Промяна от 01.07.2019 г.- Заповед №684/2019 г.
Първи резервен съдия- Калина Пенева
Втори резервен съдия- Недялка Пенева
Промяна от 16.10.2019 г.- Заповед №1079/2019 г.
Първи резервен съдия- Даниела Михова
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1178/2020 г.
Първи резервен съдия- Даниела Михова
Втори резервен съдия- Таня Евтимова

VI въззивен граждански състав
Първи резервен съдия- мл.с. Таня Евтимова
Втори резервен съдия- мл.с. Мариана Карастанчева
Промяна от 16.10.2019 г.- Заповед №1079/2019 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Красен Вълев
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Втори резервен съдия- мл.с. Диана Асеникова
Промяна от 12.10.2020 г.- Заповед №1037/2020 г.
Първи резервен съдия- Йорданка Майска
Втори резервен съдия- Елеонора Кралева
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1178/2020 г.
Първи резервен съдия- Йорданка Майска
Втори резервен съдия- Елеонора Кралева

Резервни съдии към въззивните наказателни състави
2019 г.- 2020 г.

I въззивен наказателен състав
Първи резервен съдия- мл.с. Марина Мавродиева
Втори резервен съдия- мл.с. Ваня Ванева
Промяна от 01.07.2020 г.- Заповед №697/2020 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Детелина Димова
Втори резервен съдия- мл.с. Александър Муртев

II въззивен наказателен състав
Първи резервен съдия- мл.с. Ваня Ванева
Втори резервен съдия- мл.с. Марина Мавродиева
Промяна от 01.07.2020 г.- Заповед №697/2020 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Александър Муртев
Втори резервен съдия- мл.с. Детелина Димова
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1178/2020 г.
Първи резервен съдия- Георги Иванов

III въззивен наказателен състав
Първи резервен съдия- мл.с. Марина Мавродиева
Втори резервен съдия- мл.с. Ваня Ванева
Промяна от 01.07.2019 г.- Заповед №684/2019 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Красен Вълев
Втори резервен съдия- мл.с. Диана Асеникова
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1178/2020 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Детелина Димова
Втори резервен съдия- мл.с. Александър Муртев

IV въззивен наказателен състав
Първи резервен съдия- мл.с. Ваня Ванева
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Втори резервен съдия- мл.с. Марина Мавродиева
Промяна от 01.07.2019 г.- Заповед №684/19 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Диана Асеникова
Втори резервен съдия- мл.с. Красен Вълев
Промяна от 01.07.2020 г.- Заповед №697/2020 г.
Първи резервен съдия- мл.с. Александър Муртев
Промяна от 01.12.2020 г.- Заповед №1178/2020 г.
Втори резервен съдия- мл.с. Детелина Димова.

ТРЕТИ резервни съдии към въззивните граждански състави
от 10.03.2021 г.- Заповед №198/2021 г.

І въззивен граждански състав
трети резервен член- Вяра Камбурова
ІІ въззивен граждански състав
трети резервен член -Росен Парашкевов
ІІІ въззивен граждански състав
трети резервен член- Мариана Карастанчева
ІV въззивен граждански състав
трети резервен член- Веселка Узунова
V въззивен граждански състав
трети резервен член - Радостина Иванова
VІ въззивен граждански състав
трети резервен член - Недялка Пенева

ТРЕТИ резервни съдии към въззивните наказателни състави
от 10.03.2021 г.- Заповед №198/21 г.

І въззивен наказателен състав
трети резервен член - Даниел Марков
ІІ въззивен наказателен състав
трети резервен член - Ангел Гагашев
ІІІ въззивен наказателен състав
трети резервен член - Светлин Иванов
ІV въззивен наказателен състав
трети резервен член - Петя Георгиева.

Третият резервен член участва в случаите на невъзможност за
участие на първия и втория резервни членове.

Данни за съдебен администратор, административен секретар:
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С    А    П       има придобито висше образование по
специалност „Биотехнология“ и „Публична администрация“. Назначена е
на длъжност “съдебен администратор” с трудов договор, считано от
19.10.2006 г., след провеждане на конкурс.

М         Х        Г          има придобито висше образование
по специалност „Публична администрация“. Назначена е на длъжност
“административен секретар”, считано от 01.12.2006 г., след преназначаване
от длъжност: “старши специалист-компютърна обработка“ .

· Поощрения и наложени дисциплинарни наказания в ОС-
Бургас на съдии и съдебни служители, за двете проверявани години:

За 2019 г.

По предложение на ИВСС (изх.№СР-17-162 от 21.06.2019 г.) до СК
на ВСС е образувано дисциплинарно производство срещу Събчо Атанасов
Събев – съдия  в Окръжен съд-Бургас, за извършено  нарушение по чл.307,
ал.3, т.3 вр.чл.175к, ал.4 от ЗСВ,  и съгласно  Решение  на СК на ВСС по пр.
№20 от 25.06.2019 г. е образувано дисциплинарно дело №4/2019 г. по описа
на ВСС.

По протокол №30/01.09.2020 г. СК на ВСС налага дисциплинарно
наказание по чл.308, ал.1, т. 1 ЗСВ за извършено дисциплинарно нарушение
по чл. 307, ал.3, т. 3 ЗСВ.

За 2020 г.:

Със Заповед № 621/04.06.2020 г. на председателя на съда е наложено
дисциплинарно наказание „забележка“ на Весела Симеонова Маринова –
съдебен деловодител в Окръжен съд-Бургас.

Ангажирани съдии с други служебни задачи, извън основната им
дейност:

2019 г.

Съдии-наставници

- Мариана Георгиева Карастанчева, съдия във Второ гражданско
отделение, за наставник на: мл.съдия Марина Иванова Мавродиева
(встъпила на 02.07.2018 г.) и  мл.съдия Диана Иванова Асеникова (встъпила
на 01.07.2019 г.);
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- Събчо Атанасов Събев, съдия в Наказателно отделение –
наставник на мл.съдия Ваня Василева Ванева (встъпила на 02.07.2018 г.) и
мл.съдия Красен Пламенов Вълев (встъпил на 01.07.2019 г.).

Комисия по професионална етика

Към м.януари 2019 г.
-Постоянни членове на КПЕ -съдия Георги Пепеляшев, съдия

Калина Пенева и съдия Кремена Лазарова;

Мандат на нови членове на КПЕ -04.04.2019 г.- 04.04.2023 г.
-Постоянни членове на КПЕ- съдия Радостина Калиманова, съдия

Десислава Щерева и съдия Ангел Гагашев, резервен член съдия Недялка
Пенева.

Съдии, извършили проверка на Районните съдилища от съдебния
район на Окръжен съд-Бургас през 2019 г.

Ø Районен съд-Бургас
1. Кирил Градев
2. Янко Новаков
3. Таня Русева-Маркова
4. Катя Господинова
5.Ангел Гагашев
Ø Районен съд-Поморие и Районен съд-Несебър
1. Яни Гайдурлиев
2. Георги Пепеляшев
3. Десислава Динкова
4. Валентина  Кърпичева-Цинцарска
Ø Районен съд-Средец, Районен съд-Царево и Районен съд-Малко

Търново
1. Събчо Събев
2. Пламена Върбанова
3. Стефан Стойков
4. Диляна Йорданова
Ø Районен съд-Айтос и Районен съд-Карнобат
1.Росица Темелкова
2.Вяра Камбурова
3.Даниел Марков
4.Светлин Иванов.
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Съдии участвали в конкурсни комисии за назначаване на служители:
-Антоанета Драганова Андонова – Парашкевова, Недялка Пенева

Пенева, Дарина Ангелова Костова, Симеон Симеонов Михов и Валентина
Жекова Кърпичева.

2020 г.
Съдии-наставници
-Мариана Георгиева Карастанчева, съдия във Второ гражданско

отделение, за наставник на мл.съдия Детелина Костадинова Димова
(встъпила на 01.07.2020 г.);

-Събчо Атанасов Събев, съдия в Наказателно отделение – наставник
на мл.съдия Александър Димитров Муртев (встъпил на 01.07.2020 г.);

 Съдии, извършили проверка на Районните съдилища от съдебния
район на Окръжен съд-Бургас през 2020 г.

Ø Районен съд-Бургас
1.Мариана Карастанчева
2.Даниела Михова
3.Катя Господинова
4.Ангел Гагашев
Ø Районен съд-Поморие и Районен съд-Несебър
1. Росица Темелкова
2. Яни Гайдурлиев
3. Георги Пепеляшев
4. Недялка Пенева
5. Таня Евтимова
Ø Районен съд-Средец, Районен съд-Царево и Районен съд-Малко

Търново
1. Събчо Събев
2. Веселка Узунова
3. Дарина Костова
4. Петя Георгиева –Стоянова
Ø Районен съд-Айтос и Районен съд-Карнобат
1.Симеон Михов
2.Иво Добрев
3.Даниел Марков
4.Светлин Иванов.

Помощни атестационни комисии
Изготвени атестации на районни съдии от определени редовни
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членове на ПАК в ОС-Бургас.
докладчик членове
Катя Господинова Ангел Гагашев, Цвета Попова
Радостина Калиманова Десислава Динкова, Даниел Марков
Захарин Захариев Събчо Събев, Даниел Марков
Даниел Марков Цвета Попова, Събчо Събев
Ангел Гагашев Катя Господинова, Светлин Иванов
Даниела Михова Десислава Динкова, Даниел Марков
Янко Новаков Росен Парашкевов, Пламена

Върбанова
Цвета Попова Яни Гайдурлиев, Катя Господинова
Георги Пепеляшев Яни Гайдурлиев, Антоанета

Андонова
Георги Пепеляшев Яни Гайдурлиев, Вяра Камбурова
Вяра Камбурова Георги Пепеляшев, Захарин

Захариев
Калина Пенева-
командирована в БсАС

Веселка Узунова, Георги
Пепеляшев

Дарина Костова Таня Русева-Маркова, Ангел
Гагашев

Диляна Йорданова Янко Новаков, Таня Русева-
Маркова

Събчо Събев Светлин Иванов, Мариана
Карастанчева

Светлин Иванов Даниела Михова, Мариана
Карастанчева

Таня Русева-Маркова Симеон Михов, Цвета Попова
Албена Зъбова-командирована
в БсАС

Мариана Карастанчева, Катя
Господинова

Комисия по професионална етика 2020 г.
Постоянни членове на КПЕ - съдия Радостина Калиманова, съдия

Десислава Щерева, съдия Ангел Гагашев и резервен член съдия Недялка
Пенева;

Съдии участвали в конкурсни комисии за назначаване на служители:
съдия Кремена Лазарова и съдия Таня Русева-Маркова.

 Със Заповед  № 667  от 02.07.2018 г. на Председателя на ОС -
Бургас  е упълномощен Заместник-председателя и Ръководител на
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Наказателно отделение Яни Гайдурлиев, да изпълнява задълженията на
председателя на съда по чл.15, ал.1 от Закона за специалните
разузнавателни средства. Заповедта се прилага считано от 02.07.2018 г.

Със Заповед № 571 от 19.05.2020 г. на председателя на ОС-Бургас  е
възложено на съдия Вяра Камбурова - зам.-председател, да администрира
получената кореспонденция от всички ТД и офиси на НАП, за извършване
на незабавни правни действия по изпълнителни дела с взискател Окръжен
съд - Бургас и предприемане на мерки за повишаване на ефективността по
събиране на държавните вземания - такси и разноски, както и по
кореспонденция  от ДСИ и ЧСИ, касаеща събиране на вземания на ОС-
Бургас.

· Административни служби – обща и специализирана
администрация. Съдебно деловодство:

Към 01.01.2021 г. в ОС - Бургас е утвърдено щатно разписание със
77 щ.бр. съдебни служители. Заетата към 01.04.2021г. щатна численост на
съдебните служители е 74 щ.бр. Администрацията на ОС-Бургас е обща и
специализирана.

Общата администрация се състои от 15 бр. служители: по отдели
или сектори и длъжности, както следва:

· "Финансова дейност и снабдяване"- 3 бр.;
· "Стопанисване и управление на съдебното имущество"- 1 бр.;
· "Човешки ресурси"- 1 бр.;
· "Информационно обслужване, статистика и информационни

технологии"- 5 бр.; заети 3 щ.бр.
· "Пресслужба и информация"- 1 бр.;

В специализираната администрация работят общо 59 служители,
организирани в служби и длъжности, както следва:

· „Регистратура за класифицирана информация”- 2 бр.;
· „Регистратура”-  2 бр.;
· „Съдебно деловодство”- 21 бр. съдебни деловодители – 17 бр.

за гр. дела и 4 бр. за наказателни дела;
· „Съдебни секретари” - 17 бр.;
· „Архив”- 3 бр.;
· „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 7 призовкари; заети

6 щ.бр.
· Служител по сигурността на информацията 1 бр.;
· „Съдебни помощници” - 7 бр.;
Техническите длъжности са общо 6 бр. – 4 чистачки; 1 шофьор и

техн. Изпълнител – огняр - 1.
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Информация за организация на работата в съдебното деловодство и
на другите служби в съда:

  Служба "Регистратура" приема и регистрира входящата
кореспонденция; експедира изходящата кореспонденция; осигурява
информация за получената и изпратената кореспонденция; води разносна
книга; разпределя и направлява постъпилата поща;

  В “Първо гражданско и търговско отделение“ са обособени:
деловодство “Първоинстанционни граждански и търговски дела“, в което
се обработват делата и работят 8 деловодители; Фирмено деловодство, в
което работят 2 деловодители. Предвид увеличения брой дела по
несъстоятелност и специфичната работа по тях, от 2014г. в съда е
обособено и деловодство “Несъстоятелност“, в което към момента работят
2 деловодители.

Във Въззивно гражданско отделение съществува Деловодство
“Въззивни граждански и частни граждански дела“, работят 5 съдебни
служители.

В Наказателно отделение функционират Деловодство “Наказателни
дела“ - общо първоинстанционни и въззивни наказателни дела, както и
Деловодство “Досъдебно производство“. В деловодството работят общо 4
съдебни служители.

Служба "Архив" осигурява съхраняването на всички свършени дела,
деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на
дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните
звена на съда. В службата работят 3 съдебни служители.

В Служба съдебни секретари работят 17 секретаря, като една част
протоколират съдебните заседания по граждански дела /първа и втора
инстанция/, а друга част по наказателни дела /първа  и втора инстанция/,
както и по делата по дежурства;

В Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” работят 6
призовкари от Окръжен съд-Бургас. Съгласно чл. 73, ал.4  от ПАС и
заповед на административен ръководител - председател на ОС - Бургас
служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" е обща за Окръжен съд –
Бургас и за Районен съд - Бургас.



34

Натовареност

Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в ОС – Бургас
за двете проверявани години:

за 2019 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

11,72;
Действителна натовареност към свършени дела – 9,38.
за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

13,74;
Действителна натовареност към свършени дела – 10,80.

Натовареност – граждански дела за двете проверявани години:
за 2019 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

11,84;
Действителна натовареност към свършени дела – 8,89.
за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

14,07;
Действителна натовареност към свършени дела – 10,47.

Натовареност по съдии – спрямо разпределени и спрямо свършени
дела (решени и прекратени), в това число частни производства и процент на
натовареност при разпределение на постъпващите дела, за двете
проверявани години:

Граждански  дела
 за 2019 г.

     Съдия Разпр.
дела

гр. дела

решени прекратени

      частни гр.дела

решени    прекратени

общо
свършени

%
натоваре
ност при
разпреде
ление на
делата

Антоанета
Драганова
Андонова-
Парашкевова

103 35 11 12 1 59 60%



35

Кирил Стоянов
Градев

141 52 25 18 2 97 100%

Радостина
Костова
Калиманова

163 64 24 11 2 101 100%

Янко Новаков
Новаков

155 87 16 15 2 120 100%

Иван Атанасов
Воденичаров

100 26 11 15 0 52 100%

Дарина Ангелова
Костова

153 70 24 13 0 107 100%

Симеон Симеонов
Михов

163 69 17 15 0 101 100%

Десислава
Динкова Динкова-
Щерева

163 65 19 17 2 103 100%

Иво Василев
Добрев

159 77 25 11 2 115 100%

Анна Иванова
Щерева

41 25 5 7 4 41 100%

Диляна Николова
Йорданова

133 52 24 9 5 90 100%

Валентина
Жекова
Кърпичева-

116 36 25 15 1 77 100%

Росица Желязкова
Темелкова

65 27 17 10 5 59 40%

Вяра Иванова
Камбурова

92 52 7 18 3 80 60%

Мариана
Георгиева
Карастанчева

130 66 6 33 2 107 100%

Росен Димитров
Парашкевов

132 49 5 24 3 81 100%

Недялка Пенева
Пенева

123 65 5 32 1 103 100%

Калина Стаянова
Пенева

102 63 9 25 5 102 100%

Кремена Илиева 129 68 11 30 6 115 100%
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Лазарова

Даниела Дончева
Михова

139 75 10 33 3 121 100%

Таня Ташкова
Русева-Маркова

149 59 11 28 6 104 100%

Галя Василева
Белева

158 54 14 33 6 107 100%

Пламена
Костадинова
Върбанова

136 65 9 26 13 113 100%

Елеонора
Симеонова
Кралева

141 74 6 31 4 115 100%

Таня Димитрова
Евтимова

59 36 2 18 3 59 100%

Димана Георгиева
Кирязова

20 15 1 3 1 20 100%

Йорданка
Георгиева Майска

34 12 3 7 1 23 100%

мл. с. Ваня
Василева Ванева

140 68 12 27 10 117 100%

мл. с. Марина
Иванова
Мавродиева

136 71 14 28 7 120 100%

мл.с. Диана
Иванова
Асеникова-

66 29 4 15 1 49 100%

мл.с. Красен
Пламенов Вълев

37 16 4 7 2 29 100%

мл.с.Красимир
Викторов Сотиров

2 2 0 0 0 2 100%

за 2020 г.
     Съдия Разпр.

дела
гр. дела

решени прекратени

     частни гр.дела

решени   прекратени

общо
свършени

%
натоваре
ност при
разпредел
ение на
делата
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Антоанета
Драганова
Андонова-
Парашкевова

108 39 17 11 1 68 60%

Кирил Стоянов
Градев

81 20 4 9 1 34 100%

Радостина
Костова
Калиманова

145 55 20 12 0 87 100%

Янко Новаков
Новаков

126 42 24 12 2 80 100%

Иван Атанасов
Воденичаров

123 46 18 11 0 75 100%

Дарина Ангелова
Костова

136 57 15 16 2 90 100%

Симеон Симеонов
Михов

152 50 19 15 0 84 100%

Десислава
Динкова Динкова-
Щерева

145 48 16 11 2 77 100%

Иво Василев
Добрев

135 53 20 17 1 91 100%

Мариела
Анастасова
Иванова

42 25 7 8 2 42 100%

Анна Иванова
Щерева

8 0 2 0 0 2 100%

Диляна Николова
Йорданова

139 44 21 20 0 85 100%

Валентина Жекова
Кърпичева-
Цинцарска

130 46 22 11 5 84 100%

Росица Желязкова
Темелкова

80 41 6 15 7 69 40%

Вяра Иванова
Камбурова

118 73 2 23 5 103 60%

Мариана
Георгиева
Карастанчева

191 113 5 42 3 163 100%
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Росен Димитров
Парашкевов

210 111 4 45 2 162 100%

Недялка Пенева
Пенева

185 111 3 39 7 160 100%

Веселка Георгиева
Узунова

29 5 5 9 1 20 100%

Кремена Илиева
Лазарова

173 111 5 43 2 161 100%

Даниела Дончева
Михова

185 103 4 43 2 152 100%

Таня Ташкова
Русева-Маркова

211 95 8 34 4 141 100%

Галя Василева
Белева

218 105 11 29 6 151 100%

Пламена
Костадинова
Върбанова

191 108 10 42 7 167 100%

Таня Димитрова
Евтимова

43 15 2 15 1 33 100%

Елеонора Кралева 194 85 10 44 2 141 100%

Йорданка
Георгиева Майска

177 106 6 38 6 156 100%

Радостина
Петкова Иванова

20 2 0 4 0 6 100%

мл. с. Ваня
Василева Ванева

90 58 9 15 8 90 100%

мл. с. Марина
Иванова
Мавродиева

77 56 4 14 3 77 100%

мл.с. Диана И.
Асеникова-
Лефтерова

163 101 6 38 5 150 100%

мл.с. Красен
Пламенов Вълев

92 57 6 20 4 87 100%

мл.с. Детелина
Костадинова
Димова

111 40 6 27 3 76 100%

мл.с. Александър
Димитров Муртев

105 38 2 17 5 62 100%
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Съобразно решение на ВСС по т.82 от протокол № 22 от
29.05.2014г., председателят на съда е с 40%  натовареност и зам.
председателите са с 60% натовареност, при щатна численост над 40 до 80
съдии и над 60 до 110 съдебни служители.

2019 г.
 1. съдия Димана Кирязова - поради  изтичане срока на

командироването й в ОС-Бургас, изключена от 31.01.2019 г. по въззивни
граждански дела и от 12.02.2019 г.  от частни граждански дела по жалби
против действие на ЧСИ и ДСИ- Заповед № 49 от 21.01.2019 г.

2. съдия Таня Евтимова - предстоящо отсъствие, поради  участието й
в дългосрочен стаж (обмен) в ЕСПЧ  в гр.Страсбург, Република Франция, в
рамките на програмата за обмен организирана от ЕМСО и НИП, за периода
от 02.09.2019  г.   до 31.08.2020  г.  и издадена в тази връзка заповед за
командироване с № 353 от 01.04.2019 г. на Председателя на ОС-Бургас , е
изключена от програмата за случайно разпределение от въззивни
граждански дела, считано от 17.06.2019 г. и от частни граждански дела и
дела образувани по жалби срещу действия на ЧСИ, считано от 25.07.2019
г.- Заповед № 612 от 11.06.2019 г.;

3. съдия Георги Грънчев - поради  изтичане срока на
командироването му от Районен съд - Бургас в Окръжен съд - Бургас на
25.06.2019 г., изключен от програмата за случайно разпределение на делата
по всички групи наказателни дела, считано от 18.06.2019 г.- Заповед № 633
/ 18.06.2019 г.;

4. младши съдия Красен Вълев, встъпил в длъжност „младши съдия“
в ОС-Бургас, е включен на 70 % натовареност по въззивни наказателни и
въззивни частни наказателни дела и 30 %  натовареност по въззивни
граждански, частни граждански и дела, образувани по жалби срещу
действия на СИ, спрямо минималния брой разпределени дела на останалите
съдии от Второ гражданско и Наказателно отделения, считано от 01.07.2019
г.  - Заповед №684 от 01.07.2019 г.

5. младши съдия Диана Асеникова, встъпила в длъжност „младши
съдия“ в ОС-Бургас, е включена 100 % натовареност по въззивни
граждански, частни граждански и дела, образувани по жалби срещу
действия на СИ, спрямо минималния брой разпределени дела на останалите
съдии от Второ гражданско отделение, считано от 01.07.2019 г.- Заповед
№684 от 01.07.2019 г.

6.  съдия Анна Щерева - поради  изтичане срока на командироването
в Окръжен съд-Бургас, е изключена на  02.07.2019 г. от програмата за
случайно разпределение по всички видове първоинстанционни граждански
и търговски дела- Заповед № 692/02.07.2019 год.
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7. съдия Иван Воденичаров - поради изтичане срока на
командироването в Апелативен съд-Бургас, е включен на  02.07.2019 г. в
програмата за случайно разпределение по всички видове
първоинстанционни граждански и търговски дела на 100 % процента
натовареност - Заповед № 692/02.07.2019 г.

8.  младши съдия Красен Вълев - поради  констатирано увеличение
на постъпилите въззивни граждански дела от началото на 2019 г. до
м.10.2019 г., съпоставено със същия период на 2018 г., както и предстоящо
командироване на съдия Калина Пенева от Второ гражданско отделение в
Апелативен съд- Бургас и предстоящ продължителен отпуск  на съдия
Росен Парашкевов, също от Второ гражданско отделение е променена
Заповед  №684 от 01.07.2019 г. в частта на  т.І.1., като е възложено на
системния администратор, да извърши корекция в програмата за случайно
разпределение на делата по отношение на младши съдия Красен Вълев, със
следните  показатели: 50 % натовареност по въззивни наказателни и
въззивни частни наказателни дела и 50 % натовареност по въззивни
граждански, частни граждански и дела образувани по жалби срещу
действия на СИ. Нередено е процентното натоварване да се отрази без
изравняване на броя дела, спрямо останалите съдии от двете отделения-
Заповед № 1026 / 03.10.2019 г.;

9. съдия Росен Парашкевов- във връзка с продължителен отпуск по
болест е изключен от програмата за случайно разпределение на делата -
Заповед № 1031 / 04.10.2019 г.

10.съдия Калина Пенева - във връзка с предстоящо командироване в
Апелативен съд - Бургас, считано от 01.11.2019 г., е изключена от
програмата за случайно разпределение на делата по въззивни граждански
дела, считано от 08.10.2019 г., а от частни граждански дела и дела  против
действие на ЧСИ и ДСИ, считано от 28.10.2019 г.- Заповед №1041 от
08.10.2019 г.;

11.съдия Йорданка Майска - командирована от Районен съд -
Несебър, считано от 14.10.2019 г. до 14.04.2020 г. вкл., на основание чл.18,
ал.4 от Вътрешните правила за случайно разпределение на делата,
утвърдени  със Заповед  № 55 от 22.01.2019 г. т.2, / имайки предвид
продължителното отсъствие на съдия Росен Парашкевов от Въззивно
гражданско отделение, поради отпуск по болест, който е от 04.10.19 г. до
07.11.19 г. включително/, считано от 14.10.2019 г., е включена в програмата
за случайно разпределение по всички видове въззивни граждански, частни
граждански дела и жалби  против действие на ЧСИ и ДСИ, с натовареност
100 %,  и брой  спрямо най-ниския на съдия от Въззивно гражданско
отделение; всички дела на доклад на съдия Парашкевов да се разгледат и
решат от съдия Майска, на която да се докладват  и делата за
администриране и спрените дела - Заповед № 1067 от 14.10.2019 г.

12.съдия Петя Георгиева-Стоянова - във връзка с предстоящ
продължителен отпуск по майчинство  е изключена от програмата за
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случайно разпределение, считано от 11.11.2019 г. от всички групи дела, без
образуваните дела по дежурство; считано от 12.11.2019 г. от всички групи
дела - Заповед № 1153 /11.11.2019 г.

13. съдия Росен Парашкевов- във връзка със завръщане на работа
след дългосрочен отпуск по болест, е включен в програмата за случайно
разпределение на делата с натовареност 100%, считано от 09.12.2019 г.-
Заповед №  1290 / 09.12.2019 год.

14.съдия Стефан Стойков - във връзка с предстоящо освобождаване
от длъжност на основание чл.165 ал.1 т.1 от ЗСВ (навършване на 65-
годишна възраст) и на основание решение на СК на ВСС по протокол № 27
от 06.12.2016 г., т.3 относно реда и условията за освобождаване на
магистратите и решение на КАК към СК на ВСС, считано от 02.01.2020 г., е
изключен от програмата за случайно разпределение на делата по
наказателни дела от общ характер, образувани по внесени обвинителен акт
и от участие в разширени състави по посочените НОХД- Заповед №1336 от
18.12.2019 г.

2020 г.
1.младши съдия Красен Вълев – във връзка с изразено писмено

съгласие за включване в програмата за случайно разпределение на делата с
по-голяма натовареност от вече определената му, е извършена корекция в
програмата за случайно разпределение на делата -100 % натовареност по
въззивни наказателни и въззивни частни наказателни дела - Заповед № 60
от 23.01.2020 г.;

2.съдия Стефан Стойков - във връзка с предстоящо освобождаване
от длъжност на основание чл.165 ал.1 т.1 от ЗСВ (навършване на 65-
годишна възраст), на основание решение на СК на ВСС по протокол №27
от 06.12.2016 г., т.3 относно реда и условията за освобождаване на
магистратите и решение на КАК към СК на ВСС т.Р-4.2.1., считано от
02.03.2020 г. е изключен от програмата за случайно разпределение на
делата по всички наказателни дела, с изключение на делата, разглеждани по
дежурство - Заповед №216 от 25.02.2020 г.;

3.съдия Станимира Иванова- командирована от районен съд-Бургас
със Заповед №АД-05-20/12.03.2020 г. на административния ръководител-
председател на Апелативен съд-Бургас, считано от 16.03.2020 г. до
16.09.2020 г. включително, считано от  16.03.2020 г. включена  в
програмата за случайно разпределение по всички групи наказателни дела, с
натовареност 100 %,  и брой  спрямо най-ниския на съдия от Наказателно
отделение - Заповед №298 от 16.03.2020 г.;
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4. съдия Кирил Градев - във връзка с предстоящо командироване в
Апелативен съд-Бургас след 01.06.2020 г., считано от 22.05.2020 г. е
изключен от програмата за случайно разпределение на делата по всички
граждански и търговски дела, с изключение на делата с обезпечения по
бъдещ иск – Заповед №587 от 22.05.2020 г.;

5. съдия Кирил Градев- във връзка с командироване в Апелативен
съд-Бургас от 01.06.2020 г., е изключен от програмата за случайно
разпределение на делата по всички видове дела - Заповед №597 от
28.05.2020 г.;

6.съдия Мариела Иванова- във връзка със Заповед №АД-05-30 от
28.05.2020 г. на Председателя на БсАС, с която е командирована  от
Районен съд-Карнобат на длъжност „съдия“ в Първо гражданско и
търговско отделение на Окръжен съд-Бургас, считано от 01.06.2020 г. до
30.11.2020 г. включително, считано от 01.06.2020 г. е включена в
програмата за случайно разпределение по всички групи
първоинстанционни граждански дела, търговски дела и дела по
несъстоятелност, с натовареност 100 %,  и брой  дела спрямо най-ниския на
съдия от Първо гражданско и търговско отделение; всички дела на доклад
на съдия Кирил Градев Стоянов (командирован в БсАС) да се разгледат,
решат и/или администрират от съдия Мариела Анастасова Иванова, с
изключение  на гр.д.№360/2018 г. по описа на ОС-Бургас  на доклад на
съдия Градев- Заповед №602 от 29.05.2020 г., както и считано от 01.06.2020
г. е включена в програмата за случайно разпределение по фирмени дела, с
натовареност 100 %,  и брой  дела спрямо най-ниския на съдия от Първо
гражданско и търговско отделение- Заповед № 609 от 01.06.2020 г.;

7. младши съдия Марина Мавродиева и младши съдия Ваня Ванева-
във връзка с Решение на СК на ВСС по протокол №22 от 26.06.2020 г. т.14
и т.16, с което младши съдиите от Окръжен съд-Бургас Марина Мавродиева
и Ваня Ванева са назначени на длъжност „съдия“ в Районен съд-Бургас,
считано от 01.07.2020 г. са изключени от програмата за случайно
разпределение на делата в Окръжен съд-Бургас считано от 01.07.2020 г.-
Заповед № 694 / 30.06.2020 год.;

8. младши съдия Александър Муртев и младши съдия Детелина
Димова- във връзка с встъпване в длъжност, съгласно  решение на СК на
ВСС по протокол №21 от 23.06.2020 г., т.15.5. и т.15.6., считано от
01.07.2019 г. са включени в програмата за случайно разпределение на
делата с натовареност 100 %  по въззивни  граждански дела, частни
граждански дела и дела образувани по жалби срещу действия на СИ,
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спрямо минималния брой разпределени дела на останалите съдии от Второ
гражданско отделение- Заповед №697 от 01.07.2020 г.;

9. съдия Стефан Стойков- във връзка с освобождаване от длъжност
считано от 03.07.2020 г., решение на СК на ВСС по протокол №17 от
02.06.2020 г., д.т.26, изключен от програмата за случайно разпределение на
делата – Заповед №698 от 01.07.2020 г.;

10.младши съдия Александър Муртев и младши съдия Детелина
Димова - във връзка със Заповед № 697 от 01.07.2020 г. на ОС-Бургас, с
която новопостъпилите младши съдии са въведени  в ЦССРД
(централизираната система  за случайно разпределение на делата) по
съответните групи посочени в заповедта с натовареност 100%, спрямо
минималния  брой разпределени дела на останалите съдии от Второ
гражданско отделение и предвид преразпределения доклад на младшите
съдии Ванева и Мавродиева на мл.с.Муртев и мл.с.Димова (Заповед №696
от 01.07.2020 г.на ОС-Бургас ), констатирайки, че общата бройка на делата
на новопостъпилите младши съдии  става по-голяма е извршена корекция  в
програмата за случайно разпределение на делата по отношение на
новопостъпилите младши съдии, със следния брой дела:

За младши съдия Александър Муртев
- Въззивни граждански дела- минус 32 броя
- Обжалване действията на СИ- минус 1 брой
- Частни граждански дела- минус 2 броя

За младши съдия Детелина Димова
- Въззивни граждански дела- минус 32 броя
- Обжалване действията на СИ- минус 1 брой
- Частни граждански дела- минус 6 броя.

-Заповед №760 от 17.07.2020 г.;

11. съдия Даниел Марков- във връзка със Заповед №АД-05-65 от
28.08.2020 г.на и.ф. административния ръководител-председател на
Апелативен съд-Бургас, с която съдията е командирован  на длъжност
„съдия„ в Апелативен съд-Бургас, за срок от една година, считано от
08.09.2020 г. Считано от 01.09.2020 г., е изключен от програмата за
случайно разпределение на делата по всички групи наказателни дела, с
изключение на делата, разглеждани по дежурство - Заповед №918 от
01.09.2020 г.;

12. съдия Таня Евтимова - поради завръщане на работа след
командироването й в  гр.Страсбург за участие в дългосрочен стаж (обмен) в
ЕСПЧ, считано от  03.09.2020 г. е включена в програмата за случайно
разпределение на делата с натовареност 100% по въззивни граждански
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дела, частни граждански дела и дела  против действия на ЧСИ и ДСИ-
Заповед № 928/02.09.2020 г.;

13. съдия Георги Иванов - във връзка със Заповеди на и.ф.
административния ръководител-председател на АС- Бургас, с които съдия
Даниел Марков е командирован в БсАС за срок от една година от
08.09.2020 г. и съдия Георги Иванов от Районен съд - Бургас, командирован
в ОС-Бургас  за същия срок и от същата дата, на основание чл.18, ал.4 от
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Окръжен съд -
Бургас, утвърдени  със  Заповед №256 от 28.03.2018 г., изменени и
допълнени със Заповед № 55 от 22.01.2019 г. на председателя на ОС-Бургас
, считано от  08.09.2020 г. е  включен в програмата за случайно
разпределение на делата, с натовареност 100%, по всички групи
наказателни дела - Заповед № 931/03.09.2020 г.;

14. съдия Таня Евтимова и съдия Георги Иванов - във връзка с
Решение на Пленума на ВСС по протокол №23 от 16.09.2020 г., с което се
спира въвеждането на нови дела в ЕИСС за периода от 18.09.2020 г.-
10.12.2020 г. във всички съдилища, в които е внедрена системата, с
изключение на пилотните съдилища и изрично заявилите желание
съдилища да продължат да работят с ЕИСС, и  с оглед  преминаване на
Окръжен съд-Бургас към САС „Съдебно деловодство“, считано от
18.09.2020 г., на основание Раздел ІІ, чл.10, ал.2 от Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата, утвърдени със Заповед  №256 от
28.03.2018 г. на председателя на ОС-Бургас, съдиите са включени в
програмата за случайно разпределение на делата (ЦСРД), като им е
определен брой дела, спрямо най-ниския на съдия от Второ гражданско
отделение за съдия Т. Евтимова и спрямо най-ниския на съдия от
Наказателно отделение за съдия Г. Иванов, считано от  18.09.2020 г.-
Заповед № 984 от 18.09.2020 г.;

 15. съдия Мариела Иванова - във връзка с доклад на системния
администратор Стефан Рачев с приложени към него справки от ЦССРД и с
цел изравняване на получените по разпределение за 2020 г. нови дела
между съдия Мариела Иванова и останалите съдии  от Първо гражданско и
търговско отделение, са въведени следните корекции в ЦССРД:

-по  групата ГО - граждански дела І инстанция -корекция минус 4
броя дела на съдия Мариела Иванова;

-по група ГО - Търговски дела -корекция минус 21 броя дела на
съдия Мариела Иванова;

-по група ГО - Несъстоятелност- корекция- минус 6 броя дела на
съдия Мариела Иванова.

-Заповед №1001 от 24.09.2020 г.;
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16. съдия Веселка Узунова- във връзка със завръщане на работа след
дългосрочно командироване в КАК- СК на ВСС, считано от 12.10.2020 г. е
включена в програмата за случайно разпределение на делата със 100 %
натовареност по въззивни  граждански, частни граждански дела и дела
образувани по жалби срещу действия на СИ, спрямо минималния брой
разпределени дела на останалите съдии от Второ гражданско  отделение-
Заповед №1037 от 12.20.2020 г.;

17.съдия Петя Георгиева-Стоянова - завръщане от продължителен
отпуск, на основание Раздел ІІ, чл.10, ал.2 от Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата в ОС-Бургас , е включена в Програмата
за случайно разпределение на делата по всички групи наказателни дела, с
натовареност 100 % и брой  дела, равен на броя дела на съдията от
Наказателно отделение с най-нисък брой, считано от 16.11.2020г.- Заповед
№1126 от 16.11.2020 г.;

18.младши съдия Красен Вълев - предстоящо командироване в
Районен съд, считано от 01.12.2020 г., е изключен от програмата за
случайно разпределение на делата по всички видове дела, считано от
25.11.2020 г.- Заповед №1149 от 25.11.2020 г.;

19. съдия Иван Воденичаров, съдия Кремена Лазарова и младши
съдия Диана Асеникова - поради предстоящо командироване от Окръжен
съд-Бургас в Апелативен съд-Бургас и Районен съд-Бургас, считано от
01.12.2020 г., са изключени от програмата за случайно разпределение на
делата по всички видове дела, считано от 27.11.2020 г.- Заповед №1168 от
27.11.2020 г.;

20. съдия Мариела Иванова и съдия Кирил Градев - във връзка с
изтичане срока на командироването на съдия Кирил Градев от ОС-Бургас  в
АС - Бургас, считано от 01.12.2020 г., както и  изтичане срока на
командироването на съдия Мариела Иванова от РС-Карнобат в ОС-Бургас,
считано от същата дата, на основание чл.18, ал.4 от Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата, утвърдени със Заповед №
256/28.03.2018 г., изм.и доп. със Заповед №55/22.01.2019 г. на председателя
на ОС-Бургас, считано от 01.12.2020 г., е изключена съдия Мариела
Иванова от програмата за случайно разпределение по всички видове
първоинстанционни граждански и търговски дела, и считано от 01.12.2020
г., е включен съдия Кирил Градев в програмата за случайно разпределение
по всички видове първоинстанционни граждански и търговски дела, с
натовареност 100 %, спрямо най - ниския брой дела на съдия от Първо
гражданско и търговско отделение - Заповед №1176 от 01.12.2020 г.;

Заповед № 602 / 29.05.2020 г., с която всички дела на доклад на
съдия Кирил Градев Стоянов да се разгледат, решат и/или администрират
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от съдия Мариела Анастасова Иванова, с изключение  на гр.д.№ 360/2018 г.
по описа на ОС-Бургас  на доклад на съдия Градев;

21. съдия Анна Щерева и съдия Радостина Иванова - във връзка със
Заповеди на и.ф.административния ръководител-председател на
Апелативен съд-Бургас, с които в Окръжен съд-Бургас са командировани
съдиите от Районен съд-Бургас Анна Щерева и Радостина Иванова, считано
от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г. вкл., както и командировани за същия
период от Окръжен съд-Бургас в АС-Бургас, съдия  Иван Воденичаров и
съдия Кремена Лазарова, и заповеди на председателя на ОС-Бургас, с които
в РС- Бургас са командировани младши съдиите от Окръжен съд-Бургас
Красен Вълев и Диана Асеникова, на основание чл.18, ал.4 от Вътрешните
правила за случайно разпределение на делата, утвърдени със Заповед №
256/28.03.2018 г., изм.и доп. със Заповед №55/22.01.2019 г., считано от
01.12.2020 г. е включена съдия Анна Щерева в програмата за случайно
разпределение на делата по всички групи първоинстанционни граждански
и търговски дела, и дела по несъстоятелност, с натовареност 100 %  и брой
дела спрямо най-ниския на съдия от Първо гражданско и търговско
отделение, и считано от  01.12.2020 г. е включена съдия Радостина Иванова
в програмата за случайно разпределение на делата по всички групи
въззивни и частни граждански дела, и дела срещу действия на ЧСИ и ДСИ,
с натовареност 100 %, и брой дела спрямо най-ниския на съдия от Въззивно
гражданско отделение. Всички висящи дела на доклад на съдия Иван
Воденичаров да се преразпределят на съдия Анна Щерева. Делата на
доклад на съдия Воденичаров, по които има необходимост от
администриране да се администрират от съдия Анна Шерева. Системният
администратор да определи натовареността като съобрази  броят дела,
които съдия Щерева получава от съдия Воденичаров. Всички висящи дела
на доклад на мл.с. Диана Асеникова да се преразпределят на съдия
Радостина Иванова. Делата на доклад на мл.с. Асеникова, по които има
необходимост от администриране да се администрират от съдия Радостина
Иванова. Системният администратор да определи натовареността на съдия
Иванова като съобрази  броят дела, които преминават от мл.с. Асеникова на
съдия Иванова - Заповед №1177 от 01.12.2020 г.;

22. съдия Росен Парашкевов - продължително отсъствие–  отпуск по
болест от 23.11.2020 г. до 02.12.2020 г. и на основание  Вътрешните
правила за случайно разпределение на делата в Окръжен съд - Бургас,
утвърдени със Заповед №256 от 28.03.2020 г. е изключен от програмата за
случайно разпределение на делата по всички видове групи дела, считано от
07.12.2020 г. до датата на изтичане на карантината му - Заповед №1225 от
07.12.2020 г.;

23. съдия Станимира Иванова- писмо от БсАС с изх.№  АД-13-667
от 17.12.2020 г., с което и.ф.административния ръководител-председател на
БсАС  уведомява, че няма да бъде издадена заповед за продължаване
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командироването й от Районен съд-Бургас в Окръжен съд-Бургас след
01.01.2021 г. е изключена от програмата за случайно разпределение на
делата по всички групи наказателни дела, с изключение на делата
разглеждани по дежурство, считано от 18.12.2020 г. - Заповед №1316 от
18.12.2020 г.;

Със Заповед № 811 от 20.09.2017 г. на административния
ръководител-председател на Окръжен съд-Бургас на основание чл. 86, ал.1
т.2 от ЗСВ, във връзка с прилагане на чл.10, чл. 12 и &4 от Преходните и
заключителните разпоредби на Правилата за оценка на натовареността на
съдиите (приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г., изм. и
доп. по протокол № 15/24.03.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС
по протокол № 23/08.11.2016 г., изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 г.,
изм. по протокол № 14/04.04.2017 г.) и взето решение на Общо събрание на
съдиите в Окръжен съд-Бургас, проведено на 19.09.2017 г. т.3-2, относно
натовареността на заместник-председателя Росица Темелкова, предвид
предстоящото й изпълняване на функцията „административен ръководител-
председател“ на Окръжен съд-Бургас, считано от 02.10.2017 г., е определен
процент натовареност на съдия Росица Желязкова Темелкова– заместник-
административен ръководител- заместник- председател на Окръжен съд –
Бургас, с който да се включи в Централизираната система за разпределение
на делата - 40%, изчислен съгласно приложение № 5 на Правилата, като от
разполагаемото годишно време на един съдия за разглеждане и
приключване на дела (1600 часа)  са извадени 900 часа за изпълнение на
административна длъжност изпълняващ функциите „административен
ръководител-председател“ и произнасяне по искания по ЗСРС 50 часа,
считано от 02.10.2017 г.;

 Със Заповед № 811 от 30.09.2016 г. на административния
ръководител-председател на Окръжен съд-Бургас, на основание чл. 86, ал. 1
от ЗСВ и във връзка с прилагане на чл. 10, чл. 12 и § 4 от Преходните и
заключителните разпоредби на Правилата за оценка на натовареността на
съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изменени и допълнени на
24.03.2016г. и  решение на Общото събрание на магистратите, проведено на
30.09.2016 г.е определен процент натовареност на съдия Антоанета
Андонова - Парашкевова – заместник - председател, заместник
административен ръководител - Първо гражданско и търговско отделение,
с който да се включи в Централизираната система за разпределение на
делата - 60%, изчислен съгласно приложение № 5 и приложение № 6 на
правилата, като от разполагаемо годишно време на един съдия за
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разглеждане и приключване на дела (1600 часа)  са извадени 600 часа, за
изпълнение на административна длъжност „Заместник-председател“ .

Със Заповед № 696 от 10.07.2018 г. на на административния
ръководител-председател на Окръжен съд-Бургас, във връзка с встъпване в
длъжност „Заместник-председател“ и „Ръководител на Наказателно
отделение“ на съдия Яни Георгиев Гайдурлиев (решение на СК на ВСС по
протокол №21 от 26.06.2018 г.)  и на основание решение на Общо събрание
на съдиите в Окръжен съд-Бургас, проведено на 10.07.2018 г.,  е определена
натовареност на съдия Гайдурлиев – 60% по всички групи наказателни
дела.

Със Заповед №1225 от 13.12.2018 г. на административния
ръководител-председател на Окръжен съд-Бургас, във връзка с встъпване в
длъжност „Заместник-председател“ и „Ръководител на Второ гражданско
отделение“ на съдия Вяра Иванова Камбурова (решение на СК на ВСС по
протокол №40 от 11.12.2018 г.) и на основание Решение на Общото
събрание на съдиите в Окръжен съд-Бургас, проведено на 10.07.2018 г. т.2,
по силата на което е определена натовареност 60% на заместник-
председателите на Окръжен съд-Бургас, считано от 13.12.2018 г. в
програмата за случайно разпределение по всички групи въззивни и частни
граждански дела, и образувани дела против действия на съдия-изпълнител е
отразена натовареност  на съдия Камбурова – 60% .

Данни за общ брой дела, брой дела по съдии и по видове, за двете
проверявани години:

За 2019 г.
Гр. дела:
През 2019 г. в ОС-Бургас са постъпили общо 2174 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 685 бр. дела или общо за разглеждане – 2859 бр.  дела. От тях
свършени през 2019 г. са 2000 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2019 г. в ОС-Бургас са постъпили общо 690 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 31 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 721 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2019 г. са 689 бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр.дела:
През 2019 г. в ОС-Бургас са постъпили общо 2864 бр. дела, останали

несвършени от минали години – 716 бр. дела или общо за разглеждане –
3580 бр.  дела. От тях  свършени през 2019 г. са 2689 бр. дела.
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Информация по съдии:
Съдия  Антоанета Драганова Андонова-Парашкевова  -    висящи в

началото на год. - 39 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през
год.  - 64 бр. общо, в т.число 13 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 103
бр., в т.число 13 бр. частни гр. д.;  свършени - 59 бр. общо, в т.число 13 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Кирил Стоянов Градев  -    висящи в началото на год. - 35 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 106 бр. общо, в
т.число 20 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 141 бр., в т.число 20 бр.
частни гр. д.;  свършени - 97 бр. общо, в т.число 20 бр. частни гр. д.;

Съдия  Радостина Костова Калиманова  -    висящи в началото на
год. - 66 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 97 бр.
общо, в т.число 14 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 163 бр., в
т.число 14 бр. частни гр. д.;  свършени - 101 бр. общо, в т.число 13 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Янко Новаков Новаков -    висящи в началото на год. - 52 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 103 бр. общо, в
т.число 17 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 155 бр., в т.число 17 бр.
частни гр. д.;  свършени - 120 бр. общо, в т.число 17 бр. частни гр. д.;

Съдия  Иван Атанасов Воденичаров -    висящи в началото на год. -
21 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 79 бр.
общо, в т.число 15 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 100 бр., в
т.число 15 бр. частни гр. д.;  свършени - 52 бр. общо, в т.число 15 бр. частни
гр. д.;

Съдия  Дарина Ангелова Костова -    висящи в началото на год. - 53
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 100 бр. общо,
в т.число 13 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 153 бр., в т.число 13 бр.
частни гр. д.;  свършени - 107 бр. общо, в т.число 13 бр. частни гр. д.;

Съдия  Симеон Симеонов Михов -    висящи в началото на год. - 61
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 102 бр. общо,
в т.число 15 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 163 бр., в т.число 15 бр.
частни гр. д.;  свършени - 101 бр. общо, в т.число 15 бр. частни гр. д.;

Съдия  Десислава Динкова Динкова-Щерева -    висящи в началото
на год. - 59 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  -
104 бр. общо, в т.число 19 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 163 бр., в
т.число 19 бр. частни гр. д.;  свършени - 103 бр. общо, в т.число 19 бр.
частни гр. д.;
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Съдия  Иво Василев Добрев -     висящи в началото на год.  -  59 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 100 бр. общо, в
т.число 13 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 159 бр., в т.число 13 бр.
частни гр. д.;  свършени - 115 бр. общо, в т.число 13 бр. частни гр. д.;

Съдия  Анна Иванова Щерева -    висящи в началото на год. - 25 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 16 бр. общо, в
т.число 11 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 41 бр., в т.число 11 бр.
частни гр. д.;  свършени - 41 бр. общо, в т.число 11 бр. частни гр. д.;

Съдия  Диляна Николова Йорданова -    висящи в началото на год. -
32 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 101 бр.
общо, в т.число 14 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 133 бр., в
т.число 14 бр. частни гр. д.;  свършени - 90 бр. общо, в т.число 14 бр. частни
гр. д.;

Съдия  Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска -    висящи в
началото на год. - 14 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през
год.  - 102 бр. общо, в т.число 16 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане -
116 бр., в т.число 16 бр. частни гр. д.;  свършени - 77 бр. общо, в т.число 16
бр. частни гр. д.;

Съдия  Росица Желязкова Темелкова -    висящи в началото на год. -
5 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 60 бр. общо,
в т.число 17 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 65 бр., в т.число 17 бр.
частни гр. д.;  свършени - 59 бр. общо, в т.число 15 бр. частни гр. д.;

Съдия  Вяра Иванова Камбурова -    висящи в началото на год. - 13
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 79 бр. общо, в
т.число 21 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 92 бр., в т.число 21 бр.
частни гр. д.;  свършени - 80 бр. общо, в т.число 21 бр. частни гр. д.;

Съдия  Мариана Георгиева Карастанчева -    висящи в началото на
год. - 9 бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 121 бр.
общо, в т.число 35 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 130 бр., в
т.число 36 бр. частни гр. д.;  свършени - 107 бр. общо, в т.число 35 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Росен Димитров Парашкевов -    висящи в началото на год. -
13  бр.  общо,  в т.число 2  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  119  бр.
общо, в т.число 33 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 132 бр., в
т.число 35 бр. частни гр. д.;  свършени - 81 бр. общо, в т.число 27 бр. частни
гр. д.;

Съдия  Недялка Пенева Пенева -    висящи в началото на год. - 2 бр.
общо,  в т.число 0 бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   – 121 бр.  общо,  в
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т.число 35 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 123 бр., в т.число 35 бр.
частни гр. д.;  свършени - 103 бр. общо, в т.число 33 бр. частни гр. д.;

Съдия  Калина Стоянова Пенева -    висящи в началото на год. - 10
бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 92 бр. общо, в
т.число 29 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 102 бр., в т.число 30 бр.
частни гр. д.;  свършени - 102 бр. общо, в т.число 30 бр. частни гр. д.;

Съдия  Кремена Илиева Лазарова -    висящи в началото на год. - 8
бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 121 бр. общо,
в т.число 36 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 129 бр., в т.число 37 бр.
частни гр. д.;  свършени - 115 бр. общо, в т.число 36 бр. частни гр. д.;

Съдия  Даниела Дончева Михова -    висящи в началото на год. - 9
бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 130 бр. общо,
в т.число 37 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 139 бр., в т.число 38 бр.
частни гр. д.;  свършени - 121 бр. общо, в т.число 36 бр. частни гр. д.;

Съдия  Таня Ташкова Русева-Маркова -    висящи в началото на год.
- 25 бр. общо, в т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 124 бр.
общо, в т.число 35 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 149 бр., в
т.число 38 бр. частни гр. д.;  свършени - 104 бр. общо, в т.число 34 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Галя Василева Белева   -    висящи в началото на год. - 34 бр.
общо,  в т.число 7 бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   – 124 бр.  общо,  в
т.число 34 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 158 бр., в т.число 41 бр.
частни гр. д.;  свършени - 107 бр. общо, в т.число 39 бр. частни гр. д.;

Съдия  Пламена Костадинова Върбанова -    висящи в началото на
год. - 12 бр. общо, в т.число 4 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 124
бр. общо, в т.число 36 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 136 бр., в
т.число 40 бр. частни гр. д.;  свършени - 113 бр. общо, в т.число 39 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Елеонора Симеонова Кралева -    висящи в началото на год. -
17  бр.  общо,  в т.число 3  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  124  бр.
общо, в т.число 34 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 141 бр., в
т.число 37 бр. частни гр. д.;  свършени - 115 бр. общо, в т.число 35 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Таня Димитрова Евтимова -    висящи в началото на год. - 7
бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 52 бр. общо, в
т.число 20 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 59 бр., в т.число 21 бр.
частни гр. д.;  свършени - 59 бр. общо, в т.число 21 бр. частни гр. д.;

Съдия  Димана Георгиева Кирязова -    висящи в началото на год. -
10 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 10 бр.
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общо, в т.число 4 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 20 бр., в т.число 4
бр. частни гр. д.;  свършени - 20 бр. общо, в т.число 4 бр. частни гр. д.;

Съдия  Йорданка Георгиева Майска -    висящи в началото на год. - 0
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 34 бр. общо, в
т.число 8 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 34 бр., в т.число 8 бр.
частни гр. д.;  свършени - 23 бр. общо, в т.число 8 бр. частни гр. д.;

мл. с. Ваня Василева Ванева -    висящи в началото на год. - 12 бр.
общо,  в т.число 5 бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   – 128 бр.  общо,  в
т.число 34 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 140 бр., в т.число 39 бр.
частни гр. д.;  свършени - 117 бр. общо, в т.число 37 бр. частни гр. д.;

мл. с. Марина Иванова Мавродиева -    висящи в началото на год. -
12  бр.  общо,  в т.число 2  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  124  бр.
общо, в т.число 34 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 136 бр., в
т.число 36 бр. частни гр. д.;  свършени - 120 бр. общо, в т.число 35 бр.
частни гр. д.;

мл.с. Диана Иванова Асеникова-Лефтерова -    висящи в началото на
год. - 0 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 66 бр.
общо, в т.число 18 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 66 бр., в т.число
18 бр. частни гр. д.;  свършени - 49 бр. общо, в т.число 16 бр. частни гр. д.;

мл.с. Красен Пламенов Вълев -    висящи в началото на год. - 0 бр.
общо,  в т.число 0  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  37  бр.  общо,  в
т.число 10 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 37 бр., в т.число 10 бр.
частни гр. д.;  свършени - 29 бр. общо, в т.число 9 бр. частни гр. д.;

мл.с.Красимир Викторов Сотиров -    висящи в началото на год.  - 2
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 0 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 2 бр., в т.число 0 бр.
частни гр. д.;  свършени - 2 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.

За 2020 г.
Гр. дела:
През 2020 г. в ОС-Бургас са постъпили общо 2565 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 859 бр. дела или общо за разглеждане – 3424 бр.  дела. От тях
свършени през 2020 г. са 2378 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2020 г. в ОС-Бургас са постъпили общо 877 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 32 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 909 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2020 г. са 848 бр.
ч.гр.дела.
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Общ брой гр. и ч.гр. дела:
През 2020 г. в ОС-Бургас са постъпили общо 3442 бр. дела, останали

несвършени от минали години – 891 бр. дела или общо за разглеждане –
4333 бр.  дела. От тях  свършени през 2020 г. са 3226 бр. дела.

Информация по съдии:
 Съдия  Антоанета Драганова Андонова-Парашкевова  -    висящи в

началото на год. - 44 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през
год.  - 64 бр. общо, в т.число 12 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 108
бр., в т.число 12 бр. частни гр. д.;  свършени - 68 бр. общо, в т.число 12 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Кирил Стоянов Градев  -    висящи в началото на год. - 30 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 51 бр. общо, в
т.число 10 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 81 бр., в т.число 10 бр.
частни гр. д.;  свършени - 34 бр. общо, в т.число 10 бр. частни гр. д.;

Съдия  Радостина Костова Калиманова  -    висящи в началото на
год. - 63 бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 82 бр.
общо, в т.число 12 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 145 бр., в
т.число 13 бр. частни гр. д.;  свършени - 87 бр. общо, в т.число 12 бр. частни
гр. д.;

Съдия  Янко Новаков Новаков -    висящи в началото на год. - 37 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 89 бр. общо, в
т.число 16 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 126 бр., в т.число 16 бр.
частни гр. д.;  свършени - 80 бр. общо, в т.число 14 бр. частни гр. д.;

Съдия  Иван Атанасов Воденичаров -    висящи в началото на год. -
45  бр.  общо,  в т.число 0  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   -  78  бр.
общо, в т.число 12 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 123 бр., в
т.число 12 бр. частни гр. д.;  свършени - 75 бр. общо, в т.число 11 бр. частни
гр. д.;

Съдия  Дарина Ангелова Костова -    висящи в началото на год. - 46
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 90 бр. общо, в
т.число 18 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 136 бр., в т.число 18 бр.
частни гр. д.;  свършени - 90 бр. общо, в т.число 18 бр. частни гр. д.;

Съдия  Симеон Симеонов Михов -    висящи в началото на год. - 62
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 90 бр. общо, в
т.число 15 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 152 бр., в т.число 15 бр.
частни гр. д.;  свършени - 84 бр. общо, в т.число 15 бр. частни гр. д.;

Съдия  Десислава Динкова Динкова-Щерева -    висящи в началото
на год. - 60 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 85
бр. общо, в т.число 13 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 145 бр., в
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т.число 13 бр. частни гр. д.;  свършени - 77 бр. общо, в т.число 13 бр. частни
гр. д.;

Съдия  Иво Василев Добрев -     висящи в началото на год.  -  43 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 92 бр. общо, в
т.число 19 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 135 бр., в т.число 19 бр.
частни гр. д.;  свършени - 91 бр. общо, в т.число 18 бр. частни гр. д.;

Съдия  Мариела Анастасова Иванова -    висящи в началото на год. -
13 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 29 бр.
общо, в т.число 10 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 42 бр., в т.число
10 бр. частни гр. д.;  свършени - 42 бр. общо, в т.число 10 бр. частни гр. д.;

Съдия  Анна Иванова Щерева -    висящи в началото на год. - 1 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 7 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 8 бр., в т.число 0 бр.
частни гр. д.;  свършени - 2 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.;

Съдия  Диляна Николова Йорданова -    висящи в началото на год. -
43  бр.  общо,  в т.число 0  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   -  96  бр.
общо, в т.число 21 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 139 бр., в
т.число 21 бр. частни гр. д.;  свършени - 85 бр. общо, в т.число 20 бр. частни
гр. д.;

Съдия  Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска -    висящи в
началото на год. - 40 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през
год.  - 90 бр. общо, в т.число 17 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 130
бр., в т.число 17 бр. частни гр. д.;  свършени - 84 бр. общо, в т.число 16 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Росица Желязкова Темелкова -    висящи в началото на год. -
6 бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 74 бр. общо,
в т.число 21 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 80 бр., в т.число 23 бр.
частни гр. д.;  свършени - 69 бр. общо, в т.число 22 бр. частни гр. д.;

Съдия  Вяра Иванова Камбурова -    висящи в началото на год. - 12
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 106 бр. общо,
в т.число 29 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 118 бр., в т.число 29 бр.
частни гр. д.;  свършени – 103 бр. общо, в т.число 28 бр. частни гр. д.;

Съдия  Мариана Георгиева Карастанчева -    висящи в началото на
год.  - 24 бр.  общо,  в т.число 1 бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   - 167
бр. общо, в т.число 46 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 191 бр., в
т.число 47 бр. частни гр. д.;  свършени - 163 бр. общо, в т.число 45 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Росен Димитров Парашкевов -    висящи в началото на год. -
52  бр.  общо,  в т.число 8  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  158  бр.
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общо, в т.число 44 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 210 бр., в
т.число 52 бр. частни гр. д.;  свършени - 162 бр. общо, в т.число 47 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Недялка Пенева Пенева -    висящи в началото на год. - 20 бр.
общо,  в т.число 2 бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   – 165 бр.  общо,  в
т.число 46 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 185 бр., в т.число 48 бр.
частни гр. д.;  свършени - 160 бр. общо, в т.число 46 бр. частни гр. д.;

Съдия  Веселка Георгиева  Узунова -    висящи в началото на год. - 0
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 29 бр. общо, в
т.число 11 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 29 бр., в т.число 11 бр.
частни гр. д.;  свършени - 20 бр. общо, в т.число 10 бр. частни гр. д.;

Съдия  Кремена Илиева Лазарова -    висящи в началото на год. - 14
бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 159 бр. общо,
в т.число 44 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 173 бр., в т.число 45 бр.
частни гр. д.;  свършени - 161 бр. общо, в т.число 45 бр. частни гр. д.;

Съдия  Даниела Дончева Михова -    висящи в началото на год. - 18
бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 167 бр. общо,
в т.число 47 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 185 бр., в т.число 49 бр.
частни гр. д.;  свършени - 152 бр. общо, в т.число 45 бр. частни гр. д.;

Съдия  Таня Ташкова Русева-Маркова -    висящи в началото на год.
- 45 бр. общо, в т.число 4 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 166 бр.
общо, в т.число 46 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 211 бр., в
т.число 50 бр. частни гр. д.;  свършени - 141 бр. общо, в т.число 38 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Галя Василева Белева   -    висящи в началото на год. - 50 бр.
общо,  в т.число 2 бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   – 168 бр.  общо,  в
т.число 45 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 218 бр., в т.число 47 бр.
частни гр. д.;  свършени - 151 бр. общо, в т.число 35 бр. частни гр. д.;

Съдия  Пламена Костадинова Върбанова -    висящи в началото на
год. - 22 бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 169
бр. общо, в т.число 48 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 191 бр., в
т.число 49 бр. частни гр. д.;  свършени - 167 бр. общо, в т.число 49 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Таня Димитрова Евтимова -    висящи в началото на год. - 0
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 43 бр. общо, в
т.число 17 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 43 бр., в т.число 17 бр.
частни гр. д.;  свършени - 33 бр. общо, в т.число 16 бр. частни гр. д.;

Съдия  Елеонора Симеонова Кралева -    висящи в началото на год. -
26  бр.  общо,  в т.число 2  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  168  бр.
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общо, в т.число 48 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 194 бр., в
т.число 50 бр. частни гр. д.;  свършени - 141 бр. общо, в т.число 46 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Йорданка Георгиева Майска -    висящи в началото на год. -
11  бр.  общо,  в т.число 0  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  166  бр.
общо, в т.число 46 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 177 бр., в
т.число 46 бр. частни гр. д.;  свършени - 156 бр. общо, в т.число 44 бр.
частни гр. д.;

Съдия  Радостина Петкова Иванова -    висящи в началото на год. - 1
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 19 бр. общо, в
т.число 6 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 20 бр., в т.число 6 бр.
частни гр. д.;  свършени - 6 бр. общо, в т.число 4 бр. частни гр. д.;

мл. с. Ваня Василева Ванева -    висящи в началото на год. - 21 бр.
общо,  в т.число 2  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  69  бр.  общо,  в
т.число 21 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 90 бр., в т.число 23 бр.
частни гр. д.;  свършени - 90 бр. общо, в т.число 23 бр. частни гр. д.;

мл. с. Марина Иванова Мавродиева -    висящи в началото на год. -
15 бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 62 бр.
общо, в т.число 16 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 77 бр., в т.число
17 бр. частни гр. д.;  свършени - 77 бр. общо, в т.число 17 бр. частни гр. д.;

мл.с. Диана Иванова Асеникова-Лефтерова -    висящи в началото на
год. - 16 бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 147
бр. общо, в т.число 41 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 163 бр., в
т.число 43 бр. частни гр. д.;  свършени - 150 бр. общо, в т.число 43 бр.
частни гр. д.;

мл.с. Красен Пламенов Вълев -    висящи в началото на год. - 8 бр.
общо,  в т.число 1  бр.  частни гр.  д.;  постъпили през год.   –  84  бр.  общо,  в
т.число 23 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 92 бр., в т.число 24 бр.
частни гр. д.;  свършени - 87 бр. общо, в т.число 24 бр. частни гр. д.;

мл.с. Детелина Костадинова Димова -    висящи в началото на год. -
1 бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 110 бр.
общо, в т.число 31 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 111 бр., в
т.число 31 бр. частни гр. д.;  свършени - 76 бр. общо, в т.число 30 бр. частни
гр. д. мл.с. Александър Димитров Муртев -    висящи в началото на год. - 2
бр. общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 103 бр. общо,
в т.число 26 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 105 бр., в т.число 26 бр.
частни гр. д.;  свършени - 62 бр. общо, в т.число 22 бр. частни гр. д.
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 Съобразно установеното в хода на проверката, предоставените на
проверяващия екип справки и информацията от съдия Темелкова  –
председател на Окръжен Съд - Бургас по изпълнение на препоръките,
дадени с Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в
Окръжен съд - Бургас  и издадените заповеди, бе установено следното:

ПО Т.1 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

Информация за изпълнение на дадената препоръка № 1 на акта,
според която председателят на ОС - Бургас да продължи добрата
организация на административната и правораздавателната дейност в
Окръжен съд – Бургас. Същевременно, в изпълнение на правомощията
му по ЗСВ, да предприеме мерки за отстраняване на констатираните
пропуски и за спазване изискванията на ГПК и ПАС при движение и
приключване на делата:

В хода на извършената на място контролна проверка и съобразно
информацията, предоставена от председателя на съда, бе констатирано
следното по изпълнение на дадената препоръка:

Председателят на съда е издал заповеди № 257 от 23.04.2010 г. и № 592
от 20.07.2010 г., с които е разпоредено на статистика и завеждащите
отделения да изготвят и предоставят ежемесечни справки за делата с
необявени съдебни актове извън законо - предвидените срокове.

Със Заповед №816 от 04.10.2016 г. е обърнато внимание на всички
съдии да преустановят практиката на писане на разпореждания на ръка и
върху документите на делата.

Със Заповед № 861 от 19.10.2016 г. на председателя е забранено
отсрочване на съдебни заседания, поради участие на магистрат в обучения
и семинари. Отсрочването е допустимо по изключение само, когато е
възможно разглеждането на делото в кратък период, при съобразена
възможност за редовно призоваване и при липса на неудобство и
утежняване положението на страните. При необходимост от отсрочване,
съдията следва да уведоми съответния заместник-председател и
ръководител на отделение. Задължават се завеждащите служби да изготвят
ежемесечни справки за отсрочени дела, в случай, че има такива.

Със Заповед № 860 от 19.10.2016 г. е разпоредено на съдиите и
съдебните деловодители да съобразяват следното: датата на постановяване
на решенията по граждански, търговски (част от съдържанието им,
съгласно чл.236, ал.1 ГПК) и въззивни наказателни дела, да е съобразена с
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датата на обявяването на актовете в регистъра на съдебните решения
(чл.235, ал.5 ГПК) - за гражданските и търговски дела и датата на обявяване
в срочната книга – за наказателните дела; датата на постановяване на
всички съдебни актове трябва да е еднаква с датата на обявяване в
съответните регистри и в книгите за открити, закрити и разпоредителни
заседания;

Със Заповед № 815 от 04.10.2016 г. е допълнена Заповед №
462/17.07.2013 г. - деловодителите да изготвят и докладват на зам. -
председателите списък с ненасрочените дела на съдиите с посочена
причина за това, в края на всеки месец.

Със Заповед № 755 от 13.09.2016 г. са утвърдени образци на
контролни листове за ежемесечна проверка на делата без движение и
спрените дела по описа на Окръжен съд - Бургас , които да се съхраняват от
вътрешната страна на задната корица по делото. Възложено е на съдебните
деловодители от деловодствата да извършват ежемесечна проверка, след
което да докладват делата на съдията докладчик и надлежно да попълват
утвърдения контролен лист. Възложено е на завеждащите служби изготвяне
на ежемесечни справки за спрените дела и делата без движение. Справките
да съдържат информация относно дата на образуване на делото; дата на
разпореждането и причина за спиране и за тези от тях, които са без
движение; съдия докладчик. Справките да се докладват на председателя на
всяко 20 число от месеца. Възложено е на завеждащите служби контрола по
стриктното изпълнение на заповедта.

Със Заповед № 67 от 29.01.2018 г. на председателя , в изпълнение на
Решение на Пленума на ВСС по протокол №44 от 21.12.2017 г. т.6.4., 6.5, е
разпоредено,  считано от 01.01.2018 г., завеждащите на Първо гражданско и
търговско отделение и на Второ гражданско отделение, да изготвят за всяко
тримесечие (до 05 число на четвъртия месец) следната справка за
недовършени дела по Глава 25 „Бързи производства“ от ГПК, заповедни
производства по ГПК и бързи производства по исковете по КТ. Справката
следва да съдържа - вид, номер и година на делото, дата на образуване, дата
на насрочване, дата на обявяване за решаване, дата на предаване, забележка
(причина за ненасрочване в срок, причина за отлагане).

Председателят на съда е издал Заповед № 608 от 01.06.2020 г., във
връзка с констатирано голямо забавяне от няколко месеца от страна на
някои магистрати от Първо гражданско и търговско отделение  за
насрочване на делата, по  които е приключила размяната на книжа / видно
от справките, които ежемесечно се изготвят за ненасрочените  в срок дела с
посочени причини за това/, както и забавяне при предаване на съдебните
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актове по делата в предвидените срокове по ГПК и НПК от магистрати от
Въззивно гражданско и Наказателно отделения, е разпоредено
магистратите да насрочват делата, по които е приключила размяната на
книжа в разумен срок, съобразно разпоредбата на чл.13 ГПК; магистратите
да спазват стриктно процесуалните срокове за предаване на съдебните
актове по делата, предвидени в ГПК и НПК; магистратите да използват
ефективно  предвидените в процесуалните закони  дисциплиниращи
средства по отношение на участниците в процеса, с оглед разглеждането и
решаването на делата в разумен срок.

Председателят на съда е издал Заповед № 594 от 04.06.2019 г. по
повод констатирани случаи, в които съдии заявяват и участват в семинари,
като по тази причина отлагат насрочени дела на техен доклад, и предвид
изричната препоръка след извършената планова проверка от ИВСС през
2016 г. за неотлагане на дела, поради участие в семинари. С издадената в
тази връзка Заповед № 861 от 19.10.2016 г. на председателя на съда е
разпоредено отново да се спазва стриктно Заповед № 861 от 19.10.2016 г.
Съдебният служител „Човешки ресурси“ да изисква служебна справка  от
съответното деловодство, за насрочените дела на доклад на съдията, за
периода, за който желае да бъде командирован за участие в семинар. В
случай, че съдията има насрочени дела на негов доклад, командировъчна
заповед за участие в семинар да не се издава.

Заповеди, издадени от председателя на ОС-Бургас, които са
свързани с организацията на дейността в съда:

2019 г.
По Заповед № 13 от 07.01.2019 г.е направена проверка за спазване

принципа на случайно разпределение на делата и утвърдените Вътрешни
правила за случайно разпределение на делата за второ шестмесечие на
2018г.

По Заповед № 34 от 15.01.2019 г. е  възложено на зам.председателя
В.Камбурова да извършва всички необходими правни действия във връзка с
производствата по принудително  събиране на държавни  вземания, с
взискател Окръжен съд - Бургас от ЧСИ и ДСИ. Наредено е съдия
Камбурова да осъществява контрол по изпълнителните действия, с оглед
предотвратяване на настъпването на перемпцията по чл.433, ал.1, т.8 ГПК.

Със Заповед № 55 от 22.01.2019 г. са изменени Вътрешните правила
за случайно разпределение на делата в ОС-Бургас.
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Със Заповед № 190 от 21.02.2019 г., във връзка с Решение по
протокол №6 от 09.02.2010 г. на комисия ПКИТС при ВСС, на основание
чл.86, ал.1, т.11 от ЗСВ и чл.5, ал.2 от Наредба №14 от 18.11.2009 г. за реда
и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до
Регистъра на населението - Национална база данни „Население“, и във
връзка със Заповед №365 от 13.05.2010 г. на председателя на Окръжен съд-
Бургас, е определен съдебен служител от Окръжен съд-Бургас за
длъжностно лице, което да извършва справки чрез отдалечен достъп с
потребителски интерфейс в данните от Регистъра на населението-
Национална база данни „Население“.

Със Заповед № 196 от 22.02.2019 г. са утвърдени Вътрешни правила
за организацията на работа на съдебните помощници.

Със Заповед № 214 от 27.02.2019 г. са определени съдебните
помощници по отделения и съдии, съобразно предложенията на Заместник-
председателите на Първо гражданско и търговско отделение, на Второ
гражданско отделение и на Наказателно отделение, които да подпомагат
съдиите от  съответните  отделения в периода 01.03.2019 г.-31.12.2019 г.

Със Заповед № 696 от 03.07.2019 г. са  определени съдии –
наставници на двама новопостъпили младши съдии.

Със Заповед № 711 от 04.07.2019 г. , на основание чл.329, ал.3 вр.
чл.330 и чл.337 от ЗСВ, е наредено делата, които следва да се разглеждат
през съдебната ваканция - периода 15.07.2019 г. - 01.09.2019 г., както и
графици на съдиите.

Със Заповед № 771 от 15.07.2019 г. са определени съдебни състави,
които да разглеждат граждански дела  по време на съдебната ваканция.

Със Заповед № 796 от 22.07.2019 г. са възложени функции на
заместник-председателите, поради ползване на отпуск от председателя;

Със Заповед № 798 от 23.07.2019 г.е извършена проверка за спазване
на принципа на случайно разпределение на делата и утвърдените Вътрешни
правила за случайно разпределение на делата за първо шестмесечие на
2019г.

Със Заповед № 817 от 26.07.2019 г., във връзка с извършена
проверка по Заповед  № 797 от 23.07.2019 г., с която е определена комисия
за извършване на проверка за спазване на ЗЗЛД и Вътрешните правила на
съда при заличаване на личните данни в публикуваните на интернет
страницата съдебни актове и в резултат на констатирани пропуски в тази
насока, с оглед по-голяма прецизност  при заличаване на личните данни в
съдебните актове, постановени  по делата в Окръжен съд-Бургас, е
разпоредено на съдебните секретари да спазват стриктно ЗЗЛД.
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По Заповед № 1068 от 14.10.2019 г. е извършена контролна проверка
на Районните съдилища за период 01.01.2019 г.-01.11.2019 г., определяне на
състави, план на проверката.

Със Заповед № 1105 от 24.10.2019 г. и Заповед №1148 от 11.11.2019
г. - на основание чл. 37, пар. 1, буква „а“ във връзка с чл.37, пар.5 и 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните) е определен съдебен служител за длъжностно лице по
защита на данните на администратори на лични данни - Окръжен съд-
Бургас, Районен съд-Бургас, Районен съд-Несебър, Районен съд-Карнобат,
Районен съд-Поморие, Районен съд-Царево, Районен съд-Средец, Районен
съд-Малко Търново и Районен съд-Айтос.

По Заповед № 1329 от 17.12.2019 г. е извършена проверка за
спазване на принципа на случайно разпределение на делата и утвърдените
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата за второ
шестмесечие на 2019г.

2020 г.
Заповед № 50 от 17.01.2020 г. е издадена в изпълнение на Решение

на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №17 от 18.07.2019 г.
т.3.4. във връзка с прилагане на мерките, приети по Протокол №21 от
19.07.2018 г., т.90 на Пленума ва ВСС и с нея е разпоредено на
завеждащите на Първо гражданско и търговско отделение, на Наказателно
отделение и на Второ гражданско отделение, да изготвят справка за
образувани дела преди 2014 г., които не са приключили към датата на
заповедта. В справката да се посочи номера на делото, съдията докладчик и
причината за неприключването.

Със Заповед № 89 от 31.01.2020 г. са определени съдебни
помощници, които да подпомагат съдиите от Наказателно отделение,
съобразно предложение на заместник-председателя на Наказателно
отделение в периода  от  03.02.2020 г.- 30.06.2020 г.

Със Заповед № 90 от 31.01.2020 г. са определени съдебните
помощници, които да подпомагат съдиите от Първо гражданско и
търговско отделение, съобразно предложение на Заместник-председателя
на това отделение в периода  от  01.02.2020 г.- 31.12.2020 г.

Със Заповед № 91 от 31.01.2020 г. са отменени утвърдени със
Заповед №1000 от 19.11.2014 г. Вътрешни правила за работа с компютърна
техника в Окръжен съд-Бургас. Утвърдени са нови Вътрешни правила за
работа с компютърна техника в Окръжен съд-Бургас.



62

Със Заповед № 110  от 06.02.2020  г.,  във връзка с постъпил от
Апелативен съд - Бургас в Окръжен съд - Бургас Доклад за резултати от
извършена проверка на организацията на дейността на съдиите от Окръжен
съд-Бургас за периода 01.01.2019 г.- 01.12.2019 г. и в изпълнение на
препоръка от проверката, е разпоредено на всички съдебни деловодители
от Второ гражданско отделение да отразяват в срочната книга по
граждански дела- въззивна инстанция, в графата „резултат от заседанието“,
вместо „решено“ да се вписва „обявено за решаване“;

Издадена е Заповед № 112 от 06.02.2020 г. във  връзка с постъпил от
Апелативен съд -Бургас Доклад за резултати от извършена проверка на
организацията на дейността на съдиите от Окръжен съд-Бургас за периода
01.01.2019 г.- 01.12.2019 г. и в изпълнение на препоръка от проверката, на
основание чл.33, пар.5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.67, ал.5 от ЗЗЛД.
Въведен е регистър на нарушения на сигурността на личните данни в
Окръжен съд-Бургас по приложения образец към заповедта. Възложено е на
 длъжностното лице по защита на данните в Окръжен съд-Бургас да води
регистъра, в който да документира всяко нарушение на сигурността на
личните данни в случай на констатиране на такова.

Издадена е Заповед № 115 от 07.02.2020 г. във връзка с  писмо на
ВСС от 06.02.2020 г., с което е удовлетворено искането на Окръжен съд-
Бургас за създаване на електронни пощи за всяко от отделенията в съда.
Новите електронни пощи са въведени в интернет страницата на Окръжен
съд - Бургас.

Издадена е Заповед № 201 от 21.02.2020 г. във връзка с
необходимостта от допълнение на Вътрешните правила за случайно
разпределение на делата в Окръжен съд-Бургас, утвърдени  и допълнени
със Заповед №256/28.03.2018 г., Заповед №726 от 16.07.2018 г., Заповед
№904 от 25.09.2018 г. и Заповед №55 от 22.01.2019 г. на председателя на
съда и след проведено Общо събрание на съдиите в Окръжен съд-Бургас  на
20.02.2020 г. На ОС е взето решение с единодушие от всички присъствали
съдии за допълнение на Раздел I на Вътрешните правила за случайно
разпределение на делата в ОС-Бургас.

Издадена е Заповед № 202 от  21.02.2020 г. по повод получено писмо
с изх.№АД-13-116 от 18.02.2020 г. и Заповед №АД-06-24 от 17.02.2020 г. на
председателя на Апелативен съд-Бургас, относно изпращаната информация
от РС и ОС-Бургас  за заведените дела по ЗОДОВ и Глава трета „а“ от ЗСВ,
с която се отменя Заповед № 870 от 12.10.2015 г., съгласно която  в
Апелативен съд-Бургас се изпраща ежемесечно информация за заведените
срещу Окръжен съд-Бургас и Районните съдилища от съдебния район дела
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по ЗОДОВ и Глава трета „а“ от ЗСВ. Считано от 21.02.2020 г., съдебният
статистик в ОС-Бургас да изготвя  и изпраща горепосочената информация
на Апелативен съд-Бургас всяко шестмесечие (до 5-то число на месеца,
следващ изтеклото шестмесечие), съобразно новият образец на регистър.

Със Заповед №203 от 21.02.2020 г., във връзка с промяна на
образците на заявления, приложения към Правила за достъп до електронни
съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС, съгласно
Решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни
технологии“ към Пленума на ВСС от 13.02.2020г., са утвърдени нови
образци на Заявление за създаване на личен потребителски профил и
Заявление за достъп до електронни съдебни дела.

Със Заповед №1108 от 26.11.2018 г. са утвърдени Вътрешни правила
за организация на дейността по осигуряване на достъп на страните по
делата до  ЕПЕП, актуализирани със Заповед №127 от 04.12.2019 г. и
Заповед №595 от 28.05.2020 г. на председателя на съда.

Със Заповед № 294 от 13.03.2020 г., Заповед № 297 от 16.03.2020 г.,
Заповед №299 от 16.03.2020 г., Заповед № 306 от 17.03.2020 г., Заповед №
314 от 23.03.2020 г., Заповед № 317 от 26.03.2020 г., Заповед № 318 от
27.03.2020 г., Заповед № 319 от 01.04.2020 г., Заповед № 332 от 02.04.2020
г., Заповед № 401 от 09.04.2020 г., Заповед № 417 от 14.04.2020 г., Заповед
№ 434 от 21.04.2020 г., Заповед № 487 от 24.04.2020 г., Заповед № 524 от
04.05.2020 г., Заповед № 563 от 13.05.2020 г., Заповед № 564 от 14.05.2020
г.,  председателят на съда се е разпоредил относно работата на съда в
извънредно положение, разглеждане на делата; графици, справки, отпуски,
дистанционна работа  и др.

По Заповед № 573 от 20.05.2020 г., във връзка с писмо от
Изпълнителен директор на Агенция по вписванията към Министерство на
правосъдието с изх.№92-04-77/19 от 15.05.2020 г., относно достъпа до
делата на търговците  и ЮЛНЦ и съгласно Указания  за реда и начина за
осъществяване на достъпа до ТР и РЮЛНЦ и делата на търговците по
служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление
и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции
е определен системния администратор за регистратор, съгласно указанията
на Агенция по вписванията  от 07.05.2020 г., който да подава заявления за
издаване или прекратяване на сертификат за регистриран достъп до делата
на търговците /ЮЛНЦ, вписани в ТРЮЛНЦ/.

Със Заповед № 574 от 21.05.2020 г., във връзка с необходимостта от
изменение на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в
Окръжен съд-Бургас, са утвърдени и допълнени със Заповед на
председателя на ОС-Бургас с № 256/28.03.2018 г., Заповед № 726 от
16.07.2018 г., Заповед № 904 от 25.09.2018 г., Заповед № 55 от 22.01.2019 г.
и Заповед № 201 от 21.02.2020 г., след проведено Общо събрание на
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съдиите в Окръжен съд-Бургас на 20.05.2020 г., е отменен чл.15, ал.11 от
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Окръжен съд-
Бургас  /Заповед №256 от 28.03.2018 г./. Съобразно разпоредбата на чл.80,
ал.4 от ПАС, при постъпване на въззивна жалба против първоинстанционно
решение, ведно с частна жалба срещу определение по чл.248 ГПК, не се
образува отделно частно гражданско дело по частната жалба, а тя се
разглежда в производството по въззивната жалба и от докладчика, на
когото е разпределено въззивното гражданско дело на случаен принцип.

По Заповед № 608 от 01.06.2020 г., във връзка с констатирано
голямо забавяне от няколко месеца от страна на  някои магистрати  от
Първо гражданско и търговско отделение за насрочване на делата, по
които е приключила размяната на книжа, както и за забавяне при предаване
на съдебните актове по делата в предвидените срокове по ГПК и НПК от
магистрати от Въззивно гражданско и Наказателно отделения, е
разпоредено магистратите да насрочват делата, по които е приключила
размяната на книжа в разумен срок, съобразно разпоредбата на чл.13 ГПК;
магистратите да спазват стриктно процесуалните срокове за предаване на
съдебните актове по делата, предвидени в ГПК и НПК; магистратите да
използват ефективно предвидените в процесуалните закони
дисциплиниращи средства по отношение на участниците в процеса, с оглед
разглеждането и решаването на делата в разумен срок.

Със Заповед № 683 от 25.06.2020 г., по повод Споразумение между
Национална агенция за приходите и Висш съдебен съвет за безвъзмездно
предоставяне по служебен път на информация от НАП, необходима на
съдилищата, във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.47, ал.3 от ГПК
и предоставени права за достъп на системния администратор в Окръжен
съд-Бургас в качеството му на „администратор“, и необходимостта от
възлагане на права на други съдебни служители като крайни потребители, е
възложено на съдебните помощници да  извършват справки по чл.47, ал.3,
изр. последно ГПК във връзка с Глава  ІІІ, чл.5, ал.1 от Споразумението за
взаимодействие във връзка с осигуряването на достъп на ОСВ до
електронни услуги на НАП, в качеството им на крайни потребители в
Окръжен съд-Бургас.

Издадена е Заповед № 687 от 26.06.2020 г. във връзка с проверка за
спазване на принципа на случайно разпределение на делата и утвърдените
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата за първо
шестмесечие на 2020 г.

Със Заповед № 706 от 01.07.2020 г. са определени съдии-наставници
на новопостъпили младши съдии.
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Със Заповед № 771 от 22.07.2020 г. са изменени Вътрешните
правила за случайно разпределение. Със Заповед № 836 от 10.08.2020 г.,
във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол
№19 от заседание, проведено на 23.07.2020 г., т.1  и график към т.1.2. от
решението, относно внедряване и функциониране на новата Единна
информационна система на съдилищата (ЕИСС), е въведена системата в
Окръжен съд-Бургас.

Със Заповед № 848  от 12.08.2020  г.,  по повод нововъведената в
Окръжен съд-Бургас на 10.08.2020 г. Единна информационна система на
съдилищата (ЕИСС) и съгласно  утвърдените със Заповед №256 от
28.03.2018 г. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в
Окръжен съд-Бургас, Заповед №726 от 16.07.2018 г., Заповед №904 от
25.09.2018 г., Заповед №55 от 22.01.2019 г., Заповед №201 от 21.02.2020 г.,
Заповед № 574 от 21.05.2020 г. и Заповед №771 от 22.07.2020 г., е
разпоредено в случаите на отсъствие на постоянен/постоянни членове на
въззивен граждански или въззивен наказателен състав, изборът на резервен
член или резервни членове, определени с нарочна заповед на председателя
за всеки от съдебните състави, да се извършва чрез режим „ръчно
разпределение“.

Със Заповед № 908 от 28.08.2020 г., във връзка със задължението за
стриктното спазване на разпоредбите на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Наредбата за
сигурността на комуникационните и информационните системи (обн.ДВ,
бр.18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) при създаване, обработване и
съхраняване на материалите, съдържащи класифицираната информация в
Окръжен съд - Бургас, са утвърдени Вътрешни правила за работа с
класифицирана информация в Окръжен съд-Бургас.

Със Заповед № 909 от 28.08.2020 г.,  във връзка с чл.22, ал.1, т.12 от
ЗЗКИ,  чл.159, ал.2 от ППЗЗКИ и Задължителните указания на ДКСИ
относно обучението на лицата в областта на защитата на класифицираната
информация, на служителя по сигурността на информацията е възложено да
организира и проведе обучение в областта на защита на класифицираната
информация, като определи формата и съдържанието на програмата за
повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители от
Окръжен съд-Бургас, за придобиване на задължителен минимум от знания
и умения за работа с КИ и придобиване на актуални знания и умения за
усъвършенстване на защитата на КИ, включително във връзка с настъпили
промени в нормативната уредба.

Със Заповед №911 от 31.08.2020 г. са определени  съдебни
служители, на които да бъде осигурен „специален достъп в Единния портал
за заявяване на електронни административни услуги.
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Със Заповед №981 от 18.09.2020 г.,  във връзка  с  Правила и мерки
за работа в условията на пандемия, приети с Решение на СК на ВСС по
протокол №15/12.05.2020г., изменени и допълнение по протокол
№16/19.06.2020 г. , изменени и допълнени по протокол №17 от 02.06.2020
г., е възложено на завеждащите служби по отделения да водят електронен
регистър по образец (приложение към заповедта), справки за отложените
дела. Справките на отложените по обективни причини дела да се докладват
от завеждащите служби на административния ръководител-председател до
5-то число на месеца, обхващайки информация за отложените дела за
периода от 1-во и до 31- во число на предходния месец. Възложено е на
съдебния статистик да обобщава справките, проверени от
административния ръководител-председател на ОС-Бургас до 10-то число
на месеца.

Със Заповед № 989 от 23.09.2020 г. е указано при насрочване на
делата, съдиите да се съобразяват с т.4, раздел ІІ от Заповед № 563 от
13.05.2020 г. на председателя на ОС-Бургас , като преустановят практиката
да се насрочват дела в един и същи час. Интервалът между две насрочени
дела следва да е минимум 10 минути. При изпълнение на заповедта в
случаите, в които се налага отлагане на вече насрочени дела, номерата да се
отразят от завеждащите служби по отделения в електронния регистър на
отсрочените по обективни причини дела.

Със Заповед № 1002 от 25.09.2020 г. е определена комисия, която да
извърши проверка за спазване на ЗЗЛД и Вътрешните правила на съда, при
заличаване на личните данни в публикуваните на интернет страницата на
съда съдебни актове през периода 01.07.2019 г.- 25.09.2020 г..

Със Заповед № 1004 от 25.09.2020 г. са утвърдени нови Вътрешни
правила за организацията на публикуване на крайните съдебни актове,
постановени от магистратите в ОС-Бургас.

Със Заповед № 1289 от 15.12.2020 г. е разпоредена контролна
проверка на районните съдилища за период 01.01.2020 г.-30.11.2020 г., с
определяне на състави и план на проверката.

Със Заповед № 252 от 27.03.2018 г., във връзка със Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество /Обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 6
март 2018г., доп. ДВ. бр.21 от  9 март 2018г./, на основание взето решение
на Общо събрание на съдиите в Окръжен съд - Бургас  на 23.03.2018 г., са
въведени нови групи дела в програмата за случайно разпределение на
делата, в частта „Първоинстанционни  граждански дела“ - искови
производства по ЗПКОНПИ, обезпечения по ЗПКОНПИ.  Да се залага в
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период от две години броя  разпределени дела в  тези две групи на всеки
съдия от края на предходната година в началото на следващата, за да се
получи  отчитане на  разпределението между съдиите от отделението в
рамките на две години.

Обща продължителност на производството, за двете проверявани
години отделно, общо и по съдии:

- дела, приключени в 3-месечен срок  /от образуване на делото до
о.с.з., в което е обявено за решаване/

За 2019 г. общ брой дела - 883;
За 2020 г. общ брой дела  - 1093.

По съдии:
Съдия Антоанета Д. Андонова-Парашкевова - 2 бр. за 2019г..; 5 бр.

за 2020г.;
Съдия Валентина Ж.Кърпичева - 9 бр. за 2019г..; 13 бр. за 2020г.;
Съдия Дарина А. Костова - 13 бр. за 2019г.; 11 бр. за 2020г.;
Съдия Десислава Д. Динкова - 7 бр. за 2019г.; 5 бр. за 2020г.;
Съдия Диляна Н. Йорданова - 10 бр. за 2019г.; 11 бр. за 2020г.;
Съдия Иван А. Воденичаров - 4 бр. за 2019г.; 10 бр. за 2020г.;
Съдия Иво В. Добрев - 8 бр. за 2019г.; 11 бр. за 2020г.;
Съдия Кирил С. Градев - 10 бр. за 2019г.; 4 бр. за 2020г.;
Съдия Радостина К. Калиманова - 15 бр. за 2019г.; 10 бр. за 2020г.;
Съдия Симеон С. Михов - 9 бр. за 2019г.; 5 бр. за 2020г.;
Съдия Янко Н. Новаков - 25 бр. за 2019г.; 13 бр. за 2020г.;
Съдия Мариела А. Иванова - 0 бр. за 2019г.; 4 бр. за 2020г.;
Съдия Анна И. Щерева - 0 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Мл.с. Александър Д. Муртев - 0 бр. за 2019г.; 30 бр. за 2020г.;
Мл.с. Ваня В. Ванева - 55 бр. за 2019г.; 30 бр. за 2020г.;
Съдия Веселка Г. Узунова - 0 бр. за 2019г.; 5 бр. за 2020г.;
Съдия Вяра И. Камбурова - 36 бр. за 2019г.; 56 бр. за 2020г.;
Съдия Галя В. Белева - 56 бр. за 2019г.; 68 бр. за 2020г.;
Съдия Даниела Д. Михова - 56 бр. за 2019г.; 85 бр. за 2020г.;
Мл.с. Диана И. Асеникова - Лефтерова - 25 бр. за 2019г.; 71 бр. за

2020г.;
Съдия Детелина К. Димова - 0 бр. за 2019г.; 32 бр. за 2020г.;
Съдия Димана Г. Кирязова - 7 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Съдия Елеонора С. Кралева - 58 бр. за 2019г.; 59 бр. за 2020г.;
Съдия Йорданка Г. Майска - 10 бр. за 2019г.; 63 бр. за 2020г.;
Съдия Калина С. Пенева - 42 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Мл.с. Красен П. Вълев - 12 бр. за 2019г.; 42 бр. за 2020г.;
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Съдия Кремена И. Лазарова - 55 бр. за 2019г.; 65 бр. за 2020г.;
Съдия Мариана Г. Карастанчева - 58 бр. за 2019г.; 60 бр. за 2020г.;
Съдия Марина И. Мавродиева - 56 бр. за 2019г.; 24 бр. за 2020г.;
Съдия Недялка П. Пенева - 52 бр. за 2019г.; 83 бр. за 2020г.;
Съдия Пламена К. Върбанова - 56 бр. за 2019г.; 65 бр. за 2020г.;
Съдия Радостина П. Иванова - 0 бр. за 2019г.; 4 бр. за 2020г.;
Съдия Росен Д. Парашкевов - 32 бр. за 2019г.; 46 бр. за 2020г.;
Съдия Росица Ж. Темелкова - 23 бр. за 2019г.; 23 бр. за 2020г.;
Съдия Таня Д. Евтимова - 29 бр. за 2019г.; 15 бр. за 2020г.;
Съдия Таня Т. Русева-Маркова - 53 бр. за 2019г.; 65 бр. за 2020г.

- дела, приключени в срок над 3 месеца /от образуване на делото до
о.с.з., в което е обявено за решаване/

За 2019 г. общ брой дела - 514;
За 2020 г. общ брой дела  - 783.
По съдии:
Съдия Антоанета Д. Андонова-Парашкевова - 30 бр. за 2019г.; 30 бр.

за 2020г.;
Съдия Валентина Ж.Кърпичева - 19 бр. за 2019г.; 28 бр. за 2020г.;
Съдия Дарина А. Костова - 45 бр. за 2019г.; 36 бр. за 2020г.;
Съдия Десислава Д. Динкова - 54 бр. за 2019г.; 32 бр. за 2020г.;
Съдия Диляна Н. Йорданова - 30 бр. за 2019г.; 29 бр. за 2020г.;
Съдия Иван А. Воденичаров - 8 бр. за 2019г.; 29 бр. за 2020г.;
Съдия Иво В. Добрев - 59 бр. за 2019г.; 33 бр. за 2020г.;
Съдия Кирил С. Градев - 35 бр. за 2019г.; 10 бр. за 2020г.;
Съдия Радостина К. Калиманова - 45 бр. за 2019г.; 29 бр. за 2020г.;
Съдия Симеон С. Михов - 49 бр. за 2019г.; 41 бр. за 2020г.;
Съдия Янко Н. Новаков - 48 бр. за 2019г.; 20 бр. за 2020г.;
Съдия Мариела А. Иванова - 0 бр. за 2019г.; 17 бр. за 2020г.;
Съдия Анна И. Щерева - 19 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Мл.с. Александър Д. Муртев - 0 бр. за 2019г.; 10 бр. за 2020г.;
Съдия Ваня В. Ванева - 7 бр. за 2019г.; 20 бр. за 2020г.;
Съдия Веселка Г. Узунова - 0 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Съдия Вяра И. Камбурова - 7 бр. за 2019г.; 11 бр. за 2020г.;
Съдия Галя В. Белева - 8 бр. за 2019г.; 26 бр. за 2020г.;
Съдия Даниела Д. Михова - 2 бр. за 2019г.; 12 бр. за 2020г.;
Мл.с. Диана И. Асеникова - Лефтерова - 3 бр. за 2019г.; 17 бр. за

2020г.;
Съдия Детелина К. Димова - 0 бр. за 2019г.; 5 бр. за 2020г.;



69

Съдия Димана Г. Кирязова - 2 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Съдия Елеонора С. Кралева - 4 бр. за 2019г.; 26 бр. за 2020г.;
Съдия Йорданка Г. Майска - 1 бр. за 2019г.; 35 бр. за 2020г.;
Съдия Калина С. Пенева - 7 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Мл.с. Красен П. Вълев - 0 бр. за 2019г.; 11 бр. за 2020г.;
Съдия Кремена И. Лазарова - 5 бр. за 2019г.; 37 бр. за 2020г.;
Съдия Мариана Г. Карастанчева - 4 бр. за 2019г.; 43 бр. за 2020г.;
Съдия Марина И. Мавродиева - 2 бр. за 2019г.; 29 бр. за 2020г.;
Съдия Недялка П. Пенева - 2 бр. за 2019г.; 21 бр. за 2020г.;
Съдия Пламена К. Върбанова - 3 бр. за 2019г.; 34 бр. за 2020г.;
Съдия Радостина П. Иванова - 0 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Съдия Росен Д. Парашкевов - 6 бр. за 2019г.; 66 бр. за 2020г.;
Съдия Росица Ж. Темелкова - 3 бр. за 2019г.; 13 бр. за 2020г.;
Съдия Таня Д. Евтимова - 1 бр. за 2019г.; 0 бр. за 2020г.;
Съдия Таня Т. Русева-Маркова - 6 бр. за 2019г.; 33 бр. за 2020г.

Анализът на данните сочи, че при извършената комплексна планова
проверка през 2016г. делата, приключени в 3-месечен срок в ОС-Бургас за
2014г. са били 2420, а през 2015г. – 2296.

Докато, настоящата контролна проверка установи, че през 2019г.
делата, приключени в 3-месечен срок са 883, а през 2020г. – 1093.

При извършената комплексна планова проверка през 2016г. делата,
приключени над 3-месечен срок в ОС-Бургас за 2014г. са били 491, а през
2015г. – 662.

Докато, настоящата контролна проверка установи, че през 2019г.
делата, приключени над 3-месечен срок са 514, а през 2020г. – 783.

Следователно освен общият брой дела, който е намалял през 2019г.
и 2020г. спрямо делата през 2014г. и 2015г., през предходните две години е
налице и намаление в броя на делата, чиято продължителност надхвърля 3-
месеца спрямо данните от 2014г. и 2015г.

Контролната проверка установи, че в изпълнение на направената
препоръка, председателят на ОС-Бургас, видно от описаните по-горе
действия, е предприел редица ефективни мерки, издал е множество
заповеди с цел регулиране и подобряване на организацията на
правораздавателната дейност, чието изпълнение се контролира.
Препоръката е изпълнена.
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 ПО Т.2 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

Информация за изпълнение на дадената препоръка № 2 на акта,
според която съдиите в ОС - Бургас да спазват законово-предвидените
срокове по движение на делата и да постановяват съдебните актове в
срок, съобразно чл.235, ал.5 ГПК и чл. 316, вр. чл. 317 ГПК:

В изпълнение на препоръка по т. 2, от акта, председателят на съда е
предприел следното:

Със Заповед № 34/14.01.2020 г. на председателя е  обърнато
внимание на съдиите от Първо гражданско и търговско отделение да
насрочват делата в разумен срок след приключване на размяната на книжа
и да изготвят в  съшия срок  доклад по чл.140 и чл.374 ГПК; на съдиите от
Въззивно гражданско отделение да насрочват делата в срока по чл.312, ал.1,
т.1 ГПК и да спазват разпоредбата на чл.316 ГПК.

Издадена е Заповед № 608 от 01.06.2020 г. на председателя във
връзка с констатирано голямо забавяне от няколко месеца от страна на
някои съдии от Първо гражданско и търговско отделение за насрочване на
делата, по  които е приключила размяната на книжа, както и забавяне при
предаване на съдебните актове по делата в предвидените срокове по ГПК и
НПК от магистрати от Въззивно гражданско и Наказателно отделения.
Разпоредено е съдиите да насрочват делата, по които е приключила
размяната на книжа в разумен срок, съобразно разпоредбата на чл.13 ГПК;
съдиите да спазват стриктно процесуалните срокове за предаване на
съдебните актове по делата, предвидени в ГПК и НПК; да използват
ефективно  предвидените в процесуалните закони дисциплиниращи
средства по отношение на участниците в процеса, с оглед разглеждането и
решаването на делата в разумен срок.

Със Заповед № 711/04.07.2019 г. на председателя на съда, издадена
на основание чл.329, ал.3 вр. чл.330 и чл.337 от ЗСВ, е обърнато внимание
на съдиите за насрочването на делата по глава ХХV ГПК и по ЗЗДН в
указаните срокове по закон, като е посочено, че съдиите не могат да
ползват отпуск преди да предадат своите актове и да върнат делата си.

 Със Заповед №50 от 17.01.2020 г. на председателя, в изпълнение на
Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №17 от
18.07.2019 г. т.3.4.,  във връзка с прилагане на мерките, приети по Протокол
№ 21 от 19.07.2018 г., т. 90 на Пленума ва ВСС, е разпоредено на
завеждащите на Първо гражданско и търговско отделение, на Наказателно
отделение и на Второ гражданско отделение, да изготвят справка за
образувани дела преди 2014 г., които не са приключили към датата на
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заповедта. В справката да се посочи номера на делото, съдията докладчик и
причината за неприключването.

За изпълнение на препоръката е изискана справка на граждански
дела, разгледани в открито съдебно заседание, производствата по които
следва да се движат и приключат в кратки процесуални срокове (пр. - по
СК, КТ, ЗЗДН и пр.):

- Първоинстанционни дела /СК/:
За 2019 г. са образувани общо 37 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Антоанета Драганова Андонова-Парашкевова - 0 бр.;
Съдия Кирил Стоянов Градев - 3 бр.;
Съдия Радостина Костова Калиманова - 3 бр.
Съдия Янко Новаков Новаков - 4 бр.
Съдия Иван Атанасов Воденичаров - 2 бр.
Съдия Дарина Ангелова Костова - 9 бр.
Съдия Симеон Симеонов Михов - 3 бр.
Съдия Десислава Динкова Динкова-Щерева - 3 бр.
Съдия Иво Василев Добрев - 2 бр.
Съдия Анна Иванова Щерева - 0 бр.
Съдия Диляна Николова Йорданова - 3 бр.
Съдия Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска - 5 бр.

За 2020 г. са образувани общо 30 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Антоанета Драганова Андонова-Парашкевова - 3 бр.;
Съдия Кирил Стоянов Градев - 0 бр.;
Съдия Радостина Костова Калиманова - 3 бр.
Съдия Янко Новаков Новаков - 2 бр.
Съдия Иван Атанасов Воденичаров - 6 бр.
Съдия Дарина Ангелова Костова - 5 бр.
Съдия Симеон Симеонов Михов  - 1 бр.
Съдия Десислава Динкова Динкова-Щерева - 2 бр.
Съдия Иво Василев Добрев - 0 бр.
Съдия Мариела Анастасова Иванова - 0 бр.
Съдия Анна Иванова Щерева - 0 бр.
Съдия Диляна Николова Йорданова  - 4 бр.
Съдия Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска - 4 бр.

Проверени на случаен принцип бяха следните първоинстанционни
гр. дела, с регламентирани кратки процесуални срокове:
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Гр.д. № 559/2019 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 15.04.2019г., на доклад на съдия Иво
Добрев. Върху молбата е положен печат за образуване с номер на делото,
дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е извършено на
15.04.2019г. от съдебен служител, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. С определение в з.з. от 16.04.2019г. съдът е
докладвал делото, насрочил го е в о.с.з. на 24.04.2019г. – след 8 дни. Спазен
е предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е
изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил
решението си, ведно с мотивите. По делото е била призована ОП-Бургас,
чиито представител е участвал в процеса, както и ДСП.

Гр.д. № 1935/2019 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 05.12.2019г., на доклад на съдия Симеон
Михов. Върху молбата е положен печат за образуване с номер на делото,
дата и подпис на зам. председателя. Разпределението е извършено на
06.12.2019г. от съдебен служител, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. С ръкописно разпореждане в с.з. от
09.12.2019г. върху молбата съдът е насрочил делото в о.с.з. на 19.02.2019г.
– след 10 дни. Спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В
това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по
същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била
призована ОП-Бургас,  чиито представител е участвал в процеса, както и
ДСП.

Гр.д. № 1668/2019 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 31.10.2019г., на доклад на съдия Дарина
Костова. Върху молбата е положен печат за образуване с номер на делото,
дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е извършено на
31.10.2019г. от съдебен служител, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. С ръкописно разпореждане в с.з. от
01.11.2019г. върху протокола за случаен избор съдът е насрочил делото в
о.с.з. на 02.12.2019г. – не е спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97,
ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход
по същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била
призована ОП-Бургас,  чиито представител е участвал в процеса, както и
ДСП.

Гр.д. № 191/2019 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 08.02.2019г., на доклад на съдия
Радостина Калиманова. Върху молбата е положен печат за образуване с
номер на делото, дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е
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извършено на 11.02.2019г. от съдебен служител, видно от протокол за избор
на докладчик, приложен по делото. С ръкописно разпореждане в с.з. от
12.02.2019г. върху протокола за случаен избор, съдът е насрочил делото в
о.с.з. на 20.02.2019г. – след 8 дни. Спазен е предвидения 14-дневен срок по
чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е
дал ход по същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото
е била призована ОП-Бургас,  чиито представител е участвал в процеса,
както и ДСП.

Гр.д. № 1667/2019 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 30.10.2019г., на доклад на съдия Кирил
Стоянов. Върху молбата е положен печат за образуване с номер на делото,
дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е извършено на
31.10.2019г. от съдебен служител, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. С разпореждане в с.з. от 04.11.2019г. съдът
е докладвал делото,  насрочил го е в о.с.з. на 20.11.2019г. – в рамките на
предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е
изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил, че
ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е обявено на
22.11.2019г. По делото е била призована ОП-Бургас, чиито представител е
участвал в процеса, както и ДСП.

Гр.д. №1799/2020г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 16.07.2020г., на доклад на съдия Иван
Воденичаров. Върху молбата е положен печат за образуване с номер на
делото, дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е извършено
на следващия ден от съдебен служител, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. С разпореждане в з.з. от 20.07.2020г. съдът
е насрочил делото в о.с.з. на 30.07.2019г. – след 10 дни. Спазен е
предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е
изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил
решението си, ведно с мотивите. По делото е била призована ОП-Бургас,
чиито представител е участвал в процеса, както и ДСП.

Гр.д. № 2354/2020 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 01.10.2020г., на доклад на съдия Диляна
Йорданова. Върху молбата е положен печат за образуване с номер на
делото, дата и подпис на зам.председателя.  Разпределението е извършено
на 02.10.2020г. от съдебен служител, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. С определение в з.з. от 05.10.2020г. съдът е
насрочил делото в о.с.з. на 16.10.2020г. – след 11 дни. Спазен е
предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е
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изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил
решението си, ведно с мотивите. По делото е била призована ОП-Бургас,
чиито представител е участвал в процеса, както и ДСП.

Гр.д. № 2461/2020 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 15.10.2020г., на доклад на съдия
Десислава Динкова. Върху молбата е положен печат за образуване с номер
на делото, дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е
извършено на 16.10.2020г. от съдебен служител, видно от протокол за избор
на докладчик, приложен по делото. С ръкописно разпореждане в з.з. на
19.10.2020г. съдът е насрочил делото за 28.10.2020г.  и е дал указания.
Спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е
изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил
решението си, ведно с мотивите. По делото е била призована ОП-Бургас,
чиито представител е участвал в процеса, както и ДСП.

Гр.д. № 1681/2020 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 07.07.2020г., на доклад на съдия Янко
Новаков. Върху молбата е положен печат за образуване с номер на делото,
дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е извършено на
07.07.2020г. от съдебен служител, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. С ръкописно разпореждане в з.з. от
07.07.2020г. върху протокола за избор, съдът е насрочил о.с.з. за
16.07.2020г.  – след 9 дни и е дал указание. Спазен е предвидения 14-дневен
срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна,
съдът е дал ход по същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По
делото е била призована ОП-Бургас,  чиито представител е участвал в
процеса, както и ДСП.

Гр.д. № 305/2020 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 29.01.2020г., на доклад на съдия
Валентина Кърпичева. Върху молбата е положен печат за образуване с
номер на делото, дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е
извършено на 30.01.2020г. от съдебен служител, видно от протокол за избор
на докладчик, приложен по делото. С определение в з.з. от 31.01.2020г.
съдът е насрочил делото в о.с.з. на 18.02.2020г. - след предвидения 14-
дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от фактическа
страна, съдът е дал ход по същество и е обявил решението си, ведно с
мотивите. По делото е била призована ОП-Бургас,  чиито представител е
участвал в процеса, както и ДСП.

Гр.д. № 976/2020 г. е образувано по молба за осиновяване по реда
на чл. 96 СК, постъпила в съда на 06.04.2020г., на доклад на съдия
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Антоанета Андонова. Върху молбата е положен печат за образуване с
номер на делото, дата и подпис на зам.председателя. Разпределението е
извършено на 06.04.2020г. от съдебен служител, видно от протокол за избор
на докладчик, приложен по делото. С определение в з.з. от 11.05.2020г.
съдът е докладвал делото, приел е всички представени с молбата писмени
доказателства, дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. на 29.05.2020г. –
след 18 дни. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал
ход по същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е
била призована ОП-Бургас,  чиито представител е участвал в процеса, както
и ДСП.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените първоинстанционни дела с регламентирани кратки

процесуални срокове са образувани в деня на постъпване на книжата в съда
или по изключение на следващия работен ден, за което е положен печат
върху молбата с дата, номер на делото и подпис на зам. председателя на
съда. Разпределени са на случаен принцип в същия или на следващия ден,
видно от приложените протоколи за избор на докладчик, подписани от
разпределящия служител.

Молбите с правно основание чл. 96 СК са администрирани веднага
или до 3,4 дни след образуване и разпределение на делото. Съдът е
насрочвал съдебното заседание при закрити врата почти винаги в
двуседмичния срок по чл. 97, ал.1 СК, а по изключение до няколко дни
след този срок. Дирекция „Социално подпомагане” е била уведомена,
съгласно изискването по чл. 97, ал.1 СК, както и ОП – Бургас.

Част от съдебните състави са насрочвали делата в о.с.з. и са давали
указания с ръкописни разпореждания, други състави са постановявали
определения за насрочване, с доклад по делото и указания или
разпореждане за насрочване. В тази връзка, би било удачно съдиите да
обсъдят и уеднаквят практиката си. Съдебното дирене е приключвало в
първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити врата и съдът
е обявил решението си, съобразно чл. 97, ал.3 СК. Делата са приключили с
решение, обявено в съдебното заседание, съгласно изискването на
цитираната норма. Изключение прави едно от описаните по-горе дела, при
което съдебното решение е обявено след два дни. Върху решенията е
полаган печат с вписана дата за влизането им в сила.

- Въззивни дела /СК, КТ, ЗЗДН и др./:
За 2019г. са образувани общо 262 бр. дела, по съдии както следва:
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Съдия Росица Желязкова Темелкова - 7 бр.;
Съдия Вяра Иванова Камбурова - 10 бр.;
Съдия Мариана Георгиева Карастанчева - 18 бр.
Съдия Росен Димитров Парашкевов - 33 бр.
Съдия Недялка Пенева Пенева - 19 бр.
Съдия Калина Стаянова Пенева - 5 бр.
Съдия Кремена Илиева Лазарова - 19 бр.
Съдия Даниела Дончева Михова - 21 бр.
Съдия Таня Ташкова Русева-Маркова - 13 бр.
Съдия Галя Василева Белева - 13 бр.
Съдия Пламена Костадинова Върбанова - 19 бр.
Съдия Елеонора Симеонова Кралева - 20 бр.
Съдия Таня Димитрова Евтимова - 1 бр.
Съдия Димана Георгиева Кирязова - 1 бр.
Съдия Йорданка Георгиева Майска - 8 бр.
мл. с. Ваня Василева Ванева - 15 бр.
мл. с. Марина Иванова Мавродиева - 16 бр.
мл.с. Диана Иванова Асеникова-Лефтерова - 12 бр.
мл.с. Красен Пламенов Вълев - 12 бр.
мл.с.Красимир Викторов Сотиров - 0 бр.

За 2020 г. са образувани общо 794 бр. дела, по съдии както
следва:

Съдия Росица Желязкова Темелкова - 21 бр.;
Съдия Вяра Иванова Камбурова - 29 бр.;
Съдия Мариана Георгиева Карастанчева - 57 бр.
Съдия Росен Димитров Парашкевов - 54 бр.
Съдия Недялка Пенева Пенева - 57 бр.
Съдия Веселка Георгиева  Узунова - 5 бр.
Съдия Кремена Илиева Лазарова - 63 бр.
Съдия Даниела Дончева Михова - 65 бр.
Съдия Таня Ташкова Русева-Маркова - 51 бр.
Съдия Галя Василева Белева - 50 бр.
Съдия Пламена Костадинова Върбанова - 60 бр.
Съдия Таня Димитрова Евтимова - 4 бр.
Съдия Елеонора Симеонова Кралева - 50 бр.
Съдия Йорданка Георгиева Майска - 52 бр.
Съдия Радостина Петкова Иванова - 1 бр.
мл. с. Ваня Василева Ванева - 33 бр.
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мл. с. Марина Иванова Мавродиева - 29 бр.
мл.с. Диана Иванова Асеникова-Лефтерова  - 53 бр.
мл.с. Красен Пламенов Вълев - 22 бр.
мл.с. Детелина Костадинова Димова - 25 бр.
мл.с. Александър Димитров Муртев - 13 бр.

Проверени на случаен принцип бяха следните въззивни гр. дела, с
регламентирани кратки процесуални срокове:

В.гр.д.№ 1290/2019 г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – молба по ЗЗДН, на доклад на съдия
Росица Темелкова. Делото е постъпило в съда на 26.08.2019г., образувано е
и разпределено на докладчика в същия ден, видно от протокол за избор,
подписан от съдебен служител и приложен към делото. Върху писмото, с
което е изпратена въззивната жалба, е положен печат за образуване с номер
на делото, дата и подпис на зам.председателя. С разпореждане в з.з. от
27.08.2019г. на председателя на състава, делото е насрочено за 10.09.2019г.,
в срока по чл.  312,  ал.1,  т.1,  вр.  чл.  317  ГПК.  С определение в з.з.  от
28.08.2019г. въззивният състав е докладвал делото. С разпореждане в з.з. от
03.09.2019г., по молба на адвоката на въззивника, съдът е отсрочил делото
за 17.09.2019г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 01.10.2019г. Решението, с което е отменено
решението на първоинстанционния съд, е обявено на посочената дата и
върху него е положен печат за влизане в сила.

В.гр.д.№  808/2019 г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд –  молба по ЗЗДН, на доклад на съдия
Росен Парашкевов. Делото е постъпило в съда и е образувано на
05.06.2019г., разпределено е в същия ден от съдебен служител, видно от
приложения протокол за избор на докладчик. Върху писмото, с което е
изпратена въззивната жалба, е положен печат за образуване с номер на
делото, дата и подпис на зам.председателя. С разпореждане  в з.з. от
07.06.2019г. на председателя на състава, делото е насрочено за 25.06.2019г.
С определение в з.з. от 18.06.2019г. въззивният състав е докладвал делото.
В о.с.з. на 25.06.2019г. не е даден ход поради нередовна процедура на
призоваване и делото е отложено за 16.07.2019г. В това о.с.з. е приключено
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
30.07.2019г. Решението, с което е отменено решението на
първоинстанционния съд, е обявено на посочената дата и върху него е
положен печат за влизане в сила и за издаден изпълнителен лист.
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В.гр.д.№ 1776/2019г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
съдия Недялка Пенева. Делото е постъпило в съда на 15.11.2019г. и е
разпределено на същата дата, видно от протокола за случаен избор на
докладчик, подписан от съдебен служител. Върху писмото, с което е
изпратена въззивната жалба, е положен печат за образуване с номер на
делото, дата и подпис на зам.председателя. С разпореждане в з.з. от
19.11.2019г. председателят на състава е насрочил делото за 09.12.2019г., в
срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК.  С определение в з.з. от
19.11.2019г. въззивният състав е докладвал делото и го е внесъл за
разглеждане в о.с.з. на 09.12.2019г., определено с разпореждането от
19.11.2019г. В това о.с.з. е приключено съдебното дирене и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение на 20.12.2019г. Решението е постановено по-
рано - на 13.12.2019г., при спазване на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК.
Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№ 973/2019 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение
на първоинстанционния съд – иск по чл. 144 СК, на доклад на съдия Калина
Пенева. Делото е постъпило в съда и е образувано на 04.07.2019г.,
разпределено е в същия ден, видно от приложения протокол за избор,
подписан от съдебен служител. Върху писмото, с което е изпратена
въззивната жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и
подпис на зам.председателя. С разпореждане в з.з. от 08.07.2019г.
председателят на състава е насрочил делото за 16.07.2019г., в срока по чл.
312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК.  С определение в з.з. от 10.07.2019г.
въззивният състав е докладвал делото и се е произнесъл по допустимостта
на представените с въззивната жалба писмени доказателства. В първото
о.с.з. е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение на 30.07.2019г. Решението е постановено на обявената дата – в
срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не е подадена и
решението е влязло в сила.

В.гр.д.№ 1898/2019г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
съдия Даниела Михова. Делото е постъпило в съда на 02.12.2019г. и е
образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната
жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 02.12.2019г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. от 04.12.2019г. на председателя на състава, делото е
насрочено за 06.01.2020г. С определение в з.з. от 10.12.2019г. въззивният
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състав е докладвал делото.  В първото о.с.з. е приключило съдебното
дирене и съдът е обявил, че  ще се произнесе с решение на 20.01.2020г.
Решението е постановено на обявената дата, в срока по чл. 316, вр. с чл. 317
ГПК.  Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№1709/2019г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
съдия Таня Русева. Делото е постъпило в съда на 07.11.2019г. и е
образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната
жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя.  Разпределено е на 07.11.2019г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. от 14.11.2019г. председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 10.12.2019г, в рамките на срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл.
317 ГПК.  С определение в з.з. от 26.11.2019г. въззивният състав е
докладвал делото. В първото о.с.з. е приключило съдебното дирене и съдът
е обявил, че  ще се произнесе с решение на 23.12.2019г. Решението е
постановено на обявената дата,   в срока по чл.  316,  вр.  с чл.  317  ГПК.
Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№982/2019г. е образувано по въззивна жалба срещу решение
на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на съдия
Елеонора Кралева. Делото е постъпило в съда на 05.07.2019г. и е
образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната
жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 05.07.2019г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. от 09.07.2019г. председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 23.07.2019г., в срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК.
С определение в з.з. от 11.07.2019г. въззивният състав е докладвал делото.
В о.с.з. на 23.07.2019г. не е даден ход поради нередовна процедура на
призоваване и съдът е отложил делото за 31.07.2019г. В това о.с.з. е
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се произнесе с
решение на 02.08.2019г. Решението е постановено на обявената дата,  в
срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба е подадена до ВКС,
който с определение в з.з. от 03.12.2019г. по гр.д. № 4303/2019г. не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

В.гр.д.№1787/2019г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
съдия Йорданка Майска. Делото е постъпило в съда на 18.11.2019г. и е
образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната



80

жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 18.11.2019г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. от 20.11.2019г. председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 10.12.2019г., в срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК.
С определение в з.з. от 21.11.2019г. въззивният състав е докладвал делото.
В о.с.з. на 10.12.2019г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 23.12.2019г. Решението е постановено на
обявената дата,  в срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не
е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№ 35/2019 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение
на първоинстанционния съд – иск по чл. 144 СК, на доклад на съдия
Димана Кирязова. Делото е постъпило в съда и е образувано на 09.01.2019г.
Върху писмото, с което е изпратена въззивната жалба, е положен печат за
образуване с номер на делото, дата и подпис на зам.председателя.
Разпределено е в същия ден от председателя на съда, видно от приложения
протокол за избор, подписан от съдебен служител. С разпореждане в з.з. от
15.01.2019г. председателят на състава е насрочил делото в о.с.з. на
04.02.2019г., в рамките на срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК.  С
определение в з.з. от 17.01.2019г. въззивният състав е докладвал делото,
внесъл го е за разглеждане в о.с.з. на 04.02.2019г., определено с
разпореждането на председателя на състава и е дал е указания. В първото
о.с.з. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се произнесе
с решение на 18.02.2019г. Решението е постановено по - рано от обявената
дата -  на 12.02.2019г., в срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна
жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№1546/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
съдия Галя Белева. Делото е постъпило в съда на 25.06.2020г. и е
образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната
жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 25.06.2020г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. от 26.06.2020г. председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 03.08.2020г., извън срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317
ГПК.  С определение в з.з. от 23.07.2020г. въззивният състав е докладвал
делото и го е внесъл за разглеждане в о.с.з., насрочено за 03.08.2020г. В
това о.с.з. е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се
произнесе с решение на 17.08.2020г. Решението е постановено на обявената
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дата, в срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не е подадена
и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№ 2103/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – иск по чл. 144 СК, на доклад на
съдия Пламена Върбанова. Делото е постъпило в съда и е образувано на
25.08.2020г. Върху писмото, с което е изпратена въззивната жалба, е
положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е в същия ден, видно от приложения
протокол за избор, подписан от съдебен служител. С определение в з.з. от
27.08.2020г. въззивният състав е докладвал делото, дал е указания и го е
внесъл за разглеждане в о.с.з., което насрочва на 16.09.2020г.– в срока по
чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК. В това с.з. е приключило съдебното
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок.
Решението е постановено на 25.09.2020г. – в срока по чл. 316, вр. с чл. 317
ГПК. Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№ 2606/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – молба по ЗЗДН, на доклад на съдия
Таня Евтимова. Делото е постъпило в съда и е образувано на 04.11.2020г.,
разпределено е в същия ден, видно от приложения протокол за избор,
подписан от съдебен служител. Върху писмото, с което е изпратена
въззивната жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и
подпис на зам.председателя. С разпореждане в з.з. на 06.11.2020г. на
председателя на състава делото е насрочено в о.с.з. на 26.11.2020г.  – в
срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК. С определение в з.з. от
09.11.2020г. въззивният състав е докладвал делото и го е внесъл за
разглеждане в о.с.з. на 26.11.2020г. В това о.с.з. е приключило съдебното
дирене и съдът е обявил, че  ще се произнесе с решение в законния срок.
Решението е постановено на 04.12.2020г. /след 8 дни/, в срока по чл. 316,
вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в
сила.

В.гр.д.№2797/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
съдия Радостина Иванова. Делото е постъпило в съда на 07.12.2020г. и е
образувано на същата дата. от зам.председателя на съда. Върху писмото, с
което е изпратена въззивната жалба, е положен печат за образуване с номер
на делото, дата и подпис на зам.председателя. Разпределено е на
07.12.2020г., видно от протокола за случаен избор на докладчик, подписан
от съдебен служител. С разпореждане в з.з. на 09.12.2020г. на председателя
на състава делото е насрочено в о.с.з. на 23.12.2020г.  –  в срока по чл. 312,
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ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК. С определение в з.з. от 10.12.2020г. въззивният
състав е докладвал делото и е дал указания. В първото по делото о.с.з. е
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 11.01.2021г. /след 19 дни/.
Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№1414/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
съдия Вяра Камбурова. Делото е постъпило в съда на 16.06.2020г. и е
разпределено в същия ден от съдебен служител, видно от приложения
протокол за избор. Върху писмото, с което е изпратена въззивната жалба, е
положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя.  С разпореждане в з.з. от 17.06.2020г. председателят на
състава е  насрочил делото за 20.07.2020г., извън срока по чл. 312, ал.1, т.1,
вр. чл. 317 ГПК. С определение в з.з. от 25.06.2020г. въззивният състав е
докладвал делото и го е внесъл за разглеждане в о.с.з. на 20.07.2020г.  В
това о.с.з. е  приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се
произнесе с решение в законния срок. Решението е постановено на
03.08.2020г., касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№1296/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
съдия Мариана Карастанчева. Делото е постъпило в съда на 08.06.2020г. и е
образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната
жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 08.06.2020г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. на 10.06.2020г. председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 12.08.2020г.  – извън срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317
ГПК. С определение в з.з. от 19.06.2020г. въззивният състав е докладвал
делото и го е внесъл за разглеждане в о.с.з. на 12.08.2020г. В това о.с.з. е
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се произнесе с
решение в законния срок. Решението е постановено на 17.08.2020г. / след 5
дни/, в срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не е подадена
и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№ 2592/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – иск по чл. 144 СК, на доклад на
съдия Веселка Узунова. Делото е постъпило в съда и е образувано на
03.11.2020г., разпределено е в същия ден, видно от приложения протокол за
избор, подписан от съдебен служител. Върху писмото, с което е изпратена
въззивната жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и
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подпис на зам.председателя. С разпореждане в з.з. на 05.11.2020г.
председателят на състава е насрочил делото в о.с.з. на 26.11.2020г., в срока
по чл.  312,  ал.1,  т.1,  вр.  чл.  317  ГПК.  С определение в з.з.  от 05.11.2020г.
въззивният състав е докладвал делото, дал е указания и го е внесъл за
разглеждане в о.с.з. на 26.11.2020г. В това о.с.з. е приключило съдебното
дирене и съдът е обявил, че  ще се произнесе с решение в законния срок.
Решението е постановено на 08.12.2020г. / след 12 дни/, в срока по чл. 316,
вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в
сила.

В.гр.д.№ 2686/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – молба по ЗЗДН, на доклад на съдия
Кремена Лазарова. Делото е постъпило в съда на 17.11.2020г. и е
образувано на 18.11.2020г. Върху писмото, с което е изпратена въззивната
жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 17.11.2020г., видно от приложения
протокол за избор, подписан от съдебен служител. С разпореждане в з.з. на
18.11.2020г. председателят на състава е насрочил делото в о.с.з. на
15.12.2020г. С определение в з.з. от 20.11.2020г. въззивният състав е
докладвал делото и е допуснал до разпит един свидетел, водим от
въззивника.  В това съдебно заседание е приключено съдебното дирене и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 29.12.2020г. Решението е
постановено на обявената дата, в срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК.
Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№1775/2019г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
мл.съдия Красен Вълев. Делото е постъпило в съда на 15.11.2019г. и е
образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната
жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 15.11.2019г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. на 19.11.2019г.  председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 03.12.2019г., в срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК.
С определение в з.з. от 20.11.2019г. въззивният състав е докладвал делото и
е дал указания. В  о.с.з. на 03.12.2019. е приключило съдебното дирене и
съдът е обявил, че  ще се произнесе с решение на 17.12.2019г. Решението е
постановено по – рано – на 05.12.2019г. /след 2 дни/, в срока по чл. 316, вр.
с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в
сила.
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В.гр.д.№1389/2019г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
мл.съдия Марина Мавродиева. Делото е постъпило в съда на 16.09.2019г. и
е образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена
въззивната жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и
подпис на зам.председателя. Разпределено е на 16.09.2019г., видно от
протокола за случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. на 19.09.2019г.  председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 23.10.2019г., извън срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317
ГПК. С определение в з.з. от 30.09.2019г. въззивният състав е докладвал
делото, дал е указания и го е внесъл за разглеждане в о.с.з. на 23.10.2020г. В
това о.с.з. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще се
произнесе с решение в законния срок. Решението е постановено на
30.10.2019г. /след 7 дни/, в срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна
жалба не е подадена и решението е влязло в сила. Върху решението е
положен печат за влизане в сила и за издаден изпълнителен лист.

В.гр.д.№28/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу решение
на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на мл.съдия
Ваня Ванева. Делото е постъпило в съда на 06.01.2020г. и е образувано на
същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната жалба, е
положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 06.01.2020г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. на 08.01.2020г.  председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 03.02.2020г. С определение в з.з. от 13.01.2020г.
въззивният състав е докладвал делото.  В съдебно заседание на 03.02.2020г.
е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 17.02.2020г. Решението е постановено преди обявената дата –
на 11.02.2020г. , в срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не
е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№135/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу решение
на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на мл.съдия
Диана Лефтерова. Делото е постъпило в съда на 17.01.2020г. и е образувано
на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната жалба, е
положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 17.01.2020г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. на 21.01.2020г.  председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 10.02.2020г.,  в срока срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317
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ГПК.   С определение в з.з. от 28.01.2020г. въззивният състав е докладвал
делото и приел представените с въззивната жалба доказателства.  В първото
по делото съдебно заседание е приключено съдебното дирене и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 24.02.2020г. Решението е
постановено на обявената дата, в срока по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК.
Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№2670/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на
мл.съдия Детелина Димова. Делото е постъпило в съда на 13.11.2020г. и е
образувано на същата дата. Върху писмото, с което е изпратена въззивната
жалба, е положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя. Разпределено е на 13.11.2020г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. на 18.11.2020г.  председателят на състава е насрочил
делото в о.с.з. на 16.12.2020г. С определение в з.з. от 23.11.2020г.
въззивният състав е докладвал делото, внесъл е за разглеждане в о.с.з. на
16.12.2020г. и е дал указания.  В първото по делото съдебно заседание е
приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 30.12.2020г., в срока по чл.
316, вр. с чл. 317 ГПК. Касационна жалба не е подадена и решението е
влязло в сила.

В.гр.д.№ 2479/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу
решение на първоинстанционния съд – молба по ЗЗДН, на доклад на
мл.съдия Александър Муртев. Делото е постъпило в съда и е образувано на
19.10.2020г. Върху писмото, с което е изпратена въззивната жалба, е
положен печат за образуване с номер на делото, дата и подпис на
зам.председателя.  Разпределено е на 19.10.2020г., видно от протокола за
случаен избор на докладчик, подписан от съдебен служител. С
разпореждане в з.з. на 21.10.2020г. делото е насрочено в о.с.з. на
02.11.2020г. С определение в з.з. от 26.10.2020г. въззивният състав е
докладвал делото, внесъл е за разглеждане в о.с.з. на 02.11.2020г., съгласно
разпореждането за насрочване, произнесъл се е по допустимостта на
представените с въззивната жалба доказателства и е дал указания.  В
първото по делото съдебно заседание е приключено съдебното дирене и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 16.11.2020г. Решението е
постановено на посочената дата и върху него е положен печат за издаден
изпълнителен лист и за влизането му в сила.
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КОНСТАТАЦИИ:
Проверените въззивни граждански дела с кратки процесуални

срокове са образувани по въззивни жалби срещу първоинстанционни
решения по трудови спорове или искове по СК, или по молби по реда на
ЗЗДН в деня на постъпване на въззивните жалби в съда от зам.
председателя на съда и са разпределяни обикновено в същия ден от съдебен
служител. Почти всички проверени дела са администрирани в деня на
образуването и разпределението им или до една седмица. Приключвали са в
рамките на  регламентираните срокове, съобразно чл. 317 ГПК.

Първото по делата съдебно заседание е насрочвано обикновено в
триседмичен срок,  съобразно чл.  312,  ал.1,  т.1,  вр.  чл.  317  ГПК,  с
разпореждане на председателя на състава и на същия ден или до няколко
дни въззивният състав е постановявал определение, с което е докладвал
делото, давал е указания, а в някои случаи се е произнасял по
допустимостта на представените с въззивната жалба доказателства.
Изключение прави едно от проверените въззивни дела, по което няма
постановено отделно разпореждане от председателя на състава, а с едно
определение въззивният състав е насрочил делото за разглеждане в открито
заседание.

Би следвало насрочването на делата в открито заседание да се
извършва с определение по чл. 267, ал.1 ГПК на въззивния състав, вместо
на председателя на състава или на член на състава, каквато е практиката,
установена при проверката на избрани на случаен принцип въззивни
производства.

Проверката констатира, че по малка част от проверените дела / 4 бр./
не е спазен триседмичния срок  по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК, като
следва да се отбележи, че в този период през 2020г. е обявено извънредно
положение в Република България заради Covid – 19.

По повечето проверени дела съдът е посочвал деня, в който ще
обяви решението си, според разпоредбата на чл. 315, ал.2, вр.чл. 317 ГПК, с
няколко изключения. Изискването за постановяване на съдебния акт в
двуседмичен срок, съгласно чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК, преимуществено
е спазвано.

Бързите производства са обозначени с жълт етикет, съобразно
изискването по чл. 78, ал.5 ПАС.

Делата, образувани преди 01.01.2021г.,  по които производството
е спряно, към датата на изготвяне на справката са общо 303 бр., в това
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число 30 бр. първоинстанционни гр. дела, 212 бр. въззивни гр. дела и 61 бр.
търговски дела, по съдии както следва:

Съдия Антоанета Драганова Андонова-Парашкевова - 7 бр.;
Съдия Кирил Стоянов Градев - 5 бр.;
Съдия Радостина Костова Калиманова - 14 бр.
Съдия Янко Новаков Новаков - 8 бр.
Съдия Дарина Ангелова Костова - 10 бр.
Съдия Симеон Симеонов Михов  - 10 бр.
Съдия Десислава Динкова Динкова-Щерева - 14 бр.
Съдия Иво Василев Добрев - 9 бр.
Съдия Анна Иванова Щерева - 6 бр.
Съдия Диляна Николова Йорданова  - 4 бр.
Съдия Валентина Жекова Кърпичева-Цинцарска - 4 бр.
Съдия Росица Желязкова Темелкова - 7 бр.;
Съдия Вяра Иванова Камбурова - 2 бр.;
Съдия Мариана Георгиева Карастанчева - 15 бр.
Съдия Росен Димитров Парашкевов - 24 бр.
Съдия Недялка Пенева Пенева - 13 бр.
Съдия Веселка Георгиева  Узунова - 1 бр.
Съдия Кремена Илиева Лазарова - 8 бр.
Съдия Даниела Дончева Михова - 13 бр.
Съдия Таня Ташкова Русева-Маркова - 16 бр.
Съдия Галя Василева Белева - 10 бр.
Съдия Пламена Костадинова Върбанова - 11 бр.
Съдия Елеонора Симеонова Кралева - 27 бр.
Съдия Йорданка Георгиева Майска - 7 бр.
мл.с. Диана Иванова Асеникова-Лефтерова  - 13 бр.
мл.с. Красен Пламенов Вълев - 5 бр.
мл.с. Детелина Костадинова Димова - 21 бр.
мл.с. Александър Димитров Муртев - 19 бр.

Във връзка с дадената препоръка, председателят на ОС - Бургас е
предприел мерки за  ежемесечни проверки и контрол по движението на
делата. В съответствие с разпоредбите на чл.38 т.10 и чл.88 от ПАС и
резултата от проверката, председателят със Заповед № РД-08-
219/07.07.2014г. е възложил на съдебния деловодител /гражданско
деловодство/ ежемесечно да извършва проверка по всички граждански и
търговски дела, които в момента на проверката са в деловодството, като
сверява записите в деловодната програма и съставите. Съдебният служител,
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след физическата проверка на делата в деловодството, генерира разпечатка
от деловодната програма по зададените критерии, поставя дата, подписва се
и докладва делото на съдията-докладчик. След доклада и разпореждането
на съдията, разпечатката се прилага по делото. Със Заповед № РД-08-
07/07.01.2015 г. отново е обърнато внимание на съдебните служители от
гражданско деловодство ежемесечно да проверяват делата без движение и
спрените дела и да ги докладват на съдията-докладчик. С оглед
предотвратяване на забава в производството по гражданските и търговските
дела, председателят е издал и Заповед РД-08-267/25.06.2015 г., в която е
определен едноседмичен срок за произнасяне по насрочването на делото,
произнасяне по нередовно призоваване, молби, жалби и др., като при
фактическа и правна сложност, срокът е двуседмичен.

Определеният срок за изпълнение на препоръката е 31.01.2015 г.
На основание чл.58, ал.4 от ЗСВ и в изпълнение на препоръката, е

изпратено писмо изх. №99/27.01.2015 г. с приложени заверени копия от
заповедите за предприетите действия по изпълнението й.

В хода на контролната проверка бяха проверени следните дела, по
които производството е спряно към момента:

Граждански дела –
Гр.дело № 2022/2020г., на доклад на съдия Андонова, спряно с

определение от 16.03.2021г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до
приключването на НОХД № 1192/ 2020 г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл
в сила съдебен акт. По делото се съдържа деловодна разпечатка по
преюдициалния спор, от която е видно, че делото е насрочено в о.с.з. на
13.05.2021г. С ръкописно разпореждане от 21.04.2021г. е постановено да се
извърши справка на 13.06.2021г. и делото да се докладва на съдията. Видно
от контролен лист за проверка на спрените дела по описа на ОС-Бургас,
делото е докладвано на 13.06.2021г. и е разпоредено да се докладва на
15.07.2021г.

Гр.дело № 2668/2020г., на доклад на съдия Кърпичева, спряно с
определение от 18.12.2020г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до
приключването на гр. д. № 1127/ 2020 г. по описа на РС-Бургас, с влязъл в
сила съдебен акт. По делото се съдържа служебна справка по движението
на преюдициалния спор от 17.03.2021г., от която е видно, че
производството е приключило в РС-Бургас, обжалвано е и е изпратено в
ОС-Бургас по въззивната жалба. С писма от 15.05.2021г. и 03.06.2021г. е
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изискана информация относно хода на преюдициалния спор. На
10.06.2021г. е депозирано писмо от РС-Бургас, от което е видно, че делото е
висящо на въззивна инстанция.

Гр.дело № 2308/2020г., на доклад на съдия Калиманова, спряно с
определение от 30.09.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до
приключването на НОХД № 927/ 2020 г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в
сила съдебен акт. По делото се съдържа деловодна разпечатка, от която е
видно, че на 15.10.2020г. е постановена присъда. С ръкописно
разпореждане от 26.10.2020г. е постановено да се извърши справка и делото
да се докладва след един месец. С ръкописно разпореждане от 05.01.2021г.
е постановено да се извърши справка по преюдициалния спор. Приложени
са деловодни разпечатки и служебни справки, извършени от деловодител
по движението на преюдициалния спор, а върху тях са поставени
ръкописни разпореждания от 07.01.2021г., 10.02.2021г., 15.04.2021г. С
разпореждане от 17.06.2021г. е указано делото да се докладва отново след
изтичане на два месеца.

Гр.дело № 1986/2020г., на доклад на съдия Костова, спряно с
определение от 27.08.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до
приключването на гр. д. № 1706/ 2020 г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в
сила съдебен акт. По делото се съдържат служебни справки, първата от
които на 07.12.2020г., а следващите през един, два месеца. Видно от
извършената справка на 17.05.2021г., преюдициалното дело е обявено за
решаване. С ръкописно разпореждане от 18.05.2021г. е постановено да се
извърши справка и делото да се докладва след два месеца.

Гр.дело № 20/2020г., на доклад на съдия Динкова, спряно с
определение от 12.02.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до
приключване на гр. д. № 1249/ 2020 г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в
сила съдебен акт. По делото се съдържат служебни справки, първата от
които е извършена на 30.06.2020г., а следващите през два месеца, съгласно
разпорежданията на докладчика по делото, поставени ръкописно върху
справките. Видно от извършената справка на 01.06.2021г., преюдициалното
дело е насрочено в о.с.з. за 09.09.2021г. С ръкописно разпореждане от
02.06.2021г. е постановено да се извърши справка и делото да се докладва
на съдията след два месеца. На 01.06.2021г. делото е преразпределено
ръчно на доклад на съдия Йорданова, съгласно Заповед № 512/31.05.2021г.
на председателя.

Гр.дело № 1525/2020г., на доклад на съдия Новаков, спряно с
определение от 02.11.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до
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приключването на наказателно производство по ДП № 15705/ 2017 г., по
описа на ОП-Бургас. Върху определението е поставено ръкописно
разпореждане от 14.12.2020г., с което е наредено да се извършват
периодични справки за движението на наказателното производство. По
делото се съдържат справки, извършвани през един, два месеца, а от
справката, направена на 28.04.2021г. е видно, че е постановена присъда,
която не е влязла в законна сила. С ръкописно разпореждане от 10.05.2021г.
е постановено да се извърши справка и делото да се докладва на съдията
след два месеца.

Търговски дела –
Т.дело № 341/2020г. на доклад на съдия Щерева, е спряно с

определение от 11.08.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на т.д. 336/2020г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в сила
съдебен акт. Извършени са две справки по движението на преюдициалния
спор, през 2 месеца, съгласно разпореждане на докладчика като първата от
тях е направена на 26.03.2021г. От справката на 17.05.2021г. е видно, че
делото е обявено за решаване, а с ръкописно разпореждане от 25.05.2021г. е
постановено да се извърши нова справка след два месеца.

Т.дело № 304/2020г. на доклад на съдия Кърпичева, е спряно с
определение от 21.08.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на т.д. 277/2020г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в сила
съдебен акт. Извършени са справки по движението на преюдициалния спор,
през един, два месеца, съгласно разпореждане на докладчика като първата
от тях е направена на 22.10.2020г. От извършената справка на 18.06.2021г. е
видно, че делото е насрочено в о.с. за 28.06.2021г.

Т.дело № 52/2020г. на доклад на съдия Костова, е спряно с
протоколно определение от 24.08.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4
ГПК до приключването на т.д. № 82/2017г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл
в сила съдебен акт. Извършени са справки по движението на
преюдициалния спор, през един, два месеца, съгласно разпорежданията на
докладчика като първата от тях е направена на 25.09.2020г. От направената
справка на 14.06.2021г. е видно, че делото е изпратено в АС-Бургас по
въззивна жалба.

Т.дело № 342/2020г. на доклад на съдия Щерева, е спряно с
определение от 11.09.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на т.д. 336/2020г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в сила
съдебен акт. Извършени са справки по движението на преюдициалния спор
през два месеца по разпореждане на докладчика по делото, като първата от
тях е направена на 28.10.2020г. От справката на 17.05.2021г. е видно, че
преюдициалното дело е обявено за решаване. С ръкописно разпореждане от
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18.05.2021г. е постановено да се извърши справка и делото да се докладва
след два месеца.

Т.дело № 340/2020г. на доклад на съдия Михов, е спряно с
определение от 31.08.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на т.д. 336/2020г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в сила
съдебен акт. Извършени са справки по движението на преюдициалния спор,
през един до два месеца, като първата от тях е направена на 30.10.2020г. От
справката, извършена на 17.06.2021г. е видно, че по делото е обявено
решение, което не е влязло в сила.

Т.дело № 532/2019г. на доклад на съдия Добрев, е спряно с
определение от 07.02.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на гр.д. 585/2019г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в сила
съдебен акт. Извършени са справки по движението на преюдициалния спор,
през един, два месеца, съгласно разпореждане на докладчика, а първата от
тях е направена на 14.05.2020г. От справката на 10.05.2021г. е видно, че
делото е изпратено по жалба в АС-Бургас, а с ръкописно разпореждане от
11.05.2021г. е постановено да се извърши нова справка през месец юни.

Т.дело № 699/2019г. на доклад на съдия Андонова-Парашкевова, е
спряно с определение от 02.06.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на т.д. 694/2019г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в сила
съдебен акт. Извършени са справки по движението на преюдициалния спор,
през един до три месеца, съгласно разпореждане на докладчика като
първата от тях е направена на 03.08.2020г. От справката на 14.06.2021г. е
видно, че преюдициалното производство е насрочено в о.с.з за 21.09.2021г.,
а с ръкописно разпореждане от 14.06.2021г. е постановено да се извърши
нова справка след 4 месеца.

Т.дело № 619/2019г. на доклад на съдия Калиманова, е спряно с
определение от 27.05.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на т.д. 61/2020г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в сила
съдебен акт. С ръкописно разпореждане от 11.06.2020г. е постановено
делото да се докладва след отпадане на пречките за спиране. На
07.01.2021г., върху деловодната разпечатка за движение на делото е
положено ръкописно разпореждане за докладване на делото след два
месеца. От справката на 18.06.2021г. е видно, че по делото е постановено
съдебно решение, а срещу него е подадена въззивна жалба.

Т.дело № 607/2019г. на доклад на съдия Новаков, е спряно с
определение от 15.11.2019г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на т.д. 593/2019г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в сила
съдебен акт. Извършени са справки по движението на преюдициалния спор,
през един до три месеца, съгласно разпореждане на докладчика като
първата от тях – на 31.12.2019г. От справката на 03.06.2021г. е видно, че
преюдициалното дело е изпратено в АС-Бургас по въззивна жалба срещу
решението.
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Т.дело № 494/2019г. на доклад на съдия Йорданова, е спряно с
определение от 06.10.2020г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
приключването на н.о.х.д. 300/2019г. по описа на ОС-Бургас, с влязъл в
сила съдебен акт. Извършени са справки по движението на преюдициалния
спор - ежемесечно, като първата от тях – на 07.12.2020г. От справката на
03.06.2021г. е видно, че по преюдициалното дело е постановена присъда и е
изпратено в АС-Бургас по въззивна жалба.

Въззивни гр. дела:
В.гр.дело №1603/2020 г., на доклад на съдия Темелкова, е спряно с

определение от 16.07.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.,
образувано по отправено преюдициално запитване от РС-Луковит по гр.д.
№ 606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки и са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика. Последната справка е
извършена на 21.06.2021г. и видно от нея, преюдициалният спор е висящ.

В.гр.дело №2223/2020 г., на доклад на съдия Камбурова, е спряно с
определение от 16.09.2020г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, във вр. с. чл.
633, във вр. с чл. 631, ал. 1 ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския
съюз по дело С-262/2020г., образувано по отправено преюдициално
запитване от РС-Луковит по гр.д. № 606/2019г. Извършвани са ежемесечни
справки, като са прилагани разпечатки от сборника на съдебна практика.
Последната справка е извършена на 22.06.2021г. и видно от нея делото е
висящо.

В.гр.дело №2221/2020 г., на доклад на съдия Карастанчева, е спряно с
определение от 16.09.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.
Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани разпечатки от
сборник на съдебна практика, последната справка е извършена на
21.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №2223/2020 г., на доклад на съдия Парашкевов, е спряно с
определение от 23.09.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.,
образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит по гр.д. №
606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика, последната справка е
извършена на 22.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №1879/2020 г., на доклад на съдия Пенева, е спряно с
протоколно определение от 24.08.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл.
631, ал. 1 ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-
262/2020г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика, последната справка е
извършена на 25.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.
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В.гр.дело №2691/2020 г., на доклад на съдия Узунова, е спряно с
определение от 23.11.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.,
образувано по отправено преюдициално запитване от РС-Луковит по гр.д.
№ 606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика, последната справка е
извършена на 22.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №210/6/2020 г., на доклад на съдия Лазарова, е спряно с
определение от 28.08.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.,
образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит по гр.д. №
606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика Последната справка е
извършена на 22.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №1419/2020 г., на доклад на съдия Михова, е спряно с
определение от 24.08.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.
Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани разпечатки от
сборник на съдебна практика, последната справка е извършена на
25.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №1669/2020 г., на доклад на съдия Русева-Маркова, е спряно
с протоколно определение от 18.08.2020г., на основание чл. 633, във вр. с
чл. 631, ал. 1 ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело
С-262/2020г., образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит по
гр.д. № 606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика, последната справка е
извършена на 21.06.2021г. и видно от нея делото е все още висящо.

В.гр.дело №1822/2020 г., на доклад на съдия Белева, е спряно с
определение от 24.08.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.,
образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит по гр.д. №
606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика. Последната справка е
извършена на 22.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №337/2019 г., на доклад на съдия Върбанова, е спряно с
протоколно определение от 17.04.2019г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК, до приключването на производство по н.о.х.д. № 978/20179г., по
описа на СГС, с влязла в сила присъда. Извършвани са ежемесечни справки
през портала за достъп до съдебни дела в СГС, приложени са деловодни
разпечатки от 04.12.2019г., 03.01.2020г., 28.02.2020г., 03.06.2020г.,
09.02.2021г. и 08.06.2021г. От последната справка е видно, че делото е
висящо.

В.гр.дело №2082/2020 г., на доклад на съдия Кралева, е спряно с
определение от 28.08.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
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ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.,
образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит по гр.д. №
606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика, последната справка е
извършена на 21.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №2234/2020 г., на доклад на съдия Майска, е спряно с
определение от 15.09.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.,
образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит по гр.д. №
606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика, последната справка е
извършена на 23.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №2025/2020 г., на доклад на мл. съдия Лефтерова, е спряно с
определение от 25.08.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.
Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани разпечатки от
сборник на съдебна практика. Последната справка е извършена на
25.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №2217/2020 г., на доклад на мл. съдия Вълев, е спряно с
определение от 15.09.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.,
образувано по преюдициално запитване, отправено от РС-Луковит по гр.д.
№ 606/2019г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика, последната справка е
извършена на 22.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №2009/2020 г., на доклад на мл. съдия Димова, е спряно с
протоколно определение от 30.09.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл.
631, ал. 1 ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-
262/2020г. Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани
разпечатки от сборник на съдебна практика. Последната справка е
извършена на 21.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

В.гр.дело №1599/2020 г., на доклад на мл. съдия Муртев, е спряно с
определение от 20.08.2020г., на основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1
ГПК, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-262/2020г.
Извършвани са ежемесечни справки, като са прилагани разпечатки от
сборник на съдебна практика, последната справка е извършена на
22.06.2021г. и видно от нея делото е висящо.

КОНСТАТАЦИИ:
При всички проверени спрени първоинстанционни производства,

причина за спирането на делата е необходимостта от приключването на
преюдициално дело от значение за разрешаване на спора. Извършват се
периодични справки по движението на преюдициалните дела - в повечето
случаи ежемесечно, а в някои периоди през един, два или три месеца,
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съгласно разпорежданията на докладчика по делото. В кориците на делата
се съдържат контролни листове с дати и подписи на съдебни служители.
Попълват се ежемесечно, а в редки случаи - през месец. При проверката на
въззивните спрени производства се установи, че почти всички са спрени на
основание чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1 ГПК, поради отправено запитване
до Съда на Европейския съюз. Едно от проверените въззивни дела е спряно
на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Проверяващият екип констатира, че
съдиите са постановявали разпореждания, с които са указвали да бъдат
извършвани проверки по движението на преюдициалното дело, ежемесечно
или в рамките от два до четири месеца. От приложените по делата справки
и деловодни разпечатки за движението на преюдициалните дела се
установи, че служителите са извършвали справките по делата според
дадените от докладчиците писмени разпореждания. В кориците на
въззивните производства също се прилагат контролни листове, с попълвани
дати и полагани подписи на съдебни сълужители ежемесечно, а в редки
случаи - през месец.

При извършената предходна комплексна проверка е установена не
еднаква активност на съдиите – докладчици, според дадените от тях
писмени разпореждания или от извършените от деловодителите проверки.
Срокът на  периодичността на проверките по някои дела е бил повече от
месец, а в редица случаи е констатиран по-продължителен период от три и
повече месеца. При проверката не е констатирана забава в производство, но
е препоръчано да се спазват изискванията на чл. 38, т.10 ПАС и чл. 88 ПАС.
Препоръчано е деловодителят да проверява ежемесечно делата без
движение и спрените дела и да ги докладва на съдията докладчик, като
ежемесечни проверки да се отразяват в делото, с дата и подпис на
извършилия проверката деловодител.

С оглед горното се установи, че съдебните деловодители са се старали
да извършват справките в сроковете, в които е разпоредено от докладчика
по делото. Контролните карти са попълвани ежемесечно, а в редки случаи
през месец.  След докладване на движението на преюдициалните спорове,
съдът е преценявал необходимото време за извършване на следващата
справка и е постановявал разпореждане.

В хода на контролната проверка се установи различна активност на
съдиите – докладчици, според дадените от тях писмени разпореждания в
зависимост от движението на съответното преюдициално дело. Срокът на
периодичността на проверките по някои дела е бил повече от месец, а в
редица случаи се констатира по-продължителен период от три и повече
месеца.

Проверката на спрени производства установи, че в кориците на
делата се съдържат данни, от които е видно, че не са отпаднали пречките за
движението. Не бе констатирана забава на съдопроизводството.
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Изпълнение на дадената препоръка № 2 на акта, според която
съдиите в ОС -  Бургас да постановяват съдебните актове в срок,
съобразно чл.235, ал.5 ГПК и чл. 316, вр. чл. 317 ГПК:

Съгласно Заповед № 34 от 14.01.2020 г. на председателя, след
запознаване със справка за ненасрочените дела в Първо гражданско и
търговско отделение, изготвена в изпълнение на Заповед № 1042 от
07.11.2018 г. и справка за неприключили към 03.01.2020 г. въззивни
граждански и въззивни частни граждански дела по Глава 25 „Бързи
производства“ от ГПК, заповедни производства по ГПК и бързи
производства по искове по КТ, изготвена в изпълнение на Заповед № 67 от
29.01.2018 г., издадена по повод Решение на Пленума на ВСС по Протокол
№ 44 от 21.12.2017г., т.6.4, 6.5, и след констатирано забавяне при
насрочване на делата, както и обявяване на решенията по бързите
производства по Глава 25 ГПК и обявяване на решенията на този вид
производства, е обърнато внимание на съдиите от Второ гражданско
отделение при насрочване на делата  образувани по реда на Глава 25 ГПК
(бързо производство)  да спазват разпоредбата на чл.312, ал.1 т.1 вр.чл.317
ГПК, като насрочват делата за дата не по-късно от три седмици след деня
на образуване на делото, както и разпоредбата на чл. 316 ГПК,
предвиждаща обявяване на решението в двуседмичен срок след
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Обърнато е
внимание и на съдиите от Първо гражданско и търговско отделение, че
следва в разумен срок да насрочват първоинстанционните дела в първо
съдебно заседание след приключване размяната на книжа и да постановяват
определения по чл.140 ГПК и по чл.374 ГПК.

Издадена е Заповед № 608 от 01.06.2020 г. във връзка с
констатирано голямо забавяне от няколко месеца от страна на  някои съдии
от Първо гражданско и търговско отделение  за насрочване на делата, по
които е приключила размяната на книжа / видно от справките, които
ежемесечно се изготвят за ненасрочените  в срок дела с посочени причини
за това/, както и забавяне при предаване на съдебните актове по делата в
предвидените срокове по ГПК и НПК от съдии от Въззивно гражданско и
Наказателно отделения, е разпоредено магистратите да насрочват делата,
по които е приключила размяната на книжа в разумен срок, съобразно
разпоредбата на чл.13 ГПК; съдиите да спазват стриктно процесуалните
срокове за предаване на съдебните актове по делата, предвидени в ГПК и
НПК; съдиите да използват  ефективно  предвидените в процесуалните
закони  дисциплиниращи средства по отношение на участниците в процеса,
с оглед разглеждането и решаването на делата в разумен срок.
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Съобразно т. 10 от Заповед № 332/02.04.2020 г. на председателя на
съда, след отмяна на извънредното положение в 5-дневен срок завеждащите
отделения следва да изготвят справка за всички обявени от съдиите актове
за периода на извънредното положение.

Издадена е Заповед №417/14.04.2020 г. във връзка с Решение от
14.04.2020 г. т.2.1. от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет, проведено на същата дата, а именно, че разпоредбата на чл. 338, т. 1
– 10 от Закона за съдебната власт относно правомощията на
административните ръководители на органите на съдебната власт е
приложима и по отношение на хипотезата по чл. 7, ал. 2 от ЗИДВИП.
Съгласно Решението за удължаване на срока на обявеното извънредно
положение върху територията на Република България до 13 май 2020 г.,
прието от 44-то Народно събрание на 03 април 2020 г. ( обн. ДВ, Бр. 33 от
07.04.2020 г.), Закона за мерките и действията по време на извънредно
положение и Закона за изменение и допълнение на ЗМДВИП
/ДВ,бр.34/2020 г./, на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и т.2  от Закона за
съдебната власт е разпоредено следното: в срок до 16.04.2020 г. да се
изготвят справки от деловодствата – Първо гражданско и търговско,
Въззивно гражданско и Наказателно отделение за всички предадени актове
/не само крайни актове/ от всеки съдия, за периода от 13.03.2020 г. до
16.04.2020 г., включително. Считано от 21.04.2020 г. да се изготви  справка
от всяко отделение за всеки съдия за делата, които предава ежеседмично за
периода от 21.04.2020 г. до края на извънредното положение, като
справката да се докладва на председателя на съда всеки последен работен
ден от седмицата. В срок до 22.04.2020 г. всяко отделение да изготви
справка за  непредадени съдебни актове от всеки съдия, както и справка за
новоразпределените дела, през периода на извънредното положение, на
всеки съдия.

Общ брой постановени решения за двете проверявани години общо
и по съдии:

За 2019 г. общ брой постановени решения - 1328, от които 1155 бр. в
законоустановения срок.

За 2020 г. общ брой постановени решения - 1868, от които 1475 бр. в
законоустановения срок.

По съдии:
Съдия Антоанета Д. Андонова-Парашкевова - 29 бр. постановени

решения за 2019 г., от които 18 бр. в законоустановения срок; 36 бр.
постановени решения за 2020 г., от които 20 бр. в законоустановения срок;

Съдия Валентина Ж. Кърпичева - 25 бр. постановени решения за
2019 г., от които 25 бр. в законоустановения срок; 40 бр. постановени
решения за 2020 г., от които 36 бр. в законоустановения срок;
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Съдия Дарина А. Костова - 59 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 58 бр. в законоустановения срок; 47 бр. постановени решения за 2020
г., от които 46 бр. в законоустановения срок;

Съдия Десислава Д. Динкова - 57 бр. постановени решения за 2019
г., от които 56 бр. в законоустановения срок; 41 бр. постановени решения за
2020 г., от които 39 бр. в законоустановения срок;

Съдия Диляна Н. Йорданова - 41 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 41 бр. в законоустановения срок; 37 бр. постановени решения за
2020 г., от които 37 бр. в законоустановения срок;

 Съдия Иван А. Воденичаров - 13 бр. постановени решения за 2019
г., от които 12 бр. в законоустановения срок; 39 бр. постановени решения за
2020 г., от които 37 бр. в законоустановения срок;

Съдия Иво В. Добрев - 66 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 66 бр. в законоустановения срок; 47 бр. постановени решения за 2020
г., от които 46 бр. в законоустановения срок;

Съдия Кирил С. Градев - 43 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 43 бр. в законоустановения срок; 16 бр. постановени решения за 2020
г., от които 11 бр. в законоустановения срок;

Съдия Радостина К. Калиманова - 54 бр. постановени решения за
2019 г., от които 39 бр. в законоустановения срок; 47 бр. постановени
решения за 2020 г., от които 26 бр. в законоустановения срок;

Съдия Симеон С. Михов - 58 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 51 бр. в законоустановения срок; 45 бр. постановени решения за 2020
г., от които 38 бр. в законоустановения срок;

Съдия Янко Н. Новаков - 76 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 76 бр. в законоустановения срок; 34 бр. постановени решения за 2020
г., от които 33 бр. в законоустановения срок;

Съдия Мариела А. Иванова - 0 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 0 бр. в законоустановения срок; 21 бр. постановени решения за
2020 г., от които 21 бр. в законоустановения срок;

Съдия Анна И. Щерева - 20 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 20 бр. в законоустановения срок; 0 бр. постановени решения за 2020
г., от които 0 бр. в законоустановения срок;

Съдия Александър Д. Муртев - 0 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 0 бр. в законоустановения срок; 34 бр. постановени решения за
2020 г., от които 24 бр. в законоустановения срок;

Съдия Ваня В. Ванева - 56 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 41 бр. в законоустановения срок; 55 бр. постановени решения за 2020
г., от които 47 бр. в законоустановения срок;
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Съдия Веселка Г. Узунова - 0 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 0 бр. в законоустановения срок; 5 бр. постановени решения за 2020 г.,
от които 5 бр. в законоустановения срок;

Съдия Вяра И. Камбурова - 44 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 35 бр. в законоустановения срок; 71 бр. постановени решения за
2020 г., от които 33 бр. в законоустановения срок;

Съдия Галя В. Белева - 39 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 9 бр. в законоустановения срок; 99 бр. постановени решения за 2020
г., от които 35 бр. в законоустановения срок;

Съдия Даниела Д. Михова - 57 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 56 бр. в законоустановения срок; 95 бр. постановени решения за
2020 г., от които 79 бр. в законоустановения срок;

Съдия Диана И. Асеникова-Лефтерова - 24 бр. постановени решения
за 2019 г., от които 24 бр. в законоустановения срок; 91 бр. постановени
решения за 2020 г., от които 75 бр. в законоустановения срок;

Съдия Детелина К. Димова - 0 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 0 бр. в законоустановения срок; 36 бр. постановени решения за
2020 г., от които 35 бр. в законоустановения срок;

Съдия Димана Г. Кирязова - 12 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 12 бр. в законоустановения срок; 0 бр. постановени решения за
2020 г., от които 0 бр. в законоустановения срок;

Съдия Елеонора С. Кралева - 59 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 24 бр. в законоустановения срок; 80 бр. постановени решения за
2020 г., от които 32 бр. в законоустановения срок;

Съдия Йорданка  Г. Майска - 11 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 11 бр. в законоустановения срок; 97 бр. постановени решения за
2020 г., от които 91 бр. в законоустановения срок;

Съдия Калина С. Пенева - 49 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 49 бр. в законоустановения срок; 0 бр. постановени решения за 2020
г., от които 0 бр. в законоустановения срок;

Съдия Красен П. Вълев - 12 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 12 бр. в законоустановения срок; 53 бр. постановени решения за 2020
г., от които 51 бр. в законоустановения срок;

Съдия Красимир В. Сотиров - 2 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 0 бр. в законоустановения срок; 0 бр. постановени решения за 2020
г., от които 0 бр. в законоустановения срок;

Съдия Кремена И. Лазарова - 58 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 58 бр. в законоустановения срок; 103 бр. постановени решения за
2020 г., от които 94 бр. в законоустановения срок;
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Съдия Мариана Г. Карастанчева - 58 бр. постановени решения за
2019 г., от които 58 бр. в законоустановения срок; 104 бр. постановени
решения за 2020 г., от които 99 бр. в законоустановения срок;

Съдия Марина И. Мавродиева - 58 бр. постановени решения за 2019
г., от които 57 бр. в законоустановения срок; 53 бр. постановени решения за
2020 г., от които 49 бр. в законоустановения срок;

Съдия Недялка П. Пенева - 52 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 51 бр. в законоустановения срок;  104 бр. постановени решения за
2020 г., от които 92 бр. в законоустановения срок;

Съдия Пламена К. Върбанова - 53 бр. постановени решения за 2019
г., от които 51 бр. в законоустановения срок; 101 бр. постановени решения
за 2020 г., от които 91 бр. в законоустановения срок;

Съдия Радостина П. Иванова - 0 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 0 бр. в законоустановения срок; 1 бр. постановени решения за 2020
г., от които 1 бр. в законоустановения срок;

Съдия Росен Д. Парашкевов - 38 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 33 бр. в законоустановения срок; 101 бр. постановени решения за
2020 г., от които 78 бр. в законоустановения срок;

Съдия Росица Ж. Темелкова - 26 бр. постановени решения за 2019 г.,
от които 25 бр. в законоустановения срок; 36 бр. постановени решения за
2020 г., от които 34 бр. в законоустановения срок;

Съдия Таня Д. Евтимова - 30 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 29 бр. в законоустановения срок; 12 бр. постановени решения за 2020
г., от които 11 бр. в законоустановения срок;

Съдия Таня Т. Русева-Маркова - 49 бр. постановени решения за 2019
г., от които 15 бр. в законоустановения срок; 87 бр. постановени решения за
2020 г., от които 29 бр. в законоустановения срок.

Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок:
- в срок до 3 месеца от о.с.з., в което делото е обявено за

решаване:
За 2019 г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 146 бр.
За 2020 г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 298 бр.
По съдии:
Съдия Антоанета Д. Андонова-Парашкевова - 10 бр. за 2019 г.; 11

бр. за 2020 г.;
Съдия Валентина Ж. Кърпичева - 0 бр. за 2019 г.; 4 бр. за 2020 г.;
Съдия Дарина А. Костова - 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Десислава Д. Динкова - 1 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Диляна Н. Йорданова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
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Съдия Иван А. Воденичаров - 1 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Иво В. Добрев - 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Кирил С. Градев - 0 бр. за 2019 г.; 5 бр. за 2020 г.;
Съдия Радостина К.  Калиманова -  14  бр.  за 2019  г.;  19  бр.  за

2020г.;
Съдия Симеон С. Михов - 7 бр. за 2019 г.; 7 бр. за 2020 г.;
Съдия Янко Н. Новаков - 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Мариела А. Иванова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Анна И. Щерева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Александър Д. Муртев - 0 бр. за 2019 г.; 10 бр. за 2020 г.;
Съдия Ваня В. Ванева - 15 бр. за 2019 г.; 8 бр. за 2020 г.;
Съдия Веселка Г. Узунова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Вяра И. Камбурова - 9 бр. за 2019 г.; 38 бр. за 2020 г.;
Съдия Галя В. Белева - 11 бр. за 2019 г.; 23 бр. за 2020 г.;
Съдия Даниела Д. Михова - 1 бр. за 2019 г.; 16 бр. за 2020 г.;
Съдия Диана И. Асеникова-Лефтерова - 0 бр. за 2019 г.; 16 бр. за

2020 г.;
Съдия Детелина К. Димова - 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Димана Г. Кирязова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Елеонора С. Кралева - 35 бр. за 2019 г.; 36 бр. за 2020 г.;
Съдия Йорданка  Г. Майска - 0 бр. за 2019 г.; 6 бр. за 2020 г.;
Съдия Калина С. Пенева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Красен П. Вълев - 0 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Красимир В. Сотиров - 2 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Кремена И. Лазарова - 0 бр. за 2019 г.; 9 бр. за 2020 г.;
Съдия Мариана Г. Карастанчева - 0 бр. за 2019 г.; 5 бр. за 2020 г.;
Съдия Марина И. Мавродиева - 1 бр. за 2019 г.; 4 бр. за 2020 г.;
Съдия Недялка П. Пенева - 1 бр. за 2019 г.; 12 бр. за 2020 г.;
Съдия Пламена К. Върбанова - 2 бр. за 2019 г.; 10 бр. за 2020 г.;
Съдия Радостина П. Иванова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Росен Д. Парашкевов - 5 бр. за 2019 г.; 23 бр. за 2020 г.;
Съдия Росица Ж. Темелкова - 1 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Таня Д. Евтимова - 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Таня Т. Русева-Маркова - 28 бр. за 2019 г.; 23 бр. за 2020 г.

- в срок над 3 месеца от о.с.з., в което делото е обявено за
решаване:

За 2019 г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 27 бр.
За 2020 г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 95 бр.
По съдии:
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Съдия Антоанета Д. Андонова-Парашкевова - 1 бр. за 2019 г.; 5 бр.
за 2020 г.;

Съдия Валентина Ж. Кърпичева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Дарина А. Костова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Десислава Д. Динкова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Диляна Н. Йорданова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Иван А. Воденичаров - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Иво В. Добрев - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Кирил С. Градев - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Радостина К. Калиманова - 1 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Симеон С. Михов - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Янко Н. Новаков - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Мариела А. Иванова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Анна И. Щерева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Александър Д. Муртев - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Ваня В. Ванева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Веселка Г. Узунова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Вяра И. Камбурова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Галя В. Белева - 19 бр. за 2019 г.; 41 бр. за 2020 г.;
Съдия Даниела Д. Михова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Диана И. Асеникова-Лефтерова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за

2020 г.;
Съдия Детелина К. Димова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Димана Г. Кирязова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Елеонора С. Кралева - 0 бр. за 2019 г.; 12 бр. за 2020 г.;
Съдия Йорданка  Г. Майска - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Калина С. Пенева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Красен П. Вълев - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Красимир В. Сотиров - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Кремена И. Лазарова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Мариана Г. Карастанчева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Марина И. Мавродиева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Недялка П. Пенева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Пламена К. Върбанова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Радостина П. Иванова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Росен Д. Парашкевов - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Росица Ж. Темелкова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Таня Д. Евтимова - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Таня Т. Русева-Маркова - 6 бр. за 2019 г.; 35 бр. за 2020 г.
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Информацията за постановените съдебни решения след
едномесечния срок по чл. 235,ал.5 ГПК или след двуседмичния срок по
чл. 316 ГПК, по дела образувани преди 01.01.2021г. и обявени за
решаване през 2019г., 2020г. или през настоящата година, отделно по
години и по съдии:

По дела, обявени за решаване през 2019 г.

Съдия докладчик -/общ брой

просрочени решения
№ дело и правно основание

Дата, на

която делото

е обявено за

решаване

Дата на

обявяване

на акта в

книгата за

открити

заседания

Забава /в

месеци и дни

/ след

едномесечни

я срок по чл.

235,ал.5 ГПК

или след

двуседмични

я срок по чл.

316 ГПК

Антоанета Д. Андонова-

Парашкевова -

12 бр.

ТД 636/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

24.6.2019 1.8.2019 7 дни

ТД 425/2017

211-1Павлов иск
8.7.2019 19.8.2019 11 дни

ТД 213/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

3.5.2019 14.6.2019 11 дни

ТД 429/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

25.2.2019 12.4.2019 17 дни
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ГД 774/2018

203-1Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

25.2.2019 17.4.2019 22 дни

ТД 2/2018

21130-1Иск за установяване

съществуване на неприето или

несъществуване на прието

вземане, възражения по ЗБН

11.2.2019 3.4.2019 22 дни

ТД 47/2017

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

28.1.2019 21.3.2019 23 дни

ТД 241/2018

21110-1Молба за откриване на

производство по несъстоятелност

11.2.2019 10.5.2019
1 месец и

29 дни

ГД 1888/2018

101-1Имуществени отношения

между съпрузи

25.11.2019 6.1.2020 11 дни

ТД 385/2018

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

19.12.2019 24.1.2020 5 дни

ТД 533/2018

2600-1Иск за отмяна на решение

на общо събрание на ТД и

нищожност при повторност на

отменено решение на орган на

ТД

9.12.2019 17.2.2020
1 месец и

8 дни

ТД 27/2019

21110-1Молба за откриване на

производство по несъстоятелност

22.11.2019 27.2.2020
2 месеца и

5 дни

Валентина Ж. Кърпичева-

Цинцарска -

2 бр.

ТД 71/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

3.12.2019 8.1.2020 5 дни
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ТД 384/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

3.12.2019 10.1.2020 7 дни

Дарина А. Костова  -

0 бр.
- - - -

Десислава Д. Динкова   -

1 бр.

ГД 324/2019

107-1Искове по СК - допускане

на осиновяване /производство по

чл.93, ал.1 СК/

2.7.2019 24.7.2019 8 дни

Диляна Н. Йорданова  -

0 бр.
- - - -

Иван А.  Воденичаров   -

1 бр.

ГД 1614/2018

101-1Имуществени отношения

между съпрузи

10.10.2019 18.11.2019 8 дни

Иво В.  Добрев   -

0 бр.
- - - -

Кирил С.  Градев    -

0 бр.
- - - -

Радостина К. Калиманова  -

20 бр.

ТД 122/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

16.10.2019 20.11.2019 4 дни

ТД 223/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

27.2.2019 2.4.2019 5 дни

ТД 507/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

2.10.2019 12.11.2019 10 дни

ГД 398/2018

209-1Искове за недействителност

на гражданско-правни сделки

18.9.2019 1.11.2019 13 дни
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ТД 328/2018

213-1Иск за обявяване на

предварителен договор за

окончателен

3.4.2019 28.5.2019 25 дни

ТД 398/2016

2600-1Иск за отмяна на решение

на общо събрание на ТД и

нищожност при повторност на

отменено решение на орган на

ТД

29.1.2019 5.4.2019
1 месец и

6 дни

ГД 567/2017

203-1Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

1.3.2019 15.5.2019
1 месец и

14 дни

ГД 1606/2018

212-1Иск за разваляне на договор

с предмет вещно право върху

недвижим имот и др. договори;

иск за отмяна на дарение

13.3.2019 27.5.2019
1 месец и

14 дни

ТД 361/2017

2900-1Иск за обезщетение за

вреди, причинени от членове на

органи на ТД или други ЮЛ

27.2.2019 23.5.2019
1 месец и

26 дни

ТД 94/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

20.2.2019 22.5.2019
2 месеца и

2 дни

ТД 523/2015

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

22.1.2019 25.4.2019
2 месеца и

3 дни

ТД 480/2018

21110-1Молба за откриване на

производство по несъстоятелност

20.2.2019 27.5.2019
2 месеца и

7 дни

ГД 1030/2019

213-1Иск за обявяване на

предварителен договор за

окончателен

4.12.2019 9.1.2020 5 дни
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ТД 570/2019

21110-1Молба за откриване на

производство по несъстоятелност

4.12.2019 10.1.2020 6 дни

ГД 1539/2018

301-1Вещни искове
27.11.2019 23.1.2020 26 дни

ТД 502/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

4.12.2019 13.1.2020 9 дни

ТД 228/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

18.12.2019 28.1.2020 10 дни

ТД 64/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

11.12.2019 24.1.2020 13 дни

ТД 398/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

20.11.2019 8.1.2020 18 дни

ТД 121/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

20.11.2019 4.2.2020
1 месец и

14 дни

Симеон С. Михов   -

8 бр.

ГД 1877/2018

106-1Искове по СК - за произход
25.4.2019 29.5.2019 4 дни

ГД 1756/2017

215-1Искове за реално

изпълнение на гражданско-

правна сделка; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на гражданско-

правна сделка вкл. лихва,

31.1.2019 5.3.2019 5 дни
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неустойка, задатък

ТД 532/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

14.11.2019 19.12.2019 5 дни

ТД 547/2018

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

26.9.2019 11.11.2019 15 дни

ГД 787/2018

301-1Вещни искове
28.3.2019 14.5.2019 16 дни

ГД 154/2019

602-1Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт

31.10.2019 19.12.2019 19 дни

ГД 1191/2016

218-1Искове по ЗОПДНПИ
30.5.2019 19.8.2019

1 месец и

19 дни

ТД 475/2018

2600-1Иск за отмяна на решение

на общо събрание на ТД и

нищожност при повторност на

отменено решение на орган на

ТД

21.11.2019 8.1.2020 17 дни

Янко Н. Новаков -

0 бр.
- - - -

Мариела А. Иванова -

0 бр.
- - - -

Анна И.  Щерева  -

0 бр.
- - - -

Александър Д.  Муртев   -

0 бр.
- - - -

Ваня В. Ванева  -

19 бр.

ВГД 1608/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

11.11.2019 29.11.2019 4 дни
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ВГД 1728/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

2.12.2019 23.12.2019 7 дни

ВГД 1731/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

2.12.2019 23.12.2019 7 дни

ВГД 1551/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

4.11.2019 29.11.2019 11 дни

ВГД 1419/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

14.10.2019 12.11.2019 14 дни

ВГД 1302/2019

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

за уволнение”

16.9.2019 15.10.2019 15 дни

ВГД 1172/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

27.8.2019 30.9.2019 19 дни

ВГД 1472/2019

206-2Искове за неоснователно

обогатяване

18.11.2019 23.12.2019 5 дни

ВГД 1530/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

11.11.2019 19.12.2019 8 дни

ВГД 1077/2019

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

18.11.2019 27.12.2019 9 дни

ВГД 1109/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

18.11.2019 27.12.2019 9 дни
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ВГД 1248/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

18.11.2019 27.12.2019 9 дни

ВГД 1448/2019

705-2Искове за имуществена

отговорност на

работника/служителя

4.11.2019 13.12.2019 9 дни

ВГД 1489/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

11.11.2019 23.12.2019 12 дни

ВГД 933/2019

501-2Делба
16.9.2019 30.10.2019 14 дни

ВГД 1641/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

2.12.2019 14.1.2020 12 дни

ВГД 1889/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

16.12.2019 14.1.2020 14 дни

ВГД 1890/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

16.12.2019 14.1.2020 14 дни

ВГД 1846/2019

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

9.12.2019 10.1.2020 17 дни

Веселка Г.  Узунова   -

0 бр.
- - - -

Вяра И. Камбурова  -

12 бр.

ВГД 1598/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

11.11.2019 4.12.2019 9 дни

ВГД 1380/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

14.10.2019 15.11.2019 17 дни



111

ВГД 1609/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

11.11.2019 12.12.2019 17 дни

ВГД 1110/2019

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

7.10.2019 12.11.2019 5 дни

ВГД 1286/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

7.10.2019 12.11.2019 5 дни

ВГД 1132/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

15.10.2019 26.11.2019 11 дни

ВГД 1220/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на дог. задължение

4.11.2019 18.12.2019 14 дни

ВГД 913/2019

501-2Делба
16.9.2019 31.10.2019 15 дни

ВГД 1529/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

11.11.2019 2.1.2020 21 дни

ВГД 689/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

4.11.2019 7.1.2020
1 месец и

 3 дни

ВГД 1858/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

16.12.2019 15.1.2020 15 дни

ВГД 1922/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

16.12.2019 16.1.2020 16 дни
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Галя В. Белева -

53 бр.

ВГД 166/2019

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

25.2.2019 26.3.2019 17 дни

ВГД 1296/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

14.10.2019 18.11.2019 4 дни

ВГД 1181/2019

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

7.10.2019 14.11.2019 23 дни

ВГД 101/2019

112-2Производства по ЗЛС; ЗГР,

ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП.

Производства по оказване на

съдействие по упражняване на

права.

25.2.2019 15.4.2019 20 дни

ВГД 417/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

20.5.2019 25.7.2019
1 месец и

5 дни

ВГД 537/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

27.5.2019 7.8.2019
1 месец и

10 дни

ВГД 531/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

27.5.2019 12.8.2019
1 месец и

15 дни

ВГД 121/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

15.4.2019 9.7.2019
1 месец и

24 дни

ВГД 329/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

20.5.2019 23.8.2019
2 месеца и

3 дни

ВГД 568/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

10.6.2019 30.9.2019
2 месеца и

20 дни
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съсобствена вещ

ВГД 199/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

1.4.2019 26.7.2019
2 месеца и

25 дни

ВГД 440/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

20.5.2019 16.9.2019
2 месеца и

26 дни

ВГД 133/2019

703-2Искове на работника или

служителя за други обезщетения

при непрекратено ТПО

18.3.2019 24.7.2019
3 месеца и

6 дни

ВГД 210/2019

501-2Делба
25.3.2019 14.8.2019

3 месеца и

19 дни

ВГД 1694/2018

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

18.2.2019 9.7.2019
3 месеца и

21 дни

ВГД 861/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

8.7.2019 2.12.2019
3 месеца и

24 дни

ВГД 200/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.3.2019 16.8.2019
3 месеца и

28 дни

ВГД 610/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

10.6.2019 2.12.2019
4 месеца и

22 дни

ВГД 1758/2018

217-2Искове по КЗ
14.1.2019 23.7.2019

5 месеца и

9 дни
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ВГД 1370/2018

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки

относно упражняване на

родителски права; лични

отношения с близки и др.

11.2.2019 30.8.2019
5 месеца и

19 дни

ВГД 1894/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

16.12.2019 14.4.2020
3 месеца и

14 дни

ВГД 1124/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

28.10.2019 27.1.2020
1 месец и

29 дни

ВГД 1786/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.12.2019 13.4.2020
3 месеца и

20 дни

ВГД 1799/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.12.2019 13.4.2020
3 месеца и

20 дни

ВГД 1713/2019

217-2Искове по КЗ
9.12.2019 18.5.2020

4 месеца и

9 дни

ВГД 1696/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

16.12.2019 27.5.2020
4 месеца и

11 дни

ВГД 1636/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

25.11.2019 12.5.2020
4 месеца и

17 дни

ВГД 1741/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

16.12.2019 8.6.2020
4 месеца и

22 дни

ВГД 1620/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

2.12.2019 26.5.2020
4 месеца и

24 дни

ВГД 1471/2019

111-2Производства по Закона за
4.11.2019 2.3.2020

2 месеца и

28 дни
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защита от домашното насилие

ВГД 1606/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

11.11.2019 13.4.2020
4 месеца и

16 дни

ВГД 1414/2019

217-2Искове по КЗ
11.11.2019 18.5.2020

5 месеца и

7 дни

ВГД 1533/2019
11.11.2019 21.5.2020 5 м. 10 дн.

ВГД 1460/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

28.10.2019 13.4.2020
5 месеца и

1 дeн

ВГД 1505/2019

217-2Искове по КЗ
11.11.2019 26.5.2020

5 месеца и

15 дни

ВГД 1427/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

4.11.2019 4.6.2020 6 месеца

ВГД 1221/2019

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „пред.за

уволнение”

14.10.2019 18.5.2020
6 месеца и

4 дни

ВГД 1361/2019

105-2Искове по СК - издръжка,

изменение

14.10.2019 19.5.2020
6 месеца и

21 дни

ВГД 1045/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

28.10.2019 5.6.2020
6 месеца и

7 дни

ВГД 1315/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

30.9.2019 13.4.2020
5 месеца и

29 дни

ВГД 738/2019

501-2Делба
16.9.2019 12.3.2020

4 месеца и

26 дни

ВГД 1101/2019

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

30.9.2019 26.5.2020
6 месеца и

26 дни
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кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ВГД 1116/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

7.10.2019 5.6.2020
6 месеца и

28 дни

ВГД 1122/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

7.10.2019 8.6.2020
7 месеца и

1 ден

ВГД 1659/2019

502-2Искове, свързани с

възстановяване на запазена част

от наследство

2.12.2019 11.8.2020
7 месеца и

9 дни

ВГД 734/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

24.6.2019 10.1.2020
5 месеца и

16 дни

ВГД 907/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

16.9.2019 3.6.2020
7 месеца и

17 дни

ВГД 603/2019

306-2Искове по ЗУЕС
17.6.2019 7.1.2020

5 месеца и

20 дни

ВГД 291/2015

501-2Делба
15.7.2019 10.2.2020

5 месеца и

25 дни

ВГД 1054/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

15.10.2019 7.8.2020
8 месеца и

22 дни

ВГД 1189/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

14.10.2019 10.8.2020
8 месеца и

26 дни
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ВГД 493/2018

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

8.4.2019 23.1.2020
8 месеца и

15 дни

ВГД 1948/2018

501-2Делба
25.3.2019 21.2.2020

9 месеца и

26 дни

Даниела Д. Михова  -

2 бр.

ВГД 386/2019

105-2Искове по СК - издръжка,

изменение

22.4.2019 10.5.2019 4 дни

ВГД 1657/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

2.12.2019 20.1.2020 18 дни

Диана И. Асеникова-

Лефтерова -

0 бр.

- - - -

Детелина К. Димова  -

0 бр.
- - - -

Димана Г. Кирязова -

0 бр.
- - - -

Елеонора С. Кралева  -

41 бр.

ВГД 308/2019

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

за уволнение”

9.4.2019 30.4.2019 7 дни

ВГД 1552/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

12.11.2019 3.12.2019 7 дни

ВГД 856/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

9.7.2019 13.8.2019 4 дни

ВГД 739/2019

306-2Искове по ЗУЕС
25.6.2019 30.7.2019 5 дни

ВГД 197/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

12.3.2019 19.4.2019 7 дни
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на съдебно решение

ВГД 576/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

21.5.2019 28.6.2019 7 дни

ВГД 606/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

4.6.2019 15.7.2019 11 дни

ВГД 406/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

4.6.2019 16.7.2019 12 дни

ВГД 1726/2018

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

9.4.2019 23.5.2019 14 дни

ВГД 164/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

5.3.2019 19.4.2019 14 дни

ВГД 246/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

19.3.2019 3.5.2019 14 дни

ВГД 300/2019

101-2Имуществени отношения

между съпрузи

23.4.2019 7.6.2019 14 дни

ВГД 332/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

9.4.2019 23.5.2019 14 дни
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ВГД 538/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

14.5.2019 28.6.2019 14 дни

ВГД 590/2019

501-2Делба
18.6.2019 2.8.2019 14 дни

ВГД 1043/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

24.9.2019 8.11.2019 14 дни

ВГД 1332/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

8.10.2019 22.11.2019 14 дни

ВГД 55/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

12.2.2019 29.3.2019 17 дни

ВГД 264/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

2.4.2019 23.5.2019 21 дни

ВГД 636/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

4.6.2019 25.7.2019 21 дни

ВГД 876/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

17.9.2019 8.11.2019 21 дни

ВГД 953/2019

305-2Искове за отмяна на

решение на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК,  ЗК,

ЗУЕС

17.9.2019 8.11.2019 21 дни

ВГД 820/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

30.9.2019 22.11.2019 22 дни
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ВГД 716/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

18.6.2019 12.8.2019 24 дни

ВГД 718/2019

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

18.6.2019 13.8.2019 25 дни

ВГД 134/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

5.3.2019 3.5.2019 28 дни

ВГД 169/2019

102-2Искове за развод и

недействителност на брака

5.3.2019 3.5.2019 28 дни

ВГД 1065/2019

501-2Делба
24.9.2019 22.11.2019 28 дни

ВГД 1762/2018

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

15.1.2019 29.3.2019
1 месец и

14 дни

ВГД 1674/2018

102-2Искове за развод и

недействителност на брака

29.1.2019 19.4.2019
1 месец и

20 дни

ВГД 90/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

1.10.2019 27.12.2019
1 месец и

26 дни

ВГД 7/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

5.2.2019 3.5.2019
1 месец и

28 дни

ВГД 1136/2019

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

1.10.2019 31.12.2019 2 месеца

ВГД 1190/2019

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

1.10.2019 31.12.2019 2 месеца



121

ВГД 1535/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

12.11.2019 17.1.2020
1 месец и

5 дни

ВГД 1492/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

5.11.2019 17.1.2020
1 месец и

12 дни

ВГД 979/2019

217-2Искове по КЗ
29.10.2019 17.1.2020

1 месец и

18 дни

ВГД 1239/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

8.10.2019 8.1.2020 2 месеца

ВГД 1295/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

8.10.2019 8.1.2020 2 месеца

ВГД 1575/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

19.11.2019 19.2.2020 2 месеца

ВГД 1306/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

8.10.2019 17.1.2020
2 месеца и

9 дни

Йорданка  Г.  Майска   -

0 бр.
- - - -

Калина С.  Пенева  -

0 бр.
- - - -

Красен П.  Вълев  -

0 бр.
- - - -

Кремена И.  Лазарова  - - - - -
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0 бр.

Мариана Г. Карастанчева  -

3 бр.

ВГД 1725/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.12.2019 6.1.2020 4 дни

ВГД 1747/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.12.2019 7.1.2020 5 дни

ВГД 1861/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.12.2019 9.1.2020 7 дни

Марина И. Мавродиева  -

1 бр.

ВГД 1510/2019

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки

относно упражняване на

родителски права; лични

отношения с близки и др.

11.12.2019 30.12.2019 5 дни

Недялка П. Пенева  -

1 бр.

ВГД 1911/2018

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

28.1.2019 5.3.2019 7 дни

Пламена К. Върбанова  -

6 бр.

ВГД 286/2019

217-2Искове по КЗ
17.4.2019 21.5.2019 4 дни

ВГД 1420/2019

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки

относно упражняване на

родителски права; лични

отношения с близки и др.

30.10.2019 4.12.2019 4 дни

ВГД 1721/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.12.2019 13.1.2020 11 дни

ВГД 1742/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.12.2019 13.1.2020 11дни
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ВГД 1759/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.12.2019 13.1.2020 11 дни

ВГД 1867/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.12.2019 14.1.2020 12 дни

Радостина П. Иванова -

0 бр.
- - - -

Росен Д. Парашкевов -

5 бр.

ВГД 340/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

7.5.2019 7.6.2019 16 дни

ВГД 1024/2018

701-2Искове за тр.в.-ие
14.5.2019 18.6.2019 4 дни

ВГД 1160/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

1.10.2019 13.12.2019
1 месец и

12 дни

ВГД 1150/2019

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

1.10.2019 17.12.2019
1 месец и

16 дни

ВГД 844/2019

501-2Делба
24.9.2019 20.12.2019

1 месец и

26 дни

Росица Ж.  Темелкова  -

1 бр.

ВГД 1321/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

24.9.2019 14.10.2019 6 дни

Таня Д.  Евтимова   -

1 бр.

ВГД 726/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

17.6.2019 26.7.2019 9 дни

Таня Т. Русева-Маркова  -

45 бр.

ВГД 1447/2018

301-2Вещни искове
9.7.2019 20.8.2019 11 дни

ВГД 711/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

25.6.2019 6.8.2019 11 дни

ВГД 798/2019

501-2Делба
2.7.2019 13.8.2019 11 дни



124

ВГД 713/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

25.6.2019 7.8.2019 12 дни

ВГД 981/2019

217-2Искове по КЗ
24.9.2019 12.11.2019 18 дни

ВГД 552/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

14.5.2019 4.7.2019 20 дни

ВГД 1063/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

24.9.2019 14.11.2019 20 дни

ВГД 266/2019

217-2Искове по КЗ
23.4.2019 14.6.2019 21 дни

ВГД 1892/2018

306-2Искове по ЗУЕС
29.1.2019 21.3.2019 22 дни

ВГД 1417/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

29.10.2019 23.12.2019 24 дни

ВГД 700/2019

305-2Искове за отмяна на

решение на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК,  ЗК,

ЗУЕС

18.6.2019 13.8.2019 25 дни

ВГД 1336/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

1.10.2019 29.11.2019
1 месец и

14 дни

ВГД 628/2019

501-2Делба
4.6.2019 2.8.2019 28 дни

ВГД 1827/2018

305-2Искове за отмяна на

решение на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК,  ЗК,

ЗУЕС

22.1.2019 22.3.2019 30 дни
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ВГД 1894/2018

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки

относно упражняване на

родителски права; лични

отношения с близки и др.

15.1.2019 19.3.2019
1 месец и

4 дни

ВГД 163/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

5.3.2019 9.5.2019
1 месец и

4 дни

ВГД 157/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

5.3.2019 10.5.2019
1 месец и

5 дни

ВГД 589/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

21.5.2019 30.7.2019
1 месец и

9 дни

ВГД 618/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

4.6.2019 13.8.2019
1 месец и

9 дни

ВГД 344/2019

304-2Владелчески искове, иск за

изваждане от жилище в ЖСК

9.4.2019 19.6.2019
1 месец и

10 дни

ВГД 520/2015

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ(9000)

17.9.2019 29.11.2019
1 месец и

12 дни

ВГД 530/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

7.5.2019 6.8.2019
1 месец и

29 дни
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задължение

ВГД 180/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

23.4.2019 6.8.2019
2 месеца и

13 дни

ВГД 1275/2018

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

23.4.2019 9.8.2019
2 месеца и

16 дни

ВГД 28/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

23.4.2019 9.8.2019
2 месеца и

16 дни

ВГД 270/2019

213-2Иск за обявяване на

предварителен договор за

окончателен

9.4.2019 30.7.2019
2 месеца и

21 дни

ВГД 883/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

29.10.2019 24.1.2020
1 месец и

25 дни

ВГД 1764/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

17.12.2019 30.4.2020
3 месеца и

13 дни

ВГД 1602/2019

305-2Искове за отмяна на

решение на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК,  ЗК,

ЗУЕС

19.11.2019 20.2.2020
2 месеца и

1 ден

ВГД 1660/2019

501-2Делба
10.12.2019 30.4.2020

3 месеца и

20 дни
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ВГД 1078/2019

214-2Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

1.10.2019 9.1.2020
2 месеца и

8 дни

ВГД 1194/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

1.10.2019 9.1.2020
2 месеца и

8 дни

ВГД 1215/2019

501-2Делба
8.10.2019 24.1.2020

2 месеца и

16 дни

ВГД 1365/2019

217-2Искове по КЗ
15.10.2019 7.2.2020

2 месеца и

22 дни

ВГД 1518/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

5.11.2019 27.2.2020
2 месеца и

22 дни

ВГД 1244/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

8.10.2019 31.1.2020
2 месеца и

23 дни

ВГД 1589/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

19.11.2019 13.4.2020
3 месеца и

24 дни

ВГД 1600/2019

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

19.11.2019 16.4.2020
3 месеца и

27 дни

ВГД 1156/2019

501-2Делба
1.10.2019 30.1.2020

2 месеца и

29 дни

ВГД 1272/2019

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

8.10.2019 7.2.2020
2 месеца и

29 дни

ВГД 1476/2019

306-2Искове по ЗУЕС
5.11.2019 5.3.2020 3 месеца
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ВГД 1534/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

12.11.2019 13.3.2020
3 месеца и

1 ден

ВГД 1523/2019

305-2Искове за отмяна на

решение на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК,  ЗК,

ЗУЕС

12.11.2019 30.4.2020
4 месеца и

18 дни

ВГД 1322/2019

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

15.10.2019 28.2.2020
3 месеца и

13 дни

ВГД 1354/2019

302-2Вещни искове
15.10.2019 4.3.2020

3 месеца и

19 дни

По дела, обявени за решаване през 2020 г.

Съдия докладчик -/общ брой

просрочени решения
№ дело и правно основание

Дата, на

която

делото е

обявено за

решаване

Дата на

обявяване

на акта в

книгата за

открити

заседания

Забава /в

месеци и дни

/ след

едномесечния

срок по чл.

235,ал.5 ГПК

или след

двуседмичния

срок по чл.

316 ГПК

Антоанета Д. Андонова-

Парашкевова -

17 бр.

ГД 18/2018

204-1Искове по ЗОДОВ
8.6.2020 12.2.2021

7 месеца и

4 дни

ГД 84/2019

203-1Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

6.7.2020 24.11.2020
3 месеца и

18 дни
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ТД 506/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

23.11.2020 26.3.2021
3 месеца и

3 дни

ТД 325/2019

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

11.12.2020 31.3.2021
2 месеца и

20 дни

ТД 183/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

29.6.2020 15.10.2020
2 месеца и

16 дни

ГД 1647/2020

203-1Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

23.11.2020 17.2.2021
1 месец и

24 дни

ТД 170/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

3.2.2020 19.6.2020
3 месеца и

16 дни

ГД 1433/2019

203-1Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

27.7.2020 30.9.2020
1 месец и

3 дни

ТД 440/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

28.9.2020 24.11.2020 26 дни

ТД 646/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

19.10.2020 14.12.2020 25 дни

ТД 266/2020

21110-1 Молба за откриване на
9.11.2020 4.1.2021 25 дни
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производство по несъстоятелност

ТД 509/2018

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.1.2020 10.4.2020
1 месец и

13 дни

ТД 97/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

27.1.2020 10.4.2020
1 месец и

13 дни

ТД 28/2019

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.1.2020 8.5.2020
2 месеца и

11 дни

ТД 115/2018

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

3.2.2020 10.4.2020
1 месец и 7

дни

ТД 548/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

3.2.2020 10.4.2020
1 месец и 7

дни

ТД 105/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

24.2.2020 10.4.2020 16 дни

Валентина Ж. Кърпичева-

Цинцарска -

5 бр.

ГД 32/2019

218-1Искове по ЗОПДНПИ
13.10.2020 28.1.2021

2 месеца и

15 дни

ТД 598/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

17.11.2020 11.1.2021 24 дни
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ТД 169/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

8.12.2020 14.1.2021 6 дни

ТД 293/2019

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

10.3.2020 30.4.2020 20 дни

ТД 116/2019

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

10.3.2020 30.4.2020 20 дни

Дарина А. Костова  -

1 бр.

ГД 985/2020

107-1Искове по СК - допускане на

осиновяване

30.11.2020 29.12.2020 15 дни

Десислава Д.  Динкова   -

2 бр.

ГД 958/2019

204-1Искове по ЗОДОВ
25.2.2020 14.4.2020 19 дни

ТД 456/2017

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

25.2.2020 14.4.2020 19 дни

Диляна Н. Йорданова  -

0 бр.
- - - -

Иван А. Воденичаров   -

2 бр.

ТД 207/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

23.1.2020 4.3.2020 11 дни

ТД 357/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

6.2.2020 10.4.2020
1 месец и 4

дни
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Иво В.  Добрев   -

1 бр.

ТД 274/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

14.10.2020 11.12.2020 27 дни

Кирил С.  Градев    -

5 бр.

ТД 30/2020

2800-1Иск за прекратяване на ТД

по съдебен ред

11.3.2020 15.4.2020 4 дни

ТД 428/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

4.3.2020 9.4.2020 5 дни

ГД 1226/2019

602-1Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт

4.3.2020 13.4.2020 9 дни

ТД 541/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

26.2.2020 15.4.2020 19 дни

ТД 38/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

19.2.2020 9.4.2020 20 дни

Радостина К. Калиманова  -

15 бр.

ТД 384/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

1.7.2020 4.11.2020
3 месеца и

3 дни

ТД 667/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

28.10.2020 15.1.2021
1 месец и

17 дни
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ГД 50/2019

602-1Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт

11.11.2020 19.1.2021
1 месец и 8

дни

ТД 30/2018

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

5.8.2020 6.10.2020
1 месец и 1

ден

ГД 1722/2018

218-1Искове по ЗОПДНПИ
8.7.2020 3.9.2020  25 дни

ТД 174/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

1.7.2020 20.8.2020 19 дни

ТД 218/2019

21110-1Молба за откриване на

производство по несъстоятелност

12.2.2020 26.5.2020
2 месеца и

14 дни

ТД 6/2019

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

29.1.2020 12.3.2020 13 дни

ТД 550/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

17.6.2020 27.7.2020 10 дни

ГД 1605/2019

209-1Искове за недействителност

на гражданско-правни сделки

15.7.2020 20.8.2020 5 дни

ГД 1934/2020

107-1Искове по СК - допускане на

осиновяване

16.9.2020 7.10.2020 7 дни

ТД 1/2020

21110-1Молба за откриване на

производство по несъстоятелност

12.2.2020 23.3.2020 11 дни
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ТД 240/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

26.2.2020 21.4.2020 25 дни

ГД 1915/2017

218-1Искове по ЗОПДНПИ
4.3.2020 30.4.2020 26 дни

ГД 84/2018

301-1Вещни искове
19.2.2020 27.4.2020

1 месец и

8 дни

Симеон С. Михов   -

7 бр.

ТД 376/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

18.6.2020 17.8.2020 29 дни

ГД 597/2020

206-1Искове, основани на

неоснователно обогатяване

26.11.2020 11.1.2021 15 дни

ГД 1863/2018

213-1Иск за обявяване на

предварителен договор за

окончателен

3.9.2020 12.10.2020 9 дни

ТД 21/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

16.1.2020 20.2.2020 4 дни

ТД 198/2018

212-1Иск за разваляне на договор

с предмет вещно право върху

недвижим имот и др. договори;

иск за отмяна на дарение

29.10.2020 3.12.2020 4 дни

ГД 1604/2019

213-1Иск за обявяване на

предварителен договор за

окончателен

27.2.2020 9.4.2020 12 дни

ТД 416/2018

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

27.2.2020 8.5.2020
1 месец и

11 дни
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/обективна и субективна/.

Янко Н. Новаков -

1 бр.

ТД 238/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

5.3.2020 13.4.2020 8 дни

Мариела А. Иванова -

0 бр.
- - - -

Анна И.  Щерева  -

0 бр.
- - - -

Александър Д.  Муртев   -

17 бр.

ВГД 414/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

2.11.2020 13.4.2021
4 месеца и

11 дни

ВГД 2635/2020

102-2Искове за развод и

недействителност на брака

14.12.2020 22.2.2021
1 месец и

 8 дни

ВГД 1907/2019

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки относно

упражняване на родителски права;

лични отношения с близки и др.

16.11.2020 21.1.2021
1 месец и

 5 дни

ВГД 2360/2020

217-2Искове по КЗ
16.11.2020 20.1.2021

1 месец и

 4 дни

ВГД 1506/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.7.2020 16.9.2020 19 дни

ВГД 1794/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

14.9.2020 28.10.2020 14 дни

ВГД 1837/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

14.9.2020 28.10.2020 14 дни
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производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ВГД 825/2020

217-2Искове по КЗ
20.7.2020 3.9.2020 13 дни

ВГД 1675/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

7.12.2020 20.1.2021 13 дни

ВГД 1946/2020

1600-2ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА -

Обжалване действията на

съдебните изпълнители

26.10.2020 8.12.2020 12 дни

ВГД 2317/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

19.10.2020 30.11.2020 11 дни

ВГД 20202100502052

0604-2 Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

26.10.2020 7.12.2020 11 дни

ВГД 1910/2020

217-2Искове по КЗ
21.9.2020 28.10.2020 7 дни

ВГД 1922/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

21.9.2020 28.10.2020 7 дни

ВГД 20202100502267

0217-2 Искове по КЗ
14.12.2020 21.1.2021 7 дни

ВГД 1080/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 3.8.2020 13 дни

ВГД 1353/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

13.7.2020 3.8.2020 6 дни

Ваня В.  Ванева  -

4 бр.

ВГД 839/2020

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

4.5.2020 30.6.2020
1 месец и

12 дни
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ВГД 313/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 347/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 213/2020

1600-2ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА -

Обжалване действията на

съдебните изпълнители

9.3.2020 22.5.2020
1 месец и

13 дни

Веселка Г.  Узунова   -

0 бр.
- - - -

Вяра И. Камбурова  -

35 бр.

ВГД 1509/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

14.9.2020 30.11.2020
1 месец и

16 дни

ВГД 1533/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

3.8.2020 15.10.2020
1 месец и

12 дни

ВГД 1872/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

14.9.2020 18.11.2020
1 месец и

4 дни

ВГД 1251/2020

217-2Искове по КЗ
13.7.2020 15.9.2020

1 месец и

2 дни

ВГД 1928/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

21.9.2020 20.11.2020 29 дни

ВГД 20202100502012

0305-2 Искове за отмяна на

решение на ОС на ЖСК; други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

21.9.2020 18.11.2020 27 дни

ВГД 528/2020

1600-2ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА -

Обжалване действията на СИ

8.6.2020 31.7.2020 23 дни
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ВГД 20202100502089

0706-2 Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

за уволнение”

14.9.2020 6.11.2020
1 месец и

8 дни

ВГД 1158/2020

304-2Владелчески искове, иск за

изваждане от жилище в ЖСК

13.7.2020 3.9.2020 20 дни

ВГД 1808/2019

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

27.1.2020 10.4.2020
1 месец и

13 дни

ВГД 1615/2020

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

17.8.2020 2.10.2020 15 дни

ВГД 577/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

1.6.2020 14.7.2020 13 дни

ВГД 1693/2020

212-2Иск за разваляне на договор

с предмет вещно право върху

недвижим имот и др. договори;

иск за отмяна на дарение

31.8.2020 13.10.2020 13 дни

ВГД 1995/2019

213-2Иск за обявяване на

предварителен договор за

окончателен

20.1.2020 2.3.2020 12 дни

ВГД 2290/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

12.10.2020 23.11.2020 27 дни

ВГД 1672/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

21.9.2020 30.10.2020 9 дни

ВГД 241/2020

701-2Искове за трудово
1.6.2020 9.7.2020 8 дни
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възнаграждение

ВГД 853/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

29.6.2020 7.8.2020 8 дни

ВГД 427/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

15.6.2020 22.7.2020 7 дни

ВГД 2329/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

2.11.2020 9.12.2020 7 дни

ВГД 1704/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

9.11.2020 14.12.2020 5 дни

ВГД 20202100502142

0701-2 Искове за трудово

възнаграждение

5.10.2020 9.11.2020 4 дни

ВГД 1870/2020

702-2Искове за обезщетение по

чл. 200 КТ

26.10.2020 30.11.2020 4 дни

ВГД 1295/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 31.7.2020 11 дни

ВГД 178/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.2.2020 4.3.2020 10 дни

ВГД 1762/2020

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

3.8.2020 25.8.2020 8 дни

ВГД 20202100502036

111-2 Производства по Закона за
31.8.2020 21.9.2020 7 дни
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защита от домашното насилие

ВГД 1327/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

13.7.2020 3.8.2020 6 дни

ВГД 193/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

17.2.2020 6.3.2020 5 дни

ВГД 293/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

17.2.2020 6.3.2020 5 дни

ВГД 333/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

24.2.2020 10.4.2020
1 месец и 2

дни

ВГД 426/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 477/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 523/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 548/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

Галя В. Белева -

48 бр.

ВГД 257/2020

501-2Делба
9.3.2020 16.2.2021

10 месеца

и 7 дни

ВГД 878/2019

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки относно

упражняване на родителски права;

лични отношения с близки и др.

13.1.2020 15.12.2020
10 месеца

и 2 дни

ВГД 1731/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

14.9.2020 6.4.2021
5 месеца и

22 дни
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ВГД 641/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

13.7.2020 3.2.2021
5 месеца и

20 дни

ВГД 20202100502121

0601-2 Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

5.10.2020 22.4.2021
5 месеца и

17 дни

ВГД 1241/2020

217-2Искове по КЗ
27.7.2020 5.2.2021

5 месеца и

8 дни

ВГД 1723/2019

1600-2ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА -

Обжалване действията на

съдебните изпълнители

9.3.2020 13.11.2020
7 месеца и

4 дни

ВГД 1640/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

31.8.2020 1.3.2021
5 месеца и

1 ден

ВГД 1806/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

14.9.2020 1.3.2021
4 месеца и

17 дни

ВГД 2071/2019

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки относно

упражняване на родителски права;

лични отношения с близки и др.

27.7.2020 13.1.2021
4 месеца и

16 дни

ВГД 518/2020

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

1.6.2020 2.11.2020
4 месеца и

17 дни

ВГД 2383/2020

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

2.11.2020 1.4.2021
4 месеца и

15 дни
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за уволнение”

ВГД 1872/2019

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

13.1.2020 5.8.2020
5 месеца и

22 дни

ВГД 633/2019

501-2Делба
20.1.2020 10.8.2020

5 месеца и

20 дни

ВГД 1873/2020

501-2Делба
14.9.2020 28.1.2021

3 месеца и

14 дни

ВГД 2406/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

14.12.2020 19.4.2021
3 месеца и

5 дни

ВГД 1574/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

17.2.2020 10.8.2020
4 месеца и

23 дни

ВГД 1064/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

6.7.2020 15.10.2020
2 месеца и

9 дни

ВГД 2613/2020

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

17.11.2020 24.2.2021
2 месеца и

23 дни

ВГД 579/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

6.7.2020 9.10.2020
2 месеца и

3 дни

ВГД 995/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.7.2020 22.10.2020
1 месец и

25 дни
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ВГД 2022/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.1.2020 8.6.2020
3 месеца и

11 дни

ВГД 1748/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

13.1.2020 13.4.2020
2 месеца и

16 дни

ВГД 2061/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

10.2.2020 9.6.2020
2 месеца и

29 дни

ВГД 2030/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

20.1.2020 16.4.2020
2 месеца и

12 дни

ВГД 58/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

27.1.2020 14.4.2020
2 месеца и

3 дни

ВГД 23/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

3.2.2020 13.4.2020
1 месец и

26 дни

ВГД 26/2020

701-2Искове за тр.в.-ие
3.2.2020 14.4.2020

1 месец и

27 дни

ВГД 100/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

3.2.2020 14.4.2020
1 месец и

27 дни

ВГД 428/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

22.6.2020 27.7.2020 5 дни

ВГД 117/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.2.2020 14.4.2020
1 месец и

20 дни

ВГД 147/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.2.2020 14.4.2020
1 месец и

20 дни

ВГД 201/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.2.2020 16.4.2020
1 месец и

22 дни
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ВГД 1637/2020

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

20.7.2020 20.8.2020 16 дни

ВГД 198/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

17.2.2020 16.4.2020
1 месец и

15 дни

ВГД 194/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

17.2.2020 22.4.2020
1 месец и

21 дни

ВГД 275/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

24.2.2020 16.4.2020
1 месец и

 8 дни

ВГД 311/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

24.2.2020 22.4.2020
1 месец и

12 дни

ВГД 312/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

24.2.2020 22.4.2020
1 месец и

12 дни

ВГД 424/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

24.2.2020 22.4.2020
1 месец и

12 дни

ВГД 297/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 16.4.2020 21 дни

ВГД 387/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 16.4.2020 21 дни

ВГД 397/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 16.4.2020 21 дни

ВГД 1279/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

13.7.2020 25.5.2021
9 месеца и

12 дни

ВГД 2348/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

7.12.2020 7.6.2021 5 месеца
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ВГД 486/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

1.6.2020 22.6.2021
11 месеца

и 21 дни

ВГД 1408/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

27.7.2020 24.6.2021
9 месеца и

27 дни

ВГД 20202100502094

0206-2 Искове, основани на

неоснователно обогатяване

21.9.2020 24.6.2021
8 месеца и

3 дни

Даниела Д. Михова  -

17 бр.

ВГД 898/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

3.8.2020 16.9.2020 13 дни

ВГД 1844/2019

501-2Делба
21.12.2020 1.2.2021 10 дни

ВГД 1813/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

24.8.2020 1.10.2020 7 дни

ВГД 1746/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

31.8.2020 7.10.2020 7 дни

ВГД 1743/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

31.8.2020 6.10.2020 6 дни

ВГД 2459/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

30.11.2020 4.1.2021 4 дни

ВГД 483/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 505/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни
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ВГД 525/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 526/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 565/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 14.4.2020 19 дни

ВГД 446/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

2.3.2020 10.4.2020 22 дни

ВГД 454/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

2.3.2020 10.4.2020 22 дни

ВГД 456/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

2.3.2020 10.4.2020 22 дни

ВГД 215/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

24.2.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 164/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

17.2.2020 10.4.2020 23 дни

ВГД 95/2020

217-2Искове по КЗ
17.2.2020 14.4.2020 27 дни

Диана И. Асеникова-

Лефтерова -

16 бр.

ВГД 534/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 6.8.2020 16 дни

ВГД 593/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 6.8.2020 16 дни

ВГД 694/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 6.8.2020 16 дни
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ВГД 1102/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 6.8.2020 16 дни

ВГД 1283/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

20.7.2020 18.8.2020 14 дни

ВГД 1289/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

20.7.2020 18.8.2020 14 дни

ВГД 1335/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

20.7.2020 18.8.2020 14 дни

ВГД 1425/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

20.7.2020 18.8.2020 14 дни

ВГД 502/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

29.6.2020 24.7.2020 11 дни

ВГД 532/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

29.6.2020 24.7.2020 11 дни

ВГД 564/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

29.6.2020 24.7.2020 11 дни

ВГД 1224/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

13.7.2020 7.8.2020 10 дни

ВГД 315/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

2.3.2020 23.4.2020 21 дни

ВГД 322/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

2.3.2020 23.4.2020 21 дни

ВГД 411/2020

701-2Искове за трудово
2.3.2020 23.4.2020

1 месец и 5

дни
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възнаграждение

ВГД 467/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

2.3.2020 23.4.2020
1 месец и 5

дни

Детелина К. Димова  -

1 бр.

ВГД 20202100502209

0302-2  Вещни искове  и искания

за разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

7.10.2020 16.11.2020 9 дни

Димана Г. Кирязова -

0 бр.
- - - -

Елеонора С. Кралева  -

53 бр.

ВГД 988/2020

501-2Делба
6.10.2020 6.4.2021 5 месеца

ВГД 1873/2019

501-2Делба
6.10.2020 30.3.2021

4 месеца и

24 дни

ВГД 961/2020

501-2Делба
10.11.2020 23.4.2021

4 месеца и

13 дни

ВГД 2427/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

17.11.2020 16.4.2021
3 месеца и

29 дни

ВГД 2542/2020

204-2Искове по ЗОДОВ
24.11.2020 23.4.2021

3 месеца и

29 дни

ВГД 2556/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

24.11.2020 23.4.2021
3 месеца и

29 дни

ВГД 20202100502274

0601-2 Установителен иск за

право/правоотношение;

 установителен иск за факт;

 установителен иск за нищожност

на съдебно решение

10.11.2020 9.4.2021
3 месеца и

29 дни

ВГД 1032/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

15.9.2020 22.1.2021
3 месеца и

7 дни
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ВГД 1355/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

28.7.2020 27.11.2020
2 месеца и

29 дни

ВГД 1983/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

29.9.2020 22.1.2021
2 месеца и

23 дни

ВГД 1580/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

18.8.2020 10.12.2020
2 месеца и

22 дни

ВГД 619/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

30.6.2020 15.10.2020
2 месеца и

15 дни

ВГД 821/2020

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

30.6.2020 12.10.2020
2 месеца и

12 дни

ВГД 1357/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

28.7.2020 6.11.2020
2 месеца и

8 дни

ВГД 607/2020

217-2Искове по КЗ
30.6.2020 2.10.2020

2 месеца и

2 дни

ВГД 769/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

30.6.2020 2.10.2020
2 месеца и

2 дни

ВГД 341/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

16.6.2020 16.9.2020 2 месеца

ВГД 1513/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

18.8.2020 18.11.2020 2 месеца
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неизпълнение на договорно

задължение

ВГД 1716/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

1.9.2020 27.11.2020
1 месец и

26 дни

ВГД 1623/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

25.8.2020 20.11.2020
1 месец и

25 дни

ВГД 2621/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

8.12.2020 24.2.2021
1 месец и

16 дни

ВГД 20202100502001

0112-2 Производства по ЗЛС; ЗГР,

ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП

Производства по оказване на

съдействие по упражняване на

права.

18.8.2020 2.11.2020 2 месеца

ВГД 1780/2020

501-2Делба
15.9.2020 27.11.2020

1 месец и

12 дни

ВГД 916/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

29.9.2020 11.12.2020
1 месец и

12 дни

ВГД 1967/2020

217-2Искове по КЗ
29.9.2020 11.12.2020

1 месец и

12 дни

ВГД 1739/2020

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки относно

упражняване на родителски права;

лични отношения с близки и др.

25.8.2020 6.11.2020
1 месец и

11 дни



151

ВГД 1758/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

15.12.2020 24.2.2021
1 месец и

9 дни

ВГД 20202100502150

0604-2 Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

13.10.2020 15.12.2020
1 месец и

2 дни

ВГД 20202100502097

0604-2 Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

20.10.2020 22.12.2020
1 месец и

2 дни

ВГД 1517/2019

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

14.1.2020 15.5.2020
3 месеца и

1 ден

ВГД 1744/2019

501-2Делба
14.1.2020 7.5.2020

2 месеца и

23 дни

ВГД 1841/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

29.9.2020 27.11.2020 28 дни

ВГД 567/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

2.6.2020 28.7.2020 26 дни

ВГД 1862/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

21.1.2020 15.5.2020
2 месеца и

24 дни

ВГД 1944/2019

501-2Делба
21.1.2020 15.5.2020

2 месеца и

24 дни

ВГД 2023/2019

501-2Делба
28.1.2020 15.5.2020

2 месеца и

17 дни
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ВГД 1870/2019

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

14.1.2020 25.2.2020 11 дни

ВГД 15/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

4.2.2020 15.5.2020
2 месеца и

11 дни

ВГД 2038/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

4.2.2020 30.4.2020
1 месец и

26 дни

ВГД 2327/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

10.11.2020 18.12.2020 8 дни

ВГД 837/2020

501-2Делба
11.8.2020 18.9.2020 7 дни

ВГД 1467/2020

112-2Производства по ЗЛС; ЗГР,

ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. .

11.8.2020 18.9.2020 7 дни

ВГД 1263/2020

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

23.6.2020 20.7.2020 13 дни

ВГД 512/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

7.7.2020 4.8.2020 13 дни

ВГД 530/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

7.7.2020 4.8.2020 13 дни

ВГД 543/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

7.7.2020 4.8.2020 13 дни

ВГД 20202100502212

0105-2 Искове по СК - издръжка,

изменение

13.10.2020 4.11.2020 7 дни

ВГД 307/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 18 дни
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ВГД 325/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 18 дни

ВГД 336/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 18 дни

ВГД 365/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 18 дни

ВГД 404/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 18 дни

ВГД 20202100502064

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

18.11.2020 4.6.2021
5 месеца и

16 дни

Йорданка  Г.  Майска   -

7 бр.

ВГД 1239/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

14.7.2020 14.10.2020 2 месеца

ВГД 753/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

21.7.2020 17.9.2020 26 дни

ВГД 20202100502044

0501-2 Делба
1.12.2020 19.1.2021 18 дни

ВГД 1421/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

21.7.2020 3.9.2020 12 дни

ВГД 143/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

10.3.2020 15.4.2020 5 дни

ВГД 288/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

10.3.2020 15.4.2020 5 дни
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на съдебно решение

ВГД 1098/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

7.7.2020 27.7.2020 6 дни

Калина С. Пенева  -

0 бр.
- - - -

Красен П.  Вълев  -

2 бр.

ВГД 1593/2019

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

10.3.2020 22.4.2020 12 дни

ВГД 343/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

10.3.2020 22.4.2020 12 дни

Кремена И.  Лазарова  -

9 бр.

ВГД 1942/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

1.9.2020 9.10.2020 8 дни

ВГД 1367/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

21.7.2020 27.8.2020 6 дни

ВГД 1722/2020

501-2Делба
25.8.2020 30.9.2020 5 дни

ВГД 1723/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

11.8.2020 15.9.2020 4 дни

ВГД 119/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

10.3.2020 23.4.2020 13 дни
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ВГД 108/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 23.4.2020 27 дни

ВГД 127/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 23.4.2020 27 дни

ВГД 331/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 23.4.2020 27 дни

ВГД 54/2020

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки относно

упражняване на родителски права;

лични отношения с близки и др.

25.2.2020 14.4.2020 19 дни

Мариана Г. Карастанчева  -

4 бр.

ВГД 2625/2020

111-2 Производства по Закона за

защита от домашното насилие

15.12.2020 12.1.2021 13 дни

ВГД 2751/2020

111-2 Производства по Закона за

защита от домашното насилие

16.12.2020 12.1.2021 12 дни

ВГД 170/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

11.3.2020 13.4.2020 16 дни

ВГД 171/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

11.3.2020 13.4.2020 16 дни

Марина И. Мавродиева  -

4 бр.

ВГД 169/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

11.3.2020 13.4.2020 16 дни

ВГД 136/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

4.3.2020 13.4.2020 9 дни

ВГД 1962/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

19.2.2020 13.4.2020 24 дни
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ВГД 910/2019

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

11.3.2020 1.6.2020
1 месец и

20 дни

Недялка П. Пенева  -

12 бр.

ВГД 1588/2019

501-2Делба+BB221:B228
20.7.2020 3.9.2020 13 дни

ВГД 2711/2020

701-2 Искове за трудово

възнаграждение

21.12.2020 20.1.2021 15 дни

ВГД 1082/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 30.7.2020 10 дни

ВГД 1081/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 24.7.2020 4 дни

ВГД 1095/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

6.7.2020 24.7.2020 4 дни

ВГД 498/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 504/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 510/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

9.3.2020 10.4.2020 15 дни

ВГД 380/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

9.3.2020 23.4.2020 14 дни

ВГД 466/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

2.3.2020 23.4.2020
1 месец и 5

дни

ВГД 113/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

17.2.2020 16.4.2020 29 дни
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кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ВГД 139/2020

211-2Павлов иск
17.2.2020 23.4.2020

1 месец и

6 дни

Пламена К. Върбанова  -

6 бр.

ВГД 20202100501993

0701-2 Искове за трудово

възнаграждение

23.9.2020 26.10.2020 19 дни

ВГД 920/2020

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

за уволнение”

1.7.2020 28.7.2020 13 дни

ВГД 494/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

8.7.2020 28.7.2020 6 дни

ВГД 163/2020

112-2Производства по ЗЛС; ЗГР,

ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП.

Производства по оказване на

съдействие по упражняване на

права.

4.3.2020 13.4.2020 9 дни

ВГД 363/2020

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

за уволнение”

4.3.2020 13.4.2020 25 дни

ВГД 748/2019

306-2Искове по ЗУЕС
4.3.2020 22.4.2020 18 дни

Радостина П. Иванова -

1 бр.

ВГД 2797/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.12.2020 11.1.2021 4 дни

Росен Д. Парашкевов -

34 бр.

ВГД 1170/2020

217-2Искове по КЗ
20.10.2020 16.3.2021

3 месеца и

26 дни
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ВГД 1835/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

6.10.2020 1.3.2021
3 месеца и

25 дни

ВГД 20202100502057

0604-2 Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

20.10.2020 12.3.2021
3 месеца и

22 дни

ВГД 1907/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

6.10.2020 25.2.2021
3 месеца и

19 дни

ВГД 743/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.10.2020 12.3.2021
3 месеца и

15 дни

ВГД 2494/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

17.11.2020 26.3.2021
3 месеца и

9 дни

ВГД 1965/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

13.10.2020 15.2.2021
3 месеца и

2 дни

ВГД 748/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.10.2020 8.2.2021
2 месеца и

11 дни

ВГД 20202100502104

0701-2 Искове за трудово

възнаграждение

3.11.2020 26.1.2021
2 месеца и

9 дни

ВГД 2449/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

17.11.2020 8.2.2021
1 месец и

21 дни
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ВГД 1517/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.10.2020 14.1.2021
1 месец и

17 дни

ВГД 177/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

28.7.2020 9.10.2020
1 месец и

11 дни

ВГД 495/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

4.8.2020 15.10.2020
1 месец и

11 дни

ВГД 2098/2019

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

21.7.2020 25.9.2020
1 месец и

4 дни

ВГД 1991/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

21.7.2020 14.9.2020 23 дни

ВГД 499/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

7.7.2020 27.8.2020
1 месец и

6 дни

ВГД 1999/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

21.7.2020 10.9.2020 19 дни

ВГД 1610/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

8.9.2020 22.10.2020 14 дни

ВГД 1480/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

29.9.2020 12.11.2020 13 дни

ВГД 1393/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

6.10.2020 19.11.2020 13 дни
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издадена заповед за изпълнение

ВГД 17/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

21.7.2020 3.9.2020 12 дни

ВГД 1982/2019

212-2Иск за разваляне на договор

с предмет вещно право върху

недвижим имот и др. договори;

иск за отмяна на дарение

30.6.2020 7.8.2020 7 дни

ВГД 2013/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

30.6.2020 7.8.2020 7 дни

ВГД 20202100501995

0701-2 Искове за трудово

възнаграждение

8.9.2020 9.10.2020 17 дни

ВГД 1103/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

4.8.2020 25.8.2020 7 дни

ВГД 1105/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

4.8.2020 25.8.2020 7 дни

ВГД 1249/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

4.8.2020 25.8.2020 7 дни

ВГД 1293/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

4.8.2020 25.8.2020 7 дни

ВГД 1969/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 1970/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни
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ВГД 1978/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 128/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 339/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 1965/2019

701-2Искове за трудово

възнаграждение

18.2.2020 6.3.2020 4 дни

Росица Ж.  Темелкова  -

2 бр.

ВГД 375/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 9.4.2020 15 дни

ВГД 408/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 9.4.2020 15 дни

Таня Д. Евтимова   -

1 бр.

ВГД 2452/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

26.11.2020 23.12.2020 13 дни

Таня Т. Русева-Маркова  -

68 бр.

ВГД 1628/2019

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

25.8.2020 23.4.2021
6 месеца и

28 дни

ВГД 1654/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

1.9.2020 29.4.2021
6 месеца и

28 дни

ВГД 1611/2019

501-2Делба
7.7.2020 4.3.2021

6 месеца и

27 дни

ВГД 1659/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

25.8.2020 20.4.2021
6 месеца и

25 дни

ВГД 1617/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

25.8.2020 16.4.2021
6 месеца и

21 дни

ВГД 1397/2020 11.8.2020 9.3.2021 5 месеца и
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217-2Искове по КЗ 28 дни

ВГД 1502/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

25.8.2020 10.3.2021
5 месеца и

15 дни

ВГД 1687/2020

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

за уволнение”

28.7.2020 28.1.2021
5 месеца и

16 дни

ВГД 2309/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

27.10.2020 19.4.2021
4 месеца и

22 дни

ВГД 357/2020

501-2Делба
16.6.2020 4.12.2020

4 месеца и

18 дни

ВГД 1044/2019

501-2Делба
28.7.2020 15.1.2021

4 месеца и

17 дни

ВГД 20202100502197

0604-2 Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

20.10.2020 7.4.2021
4 месеца и

17 дни

ВГД 1305/2020

213-2Иск за обявяване на

предварителен договор за

окончателен

28.7.2020 11.1.2021
4 месеца и

13 дни

ВГД 819/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

20.10.2020 2.4.2021
4 месеца и

12 дни

ВГД 790/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

30.6.2020 10.12.2020
4 месеца и

10 дни
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ВГД 1581/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

18.8.2020 26.1.2021
4 месеца и

8 дни

ВГД 1761/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

13.10.2020 19.3.2021
4 месеца и

6 дни

ВГД 93/2020

217-2Искове по КЗ
26.5.2020 29.10.2020

4 месеца и

3 дни

ВГД 978/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

23.6.2020 23.11.2020 4 месеца

ВГД 472/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

26.5.2020 23.10.2020
3 месеца и

27 дни

ВГД 1788/2019

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

11.2.2020 4.9.2020
5 месеца и

23 дни

ВГД 805/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

30.6.2020 23.11.2020
3 месеца и

23 дни

ВГД 253/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

7.7.2020 30.11.2020
3 месеца и

23 дни

ВГД 401/2020

213-2Иск за обявяване на

предварителен договор за

окончателен

7.7.2020 13.11.2020
3 месеца и

6 дни

ВГД 985/2019

501-2Делба
4.2.2020 3.8.2020

4 месеца и

29 дни
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ВГД 274/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

16.6.2020 9.10.2020
2 месеца и

23 дни

ВГД 2585/2020

702-2Искове за обезщетение по

чл. 200 КТ

1.12.2020 24.3.2021
2 месеца и

23 дни

ВГД 675/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

9.6.2020 23.9.2020
2 месеца и

14 дни

ВГД 1323/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

28.7.2020 6.11.2020
2 месеца и

8 дни

ВГД 902/2020

112-2Производства по ЗЛС; ЗГР,

ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП.

Производства по оказване на

съдействие по упражняване на

права.

23.6.2020 23.9.2020 2 месеца

ВГД 1050/2020

501-2Делба
7.7.2020 25.9.2020

1 месец и

18 дни

ВГД 1851/2019

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и

деца, изменение на мерки относно

упражняване на родителски права;

лични отношения с близки и др.

14.1.2020 29.5.2020
3 месеца и

15 дни

ВГД 2110/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

4.2.2020 10.6.2020
3 месеца и

6 дни

ВГД 2793/2020

111-2Производства по Закона за

защита от домашното насилие

18.12.2020 24.2.2021
1 месец и

22 дни

ВГД 1942/2019

112-2Производства по ЗЛС; ЗГР,

ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП.

Производства по оказване на

съдействие по упражняване на

14.1.2020 15.5.2020
3 месеца и

1 ден
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права.

ВГД 1733/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

14.1.2020 12.3.2020 28 дни

ВГД 2016/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

21.1.2020 18.5.2020
2 месеца и

27 дни

ВГД 20202100502016

0105-2 Искове по СК - издръжка,

изменение

15.9.2020 29.10.2020 1 месец

ВГД 226/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

10.3.2020 17.6.2020
2 месеца и

7 дни

ВГД 989/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.6.2020 29.7.2020 6 дни

ВГД 615/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.6.2020 29.7.2020 22 дни

ВГД 659/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.6.2020 29.7.2020 22 дни

ВГД 681/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.6.2020 29.7.2020 22 дни

ВГД 896/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.6.2020 29.7.2020 22 дни

ВГД 751/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.6.2020 24.7.2020 17 дни
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ВГД 634/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.6.2020 22.7.2020 15 дни

ВГД 879/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

23.6.2020 22.7.2020 15 дни

ВГД 529/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

7.7.2020 30.7.2020 9 дни

ВГД 550/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

7.7.2020 30.7.2020 9 дни

ВГД 1276/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

14.7.2020 3.8.2020 5 дни

ВГД 1277/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

14.7.2020 3.8.2020 5 дни

ВГД 1291/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

14.7.2020 3.8.2020 5 дни

ВГД 40/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 385/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 388/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 405/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

10.3.2020 14.4.2020 20 дни

ВГД 1724/2020

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

1.9.2020 10.5.2021
7 месеца и

9 дни

ВГД 2511/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

15.12.2020 11.5.2021
3 месеца и

26 дни
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издадена заповед за изпълнение

ВГД 2367/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

3.11.2020 25.5.2021
5 месеца и

22 дни

ВГД 818/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

13.10.2020 26.5.2021
6 месеца и

13 дни

ВГД 1756/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

15.9.2020 28.5.2021
7 месеца и

13 дни

ВГД 1844/2020

206-1Искове, основани на

неоснователно обогатяване

29.9.2020 2.6.2021
7 месеца и

3 дни

ВГД 2593/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

1.12.2020 3.6.2021
5 месеца и

2 дни

ВГД 1739/2018

501-2Делба
15.9.2020 4.6.2021

7 месеца и

19 дни

ВГД 2313/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

27.10.2020 11.6.2021
6 месеца и

14 дни

ВГД 20202100502108

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

13.10.2020 27.5.2021
6 месеца и

14 дни

ВГД 20202100502182

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

15.12.2020 27.5.2021
4 месеца и

12 дни

ВГД 2566/2020

601-2Установителен иск за
1.12.2020 18.6.2021

5 месеца и

17 дни
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право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

По дела, образувани преди 01.01.2021г. и обявени за решаване през
настоящата година:

Съдия докладчик -/общ брой

просрочени решения
№ дело и правно основание

Дата, на

която

делото е

обявено за

решаване

Дата на

обявяване

на акта в

книгата за

открити

заседания

Забава /в

месеци и дни

/ след

едномесечния

срок по чл.

235,ал.5 ГПК

или след

двуседмичния

срок по чл.

316 ГПК

Антоанета Д. Андонова-

Парашкевова -

3 бр.

ГД 1081/2019

218-1Искове по ЗОПДНПИ
18.1.2021 5.4.2021

1 месец и

17 дни

ГД 1287/2020

200-1ОБЛИГАЦИОННИ

ИСКОВЕ

8.3.2021 28.4.2021 20 дни

ТД 180/2017

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

19.4.2021 25.5.2021 6 дни

Валентина Ж. Кърпичева-

Цинцарска -

6 бр.

ТД 517/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

9.2.2021 26.4.2021
1 месец и

17 дни

ГД 705/2020

200-1ОБЛИГАЦИОННИ

ИСКОВЕ

2.3.2021 13.4.2021 11 дни
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ТД 664/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

9.3.2021 14.4.2021 5 дни

ГД 1857/2020

604-1Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

20.4.2021 2.6.2021 12 дни

ГД 1801/2020

101-1Имуществени отношения

между съпрузи

30.3.2021 31.5.2021 1 месец

ГД 640/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

11.5.2021 18.6.2021 7 дни

Дарина А. Костова  -

0 бр.
- - - -

Десислава Д.  Динкова   -

0 бр.
- - - -

Диляна Н. Йорданова  -

0 бр.
- - - -

Иван А.  Воденичаров   -

0 бр.
- - - -

Иво В. Добрев -

1 бр.

ТД 670/2019

2100-1Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

31.3.2021 13.5.2021 13 дни

Кирил С.  Градев    -

1 бр.

ТД 378/2020

602-1Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт

24.2.2021 31.3.2021 7 дни

Радостина К. Калиманова  -

8 бр.

ТД 48/2020

21130-1Иск за установяване

съществуване на неприето или

несъществуване на прието

вземане, възражения по ЗБН

17.2.2021 5.5.2021
1 месец и

18 дни
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ГД 998/2017

204-1Искове по ЗОДОВ
27.1.2021 29.3.2021

1 месец и 2

дни

ГД 1275/2020

203-1Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

13.1.2021 12.3.2021 29 дни

ТД 626/2019

2600-1Иск за отмяна на решение

на общо събрание на ТД и

нищожност при повторност на

отменено решение на орган на ТД

21.4.2021 3.6.2021 12 дни

ГД 1119/2020

200-1ОБЛИГАЦИОННИ

ИСКОВЕ

21.4.2021 8.6.2021 17 дни

ГД 20202100102164

2100-1 Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/.

17.3.2021 28.05.2021
1 месец и

11 дни

ГД 20202100102042

0604-1 Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

24.2.2021 28.05.2021
2 месеца и

4 дни

ГД 2370/2020

200-1ОБЛИГАЦИОННИ

ИСКОВЕ

21.4.2021 16.6.2021 25 дни

Симеон С. Михов   -

2 бр.

ГД 1401/2019

218-1Искове по ЗОПДНПИ
28.1.2021 5.3.2021 7 дни

ГД 1555/2019

301-1Вещни искове
15.4.2021 19.5.2021 4 дни

Янко Н. Новаков -

0 бр.
- - - -

Мариела А. Иванова -

0 бр.
- - - -

Анна И.  Щерева  -

0 бр.
- - - -

Александър Д.  Муртев   -

9 бр.

ВГД 2806/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

29.3.2021 1.6.2021
1 месец и

2 дни
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издадена заповед за изпълнение

ВГД 318/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

5.4.2021 9.6.2021
1 месец и

4 дни

ВГД 2677/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

11.1.2021 11.5.2021 3 месеца

ВГД 1962/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други

производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

8.2.2021 29.3.2021 21 дни

ВГД 2778/2020

217-2Искове по КЗ
1.2.2021 31.3.2021 1 месец

ВГД 2760/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

18.1.2021 7.4.2021
1 месец и

19 дни

ВГД 304/2019

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

11.1.2021 19.4.2021
2 месеца и

8 дни

ВГД 20202100502246

0306-2 Искове по ЗУЕС
5.4.2021 9.6.2021

1 месец и

4 дни

ВГД 2595/2020

1900-2 Обжалване на

постановление за определяне

равностойност на вещ

19.4.2021 15.6.2021 26 дни

Ваня В. Ванева  -

0 бр.
- - - -

Веселка Г.  Узунова   -

0 бр.
- - - -
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Вяра И. Камбурова  -

5 бр.

ВГД 20202100502271

0214-2 Иск за реално изпълнение

на договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

18.1.2021 15.4.2021
1 месец и

27  дни

ВГД 2780/2020

217-2Искове по КЗ
25.1.2021 26.3.2021

1 месец и 1

ден

ВГД 2824/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

1.2.2021 26.3.2021 25 дни

ВГД 2584/2020

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

за уволнение”

22.3.2021 15.4.2021 9 дни

ВГД 2825/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

22.2.2021 13.5.2021
1 месец и

21  дни

Галя В. Белева -

3 бр.

ВГД 2795/2020

701-2Искове за трудово

възнаграждение

11.1.2021 12.4.2021
2 месеца и

17 дни

ВГД 2703/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

15.2.2021 17.5.2021
2 месеца и

2 дни

ВГД 2458/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

15.2.2021 7.6.2021
2 месеца и

22 дни

Даниела Д. Михова  -

4 бр.

ВГД 941/2019

208-2Искове за недействителност

на правни сделки

1.2.2021 26.3.2021 25 дни
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ВГД 2746/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

8.3.2021 21.4.2021 13 дни

ВГД 1851/2020

306-2Искове по ЗУЕС
12.4.2021 2.6.2021 20 дни

ВГД 1840/2019

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

12.4.2021 4.6.2021 22 дни

Диана И. Асеникова-

Лефтерова -

0 бр.

- - - -

Детелина К. Димова  -

3 бр.

ВГД 2750/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

10.3.2021 16.4.2021 6 дни

ВГД 2909/2020

701-2 Искове за трудово

възнаграждение

10.2.2021 4.3.2021 10 дни

ВГД 1863/2020

306-2Искове по ЗУЕС
10.3.2021 1.6.2021

1 месец и

21 дни

Димана Г. Кирязова -

0 бр.
- - - -

Елеонора С. Кралева  -

9 бр.

ВГД 2890/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

9.3.2021 23.4.2021 14 дни

ВГД 2877/2020

706-2Искове за защита срещу

незаконно уволнение и искове за

отмяна на наложено наказание

„забележка” и „предупреждение

за уволнение”

16.3.2021 23.4.2021 23 дни

ВГД 2617/2020

217-2Искове по КЗ
19.1.2021 11.6.2021

3 месеца и

22 дни
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ВГД 2693/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

12.1.2021 11.6.2021
3 месеца и

29 дни

ВГД 20202100502114

0206-2 Искове, основани на

неоснователно обогатяване

12.1.2021 22.6.2021
4 месеца и

10 дни

ВГД 2813/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

26.1.2021 22.6.2021
3 месеца и

26 дни

ВГД 2839/2020

306-2Искове по ЗУЕС
26.1.2021 22.6.2021

3 месеца и

26 дни

ВГД 2699/2020

306-2Искове по ЗУЕС
12.1.2021 11.6.2021

3 месеца и

29 дни

ВГД 2759/2020

201-2Облигационни искове между

съсобственици

19.1.2021 24.6.2021
4 месеца и

5 дни

Йорданка  Г.  Майска   -

5 бр.

ВГД 2598/2020

217-2Искове по КЗ
2.2.2021 18.3.2021 16 дни

ВГД 2815/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

2.3.2021 6.4.2021 4 дни

ВГД 2783/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

19.1.2021 24.2.2021 5 дни

ВГД 1680/2020

306-2Искове по ЗУЕС
6.4.2021 7.6.2021

1 месец и

1 ден

ВГД 2420/2020

306-2Искове по ЗУЕС
6.4.2021 7.6.2021

1 месец и

1 ден

Калина С. Пенева  -

0 бр.
- - - -

Красен П.  Вълев  -

0 бр.
- - - -

Кремена И. Лазарова  -

0 бр.
- - - -
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Мариана Г. Карастанчева  -

1 бр.

ВГД 2845/2020

105-2Искове по СК - издръжка,

изменение

27.1.2021 15.2.2021 4 дни

Марина И. Мавродиева  -

0 бр.
- - - -

Недялка П. Пенева  -

3 бр.

ВГД 2856/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

8.2.2021 26.3.2021 18 дни

ВГД 319/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

26.4.2021 2.6.2021 6 дни

ВГД 871/2020

306-2Искове по ЗУЕС
26.4.2021 2.6.2021 6 дни

Пламена К. Върбанова  -

2 бр.

ВГД 2798/2020

701-2 Искове за трудово

възнаграждение

3.2.2021 2.3.2021 15 дни

ВГД 2835/2020

701-2 Искове за трудово

възнаграждение

3.2.2021 2.3.2021 15 дни

Радостина П. Иванова -

4 бр.

ВГД 2836/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

19.1.2021 10.3.2021 21 дни

ВГД 2626/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

8.3.2021 16.4.2021 8 дни

ВГД 2467/2020

501-2Делба
18.1.2021 24.2.2021 6 дни

ВГД 2696/2020

501-2Делба
18.1.2021 22.2.2021 4 дни

Росен Д.  Парашкевов -

7 бр.

ВГД 2682/2020

501-2Делба
2.2.2021 19.4.2021

1 месец и

17 дни

ВГД 1972/2020

501-2Делба
2.2.2021 14.4.2021

1 месец и

12 дни



176

ВГД 2579/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

19.1.2021 26.3.2021
1 месец и

 7 дни

ВГД 2687/2020

112-2Производства по ЗЛС; ЗГР,

ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП.

Производства по оказване на

съдействие по упражняване на

права.

2.2.2021 29.3.2021 27 дни

ВГД 2777/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

26.1.2021 22.3.2021 26 дни

ВГД 2763/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност

на съдебно решение

26.1.2021 8.3.2021 12 дни

ВГД 2786/2020

501-2Делба
16.3.2021 1.6.2021

1 месец и

15 дни

Росица Ж. Темелкова  -

0 бр.
- - - -

Таня Д. Евтимова   -

1 бр.

ВГД 2709/2020

701-2 Искове за трудово

възнаграждение

21.1.2021 16.2.2021 11 дни

Таня Т. Русева-Маркова  -

5 бр.

ВГД 2700/2020

501-2Делба
19.1.2021 21.6.2021

4 месеца и

2 дни

ВГД 2823/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

26.1.2021 22.6.2021
3 месеца и

26 дни

ВГД 2826/2020

604-2Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

26.1.2021 23.6.2021
3 месеца и

27 дни

ВГД 2766/2020 19.1.2021 24.6.2021 4 месеца и
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306-2Искове по ЗУЕС 5 дни

ВГД 711/2020

702-2Искове за обезщетение по

чл. 200 КТ

19.1.2021 24.6.2021
4 месеца и

5 дни

Информацията за просрочени, непостановени съдебни решения
към деня на започване на проверката по обявени за решаване дела,
образувани преди 01.01.2021г по съдии:

Съдия докладчик -/общ брой

просрочени решения без

постановен съдебен акт

№ дело и правно основание

Дата на с.з.,

когато делото е

обявено за

решаване

Забава /в дни и

месеци/ към

посочената дата,

след едномесечния

срок по чл. 235, ал.5

ГПК или след

двуседмичния срок

по чл. 316 ГПК

Галя В. Белева -

18 бр.

ВГД 842/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

15.6.2020 11 месеца и 9 дни

ВГД 700/2020

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и деца,

изменение на мерки относно

упражняване на родителски права;

лични отношения с близки и др.

29.6.2020 10 месеца и 25 дни

ВГД 464/2020

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

13.7.2020 10 месеца и 11 дни

ВГД 1411/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

27.7.2020 9 месеца и 27 дни

ВГД 1441/2020

305-2Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други производства

27.7.2020 9 месеца и 27 дни
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по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ВГД 1029/2020

101-2Имуществени отношения

между съпрузи

3.8.2020 9 месеца и 21 дни

ВГД 2139/2020

0604-2 Искове за установяване

съществуване на вземане по

издадена заповед за изпълнение

5.10.2020 7 месеца и 19 дни

ВГД 2255/2020

0306-2 Искове по ЗУЕС
12.10.2020 7 месеца и 12 дни

ВГД 2200/2020

0206-2 Искове, основани на

неоснователно обогатяване

19.10.2020 7 месеца и 5 дни

ВГД 2245/2020

0305-2 Искове за отмяна на решение

на ОС на ЖСК;  други производства

по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

19.10.2020 7 месеца и 5 дни

ВГД 2181/2020

0501-2 Делба
19.10.2020 7 месеца и 5 дни

ВГД 2848/2020

217-2Искове по КЗ
25.1.2021 3 месеца и 29 дни

ВГД 2722/2020

702-2Искове за обезщетение по чл.

200 КТ

8.2.2021 3 месеца и 16 дни

ВГД 2887/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

8.2.2021 3 месеца и 16 дни

ВГД 2776/2020

104-2Други искове по СК -

отношения между родители и деца,

изменение на мерки относно

упражняване на родителски права;

лични отношения с близки и др.

15.2.2021 3 месеца и 9 дни

ВГД 2849/2020

217-2Искове по КЗ
22.2.2021 3 месеца и 2 дни
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ВГД 2605/2020

601-2Установителен иск за

право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност на

съдебно решение

22.3.2021 2 месеца и 2 дни

ВГД 2620/2020

203-2Искове за обезщетение от

деликт; иск за вреди срещу

кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

19.4.2021 1 месец и 5 дни

Елеонора С. Кралева  -

1 бр.

ВГД 462/2019

214-2Иск за реално изпълнение на

договорно задължение; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на договорно

задължение

5.4.2021 1 месец и 19 дни

Радостина К. Калиманова –

3 бр.

ТД 639/2019

2100-1 Искове за права или

правоотношения, породени или

отнасящи се до търговска сделка

/обективна и субективна/

12.5.2021 12 дни

ГД 382/2020

301-1 Вещни искове
12.5.2021 12 дни

ГД 1008/2020

215-1 Искове за реално изпълнение

на гражданско-правна сделка; иск за

обезщетение за вреди от

неизпълнение на гражданско-правна

сделка вкл. лихва, неустойка,

задатък

12.5.2021 12 дни

Таня Т. Русева-Маркова  -

2 бр.

ВГД 2728/2020

302-2Вещни искове и искания за

разпределяне на ползването на

съсобствена вещ

9.3.2021 2 месеца и 15 дни

ВГД 2847/2020

206-2Искове, основани на

неоснователно обогатяване

16.3.2021 2 месеца и 8 дни
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КОНСТАТАЦИИ:
За периода на обявеното  извънредно положение е издадена Заповед

№297 от 16.03.2020 г. на председателя на съда, с т.12 на която  е указано, че
изготвените съдебни актове следва да се предават и резултатите от тях да се
вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение. Със
Заповед № 401 от 09.04.2020 г. е отменена т.12 на Заповед № 297 от
16.03.2020 г., като изготвените и подписани съдебни актове следва да се
впишат в деловодната система и в срочните книги.

Съдия  Росен Парашкевов е бил в отпуск по болест за периода
04.10.2019 г. - 07.12.2019 г. и след завръщането му и изравняването му  с
останалите съдии, са му разпределени голям брой дела. Същият съдия е бил
в продължителен отпуск по болест през 2020 г., за периода от 23.11.2020 г.
до 21.12.2020 г.

Със Заповед №121 /11.02.2020 г. е обърнато внимание на съдия Галя
Василева Белева за допуснати нарушения, свързани с  неспазване на
инструктивните срокове при предаване на  съдебния акт по  въззивно
гражданско дело № 1948/2018 г. по описа на ОС-Бургас .

Изготвени са индивидуални планове по чл.30а, ал.3 от ЗСВ по
искане на съдия Галя Белева със задача: обявяване на резултатите по дела,
чиито законни и инструктивни срокове са изтекли и с цел недопускане на
просрочие по останалите обявени за решаване дела, вкл. занапред, на
следните дати - 14.05.2019 г.,09.01.2020 г., 13.05.2020 г. и 09.07.2020 г.

Със Заповед № 621/04.06.2020 г. е наложено дисциплинарно
наказание „Забележка“ на Весела Симеонова Маринова – съдебен
деловодител в Окръжен съд-Бургас във връзка с неизпълнение на
вменените й задължения.

През периода на извършената контролна проверка се установи, че:
- съдия Галя Белева от 18-те броя просрочени дела на нейн доклад,

без постановен съдебен акт до започване на проверката, 4 от тях са с
обявено решение, както следва: в.гр.д. № 2139/2020г. – решението е
обявено на 25.06.2021г.; в.гр.д. № 842/2020г. – решението е обявено на
30.06.2021г.; в.гр.д. № 700/2020г. – решението е обявено на 01.07.2021г. и
по в.гр.д. № 464/2020г. – решението е обявено на 05.07.2021г.

Съдия Таня Русева – Маркова е постановила решенията и по двете
просрочени дела без постановен съдебен акт: по в.гр.д. № 2728/2020г. –
решението е обявено на 30.06.2021г. и по в.гр.д. № 2847/2020г. – решението
е обявено на 30.06.2021г.

С оглед констатираното от проверяващия екип за срочността на
изготвяне на съдебните решения, които се постановяват в едномесечен срок
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по чл.235, ал.5 ГПК и изискванията на чл.13 от ГПК, делата да се
разглеждат и решават в разумен срок е видно, че председателят на ОС-
Бургас е предприел редица мерки за подобряване на правораздавателната
дейност в частта срочност на съдебните актове. Наред с това, следва да се
отбележи, обаче, че съдия Галя Белева e забавила обявяването на
решенията по 122 бр. дела общо / 53 бр. за 2019г., 48 бр. за 2020г., 3 бр. за
настоящата година и 18 бр. просрочени дела без постановен съдебен акт до
началото на контролната проверка./, като по някои от тях, забавата достига
и надминава 9, 10, дори 11 месеца.

Според чл. 12 ЗСВ и чл. 210, т.1 ЗСВ законовопредвидените срокове
по приключването на делата са задължителни за съдиите. Същевременно,
допуснатото просрочие при обявяване на решенията излиза отвъд
разбирането за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. В тази
връзка, ще бъде направена съответната препоръка.

ПО Т.3 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

Изпълнение на дадената препоръка № 3 на акта, според която
съдиите от ОС - Бургас да спазват предвидените основания за отвод -
чл.  22  от ГПК,  с оглед вмененото им от законодателя задължение за
безпристрастност, предвидено в чл.4 от ЗСВ.

Със Заповед №869 от 12.10.2015 г., по повод писмо от Апелативен
съд-Бургас с изх. №АД-13-574 от 08.10.2015 г.  и издадена Заповед №АД-
06-154/07.10.2015 г. на председателя на Апелативен съд-Бургас, е
разпоредено  на завеждащите служби в Наказателно отделение, Второ
гражданско и Първо гражданско отделения,  да изготвят в последния ден от
всеки месец, справка за направените отводи и самоотводи по всички видове
дела, към която да се прилагат копия от съответните съдебни актове.
Разпоредено е на съдебния статистик да обобщава на всяко тримесечие
справките от всички отделения в Окръжен Съд - Бургас, ведно с получените
справки от районните съдилища в района на Окръжен съд-Бургас, след
което същите да се докладват на председателя на съда. Наредено е
справките да се изготвят считано от 01.09.2015 г.

Със Заповед № 65 от 24.01.2019 г. - във връзка със заповеди на
председателя на Апелативен съд-Бургас с номера №АД-06-154/07.10.2015
г., № АД- 06-186/12.11.2015 г., № АД-06-74/04.04.2016 г. и №АД-06-
05/11.01.2019 г. и заповеди на председателя на Окръжен съд-Бургас с №62
от 22.01.2015 г. и №869 от 12.10.2015 г., е въведен електронен регистър на
отводите и самоотводите по НПК и ГПК в Окръжен съд-Бургас, считано от
01.01.2019 г. Регистърът се води, съхранява и приключва от завеждащите
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на трите отделения в съда за съответната календарна година. Съдебните
деловодители изпращат ежемесечно на завеждащия в съответното
отделение, сканирани всички копия на съдебни актове, по които има
постановени отводи и самоотводи. Завеждащите отделения събират и
изпращат ежемесечно на съдебния статистик електронния регистър, ведно
със сканираните копия на съдебни актове. Въведен е и обобщен електронен
регистър за Окръжен съд - Бургас и районните съдилища от съдебния
район. Същият се води, съхранява и приключва от съдебният статистик за
съответната календарна година. Обобщеният електронен регистър съдържа
обобщената информация (електронна справка) от трите отделения на съда
за постановените отводи и самоотводи по НПК и ГПК, както и всички
сканирани копия в PDF-формат на съдебните актове с отводи и самоотводи
на съдиите от окръжен съд. Обобщената информация от всички районни
съдилища от района съдържа електронна справка и сканирани съдебни
актове (общ файл PDF-формат), с постановени отводи и самоотводи по
НПК и ГПК на районните съдии. Електронните регистри в отделенията,
както и обобщения регистър се съхраняват в нарочни папки за всяко
отделение и за съдебния статистик, по години. Системните
администратори ежегодно архивират папката и съхраняват копие от нея на
устройството за мрежово съхраняване.

Отводи на съдии за 2019 г. и 2020 г.
Обобщената информация за периода на проверката е следната:
За 2019г. са направени общо 48 отводи, а за 2020г.  - 45 бр. отводи,

по съдии както следва:
Съдия Валентина Кърпичева - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 2

бр. дела за 2020г.;
Съдия Ваня Ванева - отводи по 10 бр. дела за 2019г.; по 6 бр. дела за

2020г.;
Съдия Веселка Узунова - отводи по 0 бр. дела за 2019г.; по 1 бр. дела

за 2020г.;
Съдия Вяра Камбурова - отводи по 3 бр. дела за 2019г.; по 1 бр. дела

за 2020г.;
Съдия Галя Белева - отводи по 2 бр. дела за 2019г.; по 4 бр. дела за

2020г.;
Съдия Даниела Михова - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 0 бр. дела

за 2020г.;
Съдия Десислава Динкова - отводи по 2 бр. дела за 2019г.; по 2 бр.

дела за 2020г.;
Съдия Дарина Костова - отводи по 0 бр. дела за 2019г.; по 1 бр. дела

за 2020г.;
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Съдия Диана Асеникова-Лефтерова - отводи по 0 бр. дела за 2019г.;
по 1 бр. дела за 2020г.;

Съдия Диляна Йорданова - отводи по 0 бр. дела за 2019г.; по 1 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Елеонора Кралева - отводи по 2 бр. дела за 2019г.; по 2 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Иван Воденичаров - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 3 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Иво Добрев - отводи по 1 бр.  дела за 2019г.;  по 2 бр.  дела за
2020г.;

Съдия Йорданка Майска - отводи по 0 бр. дела за 2019г.; по 1 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Калина Пенева - отводи по 2 бр. дела за 2019г.; по 0 бр. дела
за 2020г.;

Съдия Кирил Градев - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 3 бр. дела за
2020г.;

Съдия Кремена Лазарова - отводи по 5 бр. дела за 2019г.; по 1 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Мариела Иванова - отводи по 0 бр. дела за 2019г.; по 1 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Мариана Карастанчева - отводи по 2 бр. дела за 2019г.; по 0
бр. дела за 2020г.;

Съдия Марина Мавродиева - отводи по 2 бр. дела за 2019г.; по 1 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Недялка Пенева - отводи по 2 бр. дела за 2019г.; по 1 бр. дела
за 2020г.;

Съдия Пламена Върбанова - отводи по 3 бр. дела за 2019г.; по 2 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Радостина Калиманова - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 1
бр. дела за 2020г.;

Съдия Росен Парашкевов - отводи по 3 бр. дела за 2019г.; по 2 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Росица Темелкова - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 3 бр.
дела за 2020г.;

Съдия Таня Евтимова - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 0 бр. дела
за 2020г.;

Съдия Таня Русева-Маркова - отводи по 0 бр. дела за 2019г.; по 2 бр.
дела за 2020г.;
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Съдия Янко Новаков - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 1 бр. дела за
2020г.;

Отвод на целия състав на съда - отводи по 1 бр. дела за 2019г.; по 0
бр. дела за 2020г.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:

Гр.д. № 1031/2019г. е образувано и разпределено на 12.07.2019г. по
обективно съединени искове за нищожност, депозирани в същия ден, на
доклад на съдия Воденичаров. С разпореждане от 15.07.2019г. исковата
молба е оставена без движение с указания за отстраняване на
нередовностите. Срокът е удължаван, а с определение от 02.09.2019г.
производството е прекратено и делото е изпратено в РС-Бургас по
подсъдност. На 31.10.2019г. делото се е върнало в ОС-Бургас по
компетентност. На 10.08.2020г. е депозирана молба от ищеца с искане за
отвод на съдебния състав, поради обстоятелството, че сделката, предмет на
спора е извършена от нотариус с район на действие РС-Бургас. С
определение от 11.08.2020г. съдия Воденичаров не е уважил молбата. Друга
молба от ищеца е получена на 04.09.2020г., с което изразява становище за
наличието на основания за отвод и спазването на принципа за
безпристрастност. В проведеното на 01.10.2020г. съдебно заседание, съдия
Воденичаров се е отвел от разглеждане на делото. Видно от протокола за
случайно разпределение, делото е преразпределено в същия ден, на доклад
на съдия Иванова, а с разпореждане от 02.10.2020г. делото е насрочено в
о.с.з. за 18.11.2020г. С определение от 26.10.2020г. съдия Иванова се е
отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК,
поради мотивираното искане на ищеца. На 27.10.2020г. делото е
преразпределено на доклад на съдия Кърпичева-Цинцарска, която с
определение от 28.10.2020г. се е отвела от разглеждане на делото, със
същите мотиви. Делото е преразпределено на 29.10.2020г. на доклад на
съдия Йорданова, която с определение от 02.11.2020г. се е отвела, на
същото основание, а видно от протокола за случайно разпределение, делото
е преразпределено на следващия ден, на доклад на съдия Щерева. В
проведеното на 18.11.2020г. съдебно заседание, съдът е дал ход на делото,
приел е заключението на вещото лице, допуснал е свидетели до разпит и е
отложил производството за 04.12.2020г.

Гр.д. № 1931/2019г. е образувано и разпределено на 05.12.2019г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Кърпичева-
Цинцарска. С определение от 06.12.2019г. съдия Кърпичева-Цинцарска се е
отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с
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мотиви за приятелски отношения с ответника. Видно от протокола за
случайно разпределение, делото е преразпределено на доклад на съдия
Костова, която на 11.12.2019г. е постановила разпореждане по чл. 131 ГПК.

В.гр.д. № 416/2020г. е образувано и разпределено на 06.02.2020г. по
две жалби против действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, на доклад
на съдия Темелкова. С определение от 11.02.2020г. съдия Темелкова и
съдиите от състава са се отвели от разглеждане на делото, на основание чл.
22, ал. 1, т. 6 ГПК, след като са констатирали, че същия състав е разгледал
друго гражданско дело със същия предмет. Видно от протокола за случайно
разпределение, в същия ден делото е преразпределено на доклад на съдия
Пенева, а с определение от 28.02.2020г., постановено от в тричленен състав,
производството по подадените две жалби е разделено.

В.гр.д. № 1926/2019г. е образувано и разпределено на 05.12.2019г.
по въззивна жалба срещу решение на РС-Бургас, депозирана в същия ден,
на доклад на съдия Карастанчева. С определение от 11.12.2019г. съдия
Карастанчева и членовете на състава са се отвели от разглеждане на делото,
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за решаването на множество
дела със същите страни, включително и дела със същия предмет. Видно от
протокола за случайно разпределение, на 12.12.2020г. делото е
преразпределено на доклад на съдия Парашкевова, а с разпореждане от
19.12.2019г., постановено от тричленен състав делото е насрочено в о.с.з. за
21.01.2020г.

В.гр.д. № 655/2019г. е образувано и разпределено на 08.05.2019г. по
частна жалба против определение на РС-Бургас, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Парашкевова. С определения от 13.05.2019г., 16.05.2019г.
и 20.05.2019г. три от въззивните състави са се отвели от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за многократно
отвеждане от разглеждане на дела, по които страна е частния
жалбоподател, както и поради многократно отправяните обиди и заплахи от
същия. Видно от протокола за случайно разпределение, на 20.05.2019г.
делото е преразпределено на доклад на съдия Русева-Маркова. С
определение от 10.06.2019г. производството е прекратено и делото е
върнато в РС-Бургас с указания за събиране на държавна такса.

В.гр.д. № 2320/2020г. е образувано и разпределено на 28.09.2020г.
по две жалби против действията на ЧСИ, депозирани в същия ден, на
доклад на съдия Евтимова. С определение от 14.10.2020г. съдия член на
състава се е отвел от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК, с мотиви за лично познанство с жалбоподателите. Нов член на
състава е избран на случаен принцип на 16.10.2020г., а с определение от
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20.10.2020г. жалбата е оставена без разглеждане и производството е
прекратено.

В.гр.д. № 112/2020г. е образувано и разпределено на 14.01.2020г. по
въззивна жалба срещу Решение на РС-Поморие, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Белева. С определение от 12.02.2020г., след отстраняване
на нередовностите в исковата молба, съдия Белева е констатирала, че
обжалваното решение, с което е отхвърлен иска, е постановено от нейния
съпруг, въз основа на което тя и членовете на състава са се отвели от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Видно от
протокола за случайно разпределение, на 12.02.2020г. делото е
преразпределено на доклад на съдия Ванева, а с разпореждане от
13.02.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за 30.03.2020г.

В.гр.д. № 536/2020г. е образувано и разпределено на 14.02.2020г. по
въззивна жалба срещу Решение на РС-Бургас, депозирана в същия ден, на
доклад на мл. съдия Мавродиева. С определение от 24.02.2020г.,
докладчикът е констатирала, че се намира в родствена връзка с вещото
лице, и се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК. Видно от протокола за случайно разпределение, на 24.02.2020г.
делото е преразпределено на доклад на съдия Карастанчева, а с
определение от 12.03.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за 15.04.2020г.

В.гр.д. № 1990/2020г. е образувано и разпределено на 10.08.2020г.
по въззивна жалба срещу Решение на РС-Поморие, депозирана в същия ден,
на доклад на мл.съдия Асеникова- Лефтерова. С определение от
25.08.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за 28.09.2020г., на страните е
обявено обстоятелството, че докладчика познава въззивника по делото и им
е дадена възможност да упражнят правото си на отвод. С определение от
14.09.2020г. съдът е докладвал постъпилата молба от въззивника с искане
за отвод на докладчика и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, мл. Съдия
Асеникова - Лефтерова се е отвела от разглеждане на делото. Видно от
протокола за случайно разпределение, на 15.09.2020г. делото е
преразпределено на доклад на съдия Пенева, а с определение от
23.09.2020г. е изготвен и съобщен на страните проекта на доклад и делото е
насрочено в о.с.з. за 28.09.2020г.

В.гр.д. № 983/2020г. е образувано и разпределено на 09.04.2020г. по
въззивна жалба срещу Решение на РС-Несебър, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Майска. С определение от 23.09.2020г. съдия Майска е
констатирала, че е била докладчик и по гражданското дело, по което е
постановено обжалваното решение и на основание  чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК,
съдия Майска се е отвела от разглеждане на спора. Делото е
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преразпределено на доклад на съдия Лазарова, а с разпореждане от
25.09.2020г. съдът е изпратил писмо до въззивника относно жалба,
депозирана на 18.09.2020г.

Т.д. № 158/2020г. е образувано и разпределено на 12.05.2020г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Градев. С
определение от 14.05.2020г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, съдия
Градев се е отвел от разглеждане на делото, с мотиви за познанство с
управителя на ищцовото дружество. Видно от протокола за случайно
разпределение, на 15.05.2020г. делото е преразпределено на доклад на
съдия Михов, а с ръкописно разпореждане от 10.06.2020г. исковата молба е
оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности.

Т.д. № 626/2019г. е образувано и разпределено на 21.11.2019г. по
иск с правна квалификация чл. 74 ТЗ, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Градев. На 01.06.2020г. делото е преразпределено, на доклад на съдия
Иванова, ръчно въз основа на Заповед № 602/29.05.2020г. на председателя,
поради командироване на докладчика в АС-Бургас. Определение по чл. 372
ГПК е постановено от съдия Иванова на 08.06.2020г. Със Заповед №
1176/01.12.2020г. на председателя, съдия Иванова е изключена от системата
за случайно разпределение за всички видове първоинстанционни
граждански и търговски дела, включен е съдия Градев, и са му
разпределени всички висящи граждански, търговски и дела по
несъстоятелност на доклад на съдия Иванова. Видно от протокола за избор,
делото е преразпределено на доклад на съдия Градев на 01.12.2020г. В
проведеното открито съдебно заседание на 09.12.2020г. е прието
заключението по експертизата, изслушано е вещото лице и съдия Градев се
е отвел от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК,
поради изразеното становище на процесуалния представител на ищцовата
страна за тенденциозно и обидно отношение на съда. Видно от протокола
за случайно разпределение, на 09.12.2020г. делото е преразпределено на
доклад на съдия Климанова. С ръкописно разпореждане от 06.01.2021г. е
насрочено о.с.з. за 03.02.2021г.

Т.д. № 498/2020г. е образувано и разпределено на 21.12.2020г. по
искова молба с правна квалификация чл. 404, т.1, във вр. с ччл. 405, ал. 3
ГПК и чл. 51 ЗМТА, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Градев. С
определение от 22.12.2020г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, съдия
Градев се е отвел от разглеждане на делото, с мотиви за съпружески
отношения с юрисконсулта на търговско дружество, което е свързано с
ответното дружество. Видно от протокола за случайно разпределение, на
22.12.2020г. делото е преразпределено на доклад на съдия Новаков, а с
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разпореждане в същия ден, исковата молба е оставена без движение с
указания за отстраняване на нередовности.

Т.д. № 174/2020г. е образувано и разпределено на 22.05.2020г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Калиманова.
С определение от 25.06.2020г., след отговора на исковата молба, съдът е
констатирал наличието на близка роднинска връзка с управителя на
ищцовото дружество и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, съдия
Калиманова се е отвела от разглеждане на делото. Видно от протокола за
случайно разпределение, на 26.06.2020г. делото е преразпределено на
доклад на съдия Новаков, а с разпореждане от 29.06.2020г. исковата молба
е оставена без движение за внасяне на сума за особен представител на
ответника.

Т.д. № 5/2020г. е образувано и разпределено на 06.01.2020г. по иск с
правна квалификация чл. 679 ТЗ, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Новаков. С определение в същия ден, съдът е констатирал, че
събранието на кредиторите, взело обжалваното решение, е
председателствано от докладчика по делото и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК, съдия Новаков се е отвел от разглеждане на делото. Видно от
протокола за случайно разпределение, на 07.01.2020г. делото е
преразпределено на доклад на съдия Костова, а с разпореждане от
09.01.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за 27.01.2020г.

Т.д. № 600/2019г. е образувано и разпределено на 14.11.2019г. по
иск с правна квалификация чл. 694 ТЗ, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Воденичаров. С определение от 15.11.2019г., съдът е констатирал, че
докладчика по делото е разгледал и делото по несъстоятелност на
дружеството-длъжник и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК се е отвел от
разглеждане на делото. Видно от протокола за случайно разпределение, на
19.11.2019г. делото е преразпределено на доклад на съдия Градев, а в
същия ден е постановено разпореждане по чл. 367 ГПК.

Т.д. № 684/2019г. е образувано и разпределено на 19.12.2019г. по
иск за изпълнение на договорно задължение, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Воденичаров. С определение от 27.07.2020г., след
постъпване на отговора по исковата молба, съдът е констатирал, че
ответника е свързано лице с дружество, на което по други спорове
мотивирано е уважил молбите за отвод, и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК се е отвел от разглеждане на делото. Видно от протокола за случайно
разпределение, на 28.07.2020г. делото е преразпределено на доклад на
съдия Новаков, а на 29.07.2020г. е постановено разпореждане по чл. 374
ГПК.
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КОНСТАТАЦИИ:
При извършената комплексна проверка в ОС-Бургас по

образуването, движението и приключването на граждански, търговски и
въззивни дела за 2014г. и 2015г. е констатирано, че при част от
определенията, с които съдът се е отвел от разглеждане на спора липсват
мотиви и не сочат основателни причини за отвода, съдът се е отвеждал на
основание чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК - „други обстоятелства, които пораждат
основателни съмнения в безпристрастността на съдията”. В т.3 на акта е
препоръчано съдиите да спазват предвидените основания за отвод - чл. 22
от ГПК, с оглед вмененото им от законодателя задължение за
безпристрастност, предвидено в чл.4 от ЗСВ.

Контролната проверка установи, че актовете по всички проверени
дела са мотивирани и с посочено правно основание - чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.
Изложени са обективни и субективни причини за отводите - съпружески и
роднински връзки, лични отношения и познанства със страна или вещо
лице в производството, както и поради друго произнасяне на съда по
предходен спор със същите страни и същия предмет. По едно от
проверените дела докладчикът е констатирал, че обжалваното решение на
съвета на кредиторите е взето на Общо събрание, председателствано от
него, а по друго докладчикът по делото е констатирал, че е разгледал и
делото по несъстоятелност на дружеството-длъжник. По някои от делата
съдът се отвеждал от разглеждане на делото по молби от страните, в които
са посочени основания за съмнения относно липсата на безпристрастност.
По някои от въззивните производства се е отвеждал целия състав,
разглеждал делото. По всички проверени производства е извършвано
преразпределение в максимално кратки срокове на случаен принцип и в
кориците на делата се съдържат протоколи от избор на докладчик.
Препоръката е изпълнена.

  ПО Т.4 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

Изпълнение на дадената препоръка № 4 на акта, според която
съдиите от ОС - Бургас на общо събрание да анализират и обобщят
практиката на съда при: насрочване на гр.дела по общия исков ред
(съдебен акт по чл. 140 и чл. 312 ГПК, наименоване на акта, момент на
насрочване, проект на доклад по чл. 140, ал.3 ГПК и доклад по 312,
ал.1, т.2 ГПК, произнасяне по доказателствата и пр.), обезпечителното
производство, отводи
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В съда е  възприета практиката  ежемесечно на вътрешната поща на
всички съдии от трите отделения да се поставят  върнатите през изтеклия
месец  дела, по които има произнасяне с решение по чл.290 ГПК на ВКС за
запознаване, с цел избягване на повтарящи се грешки. В отделенията се
провеждат регулярно обсъждания по еднотипни казуси, с цел избягване на
противоречива съдебна практика. Със Заповед № 815 от 04.10.2016 г. и
Заповед №1042 от 07.11.2018 г. е разпоредено изготвяне на ежемесечни
справки за ненасрочените дела и причините за това, както и за спрените
дела. Издадена е Заповед № 818 от 04.10.2016 г., с която е забранено на
съдиите да ползват отпуск, ако имат непредадени съдебни актове. Във
всяка заповед на административния ръководител, регулираща дейността на
съда по време на съдебна ваканция, се съдържа същото указание. Със
Заповед № 816 от 04.10.2016 г. е напомнено на съдиите да не се произнасят
с ръкописни  разпореждания.

Проведени  събрания на първо гражданско и търговско отделение и
на въззивно гражданско отделение по текущи въпроси:

Проведено събрание на съдии от Първо гражданско и търговско
отделение на 01.02.2019 г.- по следните въпроси:

1. Обсъждане на съдържанието и практическото приложение на
новата  ал.2,параграф 5 от  ПЗР на ЗПКОНПИ;

2. Обсъждане практическото приложение на параграф 96 от ПЗР на
ЗИДКЗ;

3. Запознаване с предприетите мерки за  практическо приложение
на заповед № 89 от 31.01.2019 год. на председателя на Окръжен съд -
Бургас за електронни съобщения  с Община Бургас;

4. Обсъждане на практическото приложение на предвидените мерки
в законодателството за справяне с използването на недопустим съдебен
език в производствата по граждански и търговски дела.

Изразени са мотивирани мнения по насоките за тълкуване на
законовите разпоредби по т.1 и т.2 - отграничаване на материално-правните
от процесуалните норми и непосредствено приложение само на новите
процедурни правила.

Предложени са теми за регионални обучения: Правни средства на
прекратилия с предизвестие  участието си в  ООД съдружник  за отразяване
на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството
при бездействие на  последното. Необходима ли е проверка на капитала при
вписване на прекратяването. Особености на производството по колективен
иск, заведен от КЗП; предпоставки и условия за едновременно намаление и
увеличение на капитала. Решения не са взети.
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На 15.01.2020 г. е проведено събрание на съдиите от Второ
гражданско отделение по следните въпроси: 1.Обсъждане на постъпили
дела по спор за подсъдност на ГД ГП;  2. Обсъждане на писмо вх. №45 от
13.01.2020 г. от председателя на Районен съд - Несебър  във връзка с
обсъждане на новата редакция на чл.415 т.2 ГПК (ДВ бр. 100/2019 г.). По
т.1 е взето решение, че  исковете срещу ГДГП са подсъдни на РС-Малко
Търново, а по т.2 е изготвено писмено становище.

На 10.06.2020 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Второ
гражданско отделение , на което обсъдено приложението на чл.411 ал.2 т.2
ГПК в случаите, в които заповедния съд е отхвърлил заявление за издаване
заповед на изпълнение заради това, че представения договор е с шрифт по-
малък от 12. Решението на съдиите е, че не е основание за отхвърляне на
заявлението.

На 23.06.2020 г. е проведено събрание на съдиите от Първо
гражданско и търговско отделение по следните въпроси: процедиране в
случаите по чл.7, ал.2 от ЗОДОВ; процедиране в случаите по чл.420, ал.5 от
ГПК; Държавни такси в обезпечителното производство и в исковото
производство по ЗКОНПИ/отм. / и по КПКОНПИ; За сроковете по Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

-в случаите на чл.7, ал.2 от ЗОДОВ, когато ответник по делото е
Окръжен съд-Бургас, след образуване на делото и разпределението му с
програмата за случайно разпределение на дела, първият определен
докладчик, позовавайки се на законовия текст, следва да прекрати
производството по делото и да го изпрати за разглеждане по подсъдност,
когато делото е подсъдно на окръжен съд, на Окръжен съд - Ямбол,който
териториално е най-близо до Окръжен съд – Бургас - разстоянието
сравнено и измерено в километри  по данни  от интернет или събрани по
друг подходящ начин. Отводи на всички съдии от съда да не се
постановяват;

-чл.420,ал.5 от ГПК е най-близко до обезпечителното производство,
въпреки,че то се отправя от ответник,респ. ответници по искове по чл.422
от ГПК.Следователно, при постъпило искане по висящо дело,искането се
докладва незабавно на докладчика, ако е на работа, ако е в отпуск или
отсъства по други причини в деня на постъпването или  и на следващия
ден, искането  най-късно на следващия ден след постъпването му се
докладва за преразпределение за произнасяне от друг съдия измежду тези,
които са на работа. Ако само  част от ответниците са отправили искане по
чл.420,ал.5 от ГПК, съдът се произнася по въпроса за спирането на
изпълнителното дело само по отношение на тях-т.е. спира изпълнителното
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дело или отказва спиране само по отношение на  подалите молбата
ответници;

-при уважено искане, обезпечителна заповед не се издава,
предоставя се  при поискване заверен препис от определението,тъй като то
подлежи на незабавно изпълнение и не е необходимо да е влязло в сила.В
края на определението да се пише изрично,че подлежи на незабавно
изпълнение, за да няма проблеми и оправдания от съдебните изпълнители,
че не могат да го изпълнят тъй като не е влязло в сила. Резултатът се
съобщава от канцеларията на съда  на поискалия спирането/когато по
делото има повече от 1 ответник, но само един е отправил искане, като то е
уважено и е постановено спиране само по отношение на него/ и на
насрещната страна по иска по чл.422 от ГПК. При обжалване на спирането
от ищеца - насрещна страна, срокът за обжалване се брои от датата на
получаване на съобщението на съда с препис от определението за спиране
на изпълнението. Разменят се преписи от частната жалба;

-при отхвърлено искане, резултатът се съобщава от канцеларията на
съда само на поискалия спирането. Препис от частната му жалба не се
изисква и не се изпраща за връчване на насрещната страна.

Взето е решение за съобщаването на актовете на съда и размяната на
преписи от частните жалби; в този случай да се обсъди с Апелативен съд-
Бургас, с оглед осигуряване на бързо и еднакво приложение на
разпоредбата.

-обсъдени са и текстове по производства, образувани по реда на
ЗПКОНПИ.

На 01.07.2020 г. е проведено събрание на съдиите от Второ
гражданско отделение по следните въпроси: противоречива практика по
претенции на служители на МВР за заплащане на ободряващи напитки;
чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. и за преодоляване на
последиците, /Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9
април 2020г., доп. ДВ. бр.38 от 24 април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13
май 2020г., доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г./;  неравноправни ли са клаузи
от ОУ на Теленор, предвиждащи санкции за неизпълнение само за
потребителя в светлината на заповедното производство, с оглед
споразумение от м.01.2018 г. между КЗП и Теленор?

На 22.07.2020 г. е проведено събрание на съдиите от Второ
гражданско отделение по следните въпроси: Общо обсъждане на спорове
между надзирател и ГДИН за присъждане на допълнително възнаграждение
за извънреден труд; Обсъждане редовността на постъпила искова молба от
адвокати по дела против ГДГП, ГДПБЗН, ГДНП и ОДМВР-Бургас; Общо
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обсъждане по постъпили молби по чл.248 ГПК за изменение на решението
в частта за разноските по отношение на прилагането на изменените
разпоредби на Наредба за минималните адвокатски възнаграждения- чл.7
от 15.05.2020 г.; Общо обсъждане на дела, по които  е отхвърлено заявление
по чл.410 ГПК на поръчител на основание чл.411, ал.2, т.2 и 3 ГПК, като
документа от който произтича вземането е договор.

С оглед по-добра организация при изпълнение на Заповеди с № 462
от 17.07.2013 г., № 815 от 04.10.2016 г. и № 755 от 13.09.2016 г., със
Заповед №1042 от 07.11.2018 г. е отменена т.2 от Заповед № 815 от
04.10.2016  г.  и изменена Заповед № 755  от 13.09.2016  г.  т.3,  като е
възложено на завеждащите служби да изготвят и докладват на председателя
и на заместник-председателите, следните ежемесечни справки: справка за
ненасрочени  дела на съдиите, с посочена причина за това (напр. без
движение, в процес на размяна на книжа, при съдията на доклад и др.);
справка за спрените дела (дата на образуване, дата на определението и
причина за спиране, съдия докладчик). Справките да се докладват до 30
число на месеца.

Със Заповед №34 от 14.01.2020 г., след запознаване със справка за
ненасрочените дела в Първо гражданско и търговско отделение, изготвена в
изпълнение на Заповед №1042 от 07.11.2018 г. и справка за неприключили
към 03.01.2020 г. въззивни граждански и въззивни частни граждански дела
по Глава 25 „Бързи производства“ от ГПК, заповедни производства по ГПК
и бързи производства по искове по КТ, изготвена в изпълнение на Заповед
№ 67 от 29.01.2018 г., издадена по повод Решение на Пленума на ВСС по
Протокол № 44 от 21.12.2017 г., т.6.4, 6.5, и след констатирано забавяне при
насрочване на делата, както и обявяване на решенията по бързите
производства по Глава 25 ГПК, и обявяване на решенията на този вид
производства, е обърнато внимание на съдиите от Второ гражданско
отделение при насрочване на делата  образувани по реда на Глава 25 ГПК
(бързо производство)  да спазват разпоредбата на чл.312, ал.1, т.1 вр.чл.317
ГПК, като насрочват делата за дата не по-късно от три седмици след деня
на образуване на делото, както и разпоредбата на чл.316 ГПК,
предвиждаща обявяване на решението в двуседмичен срок след
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Обърнато е
внимание и на съдиите от Първо гражданско и търговско отделение, че
следва в разумен срок да насрочват първоинстанционните дела в първо
съдебно заседание след приключване размяната на книжа и да постановяват
определения по чл.140 ГПК и по чл.374 ГПК.
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Изпълнение на дадената препоръка № 4 на акта, според която
съдиите от ОС -  Бургас на общо събрание да обсъдят и приемат
Времеви стандарти относно движението на гражданските и
търговските дела, извън изрично предвидените в ГПК, ТЗ и др. закони
срокове, в интерес на страните в процеса, както и с оглед
предотвратяване на забава в съдопроизводството.

Въз основа на приетите от съдиите решения, председателят на съда
да издаде нарочна заповед и да следи за нейното изпълнение:

Със Заповед №928 от 18.10.2017 г.  на председателя на съда е приет
и утвърден нов План  и времеви стандарти за управление  движението на
делата в Окръжен съд - Бургас, въз основа на взето решение на Общото
събрание на съдиите от  Окръжен  съд - Бургас.

Обезпечения по реда на  чл. 390 ГПК
За 2019г. общ брой дела - 141, от които уважени молби 87 бр.
За 2020г. общ брой дела - 121, от които уважени молби 76 бр.

Данните по съдии са следните:
Съдия Анна И. Щерева - 9 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Антоанета Д. Андонова-Парашкевова - 10 бр. за 2019 г.; 9 бр.

за 2020г.;
Съдия Валентина Ж. Кърпичева-Цинцърска - 12 бр. за 2019 г.; 10 бр.

за 2020г.;
Съдия Дарина А. Костова - 9 бр. за 2019 г.; 13 бр. за 2020 г.;
Съдия Десислава Д. Динкова - 14 бр. за 2019 г.; 10 бр. за 2020 г.;
Съдия Диляна Н. Йорданова - 12 бр. за 2019 г.; 14 бр. за 2020 г.;
Съдия Иван А. Воденичаров - 11 бр. за 2019 г.; 10 бр. за 2020 г.;
Съдия Иво В. Добрев - 11 бр. за 2019 г.; 13 бр. за 2020 г.;
Съдия Кирил С. Градев - 16 бр. за 2019 г.; 7 бр. за 2020 г.;
Съдия Мариела А. Иванова - 0 бр. за 2019 г.; 7 бр. за 2020 г.;
Съдия Радостина К. Калиманова - 11 бр. за 2019 г.; 7 бр. за 2020 г.;
Съдия Симеон С. Михов – 13 бр. за 2019 г.; 11 бр. за 2020 г.;
Съдия Янко Н. Новаков - 13 бр. за 2019 г.; 10 бр. за 2020 г.;

Проверени бяха ч.гр.дела, образувани по реда на чл. 390 и чл. 396
ГПК /обезпечително производство/, по състави както следва:

Ч.гр.д. № 1879/2019г. – молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия-докладчик Антоанета
Андонова. Делото е образувано на 29.11.2019г. и е разпределено на случаен



195

принцип в същия ден, видно от протокол за избор подписан от съдебен
служител, в деня на подаване на молбата. С определение в з. з. от
29.11.2019г. съдът е отхвърлил молбата за обезпечение на бъдещ иск чрез
спиране въвода във владение на купувача на публична продан по
изпълнително дело по описа за 2018г. Определението е обжалвано пред
АпС-Бургас, състав на който е оставил без уважение частната жалба против
постановеното определение на ОС - Бургас.

Ч.т.д. № 401/2019г. – молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия-докладчик Антоанета
Андонова. Делото е образувано на 01.08.2019г. и е разпределено на случаен
принцип в същия ден, видно от протокол за избор подписан от съдебен
служител, в дена на подаване на молбата. С определение в з. з. от
01.08.2019г. съдът е отхвърлил молбата за обезпечение на бъдещи искове
чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Определението
като необжалвано е влязло в сила.

Ч.гр.д.№ 1268/2019г. по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Кирил Градев.
Делото е образувано на 22.08.2019г. и е разпределено на случаен принцип в
същия ден, видно от протокол за избор подписан от съдебен служител, в
дена на подаване на молбата.  С определение в з.з. от 22.08.2019г. съдът е
допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана върху идеална част на
недвижим имот в гр. Бургас. Определил е едномесечен срок за предявяване
на иска. Указал е да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на 5 000
лв. гаранция. Гаранцията е внесена и на 19.09.2019г. молителят е получил
обезпечителната заповед и това е отбелязано на гърба на определението.
Определението е обжалвано пред АпС-Бургас, състав на който е оставил
без уважение частната жалба против постановеното определение на ОС-
Бургас.

Ч.т.д.№ 486/2020г. по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Кирил Градев.
Делото е образувано на 11.12.2020г. и е разпределено на случаен принцип в
същия ден, видно от протокол за избор подписан от съдебен служител, в
деня на подаване на молбата.  С определение в з.з. от 11.12.2020г. съдът е
допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана върху идеална част на
поземлен имот. Определил е едномесечен срок за предявяване на иска,
считано от връчване на настоящото определение. Молителят е получил
обезпечителната заповед на 20.01.2021г. и това е отбелязано на гърба на
определението. Определението е обжалвано пред АпС-Бургас, състав на
който е потвърдил постановеното определение на ОС-Бургас.
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Ч.гр.д. № 441/2019г. - молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия-докладчик Радостина
Калиманова. Делото е образувано и разпределено на 21.03.2019г. , в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 21.03.2019г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана върху недвижими имоти в  гр.
Бургас след внасяне на гаранция в размер на 2500 лв. Определил е
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Не е посочен от кой
момент тече този срок. Обезпечителната заповед е получена на 25.03.2019г.
и това е отбелязано върху определението. Изпратено е съобщение с препис
от определението, връчено на молителя на 29.03.2019г. С определение в з.з.
от 02.05.2019г. съдът на основание чл. 390,ал.3 ГПК е отменил допуснатото
обезпечение на бъдещ иск поради непредставени доказателства за предявен
иск в срок. С определение от 04.10.2019г. съдът е освободил платената
гаранция. Определението, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск е
обжалвано пред АпС-Бургас, състав на който е оставил без уважение
частната жалба против постановеното определение на ОС-Бургас.

Ч.т.д. № 323/2020г. - молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия-докладчик Радостина
Калиманова. Делото е образувано и разпределено на 21.08.2020г. , в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 21.08.2020г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещи искове чрез запор върху вземания на длъжника по
банковите му сметки след внасяне на гаранция в размер на 4600 лв.
Определил е триседмичен срок за предявяване на бъдещия иск.
Обезпечителната заповед е получена на 27.08.2020г. и това е отбелязано
върху определението. По молба на молителя с определение в з.з. от
14.09.2020г. съдът е продължил срокът за предявяване на сковете с още
една седмица. По молба на молителя и на основание чл. 402 ГПК съдът с
определение в з.з. от 30.09.2020г. е отменил допуснатото обезпечение,
обезсилил е издадената обезпечителна заповед и е освободил платената
гаранция.

Ч.гр.д. № 460/2019г. – молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК, на съдия - докладчик Янко Новаков.
Делото е образувано и разпределено на 27.03.2019г., видно от протокол за
случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на подаване на
молбата. С определение в з.з. от 27.03.2017г. съдът е допуснал обезпечение
на бъдещ иск чрез възбрана върху поземлен имот. Определил е гаранция за
допускане на обезпечение в размер на 4000 лв. и е указал да се издаде
обезпечителна заповед след внасяне на гаранция. Определен е срок от 27
дни за предявяване на бъдещ иск, като е посочена конкретна дата.
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Обезпечителната заповед е връчена на 28.03.2019г. и на 19.04.2019г. по
делото е представено доказателство за предявен иск. Определението, с
което е допуснато обезпечение на бъдещ иск е обжалвано пред АпС-Бургас,
състав на който е потвърдил постановеното определение на ОС-Бургас. По
молби от страните и на основание чл. 402 ГПК с определение в з.з. от
19.01.2021г. допуснатото обезпечение  е отменено.

Ч.т.д. № 202/2020г. – молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК, на съдия - докладчик Янко Новаков.
Делото е образувано и разпределено на 10.06.2020г., видно от протокол за
случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на подаване на
молбата. С определение в з.з. от 10.06.2020г. съдът е отхвърлил молбата за
допускане на обезпечение на бъдещи искове. Определениетое обжалвано
пред АпС-Бургас, състав на който е потвърдил постановеното определение
на ОС-Бургас.

Ч.гр.д.№ 237/2019г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск от
КПКОНПИ, производството по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик
Дарина Костова. Делото е образувано и разпределено на 18.02.2019г., видно
от протокол за избор на докладчик, подписан от съдебен служител, в деня
на подаване на молбата. С определение в з.з. от 18.02.2019г. съдът е оставил
без уважение искането на КПКОМПИ за допускане на обезпечение на
бъдещите искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество на стойност 52 906.27 лв., чрез налагането на обезпечителни
мерки „запор” върху картови и разплащателна сметка на лицето.
Определението, с което е оставено без уважение искането на КПКОМПИ за
допускане обезпечение на бъдещ иск е обжалвано пред АпС-Бургас, състав
на който е оставил без уважение частната жалба срещу постановеното
определение на ОС-Бургас.

Ч.т.д.№ 104/2019г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск от
КПКОНПИ, производството по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик
Дарина Костова. Делото е образувано и разпределено на 27.02.2019г., видно
от протокол за избор на докладчик, подписан от съдебен служител, в деня
на подаване на молбата. С определение в з.з. от 27.02.2019г. съдът е
допуснал обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на възбрана върху
недвижими имоти. Определил е гаранция в размер на 10000 лв., след
внасяне на която да се издаде обезпечителната заповед и едномесечен срок
за предявяване на бъдещ иск. Определението за допускане обезпечение на
бъдещ иск е обжалвано пред АпС-Бургас, състав на който е потвърдил
постановеното определение на ОС-Бургас. Обезпечителната заповед е
получена на 08.04.2019г.  С молба от 08.04.2019г. е представена искова
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молба – доказателство за предявен иск. По молба на ищеца от 13.01.2021г.
съдът на основание чл. 402 ГПК е отменил допуснатото обезпечение,
вдигнал е наложените обезпечителни мерки и е указал да се възстанови
внесената гаранция.

Ч.гр.д.№ 822/2020г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производството по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Иван
Воденичаров. Делото е образувано на 10.03.2020г. и е разпределено на
случаен принцип в същия ден, видно от протокол за избор подписан от
съдебен служител, в дена на подаване на молбата. С определение в з.з. от
10.03.2020г. съдът е оставил без уважение искането за налагане на
обезпечителна мярка спиране действия по принудително въвеждане във
владение по реда на чл. 65 ЗОС. Определението е обжалвано пред АпС-
Бургас, състав на който е оставил без уважение частната жалба против
постановеното определение на ОС-Бургас.

Ч.т.д.№ 452/2020г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производството по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Иван
Воденичаров. Делото е образувано на 19.11.2020г. и е разпределено на
случаен принцип в същия ден, видно от протокол за избор подписан от
съдебен служител, в деня на подаване на молбата. С определение в з.з. от
19.11.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на
възбрана върху имоти в Свети Влас и в гр. Несебър. Определил е
едномесечен срок за представяне на доказателства за предявен иск и е
указал, да се докладва делото след изтичане на срока. Обезпечителната
заповед е получена на 24.11.2020г. Доказателство за предявен иск е
представено по делото на 01.12.2020.

Ч.гр.д.№ 2732/2020г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Симеон Михов.
Делото е образувано и разпределено на 25.11.2020г., видно от протокол за
случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на подаване на
молбата. С определение в з.з. от 25.11.2020г. съдът е допуснал обезпечение
на бъдещ иск чрез възбрана върху недвижим  имот. Определен е срок от 3
седмици за предявяване на бъдещ иск. Обезпечителната заповед е връчена
на 08.12.2020г. и на 21.12.2019г. в съда е депозирано  доказателство за
предявен иск.

Ч.т.д.№ 666/2019г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Симеон Михов.
Делото е образувано и разпределено на 10.12.2019г., видно от протокол за
случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на подаване на
молбата. С определение в з.з. от 10. 12.2019г. съдът е допуснал обезпечение
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на бъдещи искове чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти.
Определил е гаранция в размер на 1000 лв., след внасяне на която да се
издаде обезпечителната заповед и едномесечен срок за предявяване на
бъдещ иск. Обезпечителната заповед е получена след внасяне на
гаранцията. С молба от 09.01.2020г. е представена искова молба –
доказателство за предявен иск. Определението за допускане обезпечение на
бъдещ иск е обжалвано пред АпС-Бургас, състав на който е потвърдил
постановеното определение на ОС-Бургас.

Ч.гр.д.№ 810/2020г.  - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Десислава
Динкова. Делото е образувано и разпределено на 09.03.2020г., видно от
протокол за случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 09.03.2020г. съдът е отхвърлил
молбата с исканото обезпечение на бъдещ иск като недоказана.
Определението, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск е обжалвано
пред АпС-Бургас, състав на който е потвърдил постановеното определение
на ОС-Бургас.

Ч.т.д.№ 390/2020г.  - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Десислава
Динкова. Делото е образувано и разпределено на 07.10.2020г., видно от
протокол за случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 07.10.2020г. съдът е оставил
без уважение молбата с исканото обезпечение на бъдещ иск като
недоказана. Определението е обжалвано пред АпС-Бургас, състав на който
е потвърдил постановеното определение на ОС-Бургас.

Ч.гр.д.№ 396/2020г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Иво Добрев.
Делото е образувано и разпределено на 05.02.2020г., видно от протокол за
случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на подаване на
молбата. С определение в з.з. от 05.02.2020г. съдът е допуснал обезпечение
на бъдещ иск чрез възбрана върху поземлен имот. Определил е гаранция за
допускане на обезпечение в размер на 7000 лв. и е указал да се издаде
обезпечителна заповед след внасяне на гаранция. Определен е срок от 2
седмици за предявяване на бъдещ иск. Обезпечителната заповед е връчена
на 21.02.2020г. и по делото не е представено доказателство за предявен иск
до изтичане на определения срок. С определение в з.з. от 27.05.2020г. на
основание чл. 390,ал.3 ГПК съдът е отменил допуснатото обезпечение.
Молителят е обжалвал това определение пред АпС-Бургас, състав на който
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е оставил без уважение подадената частна жалба. против определение на
ОС-Бургас.

Ч.т.д.№ 30/2019г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Иво Добрев.
Делото е образувано и разпределено на 18.01.2019г., видно от протокол за
случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на подаване на
молбата. С определение в з.з. от 18.01.2019г. съдът е допуснал обезпечение
на бъдещ иск чрез запор върху банковите сметки на длъжника до размера
на претенцията. Определил е гаранция за допускане на обезпечение в
размер на 17 000 лв. и е указал да се издаде обезпечителна заповед след
внасяне на гаранция. Определен е срок от 2 седмици за предявяване на
бъдещ иск. Обезпечителната заповед е връчена на 29.01.2019г. и по делото
на 07.02.2019г. е представена искова молба - доказателство за предявен иск.
Определението, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск е обжалвано
пред АпС-Бургас, състав на който е потвърдил постановеното определение
на ОС-Бургас.

Ч.гр.д.№ 1595/2020г. по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Мариела
Иванова. Делото е образувано и разпределено на 29.06.2020г., видно от
протокол за случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 29.06.2020г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана върху недвижим имот в гр. Бургас.
Определил е гаранция за допускане на обезпечение в размер на 7000 лв. и е
указал да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на гаранция.
Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск. Срещу
постановеното определение е подадена частна жалба пред АпС-Бургас,
който с определение от 09.07.2020г. по ч.гр.д. №201/2020г. е отменил
определението на първоинстанционния съд в частта относно определената
парична гаранция и я определя в размер на 3500 лв. На 29.07.2020г. по
делото е представено доказателство за предявен иск.

Ч.т.д.№ 300/2020г. по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Мариела
Иванова. Делото е образувано и разпределено на 06.08.2020г., видно от
протокол за случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 07.08.2020г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез арест на моторен кораб Денис – С, с флаг
Танзания, находящ се в Пристанище – Бургас. Обезпечителната заповед е
получена на 07.08.2020г. На 04.09.2020г. по делото е представено
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доказателство за предявен иск. По молба от 11.11.2020г. и на основание чл.
402 ГПК съдът е отменил допуснатото обезпечение.

Ч.гр.д.№ 356/2019г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Анна Щерева.
Делото е образувано и разпределено на 13.03.2019г., видно от протокол за
случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на подаване на
молбата. С определение в з.з. от 13.03.2019г. съдът е оставил без уважение
искането за допускане на обезпечение на бъдещи искове за заплащане на
сумата от 8000 лв. – частичен иск от 800 000 лв., представляваща
обезщетение за непозволено увреждане. Определението, с което е оставено
без уважение искането за допускане обезпечение на бъдещ иск е обжалвано
пред АпС-Бургас, състав на който е оставил без уважение частната жалба
срещу постановеното определение на ОС-Бургас.

Ч.т.д.№ 283/2019г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Анна Щерева.
Делото е образувано и разпределено на 05.06.2019г., видно от протокол за
случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на подаване на
молбата. С определение в з.з. от 05.06.2019г. съдът допуснал обезпечение
на бъдещи искове чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти в  гр.
Ахтопол. Определил е гаранция в размер на 9 000 лв., след внасянето на
която да се издаде обезпечителна заповед. Определил е двуседмичен срок
за предявяване на бъдещ иск и е указал делото да се докладва след изтичане
на срока. На 10.07.2019г. е получена обезпечителната заповед. С  молба от
18.06.2019г. е представено доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д.№ 1362/2020г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Диляна
Йорданова. Делото е образувано и разпределено на 12.06.2020г., видно от
протокол за случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 12.06.2020г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана върху недвижим имот в гр. Бургас.
Определил е гаранция за допускане на обезпечение в размер на 25441 лв. и
е указал да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на гаранция.
Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск.
Обезпечителната заповед е връчена на молителя. Срещу постановеното
определение е подадена частна жалба пред АпС-Бургас, който с
определение от 06.07.2020г. по ч.гр.д. №180/2020г. е отменил
определението на първоинстанционния съд в частта относно определената
парична гаранция над размер от 12720 лв., а в останалата част
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определението на ОС-Бургас е потвърдено. На 10.07.2020г. по делото е
представено доказателство за предявен иск.

Ч.т.д.№ 416/2020г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Диляна
Йорданова. Делото е образувано и разпределено на 19.10.2020г., видно от
протокол за случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 19.10.2020г. съдът е оставил
без уважение исканото обезпечение на бъдещ иск. Молителят е уведомен
на 22.10.2020г. Определението като необжалвано е влязло в сила.

Ч.гр.д.№ 441/2019г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Валентина
Кърпичева. Делото е образувано и разпределено на 25.03.2019г., видно от
протокол за случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 25.032019г. съдът е оставил
без уважение искането за спиране на публична продажба и действия по
принудително изпълнение но изпълнително дело по описа на ЧСИ за 2018г.
Определението като необжалвано е влязло в сила.

Ч.т.д.№ 78/2019г. - по молба за обезпечаване на бъдещ иск,
производство по чл. 389 и сл. от ГПК на съдия – докладчик Валентина
Кърпичева. Делото е образувано и разпределено на 18.02.2019г., видно от
протокол за случаен избор, подписан от съдебен служител, в деня на
подаване на молбата. С определение в з.з. от 18.02.2019г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запори върху банкови сметки на
длъжника. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск.
Обезпечителната заповед е издадена, видно от направеното отбелязване
върху определението. Срещу постановеното определение е подадена частна
жалба пред АпС-Бургас, състав на който е потвърдил определението на
първоинстанционния съд. На 17.09.2019г. по делото е постъпила молба за
отмяна на допуснатото обезпечение и съдът с определение в з.з. на
18.09.2019г. е отменил допуснатото обезпечение на основание чл. 402 ГПК.

Частни жалби срещу определения на първоинстанционния съд,
по реда на чл. 396 ГПК, са както следва:

За 2019г. общ брой дела - 70, от които отменени актове на РС - 26
бр., потвърдени актове на РС – 32 бр.

За 2020г. общ брой дела - 50, от които отменени актове на РС - 12
бр., потвърдени актове на РС - 32 бр.

Данните по съдии са следните:
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Съдия Росица Ж. Темелкова  – 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Вяра И. Камбурова – 3 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Александър Д. Муртев – 0 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Ваня В. Ванева – 5 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Веселка Г. Узунова – 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Галя В. Белева – 1 бр. за 2019 г.; 4 бр. за 2020 г.;
Съдия Даниела Д. Михова – 4 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Диана Асеникова-Лефтерова – 6 бр. за 2019 г.; 5 бр. за 2020 г.;
Съдия Детелина К. Димова – 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Димана Г. Кирязова – 1 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Елеонора С. Кралева – 5 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Калина С. Пенева – 3 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Красен П. Вълев – 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Кремена И. Лазарова – 7 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Мариана  Г. Карастанчева – 4 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Марина И. Мавродиева – 10 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Недялка П. Пенева – 5 бр. за 2019 г.; 4 бр. за 2020 г.;
Съдия Пламена К. Върбанова  – 5 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Росен Д. Парашкевов  – 2 бр. за 2019 г.; 4 бр. за 2020 г.;
Съдия Таня Д. Евтимова  – 2 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Таня Т. Русева-Маркова  – 5 бр. за 2019 г.; 6 бр. за 2020 г.

Проверени бяха ч.гр.дела, образувани по реда на чл. 390 и чл. 396
ГПК /обезпечително производство/, по състави както следва:

Ч.в.гр.д.№ 1461/2019г. е образувано и разпределено на 26.09.2019г.
по частна жалба срещу определение на РС-Царево, на доклад на съдия
Темелкова, депозирана в същия ден. С определение в з.з. от 30.09.2019г.
съдът е отменил определение от 17.09.2019 г., постановено от РС-Царево по
гр.дело № 454/2018 г., по описа на същия съд и е спрял изпълнението на
решения, взети от Общото събрание на Етажната собственост.
Определението е окончателно, а на 02.10.2019г. е издадена обезпечителна
заповед.

Ч.в.гр.д.№ 607/2019г. е образувано и разпределено на 24.04.2019г.
по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в същия ден,
на доклад на съдия Камбурова. С определение в з.з. от 25.04.2019г. съдът е
потвърдил определение от 11.04.2019г., постановено по гр.д. № 7514/2018г.



204

по описа на РС-Бургас, с което е отказано спиране на изпълнението на
решения на ОС на Етажна собственост. Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 1198/2020г. е образувано и разпределено на 02.06.2020г.
по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в същия ден,
на доклад на съдия Карастанчева. С определение в з.з. от 04.06.2020г. съдът
е потвърдил определение от 18.05.2020г., постановено по гр.д. №
2255/2020г. по описа на РС-Бургас, с което е отхвърлена молбата за
допускане на обезпечение на бъдещ иск. Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 697/2020г. е образувано и разпределено на
27.02.2020г.по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в
същия ден, на доклад на съдия Парашкевов. С определение в з.з. от
28.02.2020г. съдът е потвърдил определение от 24.01.2020г., постановено по
гр.д. № 468/2020г. по описа на РС-Бургас, с което е отхвърлена молбата за
допускане на обезпечение на бъдещ иск. Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 1137/2019г. е образувано и разпределено на 30.07.2019г.
по частна жалба срещу определение на РС-Несебър, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Мавродиева. Видно от протокола, делото е
разпределено ръчно, като причина за това е посочена чл. 80,ал. 9 ПАС. На
31.07.2019г. делото е преразпределено на случаен принцип, на доклад на
съдия Недялка Пенева. С определение в з.з. от 31.07.2019г. съдът е
потвърдил определение от 10.06.2019г., постановено по гр.д. № 566/2019г.
по описа на РС-Несебър, с което е оставено без уважение искането за
допускане на обезпечение на бъдещ иск. Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 469/2019г. е образувано и разпределено на
28.03.2019г.по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в
същия ден, на доклад на съдия Калина Пенева. С определение в з.з. от
29.03.2019г. съдът е потвърдил определение от 11.12.2018г., постановено по
гр.д. № 9112/2018г. по описа на РС-Бургас, с което е допуснато обезпечение
на бъдещ иск, чрез налагане на запор на вземанията от банкови сметки.
Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 1809/2019г. е образувано и разпределено на
20.11.2019г.по частна жалба срещу определение на РС-Несебър, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Русева-Маркова. С определение в з.з. от
26.11.2019г. съдът е оставил без уважение частната жалба против
определение от 03.09.2019г., постановено по гр.д. № 851/2019г. по описа на
РС-Несебър. Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 1190/2020г. е образувано и разпределено на
02.06.2020г.по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в
същия ден, на доклад на съдия Михова. С определение в з.з. от 03.06.2020г.
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съдът е потвърдил определение от 09.04.2020г., постановено по гр.д. №
1964/2020г. по описа на РС-Бургас, с което е допуснато обезпечение на
бъдещ иск, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот.
Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 448/2019г. е образувано и разпределено на
25.03.2019г.по частна жалба срещу определение на РС-Несебър, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Лазарова. С определение в з.з. от
27.03.2019г. съдът е отменил определение от 25.06.2018г., постановено по
гр.д. № 416/2018г. по описа на РС-Несебър, с което е допуснато
обезпечение чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело.
Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 151/2020г. е образувано и разпределено на 20.01.2020г.по
частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Върбанова. С определение в з.з. от 20.01.2020г. съдът е
отменил определение от 14.11.2019г., постановено по гр.д. № 9736/2019г.
по описа на РС-Бургас, допуснал е обезпечение чрез спиране на
изпълнението по висящо изпълнително дело по описа на ЧСИ, в частта за
принудително събиране на издръжката. Определил е парична гаранция от
1000 лв., платима от молителя, постановил е да бъде издадена
обезпечителна заповед след представяне на доказателства за внесена
гаранция, обезсилил е издадената обезпечителна заповед, оставил е без
разглеждане частната жалба в останалата част и по отношение на нея е
прекратил производството. Определението е окончателно по отношение на
наложената обезпечителна мярка. Гаранцията е внесена с молба от
07.02.2020г. и в същия ден е издадена обезпечителна заповед.

Ч.в.гр.д.  № 2858/2020г. е образувано и разпределено на
17.12.2020г. по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Кралева. С определение в з.з. от
18.12.2020г. съдът е отменил определение от 27.11.2019г., постановено по
гр.д. № 7101/2020г. по описа на РС-Бургас и е допуснал обезпечение на
предявените искове чрез налагане на запор на МПС. Определението е
влязло в сила на 07.01.2021г. Обезпечителна заповед е издадена на
21.12.2020г.

Ч.в.гр.д. № 2291/2020г. е образувано и разпределено на 23.09.2020г.
по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в същия ден,
на доклад на съдия Евтимова. С определение в з.з. от 02.10.2020г. съдът е
отменил определение от 15.09.2020г., постановено по гр.д. № 5541/2020г.
по описа на РС-Бургас и е допуснал обезпечение на бъдещите искове чрез
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налагане на възбрана на идеална част от недвижими имоти. Определението
е окончателно. Обезпечителна заповед е издадена на 02.10.2020г.

Ч.в.гр.д.№ 47/2019г. по частна жалба срещу определение на РС-
Бургас, на доклад на съдия Кирязова. Делото е образувано и разпределено
на 14.01.2019г., жалбата е депозирана в същия ден. С определение в з.з. от
16.01.2019г. съдът е отменил определение от 04.01.2019 г., постановено по
гр.дело №9109/2018 г., по описа на РС-Бургас, допуснал е обезпечение на
предявения иск чрез налагане на възбрана на идеална част от имот и е
определил парична гаранция, платима от ищеца като условие за налагане на
обезпечителната мярка. Определението е влязло в сила на 05.02.2019г., а на
18.01.2019г. е издадена обезпечителна заповед.

Ч.в.гр.д.№ 49/2020г. е образувано и разпределено на 07.01.2020г.по
частна жалба срещу определение на РС-Несебър, депозирана в същия ден,
на доклад на мл. съдия Ванева. С определение в з.з. от 09.01.2020г. съдът е
потвърдил определение от 21.10.2019г., постановено по гр.д. № 986/2019г.
по описа на РС-Несебър, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане на запор върху банкови сметки. Определението е
окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 234/2019г. е образувано и разпределено на 15.02.2019г.
по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в същия ден,
на доклад на мл. съдия Мавродиева. Видно от протокола за избор, делото е
разпределено ръчно като причина за това е посочен чл. 80, ал. 9 ПАС,
според която повторно внесеното в съда дело се образува под нов номер и
се възлага за разглеждане на първоначалния съдия-докладчик. С
определение в з.з. от 18.02.2019г. съдът частично е отменил определение от
12.12.2018 г., постановено по гр.дело №8973/2018 г., по описа на РС-
Бургас, допуснал е обезпечение на висящ осъдителен иск чрез налагане на
възбрана на идеална част от имот и е определил парична гаранция, платима
от ищеца като условие за налагане на обезпечителната мярка. На
26.02.2019г. е депозирана молба с доказателства за заплатена парична
гаранция, а на 27.02.2019г. е издадена обезпечителна заповед, а
определението като необжалвано е влязло в сила.

Ч.в.гр.д.№ 1496/2019г. е образувано и разпределено на
02.10.2019г.по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в
същия ден, на доклад на мл. съдия Асеникова-Лефтерова. С определение в
з.з. от 03.10.2019г. съдът е потвърдил определение от 22.08.2019 г.,
постановено по гр.дело №7037/2018 г., по описа на РС-Бургас.
Определението е окончателно.
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Ч.в.гр.д.№ 2009/2019г. е образувано и разпределено на
16.12.2019г.по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в
същия ден, на доклад на мл. съдия Вълев. С определение в з.з. от
17.12.2019г. съдът е потвърдил определение от 18.10.2019 г., постановено
по гр.дело №7257/2019 г., по описа на РС-Бургас, с което е допуснато
обезпечение чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело.
Определението е окончателно.

Ч.в.гр.д.№ 2695/2020г. е образувано и разпределено на
19.11.2020г.по частна жалба срещу определение на РС-Бургас, депозирана в
същия ден, на доклад на мл. съдия Муртев. С определение в з.з. от
20.11.2020г. съдът е потвърдил определение от 04.11.2020г., постановено по
гр.д. № 6577/2020г. по описа на РС-Бургас, с което е оставено без уважение
искането за налагане на обезпечителна мярка. Определението е
окончателно.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на този вид частни производства бе констатирано,

че са спазени изискванията за родова и местна подсъдност по глава
тридесет и четвърта от ГПК. Частните дела са образувани в деня на
постъпване на молбите в съда, като произнасянето по тях е в същия
ден, съгласно разпоредбата на чл. 395, ал.2 ГПК без изключение по
всички проверени частни производства. Изследвани са кумулативно
дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК.
Определян е срок от две, три седмици до един месец за предявяване на
бъдещия иск.

Съдът е следил служебно за представяне на доказателства за
предявен иск и с определение в з.з. на основание чл. 390, ал.3 ГПК, е
отменял допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за
предявен иск в посочения срок.

Голяма част от постановените определения на ОС-Бургас са
обжалвани пред АпС-Бургас, който обикновено е потвърждавал съдебните
актове за допускане на обезпечение на бъдеш иск или за оставяне без
уважение исканото обезпечение.

От представените за нуждите на проверката въззивни частни
производства се установи, че делата са образувани в деня на постъпването
на въззивната частна жалба, ведно с първоинстанционното дело в съда и са
разпределени на случаен принцип. Въззивният състав се е произнесъл
срещу определенията на първоинстанционния съд като определенията са
постановени в същия ден, на следващия, или най-късно до девет дни след
подаване на въззивната жалба, образуване и разпределение на делото.
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Преимуществено, определенията на районния съд са потвърдени, а когато
въззивната жалба е уважена, съдът е отменял отказа и е допускал исканото
обезпечение. По делата, по които е искано спиране на изпълнението, съдът
е определял сума, платима от молителя като гаранция за допускане на
обезпечението, съгласно разпоредбата на чл. 390, ал. 4 ГПК.

С оглед констатираното проверяващият екип счита, че частните
производства по първоинстанционните гр. дела и по т.дела, както и
въззивните частни производства са образувани и приключвани в
съответствие с разпоредбите на ГПК и на  Тълкувателно решение от
14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК. Пропуски, различна
съдебна практика или забавяне на съдопроизводството не бяха
констатирани.

ПО Т.5 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

Информация за изпълнение на дадената препоръка № 5 на акта,
според която председателят на ОС -  Бургас да изпрати до ИВСС
подробни справки за непостановените в законоустановения срок
съдебни актове по съдии както следва – в срок до 15.01.2017г. – за
периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016г. и в срок до 15.01.2018г. - за
периода от  01.01.2017г. до 31.12.2017г., както и подробни справки за
направените отводи по съдии, за същите периоди и срокове, с
приложени към справките копия на определенията по съответните
дела:

С изходящи писма от 08.02.2017 г. и 16.02.2017 г.  на ОС-Бургас  в
ИВСС са изпратени  справки за непостановени в законоустановения срок
съдебни актове по съдии и направените отводи по съдии, за периода
01.07.2016 г. -31.12.2016 г., с приложени копия на определенията по
съответните дела. Препоръката е изпълнена.

ПО Т.6 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

Изпълнение на дадената препоръка № 6 на акта, според която
председателят на ОС - Бургас да упражни правомощията си по чл. 86,
ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт и да предприеме допустимите и
необходими мерки за контрол на срочността при изготвяне на
съдебните решения по граждански и търговски дела, в това число да
изисква ежемесечно от служба “Съдебно деловодство” справки за гр. и
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т. дела, обявени за решаване, по които няма постановен съдебен акт в
едномесечния срок:

Със Заповед № 257 от 23.04.2010 г. е разпоредено на съдебния
статистик да изготвя месечна справка до 10 число на следващ месец за
всички ненаписани дела в Окръжен съд-Бургас, извън тримесечния срок от
датата на обявяване на делото за решаване. Заповедта се изпълнява и към
настоящия момент.

Със Заповед № 592 от 20.07.2010 г. е разпоредено  на съдебния
статистик да изготвя ежемесечна справка за съдебните актове по
граждански, наказателни и търговски дела, които не са изготвени в
предвидените процесуални срокове. Заповедта се изпълнява и към
настоящия момент.

Със Заповед № 608 от 01.06.2020 г., във връзка с констатирано
голямо забавяне от няколко месеца от страна на  някои магистрати  от
Първо гражданско и търговско отделение  за насрочване на делата, по
които е приключила размяната на книжа / видно от справките, които
ежемесечно се изготвят за ненасрочените  в срок дела с посочени причини
за това/, както и забавяне при предаване на съдебните актове по делата в
предвидените срокове по ГПК и НПК от съдии от Въззивно гражданско и
Наказателно отделения, е разпоредено съдиите да насрочват делата, по
които е приключила размяната на книжа в разумен срок, съобразно
разпоредбата на чл.13 ГПК; съдиите да спазват стриктно процесуалните
срокове за предаване на съдебните актове по делата, предвидени в ГПК и
НПК; съдиите да използват  ефективно  предвидените в процесуалните
закони  дисциплиниращи средства по отношение на участниците в процеса,
с оглед разглеждането и решаването на делата в разумен срок.

Със Заповед № 121 /11.02.2020 г. е обърнато внимание на съдия Галя
Василева Белева за допуснати нарушения, свързани с  неспазване на
инструктивните срокове при предаване на  съдебния акт по  въззивно
гражданско дело № 1948/2018 г. по описа на ОС-Бургас.

 Изготвени са индивидуални планове по чл.30а, ал.3 от ЗСВ по
искане на съдия Галя Белева със задача: обявяване на резултатите по дела,
чиито законни и инструктивни срокове са изтекли и с цел недопускане на
просрочие по останалите обявени за решаване дела, вкл. занапред, на
следните дати - 14.05.2019 г.,09.01.2020 г., 13.05.2020 г. и 09.07.2020 г.

Предприети са и се изпълняват описаните мерки от председателя на
съда. Препоръката е изпълнена.
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Изпълнение на дадената препоръка № 6 на акта, според която
председателят на съда 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, както и да осъществява контрол по изпълнението на заповедта:

 Със Заповед №818 от 04.10.2016 г. е наредено на съдиите да не
ползват отпуск, ако имат необявени съдебни актове и невърнати дела.

Със Заповед №711 от 04.07.2019 г. е указано, че съдиите не могат да
ползват платен годишен отпуск преди да предадат съдебните си актове и
делата си.

Препоръката е изпълнена.

ПО Т.7 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

Изпълнение на дадената препоръка № 7 на акта, според която
председателят на ОС - Бургас да упражни правомощията си по чл. 86, ал.1,
т.12 ЗСВ, като свика Общо събрание на съда, на което да запознае съдиите
и съдебните служители с констатациите, да се анализират изводите и да се
обсъди предприемането на мерки за изпълнение на препоръките по акта:

На 30.09.2016 г. е проведено Общо събрание на съдиите в Окръжен
съд – Бургас, на което са присъствали 29 съдии, от които 26 съдии с право
на глас и 3 съдии без право на глас. Точка втора от дневния ред е
обсъждане на Акта за резултатите от извършената комплексна планова
проверка по граждански и търговски дела в Окръжен съд-Бургас. Преди
тази дата, непосредствено след получаването на акта, същият е поставен на
вътрешната страница на съда, както и изпратен до всеки съдия по
вътрешната електронна поща. На всички съдии от Първо и Второ
граждански отделения е обърнато внимание за срочно предаване на
съдебните актове, като в случаите на забава над месеца, ще бъдат
предприемани дисциплинарни мерки. Препоръката е изпълнена.

Наред с направените по-горе констатации при проверката на
отделните видове граждански и търговски дела и изпълнение на
отделните препоръки, дадени с акта за резултатите от извършената
планова комплексна проверката в Окръжен съд – Бургас по
граждански и търговски дела за периода 01.01.2014г. – 31.12.2015г.,
ИВВС прави следните обобщени констатации, изводи и препоръки по
настоящата контролна проверка:
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В резултат на изпълнение на голямата част от дадените препоръки,
усилията на ръководството на съда и на съдиите, разглеждащи граждански
и търговски дела в ОС-Бургас се констатира много добра организация на
дейността по образуване, разпределение, администриране и движение на
гражданските и търговските дела в ОС-Бургас. По отношение на дейността
по приключване на делата в заоконоустановените срокове, ръководството
на съда е положило усилия и предприело редица мерки, но въпреки това е
допусната забава при обявяване на съдебните решения по немалък брой
дела, основно на доклад на съдия Галя Белева.

В хода на проверката по отделните видове граждански и търговски
дела се установи следното:

Делата са образувани в деня на постъпване на книжата в съда чрез
печат на съда с дата и подпис на зам. председателя. Разпределението е
извършвано по електронен път, на случаен принцип при спазване на чл. 9
ЗСВ, от съдебен служител, а протоколът за избор на докладчик е приложен
на първата страница по всяко едно от тях.

Всички проверени дела са администрирани своевременно, а
съдебните заседания са насрочвани ритмично и през кратки интервали от
време. Основната причина за отлагане на заседанията е за събиране на
доказателства или изслушване на вещите лица по назначените експертизи.

Проверените първоинстанционни дела с регламентирани кратки
процесуални срокове са образувани в деня на постъпване на книжата в съда
или по изключение на следващия работен ден. Молбите с правно основание
чл. 96 СК са администрирани веднага или до 3,4 дни след образуване и
разпределение на делото. Съдът е насрочвал съдебното заседание при
закрити врата почти винаги в двуседмичния срок по чл. 97, ал.1 СК, а по
изключение до няколко дни след този срок. Дирекция „Социално
подпомагане” е била уведомена, съгласно изискването по чл. 97, ал.1 СК,
както и ОП – Бургас.

Част от съдебните състави са насрочвали делата в о.с.з. и са давали
указания с ръкописни разпореждания, други състави са постановявали
разпореждане за насрочване или определения за насрочване, с доклад по
съответното дело и указания. В тази връзка, препоръчително е съдиите на
Общо събрание да обсъдят и уеднаквят практиката си. Съдебното дирене е
приключвало в първото по делото съдебно заседание, проведено при
закрити врата и съдът е обявил решението си, съобразно чл. 97, ал.3 СК.
Делата са приключвали с решение, обявено в съдебното заседание,
съгласно изискването на цитираната норма, с изключение на едно от
описаните в констативната част дела, при което съдебното решение е
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обявено след два дни. Върху решенията е полаган печат с вписана дата за
влизането им в сила.

Проверените въззивни граждански дела с кратки процесуални
срокове са образувани по въззивни жалби срещу първоинстанционни
решения по трудови спорове или искове по СК, или по молби по реда на
ЗЗДН в деня на постъпване на въззивните жалби в съда от зам.председателя
на съда и са разпределяни обикновено в същия ден от съдебен служител.
Почти всички проверени дела са администрирани в деня на образуването и
разпределението им или до една седмица. Приключвали са в рамките на
регламентираните срокове, съобразно чл. 317 ГПК.

Първото по делата съдебно заседание е насрочвано обикновено в
триседмичен срок,  съобразно чл.  312,  ал.1,  т.1,  вр.  чл.  317  ГПК,  с
разпореждане на председателя на състава и в същия ден или до няколко
дни въззивният състав е постановявал определение, с което е докладвал
делото, давал е указания, а в някои случаи се е произнасял по
допустимостта на представените с въззивната жалба доказателства.
Изключение прави едно от проверените въззивни дела, по което няма
постановено отделно разпореждане от председателя на състава, а с едно
определение в з.з. въззивният състав е насрочил делото за разглеждане в
открито заседание.

Препоръчително е насрочването на делата в открито заседание да се
извършва с определение по чл. 267, ал.1 ГПК на въззивния състав, вместо
на председателя на състава или на член на състава, каквато е практиката,
установена при проверката на избрани на случаен принцип въззивни
производства. В тази връзка би могло общото събрание да обсъди
практиката в ОС-Бургас при насрочване на въззивните производства и
вземе най-ефективното, съобразено с ГПК решение.

Проверката констатира, че по малка част от проверените дела / 4 бр./
не е спазен триседмичния срок  по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК, като
следва да се отбележи, че в този период през 2020г. е обявено извънредно
положение в Република България заради Covid – 19.

По голяма част от проверените дела съдът е посочвал деня, в който
ще обяви решението си, според разпоредбата на чл. 315, ал.2, вр.чл. 317
ГПК, с няколко изключения. Изискването за постановяване на съдебния акт
в двуседмичен срок, съгласно чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК, в повечето
случаи е спазвано.

Разпоредбата на 78, ал.5 ПАС, според която делата, чието
разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, следва да са
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обозначени с жълт етикет, е спазвана, което допринася за срочното им и
своевременно администриране.

С оглед констатираното от проверяващия екип относно срочността
при изготвяне на съдебните решения и предвид изискванията за
постановяване на решенията в едномесечен срок по чл.235, ал.5 ГПК и по
чл.13 от ГПК делата да се разглеждат и решават в разумен срок е видно, че
председателят на ОС-Бургас е предприел редица мерки за подобряване на
правораздавателната дейност в частта срочност на съдебните актове. Със
Заповед № 121 /11.02.2020 г. е обърнато внимание на съдия Галя Василева
Белева за допуснати нарушения, свързани с  неспазване на сроковете при
предаване на  съдебните актове; изготвени са и индивидуални планове по
чл.30а, ал.3 ЗСВ със задача: обявяване на резултатите по дела, чиито
срокове са изтекли, с цел недопускане на  просрочие по останалите обявени
за решаване дела; провеждани са периодично разговори и пр. Независимо
от това, обаче, сравнителният анализ на констатираното с акта за
резултатите от извършената през 2016г. комплексна планова проверка сочи,
че по показател срочност при постановяване на съдебните актове по дела на
доклад на съдия Галя Белева е налице негативна тенденция. Видно от
констатираното при предходната проверка, съдия Галя Белева е
постановила 43 съдебни акта след законоустановения срок, като забавата е
била между 9 дни и 5 м. и 29 дни. Непостановените съдебни актове по
граждански и по търговски дела на доклад на съдия Белева към 21.06.2016г.
са били 7 бр., със забава между 1 и 3 месеца. Председателят на ОС-Бургас  е
предприела дисциплинарни мерки и със Заповед № 373/16.05.2016г. е
наложила дисциплинарно наказание „забележка” на съдия Галя Белева за
допуснатите просрочия при постановяване на съдебните актове, поради
което проверяващият екип при предходната проверка не е препоръчал
предприемане на дисциплиниращи мерки.

Същевременно, настоящата контролна проверка установи, че съдия
Галя Белева е допуснала просрочие по 122 бр. дела общо / 53 бр. за 2019г.,
48 бр. за 2020г., 3 бр. за настоящата година и 18 бр. просрочени дела без
постановен съдебен акт до началото на контролната проверка, като по 4 от
тях решението е било обявено към 05.07.2021г./. По част от просрочените
актове забавата достига и надминава 9, 10, дори 11 месеца. Налице е
влошаване на работата по показател срочност на съдебните актове на част
от съдиите от ОС-Бургас и особено по дела на доклад на съдия Галя Белева.
Удачно би било председателят на ОС – Бургас да предприеме по-ефективни
мерки и наред с информацията, която ще бъде препоръчано да изпраща в
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ИВСС, да разпореди с нарочна заповед  ежемесечни проверки и контрол по
движението и приключването на делата. В зависимост от резултатите от
тези проверки да упражни правомощията си по ЗСВ и да предприеме
подходящи мерки с цел подобряване на съдопроизводството в полза на
страните в процеса и преодоляване на забавата при постановяване на
съдебните актове. В тази връзка ще бъде направена и необходимата
препоръка.

По отношение на направената препоръка, свързана с отвеждане на
съдиите от разглеждане на делата – чл. 22,ал.1,т.6 ГПК, бе установено, че
по всички проверени дела, съдът се е отвел с мотивирани актове, с
посочени причини и с правно основание - чл.22, ал.1, т.6 от ГПК. Изложени
са обективни и субективни причини за отводите, а именно: съпружески и
роднински връзки, лични отношения и познанства със страна или вещо
лице в производството и пр. В други случаи съдът се е отвеждал, когато
докладчика е констатирал, че обжалваното решение на съвета на
кредиторите е взето на Общо събрание, председателствано от него, или
когато докладчика по делото е констатирал, че е разгледал и делото по
несъстоятелност на дружеството-длъжник. По някои от делата
докладчиците са се отвеждали от разглеждане на спора по молби от
страните, в които са посочени основания за съмнения относно липсата на
безпристрастност. В някои от въззивните производства се е отвел целия
състав, разглеждал съответното дело. По всички проверени производства
делата са преразпределяни в максимално кратки срокове на случаен
принцип и в кориците им се съдържат протоколи от избор на докладчик.
Препоръката е изпълнена.

По отношение на направената препоръка, свързана с
обезпечителното производство се установи, че са спазени изискванията за
родова и местна подсъдност по глава тридесет и четвърта от ГПК .
Частните дела са образувани в деня на постъпване на молбите в съда,
като произнасянето по всички проверени частни производства е в
същия ден, съгласно разпоредбата на чл. 395, ал.2 ГПК, без
изключение. Изследвани са кумулативно дадените предпоставки за
уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. Съдът е определял срок от две,
три седмици до един месец за предявяване на бъдещия иск, съобразно
нормата на чл. 390, ал.3 ГПК, следил е служебно за представяне на
доказателства за предявен иск и с определение в з.з. на основание чл. 390,
ал.3 ГПК, е отменял допуснатото обезпечение, поради непредставено
доказателство за предявен иск в посочения срок.
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По голяма част от проверените дела, молителите са обжалвали
постановените от първоинстанционния съд определения пред ОС-Бургас,
който обикновено е потвърждавал съдебните актове за допускане на
обезпечение на бъдеш иск или за оставяне без уважение исканото
обезпечение.

При извършената комплексна планова проверка по този вид дела в
ОС-Бургас през 2016г. е констатирано, че делата са били образувани и
разпределени на случаен принцип, в деня на постъпване на ч.в.ж. в съда.
Съставите са се произнасяли по въззивните жалби срещу определенията на
първоинстанционния съд, като  актовете са постановени в рамките от 1 ден
до 25 дни след разпределението им. Повечето от определенията на
първоинстанционния съд са потвърдени от горната инстанция. Когато
допуснатото обезпечение на бъдещ иск е отменено, съдът е обезсилвал
издадената обезпечителна заповед.

От представените за нуждите на настоящата контролна проверка
въззивни частни производства бе установено, че тази практика се е
запазила. Всички дела са образувани в деня на постъпването на въззивната
частна жалба и са разпределени на случаен принцип. Въззивните състави са
се произнасяли срещу определенията на първоинстанционния съд като
определенията са постановени от един ден до 9 дни след подаване на
въззивната жалба, образуване и разпределение на делото. В повечето
случаи определенията на районния съд са потвърдени, а когато въззивната
жалба е уважена, съдът е отменял отказа и е допускал исканото
обезпечение. По делата, по които е искано спиране на изпълнението, съдът
е определял сума, платима от молителя като гаранция за допускане на
обезпечението, съгласно разпоредбата на чл. 390, ал. 4 ГПК.

С оглед констатираното в хода на извършената контролна проверка,
проверяващият екип счита, че частните производства по
първоинстанционните и въззивните граждански и търговски дела са
образувани и приключвани в съответствие с разпоредбите на ГПК и на
Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г.,
ОСГТК. Пропуски, различна съдебна практика или забавяне на
съдопроизводството не бяха констатирани.

При извършената контролна проверка на спрените производства в
ОС-Бургас бе установено, че всички първоинстанционни производства са
спрени поради необходимостта от приключването на преюдициално дело,
от значение за разрешаване на спора. При по-голяма част от делата се
извършват ежемесечни справки по движението на преюдициалните дела, а
в някои случаи - през един, два или три месеца, съгласно разпорежданията
на докладчика по делото. В кориците на делата се съдържат контролни
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листове с дати и подписи на съдебни служители, които са попълвани
ежемесечно, а в редки случаи - през месец. При контролната проверка се
установи, че почти всички въззивни  производства, са спрени на основание
чл. 633, във вр. с чл. 631, ал. 1 ГПК, поради отправено запитване до Съда на
Европейския съюз, с изключение на едно дело, спряно на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 ГПК. Проверяващият екип констатира, че съдиите са
постановявали разпореждания, с които са указвали да бъдат извършвани
проверки по движението на преюдициалното дело, ежемесечно или в
периода между два и четири месеца. От приложените по делата справки и
деловодни разпечатки за движението на преюдициалните дела е видно, че
служителите са извършвали справките по делата според дадените от
съдията-докладчик писмени разпореждания. В кориците на въззивните
производства също са прилагани контролни листове, съдържащи
информация относно датата, на която е извършена проверката, име и
подпис на деловодителя, който я е направил и разпореждане, съдържащо
основанието за спиране. Контролните листове са попълвани ежемесечно, а
в редки случаи - през месец. От проверените спрени производства към
момента на проверката се установи, че се съдържат данни, от които е
видно, че не са отпаднали пречките за движението. Не бе констатирана
забава на съдопроизводството.

При извършената предходна комплексна проверка е установена не
еднаква активност на съдиите – докладчици, според дадените от тях
писмени разпореждания или от извършените от деловодителите проверки.
Срокът на  периодичността на проверките по някои дела е бил повече от
месец, а в редица случаи е констатиран по-продължителен период от три и
повече месеца. При проверката не е констатирана забава в производство, но
е препоръчано да се спазват изискванията на чл. 38, т.10 ПАС и чл. 88 ПАС.
Препоръчано е деловодителят да проверява ежемесечно делата без
движение и спрените дела и да ги докладва на съдията докладчик, като
ежемесечни проверки да се отразяват в делото, с дата и подпис на
извършилия проверката деловодител.

Същевременно, при извършената настояща контролна проверка се
установи, че съдебните деловодители са се старали да извършват справките
в сроковете, в които е разпоредено от докладчика по делото. Контролните
карти са попълвани ежемесечно, а в редки случаи през месец.  След
докладване на движението на преюдициалните спорове, съдът е преценявал
необходимото време за извършване на следващата справка и е
постановявал разпореждане.

От проверените спрени производства към момента на проверката и
от направената допълнителна служебна проверка е видно, че се съдържат
данни, сочещи, че не са отпаднали пречките за движението им. Не бе
констатирана забава на съдопроизводството.
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По някои от проверените дела отново се констатираха ръкописни
актове на съдията - докладчик, без изискуемата форма и съдържание на
акта. Тази практика следва да бъде променена, с оглед спазване на нормите
на ГПК и ЗСВ. Препоръчително е председателят на ОС-Бургас, съобразно
разпоредбата на чл. 360а ЗСВ, според която органите на съдебната власт
извършват удостоверителни изявления, издават актове и извършват всички
други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, да
издаде заповед с точен регламент, чието изпълнение впоследствие да
контролира.

По проверените дела, включително и делата, разглеждани по реда на
бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението
си съгласно чл. 149, ал.2 и чл. 315,ал.2 ГПК, с констатираните изключения,
а по някои дела обявената дата не е спазена.

Препоръчително е по всички дела да се спазват изискванията по чл.
149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК, вр. чл. 317 ГПК и съдът да посочва деня,
в който ще обяви решението си, а обявената дата да се спазва.

С оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени
и конкретни препоръки, с цел отстраняване на допуснати пропуски и
подобряване организация на дейността по движение и приключване на
гражданските и търговските дела в ОС – Бургас.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                ПРЕПОРЪКИ:

1. Председателят на Окръжен съд – Бургас да продължи много
добрата практика за контрол по отношение на
административната дейност в съда, както и по отношение на
движение и приключване на гражданските и търговските дела.
В изпълнение на чл. 360а ЗСВ да издаде заповед, чието спазване
да контролира;
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2. Всички съдии от Окръжен съд – Бургас, разглеждащи
граждански и търговски дела да продължат добрата работа,
констатирана при контролната проверка по отношение
образуване, разпределение, администриране и движение на
делата, както и да спазват законовопредвидените срокове по
приключването на делата - чл. 316, вр. чл. 317 ГПК и чл. 235,
ал.5  ГПК,  които според чл.  12  и чл.  210,  т.1  ЗСВ са
задължителни за тях. Председателят на ОС - Бургас да изпрати
до ИВСС в срок до 15.01.2022г. подробна справка за
непостановените в законоустановения срок решения по делата
на доклад на съдия Галя Велева, за периода от  01.07.2021г. до
31.12.2021г., съдържаща дата на о.с.з., в което делото е обявено
за решаване, датата, на която е постановено решението или
датата към която решението е просрочено,  но все още не е
постановено и забава, изчислена в месеци и дни след изтичане
на законоустановения срок за обявяване на съдебното решение.
Справката да съдържа име, длъжност и подпис на изготвилия
справката служител, подпис на председателя на ОС-Бургас и
печат на съда;

3. Председателят на Окръжен съд – Бургас в изпълнение на
правомощието си по чл. 86, ал.1, т.7 ЗСВ да свика Общо
събрание, на което да запознае съдиите, разглеждали граждански
и търговски дела през проверявания период, както и съдебните
служители, с направените констатаци, да се анализират
изводите, да се обсъдят направените препоръки за преодоляване
на пропуските и уеднаквяване на съдебната практика, както и
да се предприемат мерки за тяхното изпълнение.

Срок за изпълнение на препоръките:

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям
срок до един месец (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на
препоръките, с изключение на препоръките, за които съобразно закона
срокът е постоянен.

Настоящият акт да се изпрати на председателя на ОС – Бургас,
който в тридневен срок от получаването му да запознае с него съдиите и
съдебните служители и да уведоми писмено главния инспектор на ИВСС за
изпълнението на задължението си, като изпрати и списък с дата и подпис на
всеки от проверяваните съдии.




