
PE IIYE JII4KA E b JIIAPI4,fl

I,IHCIIEKTOPAT KbM BVICLI]Nfl CbAEBEH CbBE T

fIPOBEPKA
HA IIHCTIEKTOPATA KbM BI4CIIII4 fl CbNNEEH CbBET

AKT

3A PE3YJITATI4 OT I{3BbPIIEHA KOMIIJTEKCHA TIJIAHOBA
IIPOBEPKA IIO 3AIIOBEA J\b IIII-21-14lll.01.Z02t r.. HA TJIABHIIflITHCIIEKTOP HA I{BCC

PATIOHEH CbA - CAHIAHCKT4
IPA}KNAHCKI,I NEIA



2

Комплексната планова проверка в РАЙОНЕН СЪД – САНДАНСКИ
по гражданските дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-21-
14/11.05.2021г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт,
съгласно приетата годишна програма за провеждане на комплексни,
контролни и тематични планови проверки от Инспектората към ВСС на
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към окръжните
прокуратури за 2021г. и съобразно приетата Методика за провеждане на
проверки на органите на съдебната власт от екипи на Инспектората към
Висшия съдебен съвет.

Проверката се извърши в периода 17.05.2021г. - 21.05.2021г. от
инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова и експерт Мария
Илиева.

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд –
Сандански по образуването, движението и приключването на гражданските
дела за 2019г. и 2020г.

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела
и деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори.

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от РС – Сандански,
съобразно писмо изх. № И-01-2/21/25.03.2021г. на ИВСС, допълнителна
информация за дейността на съда, извлечения от електронната деловодна
програма, заповеди, искови производства от 2019г. и 2020г., стари дела, дела,
по които производството е спряно, дела с отменен ход по същество,
деловодни книги и регистри, както и др. произволно посочени граждански
дела.

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

Административното ръководство на РС – Сандански се
осъществява от и.ф.административен ръководител – председател на съда –
Росица Георгиева Калугерова. Няма заместник на административния
ръководител – заместник председател.

Съдебен администратор – Е      С          Ц     . Няма назначен
административен секретар.

Росица Георгиева Калугерова е назначена на длъжност
“и.ф.административен ръководител – председател на РС - Сандански с
решение на Висшия съдебен съвет по протокол №36 от 20.10.2020 г. и е
встъпила в длъжност на 20.10.2020 г.

Росица Георгиева Калугерова е назначена на длъжност “съдия” в РС
– Сандански с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 8 от
28.02.1996 г. и е встъпила в длъжност на 01.03.1996 г.
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В РС - Сандански към момента на проверката е утвърден щат от 35
души (считано от м.01.2021 г.), от които 8/осем/ щ. бр. съдии, 1/един/ щат за
държавен съдебен изпълнител, 1/един/ щат за съдия по вписванията и 25 щ.
бр. съдебни служители.

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

- за 2019 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 8 бр.,
действително заети щатни длъжности – 8 бр., 1/един/ щат за държавен
съдебен изпълнител, 1/един/ щат за съдия по вписванията, администрация –
общ брой служители - 25 бр. и действително заети длъжности – 25 бр. ;

- за 2020 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 8 бр.,
действително заети щатни длъжности – 8 бр., 1/един/ щат за държавен
съдебен изпълнител, 1/един/ щат за съдия по вписванията, администрация –
общ брой служители - 25 бр. и действително заети длъжности – 25 бр.

 В РС - Сандански към момента на проверката е утвърден щат от 35
души (считано от м.01.2021 г.), от които 8/осем/ щ. бр. съдии, 1/един/ щат за
държавен съдебен изпълнител, 1/един/ щат за съдия по вписванията   и 25 щ.
бр. съдебни служители.

Към момента на проверката, общият брой съдии по щат е 8, от които
заети  - 8 бр. съдии в продължителен отпуск са – 1/един/ съдия, ползваща
отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал.1 от КТ в размер на остатъка
до 410 календарни дни, считано от 18.11.2020 г. до настоящия момент.

Командировани съдии в РС през проверявания период и през
настоящата година няма. Командировани съдии от РС – Сандански:

 1. Димитър Костадинов Узунов, командирован в Административен
съд – гр. Благоевград, считано от 08.10.2018 г. до настоящия момент,
съгласно Заповед № 2449/03.10.2018 г. на председателя на Върховен
административен съд.

2. Николинка Крумова Бузова, командирована в Специализиран
наказателен съд – гр. София, считано от 05.11.2020 г. до настоящия момент,
съгласно Заповед № 97/03.11.2020 г. на зам. председател на Апелативен
специализиран наказателен съд.

3. Катя Георгиева Сукалинска, командирована в Окръжен съд –
Благоевград, считано от 02.09.2019 г. съгласно Заповед № К-819/26.08.2019
г. на зам. адм.ръководител и зам.председател на Апелативен съд – София до
22.05.2020г., съгласно Заповед № А-315 от 20.05.2020 г. на
Административния ръководител – председател на Апелативен съд –София.

Съдии и състави в РС- Сандански:

Гражданско отделение за 2019 г.
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Росица Георгиева Калугерова, ранг ВКС/ВАС, първи състав,
28.02.1996 г., 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

Бисерка Николова Бакалова – Тилева, ранг ВКС/ВАС, втори
състав,18.04.2002 г. от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

Стойка Илиева Янева, ранг ВКС/ВАС, трети състав, 08.07.2004 г.,
01.01.2019 г. – до 31.12.2020 г.

Катя Георгиева Сукалинска, ранг ОС, четвърти състав, 23.10.2013 г.,
01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

· за 2020 г.
Росица Георгиева Калугерова, ранг ВКС/ВАС, първи състав,

01.03.1996 г., 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

Бисерка Николова Бакалова – Тилева,  ранг ВКС/ВАС, втори състав,
18.04.2002 г., 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

Стойка Илиева Янева, ранг ВКС/ВАС, трети състав, 08.07.2004 г.,
01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

Катя Георгиева Сукалинска, ранг ОС, четвърти състав, 23.10.2013 г.,
01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

· за периода на настоящата година
Росица Георгиева Калугерова, ранг ВКС/ВАС, първи състав,

01.03.1996 г., 01.01.2020 г. до настоящия момент.

Бисерка Николова Бакалова – Тилева,  ранг ВКС/ВАС, втори
състав,18.04.2002 г., 01.01.2020 г. до настоящия момент.

Стойка Илиева Янева, ранг ВКС/ВАС, трети състав, 08.07.2004 г.,
01.01.2020 г. до настоящия момент.

Катя Георгиева Сукалинска, ранг ОС, четвърти състав, 23.10.2013 г. ,
01.01.2020 г. до настоящия момент.

Наказателно отделение/съдии, разглеждащи н.дела през проверявания
период/

· за 2019 г.
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Николинка Крумова Бузова, ранг ВКС/ВАС, първи състав,
01.01.2019 г. до 04.11.2020 г.

Рая Димитрова Манолева, ранг АС, втори състав, 01.01.2019 г. до
31.12.2020 г.

Иван Йорданов Филчев, ранг АС, трети състав, 01.01.2019 г. до
31.12.2020 г.

Димитър Костадинов Узунов, ранг ВКС/ВАС, четвърти състав,
командирован в Административен съд – Благоевград, считано от 08.10.2018
г. до настоящия момент, съгласно Заповед № 2449/03.10.2018 на
председателя на Върховен административен съд.

·   за 2020 г.
Николинка Крумова Бузова, ранг ВКС/ВАС, първи състав, за

периода от 01.01.2020 г. до 04.11.2020 г. участва в случайното
разпределение на новопостъпили наказателни дела. Със Заповед №
97/03.11.2020 г. на заместник председателя на Апелативен специализиран
наказателен съд, считано от 05.11.2020 г. до настоящия момент, е
командиравана в Специализиран наказателен съд – гр. София, като съдията
докладчик довършва всички дела, на които е даден ход на съдебното
следствие в Районен съд - Сандански.

Рая Димитрова Манолева, ранг АС, втори състав, 01.01.2019 г. до
31.12.2020 г.

Иван Йорданов Филчев, ранг АС, трети състав, 01.01.2019 г. до
31.12.2020 г.

Димитър Костадинов Узунов ранг ВКС/ВАС, четвърти състав,
командирован в Административен съд – гр. Благоевград, считано от
08.10.2018 г. до настоящия момент, съгласно Заповед №2449/03.10.2018 на
председателя на Върховен административен съд.

· за периода на настоящата година-
Николинка Крумова Бузова, ранг ВКС/ВАС, първи състав,

01.01.2019 г. до 04.11.2020 г. участва в случайното разпределение на
новопостъпили наказателни дела. Със Заповед №97/03.11.2020 г. на
заместник председателя на Апелативен специализиран наказателен съд,
считано от 05.11.2020 г. до настоящия момент, е командирована в
Специализиран наказателен съд – гр. София, като съдията докладчик
довършва всички дела, на които е даден ход на съдебното следствие в
Районен съд - Сандански.

Рая Димитрова Манолева, ранг АС, втори състав, 01.01.2021 г.  до
настоящия момент.

Иван Йорданов Филчев, ранг АС, трети състав, 01.01.2021 г. до
настоящия момент.
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Димитър Костадинов Узунов, ранг ВКС/ВАС, четвърти състав
командирован в Административен съд – Благоевград, считано от 08.10.2018
г. до настоящия момент, съгласно Заповед №2449/03.10.2018 на
председателя на Върховен административен съд.

Командировани съдии за периода 2019 г. – 2020 г.:
по граждански дела -
Катя Георгиева Сукалинска от 02.09.2019 г. до 22.05.2020 г. в

Окръжен съд - Благоевград;

по наказателни дела -
Димитър Костадинов Узунов, считано от  08.10.2018 г. до настоящия

момент;
Николинка Крумова Бузова, считано от 05.11.2020 г. до настоящия

момент;

Промяна на титулярите и съставите за двугодишния период:
За 2019 г. – няма промяна на титулярите и съставите за двугодишния

период.
За 2020г. – няма промяна на титулярите и съставите за двугодишния

период.

Съдебният администратор има придобито висше образование
магистър по специалност „Публична администрация“, магистърска
програма “Управление на човешките ресурси“. Назначена е на длъжност
“съдебен администратор” с трудов договор №7, считано от 06.01.2014 г.,
след провеждане на конкурс. Няма назначен административен секретар.

Материална база и техническа обезпеченост
Информационно обслужване и информационни технологии

Районен съд - Сандански е поместен в сградата на бивш партиен
дом, заедно с Териториално отделение - Сандански към Районна
прокуратура – Благоевград, Служба по вписванията и офис на „Охрана на
съдебната власт“. С Решение № 7.1 от 03.08.2016 г. на комисия
„Управление на собствеността“ при Пленума на ВСС, упълномощена с
решение на Пленума на ВСС от 28.07.2016 г. стопанисването на
недвижимия имот, публична държавна собственост,  предоставен за
нуждите на Районен съд – Сандански и Териториално отделение -
Сандански към Районна прокуратура –  Благоевград е възложено на
административния ръководител – председател на Районен съд – Сандански.
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Материалните условия са  много добри. Съдиите работят по 1/един/
в кабинет, а 25 бр. съдебни служители ползват 14 помещения. Съдът
разполага с 4 бр. съдебни зали.

РС - Сандански е снабден с необходимата техника и софтуерни
продукти в кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са
оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и
работят в мрежа. Администрацията не изпитва недостиг на компютърна
техника. Информационните технологии позволяват по – голяма прозрачност
в работата на съда и улесняват гражданите при упражняване на правото за
достъп до информация. Всички съдии и служители са обучени за работа с
MS Offise, MS Word, Internet Eхplorer, а деловодителите и с Adobe Acrobat
Reader. Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която
перманентно се обновява. Всичка работни места са свързани с локална
компютърна мрежа с 2 броя сървъри. Компютрите се поддържат в много
добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните
изисквания.

През 2019г., 2020г. и периода на 2021г. в РС - Сандански
функционира програмата за управление на съдебните дела АСУД въведена
от 2007 г.

През 2020 г. в  Районен съд – Сандански се ползва друг софтуер за
управление на съдебни дела - Единна информационна система в
съдилищата /ЕИСС/, въведена в Районен съд - Сандански на 01.09.2020 г.
ЕИСС в Районен съд - Сандански не е внедрена в периода 17.08.2020 г. и
18.08.2020 г.  по обективни причини, свързани с пандемията от Covid – 19, а
считано от 01.09.2020 г. до 17.09.2020 г. Със Заповед №449/18.09.2020 г. на
административния ръководител - председател на съда и във връзка с
Решение по протокол№23/16.09.2020 г., т.1.2. на Пленума на Висшия
съдебен съвет се спира въвеждането на нови дела в ЕИСС за периода 18
септември до 10 декември 2020г. Със Заповед №623/11.12.2020 г. на
и.ф.административен ръководител- председател на съда и във връзка с
решение на пленума на Висшия съдебен съвет по т.54 от заседанието на
10.12.2020 г. продължава действието на Заповед №449/18.09.2020 г., като
считано от 11.12.2020 г. до 31.12.2020 г. всички новопостъпили дела да се
образуват и разпределят в Централизираната система за случайно
разпределение на делата, а обработването им да се осъществява в
деловодната система АСУД.

Със Заповед №647/30.12.2020 г. на и.ф.административен
ръководител - председател на съда и във връзка с Решение на Пленума на
Висшия съдебен съвет от заседанието на 17.12.2020 г. продължава
действието на Заповед № 623/11.12.2020 г., като считано от 01.01.2021 г. до
30.04.2021 г. всички новопостъпили дела да се образуват и разпределят в
ЦССР, а обработването им да се осъществява в АСУД.
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 Председателят на съда през 2015 г. със Заповед №536/07.09.2015 г. е
утвърдил Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните
актове в интернет страницата на съда. Вътрешните правила, утвърдени със
Заповед  № 773/28.12.2017 г. на административния ръководител на Районен
съд – Сандански отменят Вътрешните правила за организацията на
публикуване на съдебните актове, приети със Заповед № 536/07.09.2015 г.

Вътрешните правила приети със Заповед №151/29.03.2021 г. на и.ф.
административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански
изменят Вътрешните правила за организацията на публикуване съдебните
актове, приети със Заповед №773/28.12.2017 г.

Със Заповед №119/29.02.2016 г. са утвърдени Вътрешни правила за
класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи
класифицирана информация.

В съда са внедрени следните програмни продукти:
- “ССРД” – програма за случайно разпределение на делата,

предоставена от ВСС, която функционира от м. октомври 2015 г.;
- „СИНС“  програма за измерване натовареността на съдиите която

функционира от м. Октомври 2015 г.;
- „JES“ – програма за служба СИС, която функционира от

19.12.2005г.
-  EJ Systems – програма за работни заплати, която функционира от

м. януари 2016 г.;
- „Конто-66“ – Web базиран счетоводен софтуер, внедрен от ВСС в

цялата съдебна система през 2010 г.
- „Бюро съдимост“ –внедрена през 2009 г., съгласно сключен договор

между ВСС и Консорциум „Лирекс БГ“ ООД- „Индекс България“ ООД
- „АСУД“ – автоматизирана система за управление на делата, през

2007 г.
- Правно-информационна системи -
Съдът използва правно – информационният продукт „Апис”. Правно

информационният продукт е мрежови вариант и е достъпен от всички
работни места.

Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишни доклади
на РС за двете проверявани години

За 2019 г.-
Новообразуваните дела в РС-гр. Сандански възлизат на 2 184 дела.

Висящите дела към 01.01.2019 г. възлизат на 369 дела, представляващи 17 %
от новообразуваните дела. Всичките дела за разглеждане през 2019 г. са
общо 2553 дела, при 2949 дела за 2017 г. и 2588 дела за 2018 г. От тях 87 %
са решени в тримесечен срок, а нерешени към 31.12.2019 г. са останали 372
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дела. Запазена е тенденцията в броя на делата, подлежащи на разглеждане
(висящи и новообразувани).

От общо образуваните дела за разглеждане (висящи към 01.01.2019 г.
(369) и новообразувани през отчетната година (2184) 2553 дела), в края на
2019 г. са свършени 2181 дела – 85% (86% спрямо 2018 г. и 89% за 2017 г.),
от които 1895 дела са приключили в тримесечен срок от образуването им,
равняващи се на 87% (88% спрямо 2018 г. и 88% спрямо 2017 г.) от
свършените дела. Общият брой на висящите дела към 31.12.2019 г. възлиза
на 372 дела (при 369 за 2018 г. и 314 за 2017 г.).

Обжалваните и протестирани дела в РС през 2019 г. са общо 145
броя, през 2018 г. техният брой е възлизал на 173 дела, а през 2017 г. пред
по-горната инстанция са атакувани актове по 264 дела.

Отчетено е, че изнесените данни показват подобрение работата на
съда по отношение на показателите брой приключили дела и срочното им и
качествено приключване, като следва да бъдат отличени въведените мерки и
правила за подобряване на правораздавателната дейност на съда. Добрите
условия и оптимална организация на работата в РС - Сандански е
предпоставка за подобряване на постигнатото.

За 2020 г.-
През 2020 г. в Районен съд - Сандански са постъпили общо 1 841

дела. За сравнение: през 2019г. техният брой е бил 2 184, а през 2018г. -
2 268. Следователно, през 2020 г. постъпилите дела са с 343 по-малко в
сравнение с 2019г. и с 427 по-малко в сравнение с 2018г. И през 2020 г.,
както и през предходните години, броят на образуваните граждански и
административни дела е много по-голям от броя на образуваните
наказателни и административно наказателни дела, като образуваните
граждански и административни дела през отчетната година са 1293 броя или
70% от всички образувани дела, а образуваните наказателни и
административно наказателни дела са 548 броя или 30 % от всички
образувани дела. През 2020г. в съда са разгледани общо 2213 дела. За
сравнение: през 2019г. техният брой е бил 2553, а през 2018г.- 2588.
Следователно, през 2020г. разгледаните общо дела са с 340 по-малко в
сравнение с 2019г. и с 375 по-малко в сравнение с 2018 г. През 2020г. са
свършени общо 1778 дела. За сравнение: през 2019г. техният брой е бил
2181, а през 2018г. - 2219. Следователно, през 2020г. приключените дела са
с 403 по - малко в сравнение с 2019г. и с 441 по-малко в сравнение с 2018г.
В процентно изражение свършените през 2020г. дела представляват 80% от
разгледаните дела, докато през 2019г. този процент е бил 85%, а през 2018г.-
86%. Отчетено е, че въпреки обявеното извънредно положение в Република
България, броят на общо приключените през годината дела спрямо общо
разгледаните дела е висок, което се дължи на усилията на докладчиците и на
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съдебната администрация. През 2020г. в срок до 3 месеца са приключени
общо 1496 дела, което е 84 % от всички свършени дела. През 2019г. техният
брой е бил 1895  или 87 % от всички свършени дела, а през 2018г. - 1949 или
88%. Следователно, запазва се тенденцията голяма част от делата да
приключват в тримесечен срок, като отстъплението в броя на приключените
дела в 3 месечен срок през 2020г. спрямо предходните години не е
значително и се дължи на обективни причини. От върнатите през отчетната
година от инстанционен контрол актове по 166 дела, са потвърдени актовете
по 107 дела или 65%, отменени са  актовете по 45 дела  или 27% и са
изменени актовете по 14 дела или 8%.

Изготвени становища по проекти за тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС

За 2019 г.- няма.
За 2020 г.- няма.

Извършени проверки в РС- Сандански

- констатации и препоръки от извършени проверки по граждански
дела от ОС- Благоевград, за двете години, отделно:

За 2019 г. и 2020г. не са извършвани проверки по граждански дела от
ОС- Благоевград.

За 2019 г. и 2020г. не са извършвани проверки по граждански дела на
РС- Сандански от ИВСС (или ВСС).

Взаимодействие между административния ръководител и Общото
събрание на съдиите в РС- Сандански

За 2019 г.-
Със Заповед № 98/18.02.2019 г. административния ръководител –

председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при РС –
Сандански при следния дневен ред: т.1 Обсъждане на промяна във
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата при Районен съд
– Сандански и за разпределение на делата за времето на отсъствие на съдия
докладчик и  т.2 „Други въпроси“.

Общото събрание на съдиите е решило: По т.1 от дневния ред:
Приема промяна във Вътрешните правила за случайно разпределение на
делата при Районен съд – Сандански и за разпределение на делата за
времето на отсъствие на съдия докладчик и по т.2 „Други въпроси“ не са
постъпили предложения за разискване.
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Съгласно Заповед № 115/25.02.2019 г. на административния
ръководител – председател на съда се изменят Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата при РС – Сандански и за разпределение
на делата за времето на отсъствие на съдия – докладчик, обсъдени от
Общото събрание на съдиите проведено на 22.02.2019 г., утвърдени със
Заповед №749/20.12.2018 г. на председателя на съда.

 Със Заповед № 333/18.06.2019 г. на административния ръководител
– председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при  РС –
Сандански при следния дневен ред: Обсъждане на промяна във Вътрешните
правила за случайно разпределение на делата при отсъствие на съдия –
докладчик, във връзка с отсъствие на съдията – докладчик по време на
платен годишен отпуск и други.

 Общото събрание на съдиите е обсъдило промяна във Вътрешните
правила за случайно разпределение на делата при Районен съд –Сандански
и за разпределение на делата при отсъствие на съдия – докладчик, във
връзка с времето на отсъствие на съдията – докладчик поради платен
годишен отпуск и други.

Със Заповед №274/15.06.2020 г. на административния ръководител –
председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при РС –
Сандански при следния дневен ред: 1. Обсъждане на промяна във
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата при Районен съд
–Сандански, и за разпределение на делата, които следва да се разглеждат по
дежурство. 2. Други въпроси.

Общото събрание на съдиите е приело промяна във Вътрешните
правила за случайно разпределение на делата при Районен съд – Сандански
и за разпределение на делата по дежурство да бъдат разглеждани и всички
други ЧНД, при които по закон е предвидено произнасяна в срок до 24 часа.

Със Заповед № 590/19.11.2019 г. на административния ръководител –
председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при  РС –
Сандански за изготвяне на становище до Съдийската колегия на ВСС,
относно евентуална промяна на подведомствеността на заповедните
производства, както и по останалите въпроси и предложения, направени в
доклада относно целите и обхвата на предложения за реформи в
заповедното производство в България. Общото събрание на съдиите е
решило:

Да се запази подведомствеността на заповедните производства и да
се въведе изцяло електронно заповедно производство и централизирано
разпределение на делата между всички районни съдии в страната.

Със Заповед  №483/18.09.2019 г. на административния ръководител –
председател на съда е насрочено Общо събрание на РС – Сандански за
обсъждане на проект на Становище до СК на ВСС, във връзка с
предложение от Боряна Димитрова и Даниела Марчева - членове на ВСС,
относно приемане на решение и/или становище, и/или насоки относно
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приемане на решение и/или насоки относно оптимизация на съдебната карта
на съдилища, насрочено за разглеждане на СК за 17.09.2019 г. и отложено, и
с оглед изнесеното в News leх.bg от 17.09.2019 г. „Обединяване и вливане на
72 районни съдилища предлагат кадровици“ и в „Правен свят“ от 18.09.2019
г. „Проектът на ВСС за оптимизация на съдебната карта и изграждане на
ЕИСС е преполовен“ и вземане на решение.

Прието е следното становище на съдиите на РС – Сандански: „На
първо място, без да изземваме функциите на СК на ВСС, сме категорично
против сливането на РС – Сандански и РС –Петрич, преди да са дефинирани
ясни критерии, въз основа на които да се подходи еднакво спрямо всички
съдилища. На следващо място, но не и по ред считаме, че РС – Сандански и
РС-Петрич по брой входирани дела за 2018 г. са в първите 15 от 86 районни
съдилища извън областните центрове, с което е запазена тенденцията от
предходните години, което навежда на извода за съдилища – с голям обем
постъпления на дела, поради което сливането им няма до доведе нито до по-
добро качество на работата на магистратите и на съдебните служители, нито
до по-добро управление, нито пък ще увеличи или намали постъпленията на
делата, както и броя на магистратите. Напротив, окрупняването на големи
съдилища би създало изключително затруднение в организационните
структури.“

Със Заповед №613/25.11.2019 г. на административния ръководител –
председател на съда е насрочено Общо събрание на РС – Сандански за
обсъждане на становище до Окръжен съд – Благоевград, относно
отправените твърдения за противоречива и неправилна съдебна практика,
касаеща заповедното производство.

Прието е следното становище: В Районен съд – Сандански няма
противоречива практика.

За 2020 г.
Със Заповед №59/03.02.2020 г. на административния ръководител –

председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при РС –
Сандански, при следния дневен ред: 1. Обсъждане на годишния доклад за
дейността на Районен съд – Сандански за 2019 г. и по т. 2. „Разни“.

Със Заповед №88/11.02.2020 г. на Административния ръководител –
председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите, при следния
дневен ред: Полагане на клетва от назначените съдебни заседатели при
Районен съд – Сандански.

Със Заповед №73/17.02.2021 г. на и.ф.административен ръководител
– председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при РС –
Сандански, при следния дневен ред: 1. Обсъждане на годишния доклад за
дейността на Районен съд – Сандански за 2020 г. и по т. 2. „Разни“.
Отчетният доклад е приет.
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Повишаване на правната подготовка и
 квалификация на съдиите

и повишаване на квалификацията на
съдебните служители

Съдии:
През 2019 г.
Гражданско отделение:
1. Росица Георгиева Калугерова – НИП - „Задължение на съда да

следи служебно за неравноправния характер на договорните клаузи в
заповедното производство и при спорове между страните, свързани с
договори за кредити-материалноправни и процесуални въпроси“ -
25.10.2019г.

Наказателно отделение:
1. Николинка Крумова Бузова
-НИП - „Физикохимични изследвания, ДНК-анализ, изследване на

компютърни системи и мрежови устройства и изследване на
комуникационни и електронни устройства“- 07- 08.02.2019 г.;

-Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване
на съдебната практика  - „Прилагане на новата правна рамка на ЕС за
защита на личните данни в дейността на съда“- 29.03.2019 г.;

 -НИП - „Проблеми при разследване на престъпленията по чл.343б
НК, след приемане на Наредба №1/19.07.2017 г. по реда за установяване на
концентрацията на алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични
вещества или техните аналози“ - 21.11.2019 г.;

 2. Иван Йорданов Филчев – НИП - „Съдебномедицински и
съдебнопсихиатрични експертизи“-03-05.06.2019 г.;

  -НИП  - „Проблеми при разследване на престъпленията по чл.343 б
НК, след Приемане на Наредба №1/19.07.2017 г. по реда за установяване на
концентрацията на алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични
вещества или техните аналози“-21.11.2019 г.

През 2020 г.-
Гражданско отделение:
 1.  Росица Георгиева Калугерова
-НИП -„Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на

професионалните задължения на съдиите“ - 21.04.-08.05.2020г.
-НИП - „Имуществени отношения между съпрузите. Нови моменти в

правото на ЕС. Актуални проблеми, свързани със защита правата на децата
и родителската отговорност. Производство по чл.127а СК“-01-29.05.2020 г.

-НИП - „Практически проблеми и дискусионни въпроси в
производството за възстановяване на запазена част от наследство“-09-
30.06.2020 г.
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2.  Катя Георгиева Сукалинска
-НИП - „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и

медии“ 15.04.2020 г.-08.05.2020 г.
3. Бисерка Бакалова – Тилева -НИП-„Развиване на компетентност за

ефективно изпълнение на професионалните задължения на съдиите“-21.04.-
08.05.2020

-НИП - „Имуществени отношения между съпрузите. Нови моменти в
правото на ЕС. Актуални проблеми, свързани със защита правата на децата
и родителската отговорност. Производство по чл.127а СК“-01-29.05.2020 г.

Наказателно отделение
1. Николинка Крумова Бузова –НИП -„Развитие на комуникативни

умения. Съдебна власт и медии“-15.04.-08.05.2020 г.

Съдебни служители:
1. съдебен администратор - ежегодно обучение по здравословни и

безопасни условия на труд, съгласно Наредба №4 от 1998 г. за обучението
на представителите в комитетите и групите по условия на труд в
предприятията - 11.10.2019 г.

2. главен счетоводител - ежегодно обучение по безопасност и здраве
при работа -11.10.2019 г.

 През 2020 г.- съдебни служители в РС – Сандански
 1. съдебен администратор
-НИП - „Управление и развитие на екипи. Екипна работа и

ефективност“ -  09-11.03.2020 г.
 - ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд,

съгласно Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в
комитетите и групите по условия на труд в предприятията - 09.10.2020 г.

2. системен администратор - Център за професионално обучение
„Кибер Академия“ - „Минимални изисквания за мрежова и информационна
сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ),
както и добри практики“ - 24.01.2020 г.

3. главен счетоводител -
- ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа за

длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, ОБРЗ и
лицата, определени да провеждат инструктажите-09.10.2020 г.

 4. съдебен секретар – НИП - „Работа в Бюро съдимост“ – 23-
30.04.2020г.

  5. призовкар   - НИП -„Връчване на призовки и съдебни книжа“.
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Информация за поощрения и наложени дисциплинарни
наказания в РС-Сандански на съдии и съдебни служители, за двете

проверявани години

За 2019г. и 2020г. в РС-Сандански няма наложени наказания или
поощрения.

Съдии, ангажирани в изпълнението на други служебни задачи,
извън основната им дейност, за двете проверявани години

За 2019 г.
Гражданско отделение:
Съдия Катя Сукалинска със Заповед № 17/07.01.2019 г. на

административния ръководител – председател на съда участва в
извършването на подбор на материалите по граждански дела по описа на
Районен съд – Сандански, архивирани през 2013 г., както и по
бракоразводни дела, архивирани през 2008 г., чийто срок на съхранение е
изтекъл.

Съдия Бисерка Бакалова – Тилева със Заповед №395/27.09.2013 г. на
административния ръководител – председател на съда е определена за
председател на постоянно действащата експертна комисия  за организацията
и дейността на учрежденския архив в Районен съд – Сандански.

За 2019 г.
Наказателно отделение:
Съдия Рая Манолева със Заповед №16/07.01.2019 г. на

административния ръководител – председател на съда участва в
извършването на подбор на материалите по наказателни дела по описа на
Районен съд – Сандански, архивирани през 2013 г., чийто срок на
съхранение е изтекъл.

Съдия Рая Манолева със Заповед №575/13.11.2019 г. на
административния ръководител – председател на съда участва в постоянно
действаща комисия за атестиране на съдебните служители в Районен съд –
Сандански.

Съдия Рая Манолева със Заповед № 322/12.06.2019 г. на
административния ръководител – председател на съда участва в комисия,
свързана със съхранението на веществените доказателства, и в изпълнение
на изискванията на разпоредбите на чл.126, ал.1 и ал.2 от ПАС.

Съдия Рая Манолева със Заповед № 198/02.04.2019 г. на
административния ръководител – председател на съда участва в
извършването на подбор на документите от масово – типов характер,
неподлежащи на запазване, бюлетините за съдимост и бюлетините за
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наложено административно наказание по чл.78 а НК в служба „Бюро
съдимост“.

Съдия Иван Филчев със Заповед №117 – КИ на административния
ръководител – председател участва в постоянно действащ състав в
изпълнение на чл.50 и чл.120 от Правилника за прилагане на Закона за
защита на класифицираната информация/ППЗЗКИ/.

За 2020 г.-
Гражданско отделение:
Съдия Росица Калугерова със Заповед №6 /06.01.2020 г. на

административния ръководител – председател на съда участва в
извършването на подбор на материалите по граждански дела по описа на
Районен съд – Сандански, архивирани през 2014 г., както и по
бракоразводни дела, архивирани през 2009 г., чийто срок на съхранение е
изтекъл.

За 2020 г.-
Наказателно отделение:
Съдия Рая Манолева със Заповед № 9 / 06.01.2020 г. на

административния ръководител – председател на съда участва в
извършването на подбор на документите от масово – типов характер,
неподлежащи на запазване, бюлетините за съдимост и бюлетините за
наложено административно наказание по чл.78 а НК в служба „ Бюро
съдимост“.

Съдия Иван Филчев със Заповед № 7 /06.01.2020 г. на
административния ръководител – председател на съда участва в
извършването на подбор на материалите по наказателни дела по описа на
Районен съд – Сандански, архивирани през 2014 г., чийто срок на
съхранение е изтекъл.

Съдия Иван Филчев със Заповед № 230/20.05.2020 г. на
административния ръководител – председател участва в постоянно
действащ състав в изпълнение на чл.50 и чл.120 от Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната информация/ППЗЗКИ/.

Административни служби – обща и специализирана
администрация. Съдебно деловодство

Към 30.04.2021  г. в РС - Сандански е утвърдено щатно разписание с
25 бр. съдебни служители. Администрацията на РС - Сандански е обща и
специализирана. Общата администрация се състои от  2 бр. служители: по
отдели или сектори и длъжности, както следва:

· "Финансова дейност и снабдяване" - 1 бр.;
· "Стопанисване и управление на съдебното имущество"- 0 бр.;
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· "Човешки ресурси" - 0 бр.;
· "Информационно обслужване, статистика и информационни

технологии" - 1 бр.;
· "Пресслужба и информация" - 0 бр.

В специализираната администрация работят общо 19 бр. служители,
организирани в служби и длъжности, както следва:

· „Регистратура за класифицирана информация”- 2 бр.;
· „Регистратура” - 2 бр.;
· „Съдебно деловодство”- 5 съдебни деловодители, в това число 1

бр. съдебен деловодител в служба СИС;
· „Съдебни секретари” - 7 бр.;
· „Архив” - 2 бр.;
· „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 2 призовкар;
·  Служител по сигурността на информацията 1 бр.;
· „Съдебни помощници” - 0 бр.;
· Бюро “Съдимост” – 1 бр.съдебен секретар „Бюро съдимост”;
Техническите длъжности са общо 2 бр. – 1 бр. чистачка и 1 бр.

работник, поддръжка сгради. Длъжностните лица, съвместяващи длъжности
са: съдебен администратор и служител по сигурността на информацията,
съдебен деловодител и завеждащ регистратура класифицирана информация,
съдебен секретар и заместник завеждащ регистратура класифицирана
информация.

В РС - Сандански няма издадени правила за работа на отделните
служби. Съдебните служители изпълняват задълженията си съобразно
длъжностните им характеристики. За съдебните секретари ежеседмично  се
изготвя график за участие в съдебни заседания.

В РС - Сандански функционира програмата за управление на
съдебните дела АСУД въведена от 2007 г., за което не разполагаме с
нарочна заповед.

Книгите и регистрите по чл. 39 от ПАС, които се водят на
електронен носител са: описна книга, книга за открити заседания – срочна
книга, книга за закрити и разпоредителни заседания, азбучен указател за
образуваните наказателни, граждански и административни дела, регистър на
съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК, регистър на актовете, с които
преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено и
върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна грешка,
допълване, изменение в частта за разноските на решението или
отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата. Те се
разпечатват на хартиен носител, в края на всеки работен ден.
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Книгите и регистрите по чл.39 от ПАС, които се водят на хартиен
носител са: описна книга, книга за открити заседания – срочна книга, книга
за закрити и разпоредителни заседания, азбучен указател за образуваните
наказателни, граждански и административни дела, книга за привеждане в
изпълнение на влезли в сила присъди и определения, книга за веществените
доказателства, книга за получените и върнатите призовки и други съдебни
книжа, регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК, книга за
приемане и отказ от наследство, регистър на изпълнителните листове,
издадени за държавни такси и суми, присъдени  в полза на съдебната власт,
регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно
производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния
съд за поправка на очевидна грешка, допълване, изменение в частта за
разноските на решението или отстраняване на нередовности и за
администриране на жалбата, книга за входящи молби за правна помощ и
други правни инструменти за международно сътрудничество по
наказателни и граждански дела, книга за изходящи молби за правна помощ
и други правни инструменти за международно сътрудничество по
наказателни и граждански дела.

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител,
считано от 2008 г. по реда, определен в Заповед № 259/ 07.07.2008 г, както и
на електронен носител - в сайта на Районен съд – Сандански. Регистърът (на
хартиен носител) съдържа следните данни: докладик по делото, вид и номер
на същото, номер и дата на акта, мотиви и диспозитив на съдебния акт.
Длъжностните лица, отговорни за водене на регистъра са съдебните
деловодители в служба «Деловодство».

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се
получават автоматично от деловодната програма –  АСУД .

Всички дела, образувани от месец април 2007 г. са въведени във
функциониращата Автоматизирана система за управление на делата” (АСУД).

Всички дела, образувани от месец април 2007 г. са въведени във
функциониращата „ Автоматизирана система за управление на делата” (АСУД)
до 31.08.2020 г. Считано от 01.09.2020 г. до 17.09.2020 г. всички
новообразувани дела са въведени във функциониращата Единна
информационна съдебна система (ЕИСС).

Съгласно Заповед № 449/ 18.09.2020 г. на председателя на съда, във
връзка с решение по протокол № 23/ 16.09.2020 г., т.1, т.2 на Пленума на
ВСС, след 17.09.2020г. всички новообразувани дела са въведени в АСУД.

Съгласно Заповед № 623/ 11.12.2020г. се продължава действието на
Заповед № 449/18.09.2020 г., като считано от 11.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
всички новопостъпили дела се образуват и разпределят в ЦССР на делата, а
обработването им се осъществява в деловодната система АСУД.
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Съгласно Заповед № 647/ 30.12.2020 г. се продължава действието на
Заповед № 623/ 11.12.2020 г., като считано от 01.01.2021г. до 30.04.20201г.
всички новопостъпили дела да се образуват и разпределят в ЦССР на
делата, а обработването им се осъществвява в деловодната система на
АСУД.

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

- Азбучен указател – граждански и наказателни дела - съдържа 1 том
за 2019г.; води се от съдебните деловодители при служба Деловодство;
проверява се от съдебен администратор.

- Азбучен указател граждански  и административни дела  - съдържа 1
том за 2020 г.; води се от съдебните деловодители при служба Деловодство;
проверява се от съдебен администратор.

- Азбучен указател наказателни дела  - съдържа 1том за 2020 г.; води
се от съдебните деловодители при служба Деловодство; проверява се от
съдебен  администратор.

- Описна книга за граждански дела – съдържа 1 том за 2019 г. и 1том
за 2020г.; води се от съдебните деловодители при служба Деловодство;
проверява се от съдебен администратор.

-  Описна книга за административни  дела – съдържа 1 том от 2014 г.
до 2020г.; води се от съдебните деловодители при служба Деловодство;
проверява се съдебен администратор.

- Описна книга за наказателни дела – съдържа 1 том за 2019 г. и 1
том за 2020г.; води се от съдебните деловодители при служба Деловодство;
проверява се от съдебен администратор.

- Книга за открити заседания по граждански дела -  съдържа 1 том за
2019г. и 1 том за 2020 г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за открити заседания по административни дела -  съдържа 1
том за 2014 г. до 2020 г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за открити заседания по наказателни  дела -  съдържа 1 том
за 2019г. и 1 том за 2020 г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански и
административни  дела -  съдържа 2 тома за 2019 г. и 4 тома за 2020г.; води
се от съдебните деловодители при служба Деловодство; проверява се от
съдебен администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания по наказателни дела -
съдържа 1 том за 2019 г. и 2 тома за 2020г.; води се от съдебните
деловодители при служба Деловодство; проверява се от съдебен
администратор.
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- Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения – 1 том за периода от 01.11.2017 г. до 31.12.2019 г., съдържа 93
листа, считано от 01.01.2020 г. е въведена нова книга,  води се от съдебните
архивари; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за веществените доказателства – 1 том за периода от
01.01.2005 г. към настоящия момент; води се от съдебните деловодители
при служба Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа
по граждански и административни дела - 1 том за 2019 г. и съдържа 104
листа и 1 том за 2020 г., съдържа 100 листа; води се от съдебните
деловодители при служба Деловодство; проверява се от съдебен
администратор.

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа
по наказателни дела - 1 том за 2019 г. и съдържа 102 листа и 2 тома за 2020
г. и съдържа 202 листа; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за приемане и отказ от наследство – 1 том за периода от
29.10.1997 г. до настоящия момент; води се от съдебните архивари;
проверява се от съдебен администратор.

- Архивна книга – 1 том  за периода от 2010 г. до 31.12.2018 г. към
настоящия момент; води се от съдебните архивари; проверява се от съдебен
администратор.

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК – съдържа 2
тома за 2019 г.  – 641 листа и 2 тома за 2020г., съдържащи 656 листа; води се
от съдебните деловодители при служба Деловодство; проверява се от
съдебния администратор.

- Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси и
суми, присъдени в  полза на съдебната власт –1 том за 2019 г. - 12 стр. и  1
том за 2020 г. – 12 стр.; води се от съдебните архивари; проверява се от
съдебен администратор.

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
съдържа 76 листа; води се от съдебен деловодител - Регистратура,
проверява се от съдебния администратор.

- Входящ дневник - съдържа 249 листа; води се от съдебени
деловодители; проверява се от съдебния администратор – за 2019г. .

- Входящ дневник - съдържа 258 листа; води се от съдебни
деловодители; проверява се от съдебния администратор – за 2020 г.

- Изходящ  дневник - съдържа 99 листа; води се от  съдебни
деловодители; проверява се от съдебния администратор - 2018 г., 2019 г. и
2020 г.

-  Разносна книга –   съдържа 2  тома за 2017  г.  –  2020  г.;  води се от
съдебни деловодители; проверява се от съдебния администратор.
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- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа -
съдържа 105 листа за периода от  2018 г. – 2019 г.; води се съдебни
делововители; проверява се от съдебния администратор.

-Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа -
-  съдържа 2 тома, 204 листа за 2020 г.; води се съдебни деловодители;
проверява се от съдебния администратор.

- Регистър за искания по чл.151г, ал.7 от ЗЕС – съдържа 3 листа –
2019 г. и 2020 г. – съдържа 2 листа; води се съдебни деловодители;
проверява се от съдебния администратор.

- Регистър за предоставени данни от НБД „Население” – 1 том за
периода 2019 г. – 2020 г.,съдържа 22 стр; води се съдебни деловодители;
проверява се от съдебния администратор.

- Регистър на контролните листа за извършен предварителен контрол
– 2019 г. съдържа 1 том – 27 листа; води се от главен счетоводител;
проверява се от съдебен администратор.

- Регистър на контролните листа за извършен предварителен контрол
– 2020 г. съдържа 2 тома – 31 листа; води се от главен счетоводител;
проверява се от съдебен администратор.

- Регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно
производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния
съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в
частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за
администриране на жалбата – 1 том, съдържа 2 листа  за периода от 2019 г.
– 2020 г. за наказателни дела; води се от съдебните деловодите в служба
Деловодство; 1 том, съдържа 2 листа за периода от 2019 г. – 2020 г. за
граждански дела; води се от съдебните деловодите в служба Деловодство;
проверяват се от съдебния администратор.

- Регистър на отводите – 1 том за 2019г., съдържа 25 л.; 1 том за 2020
г. съдържа 14 л.; води се от съдебните деловодители в служба Регистратура;
проверява се от съдебния администратор.

РС-Сандански няма утвърдени Вътрешни правила за изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

Председателят на съда, а в негово отсъствие оправомощен служител
-  секретар «Бюро съдимост» и съдебен архивар в Районен съд -Сандански,
разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба №
14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до Национална база данни „Население” извършва
справките, за което има предоставен достъп .

Със Заповед №356/09.07.2010 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански има оправомощени служители
които разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба
№14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на
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органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”
извършват справките, за което имат предоставен достъп.

Бе извършена проверка на избрани на случаен принцип деловодни
книги – книги за открити заседания за 2019г. и за 2020г., книги за закрити
заседания за 2019г. и 2020г.

Книгите за открити заседания се водят общо за гражданските съдии,
разпечатват се от програмата в края на работния ден, след съдебно заседание.
Проверяват се от съдебния администратор, без това да се удостоверява с
подпис и дата. Част от вписаната информация е непълна. В графа решение не
се отбелязва диспозитива на решението, а общ текст „искът е уважен“, „искът
е отхвърлен“ и пр. Прошнуровани, подпечатани и подписани са, със
специална кожена подвързия.

Книгите за закрити заседания сза 2019г. и 2020г. се водят общо и се
принтират от деловодната програма ежедневно, в края на работния ден.
Номерирани са, подпечатани и прошнуровани. Проверяват се от съдебния
администратор ежеседмично, но това не е удостоверено с подпис и дата.

Книгите за закрити заседания се водят общо, разпечатват се от
програмата в края на работния ден, след съдебно заседание. проверяват се от
съдебния администратор, без това това да се удостоверява с подпис и дата.
Прошнуровани, подпечатани и подписани, със специална кожена подвързия.

Проверени бяха и:
Регистър по ЗЗДН -  води се от 2005г.  до 2021г.  Регистърът не е

прошнурован и номериран, подпечатан и подписан от председателя на съда,
проверява се от съдебния администратор, без това да е удостоверено с дата и
подпис;

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – води
се от 2014г. от съдебен деловодител, съдържа 25 бр. заявления, номериран е,
прошнурован, подпечатан и подписан от секретар;

Регистър на отводите и самоотводите - води се по години, разпечатва се
от програмата в края на календарната година, с положени печат и подпис на
секретар, номериран и прощнурован.

Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК се води съобразно
чл. 52 от ПАС, проверява се от съдебен администратор.

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата,
вписана в акта, датата, посочена в книгата за открити заседания (в графата
за съдебното решение), датата на предаване на делото в деловодството на
съда и в  регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК:

Гр. дело № 171/2019г. – В о.с.з. на 24.04.2019г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 08.05.2019г., предадено е в
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деловодството на 08.05.2019г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата;

Гр.дело № 297/2020 г. - В о.с.з. на 21.07.2020г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 29.07.2020г. и е предадено
в деловодството на 29.07.2020г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата;

Гр.дело № 1367/2019 г. - В о.с.з. на 02.07.2020г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 16.07.2020г. и е предадено
в деловодството на 16.07.2020г. и в съдебния регистър решението е обявено
на 30.07.202г.;

 Гр.дело № 756/2020 г. - В о.с.з. на 03.11.2020г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 03.12.2020г. и е предадено
в деловодството на 03.12.2020г. Решението не е обявено в съдебния
регистър по чл. 235, ал. 5 от ГПК;

Гр.дело № 414/2019 г. - В о.с.з. на 14.06.2019г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 01.07.2019г. и е предадено
в деловодството на 01.07.2019г. и в съдебния регистър решението е обявено
на същата дата;

Гр.дело № 415/2019 г. - В о.с.з. на 01.07.2019г. съдът е обявил
делото за решаване. Решението е постановено на 15.07.2019г. и е предадено
в деловодството на 15.07.2019г. Решението не е обявено в съдебния
регистър по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Деловодните книги се водят съобразно разпоредбите на ПАС, за

което съдебните служители полагат усилия. Констатирани бяха и някои
пропуски, които е препоръчително да бъдат отстранени.

Книгата за открити съдебни заседания и част от регистрите съдържат
пропуски и непълноти, а решенията по две от проверените дела не са
обявени в Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК
/липсват/.

Информация за други общи заповеди и разпореждания на
административния ръководител за организацията на административната
дейност в РС, за двете проверявани години:

За 2019 г.
Със Заповед № 16/07.01.2019 г. на административния ръководител –

председател на Районен съд –  Сандански е назначена комисия, която да
извърши  подбор на материалите по наказателни дела.

Със Заповед № 17/07.01.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши  подбор на материалите по граждански дела.
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Със Заповед № 20/07.01.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши  архивиране на свършените наказателни, граждански и
административни дела.

Със Заповед № 23/08.01.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши инвентаризация за наличността на делата в съдебното деловодство
и архива.

Със Заповед № 26/09.01.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е даден определен срок на съдия
Стойка Янева за изготвяне на съдебни актове, по които е изтекъл срока за
изписването им.

Със Заповед № 47/28.01.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански всички висящи дела на доклад на
съдия Калугерова да бъдат преразпределени  на принципа на случайния
подбор измежду останалите съдии от гражданско отделение съгласно глава
трета от Вътрешните правила.

Със Заповед № 48/28.01.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански са определени служителите от
съдебната администрация относно принципа за взаимозаменяемост.

Със Заповед № 116/25.02.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански всички спрени дела на доклад на
съдиите Стойка Янева и Катя Сукалинска, които са били преразпределени
съгласно Заповед №47/28.01.2019 г. на председателя на РС – Сандански и
които не са възобновени до мемента, да се преразпределят на първоначално
определения докладчик – съдия Росица Калугерова.

Със Заповед № 117/26.02.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански за натоварване % в начална
информация на програмата за случайно разпределение на делата, на съдия
Росица Калугерова.

Със Заповед № 198/02.04.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши  подбор на материали в служба «Бюро съдимост».

Със Заповед № 322/12.06.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши проверка на наличността на всички веществени доказателства.

Със Заповед № 272/20.05.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е даден определен срок на съдия
Стойка Янева за изготвяне на съдебни актове, по които е изтекъл срока за
изписването им.

Със Заповед № 429/09.08.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е въведен регистър за отчитане на
задължителната учебна практика от стажанти.
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Със Заповед № 535/24.10.2019 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански са оправомощени съдебни
служители във връзка със споразумение № 71 от 31.05.2018 г. за
взаимодействие и осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до
електронните услуги на НАП от 21.05.2018 г.

  Със Заповед № 575/13.11.2019 г. на административния ръководител
– председател на Районен съд – Сандански е назначева постоянно
действаща комисия, която да извършва атестиране на съдебните служители.

За 2020 г.
Със Заповед № 4/06.01.2020 г. на административния ръководител –

председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши архивиране на свършените наказателни, граждански и
административни дела.

Със Заповед № 6/06.01.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши подбор на материалите по граждански дела.

Със Заповед № 7/06.01.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши подбор на материалите по наказателни дела.

Със Заповед № 9/06.01.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши  подбор на материали в служба «Бюро съдимост».

Със Заповед № 10/06.01.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е назначена комисия, която да
извърши инвентаризация за наличността на делата в съдебното деловодство
и в служба «Архив».

Със Заповед № 65/05.02.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански са определени възнагражденията
на съдебните заседатели за всеки заседателен ден.

Със Заповед № 148/10.03.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е ограничен достъпа до съдебната
палата във връзка с пандемичната обстановка в страната.

Със Заповед № 162/16.03.2020 г. на на административния
ръководител – председател на Районен съд – Сандански е преустановено
разглеждането на делата за периода на обявеното извънредно положение от
16.03.2020 г. – 13.04.2020 г.

Със Заповед № 177/17.03.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански се допълва  Заповед №
162/16.03.2020 г.

Със Заповед № 182/19.03.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански се допълва Заповед №
177/17.03.2020 г.
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Със Заповед № 186/27.03.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански се допълва Заповед №
182/19.03.2020 г.

Със Заповед № 193/30.03.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански са задължени всички лица, които
се намират в съдебната палата, да имат поставена защитна маска за лице.

Със Заповед № 194/31.03.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е отменена т. 9 от Заповед №
162/16.03.2020 г.

Със Заповед № 197/08.04.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е отменена т. 5 от Заповед №
162/16.03.2020 г.

Със Заповед № 198/09.04.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански се допълва т. 1 от Заповед №
182/19.03.2020 г.

Със Заповед № 211/30.04.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е определен реда за връчване на
призовки, съобщения и съдебни книжа по делата.

Със Заповед № 230/20.05.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия във връзка с
чл. 131, чл. 135 от ППЗЗКИ.

Със Заповед № 232/21.05.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански за натоварване % в начална
информация на програмата за случайно разпределение на делата, на съдия
Катя Сукалинска, за залагане на 100%.

Със Заповед № 265/10.06.2020 г.  на административния ръководител
– председател на Районен съд – Сандански е въведено използването на
услугата, предоставена от Държавна агенция „Електронно управление“
ДАЕУ.

Със Заповед № 306/03.07.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е изменена Заповед №
37/25.01.2016 г., с която член от комисията е заменен.

Със Заповед № 449 /18.09.2020 г. на административния ръководител
– председател на Районен съд – Сандански е спряно въвеждането на нови
дела в ЕИСС в съдилищата за периода 18.09.2020 – 10.12.2020 г.

Със Заповед № 524/21.10.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е определено годишно
разполагаемо време и процент на натовареност.

Със Заповед № 522/19.10.2020 г. на административния ръководител –
председател на Районен съд – Сандански е изменена Заповед №
93/24.02.2016 г. в частта относно достъп до ресурс на ЕИСПП.

Със Заповед № 557/05.11.2020 г. на и.ф.административен
ръководител – председател на Районен съд – Сандански във връзка с
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приетите Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и
правилата за разпределението на делата за времето на отсъствие на съдия-
докладчик.

Със Заповед № 556/01.11.2020 г. на и.ф.административен
ръководител – председател на Районен съд – Сандански е даден определен
срок на съдия Стойка Янева за изготвяне на съдебни актове, по които е
изтекъл срока за изписването им.

Със Заповед № 574/12.11.2020 г. на и.ф.административен
ръководител – председател на Районен съд – Сандански е прието да не се
провеждат открити съдебни заседания за периода от 16.11.2020 г. до
29.11.2020 г., с изключение на делата с неотложен характер според чл. 329,
ал.3 от ЗСВ.

Със Заповед № 623/11.12.2020 г. на и.ф.административен
ръководител – председател на Районен съд – Сандански се продължава
действието на Заповед № 449/18.09.2020 г.

Със Заповед № 647/30.12.2020 г. на и.ф.административен ръководител
– председател на Районен съд – Сандански се продължава действието на
Заповед № 623/11.12.2020 г.

Организация по образуването и разпределението
на гражданските дела. Натовареност.

Образуване на гражданските дела

В РС - Сандански е извършена следната организация по
образуването на делата и спазването на разпоредбата на чл. 80 от
Правилника за администрацията на съдилищата, с оглед влиянието върху
натовареността и статистическите данни на съда:

Гражданските дела в РС - Сандански се образуват от служителите в
служба „Регистратура”. Създадена е следната организация:

Гражданските дела в РС – Сандански се образуват в деня на
постъпване на книжата в съда или най-късно на следващия ден. В Районен
съд – Сандански служба „Регистратура” приема и регистрира всички
документи, вписва ги във Входящ дневник по поредността на постъпването
чрез програмния продукт АСУД, който се води на електронен носител. На
първата страница на всеки приет или издаден от съда документ
деловодителя в служба „Регистратура” поставя регистрационен номер,
датата на вписване и полага подпис. Книжата се предават веднага след
тяхното регистриране на съдебния администратор, който след проверка
образува съответния вид дело и го разпределя чрез програма за случайно
разпределение на делата, предоставена от ВСС. След образуване и
разпределение делото незабавно се докладва на съдията – докладчик.
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Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват като образуваните дела се
разпределят в следните видове:

Граждански дела:
- по всички депозирани молби и жалби от гражданско правен

характер, които се разглеждат в открито или закрито заседание, по които се
постановява решение;

- частни граждански дела – по всички молби и жалби от гражданско
правен характер, включително касаещите случаи на съдебна администрация,
по които съдът се произнася с определение или заповед, по делегация на
българските и чуждестранните съдилища по граждански дела, по искане за
разкриване на банкова тайна извън случаите по чл. 76, ал.1, т.1, б. „в“;

- административни дела по жалби и протести по реда на
Административно процесуалния кодекс и по други закони, предвиждащи
съдебен контрол на административни актове от районния съд.

Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват стриктно.

Разпределение на гражданските дела на случаен принцип
От 20.10.2006 г. до 10.2015 г. делата в Районен съд – Сандански се

разпределят на съдиите - докладчици на базата на случайния принцип чрез
компютърната програма Low Choice, утвърдена от Висшия съдебен съвет.
Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9
от ЗСВ, се извършва от месец 10.2015 г. и към настоящия момент се
осъществява чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата
«ЦСРД», разработен от ВСС. Фактически електронното разпределение на
гражданските дела се извършва от Централизирана система за
разпределение на делата;

Председателят на съда е утвърдил със Заповед №746/24.11.2015 г.
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – Сандански.
Правилата са актуализирани през периода на проверката както следва – със
Заповед №115/22.02.2019 г. и Заповед№355/24.06.2019 г. на председателя на
съда.

Със Заповед №633/31.10.2017 г. на административния ръководител–
председател на съда случайното разпределение на делата посредством
Централизираната система за разпределение на делата се извършва от
съдебния администратор, а в нейно отсъствие от съдебен деловодител –
регистратура до настоящия момент. Разпределението се отразява в
протокол, подписан от извършилия разпределението, единият от които се
прилага по делото, а вторият се съхранява в отделна папка от съдебния
администратор.

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави от
гражданското отделение – съдия Росица Калугерова - 100 %, съдия Бисерка
Бакалова  - Тилева – 100%, съдия Стойка Янева – 100%, съдия Катя
Сукалинска – 100%.
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Няма регламентирано изключение от правилото за разпределение на
всички гр. дела на случаен принцип, между всички съдии от Гражданско
отделение.

Заложена е следната процентна натовареност за всеки съдия от
гражданското отделение при разпределяне на различните категории дела,  за
всяка година от проверявания период:

за 2019 г. - 100%;
За 2020 г – 100%.

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за
всички видове дела. Разпределението на делата може да се извършва при
три режима-режим „Автоматично разпределение“, режим „Ръчно
разпределение“ и режим „По дежурство“. Съгласно утвърдените със
Заповед № 355/24.06.2019 г. Вътрешни правила за случайно разпределение
на делата  видовете граждански дела, които са разглеждани на дежурство са:

През 2019 г.:
- Частни граждански  дела – откази от наследство, разрешения за

теглене на влогове или разпореждане с имущество на малолетни или
поставени под запрещение, искания за настаняване по Закона за закрила на
детето, разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни,
разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие
деца, разрешение за разпореждане със семейно жилище – лична
собственост, назначавана на особени представители за сключване на правни
сделки;

През 2020 г. :
- Частни граждански  дела – откази от наследство, разрешения за

теглене на влогове или разпореждане с имущество на малолетни или
поставени под запрещение, искания за настаняване по Закона за закрила на
детето, разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни,
разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие
деца, разрешение за разпореждане със семейно жилище – лична
собственост, назначавана на особени представители за сключване на правни
сделки.

Към 29.04.2021 г., считано от месец октомври – 2015 г. функционира
Централизираната система за разпределение на делата. Достъп до
програмата за случайно разпределение на делата има съдебният
администратор, а в негово отсъствие деловодител – регистратура с изрична
Заповед № 633/31.10.2017 г. На проверяващите беше предоставена Заповед
№ 633/31.10.2017г.

Технически процесът по образуване и разпределение на
постъпващите в съда искови молби /молби, до докладване на делото на
съдията-докладчик, се извършва в следната последователност:
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гражданските дела в РС – Сандански се образуват в деня на постъпване на
книжата в съда или на следващия ден. В Районен съд –Сандански служба
„Регистратура” приема и регистрира всички документи, които се образуват
в дела. Те се вписват/въвеждат във Входящ дневник по поредността на
постъпването чрез програмния продукт АСУД, който се води на електронен
носител. На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ
деловодителя в служба „Регистратура” поставя регистрационен номер,
датата на вписване и полага подпис. Книжата се предават веднага след
тяхното регистриране на съдебният администратор, който след проверка
образува съответното по вид дело и разпределя същото чрез програма за
случайно разпределение на делата, предоставена от ВСС. След образуване и
разпределение делото незабавно се докладва на съдията – докладчик.

Дежурните съдии, по утвърдения график, се произнасят  по
постъпилите в  периода на съответното дежурство:

- на граждански съдии -  искания за  – откази от наследство,
разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество на
малолетни или поставени под запрещение, искания за настаняване по
Закона за закрила на детето, разрешение за участие в доброволна делба на
недееспособни, разрешения за сключване на граждански брак от
ненавършили пълнолетие деца, разрешение за разпореждане със семейно
жилище – лична собственост, назначавана на особени представители за
сключване на правни сделки.

На наказателните съдии не се разпределят граждански дела и
обратно – на съдии, разглеждащи граждански дела, не се разпределят
наказателни дела, освен в случаите на отвод от страна на всички съдии от
съответното отделение.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела през периода на проверката са образувани и

разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или на следващия
ден от съдебен служител, съобразно изискванията на ПАС. Разпределението
се е извършвало електронно, при спазване на случайния подбор, в
изпълнение на чл. 9 ЗСВ. Създадена е организация при образуване и
разпределение на гражданските дела. Утвърдени са и се спазват вътрешни
Правила за случайно разпределение на делата в РС-Сандански, които се
актуализират със заповеди на председателя на съда. Проверката не
констатира пропуски  и нарушения при образуване и разпределение на
гражданските дела в РС-Сандански.
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Натовареност

Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в РС –
Сандански за двете проверявани години:

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

32.73;
Действителна натовареност към свършени дела – 27.96;
· за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

31.61;
Действителна натовареност към свършени дела –25.40;

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

36.65;
Действителна натовареност към свършени дела – 31.17;
· за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

32.42;
Действителна натовареност към свършени дела – 25.96;

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 (100% или определен
по-малък процент) , за двете проверявани години:

Граждански  дела
· за 2019 г.

     Съдия Разпр.
дела

         гр. дела

решени       прекратени

            частни гр.дела

решени          прекратени

общ
о
свър
шен
и

%
натов
арено
ст
при
разпр
еделе
ние
на
делат
а

Росица
Калугерова

357 45 24 225 22 316 100%

Бисерка
Бакалова –

415 92 29 265 32 418 100%
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Тилева
Стойка Янева 428 104 31 279 29 443 100%

Катя Сукалинска 278 72 37 186 16 311 100%

Николинка
Бузова

6 0 4 0 2 6 69%

Рая Манолева 2 0 0 0 2 2 95%

· за 2020 г.
     Съдия Разпр.

дела
           гр. дела

решени       прекратени

            частни гр.дела

решени           прекратени

общ
о
свър
шен
и

%
натов
арено
ст
при
разпр
еделе
ние
на
делат
а

Росица
Калугерова

445 84 26 270 40 420 100%

Бисерка
Бакалова -
Тилева

418 85 20 259 31 395 100%

Стойка Янева 422 91 17 256 34 398 100%
Катя
Сукалинска

6 22 3 5 1 31 100%

Николинка
Бузова

2 0 1 0 1 2 69%

За периода на 2019 г. съдиите от гражданско отделение при РС –
Сандански са със 100% натовареност при разпределение на делата. Няма
съдии с намален процент или изключени от разпределението.

Съобразно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети
от ВСС на 16.12.2015 г., изменени и допълнени на 24.03.2016 г., 08.11.2016
г., 20.12.2016 г., 04.04.2017 г. и 26.09.2017 г. Председателят през
проверявания период е с 69 % процента натовареност – при щатна
численост на съд до 20 съдии, съгласно приложение № 5 от правилата.

Информация за графика на съдебните заседания, за двете
проверявани години по съдии:

За 2019 г.



33

Съдия Росица Калугерова – общ брой дела - 371; брой заседателни
дни - 40;

Съдия Бисерка Бакалова – Тилева  – общ брой дела - 504; брой
заседателни дни - 76;

Съдия Стойка Янева  – общ брой дела - 530; брой заседателни дни -
86;

Съдия Катя Сукалинска  – общ брой дела - 346; брой заседателни дни
- 80;

Съдия Николинка Бузова – общ брой дела - 6; брой заседателни дни -
0;

Съдия Рая Манолева  – общ брой дела - 2; брой заседателни дни – 0.

За 2020 г.
Съдия Росица Калугерова – общ брой дела - 503; брой заседателни

дни – 76;
Съдия Бисерка Бакалова – Тилева  – общ брой дела - 508; брой

заседателни дни - 80;
Съдия Стойка Янева  – общ брой дела - 511; брой заседателни дни -

77;
Съдия Катя Сукалинска  – общ брой дела - 32; брой заседателни дни

- 13;
Съдия Николинка Бузова  – общ брой дела - 2; брой заседателни дни

– 0.

Информация за график на дежурства.

Организация на работа в РС – Сандански за разглеждане на делата
по чл.  329,  ал.  3  ЗСВ през съдебната ваканция, за двете проверявани
години:

Районен съд – Сандански няма издадена заповед на
административния ръководител – председател за разглеждане на други дела
през време на съдебната ваканция извън посочените по чл. 329, ал. 3, т.1-7
от Закона за съдебната власт.

Информация, с приложени копия за на други заповеди и
разпореждания на председателя на съда, свързани с организацията по
образуване, движение и приключване на гражданските дела в РС, за двете
проверявани години:

За 2019 г.- няма
За 2020 г.-няма
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Общи данни за гражданските дела през 2019г. и 2020г.
Информация по съдии

За 2019 г.
През 2019 г. в РС- Сандански са постъпили общо 437 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 254 бр. дела или общо за разглеждане – 691 бр.  дела. От тях
свършени през 2019 г. са 438 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2019 г. в РС - Сандански са постъпили общо 1049 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 19 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 1068 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2019 г. са 1058 бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр.дела:
През 2019 г. в РС- Сандански са постъпили общо бр. 1486 дела,

останали несвършени от минали години – 273 бр. дела или общо за
разглеждане – 1759 бр. дела. От тях  свършени през 2019 г. са 1496 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия  Калугерова  -  висящи в началото на год. - 14 бр. общо, в

т.число 0  бр.  частни гр.  д.; постъпили през год.  - 357 бр. общо, в т.число
248 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане – 371 бр., в т.число 248 бр.
частни гр. д.;  свършени - 316 бр. общо, в т.число 247 бр. частни гр. д.;

Съдия  Бакалова - Тилева  -    висящи в началото на год. - 89 бр.
общо,  в т.число 8 бр.  частни гр.  д.; постъпили през год.   - 415 бр. общо, в
т.число 297 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 504 бр., в т.число 305
бр. частни гр. д.;  свършени - 418 бр. общо, в т.число 297 бр. частни гр. д.;

Съдия  Янева  -     висящи в началото на год.  - 102 бр. общо, в
т.число 1  бр.  частни гр.  д.; постъпили през год.  - 428 бр. общо, в т.число
308  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане - 530 бр., в т.число 309 бр.
частни гр. д.;  свършени - 443 бр. общо, в т.число 308 бр. частни гр. д.;

Съдия  Сукалинска  -    висящи в началото на год. – 68 бр. общо, в
т.число 10 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 278 бр. общо, в т.число
192  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане - 346 бр., в т.число 202 бр.
частни гр. д.;  свършени - 311 бр. общо, в т.число 202 бр. частни гр. д.;

Съдия  Бузова  -     висящи в началото на год.  - 0 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 6 бр. общо, в т.число 2 бр.
частни гр. д.; общо за разглеждане - 6 бр.,  в т.число 2  бр.  частни гр.  д.;
свършени - 6 бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.;

Съдия  Манолева  -     висящи в началото на год.  - 0 бр.  общо,  в
т.число 0  бр.  частни гр.  д.; постъпили през год.   – 2 бр.  общо,  в т.число 2
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане – 2 бр., в т.число 2 бр. частни гр. д.;
свършени - 2 бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.
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За 2020 г.
През 2020 г. в РС- Сандански са постъпили общо 383 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 253 бр. дела или общо за разглеждане - 889 бр.  дела. От тях
свършени през 2020 г. са 349 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2020 г. в РС - Сандански са постъпили общо 910 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 10 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 920 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2020 г. са 897 бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр. дела:
През 2020 г. в РС - Сандански са постъпили общо 1293 бр. дела,

останали несвършени от минали години – 263 бр. дела или общо за
разглеждане – 1556 бр.  дела. От тях  свършени през 2020 г. са 1246 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия  Калугрова  -    висящи в началото на год. –  58 бр. общо, в

т.число 1  бр.  частни гр.  д.; постъпили през год.  - 445 бр. общо, в т.число
310  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане - 503 бр., в т.число 311 бр.
частни гр. д.;  свършени - 420 бр. общо, в т.число 310 бр. частни гр. д.;

Съдия  Бакалова -Тилева  -    висящи в началото на год. - 90 бр.
общо, в т.число 8 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 418 бр. общо, в
т.число 293 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 508 бр., в т.число 301
бр. частни гр. д.;  свършени - 395 бр. общо, в т.число 290 бр. частни гр. д.;

Съдия  Янева  -    висящи в началото на год. - 89  бр.  общо,  в
т.число 1  бр.  частни гр.  д.; постъпили през год.  - 422 бр. общо, в т.число
300  бр.  частни гр.  д.; общо за разглеждане - 511 бр., в т.число 301 бр.
частни гр. д.;  свършени – 398 бр. общо, в т.число 290 бр. частни гр. д.;

Съдия  Сукалинска  -    висящи в началото на год. – 26 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 6 бр. общо, в т.число 6 бр.
частни гр. д.; общо за разглеждане - 32  бр.,  в т.число 6  бр.  частни гр.  д.;
свършени - 31 бр. общо, в т.число 6 бр. частни гр. д.;

Съдия  Бузова  -     висящи в началото на год.  –  0 бр.  общо,  в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 2 бр. общо, в т.число 1 бр.
частни гр. д.; общо за разглеждане - 2  бр.,  в т.число 1  бр.  частни гр.  д.;
свършени - 2 бр. общо, в т.число 1 бр. частни гр. д.

Като материя преобладават делата по следните закони:
- за 2019 г. дела по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 415 ГПК.
По частните гр. дела преобладават производствата по чл. 410 и чл.

417 ГПК /заповедни производства/.
- За 2020 г. дела по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 415 ГПК.
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По частните гр. дела преобладават производствата по чл. 410 и чл.
417 ГПК /заповедни производства/.

КОНСТАТАЦИИ:
Данните сочат, че през 2020г. броят на постъпилите дела за

разглеждане е намалял спрямо тези, образувани през 2019г. Информацията
относно натовареността по съответните показатели е следната: през 2019г.
най-голям брой разпределени дела има съдия Янева – 428 бр., а най-малък
брой дела са разпределени на съдия Калугерова – 357 бр. През 2020г. най-
голям брой разпределени дела има съдия Калугерова – 445 бр., а с най –
малък брой разпределени дела е съдия Бакалова – Тилева – 418 бр.

Данните относно общата натовареност в  РС-Сандански за двете
проверявани години и по съдии сочат, че на база общ брой дела за
разглеждане, най-натоварени са били съдиите Янева и Бакалова-Тилева.
Най-голям брой свършени дела през 2019г. има съдия Янева – 443 бр., а
през 2020г. съдия Калугерова – 420 бр. По показател брой заседателни дни
през 2019г. с най-голям брой заседателни дни е била съдия Янева- 86 бр.
През 2020г. най-много заседателни дни е имала съдия Бакалова-Тилева – 80
бр.

С оглед констатираната разлика в броя на новообразуваните дела,
разпределени на съдиите, броят на делата за разглеждане, броят на
заседателните дни и в броят на свършените дела през 2019г. и 2020г., то
следва извода, че съдиите в РС-Сандански са сравнително еднакво
натоварени.

Действия на съда по разглеждане и приключване на
гражданските дела в установените срокове

                  Образуване и движение. Искови производства.
Граждански дела, образувани преди 01.01.2019 г. и

неприключили  към датата на изготвяне на справката /стари дела/
Неприключилите дела, образувани преди 01.01.2019 г. са общо 15

бр., по съдии както следва:
Съдия Калугерова - 1 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 5 бр.;
Съдия Янева - 9 бр.;
Съдия Сукалинска - 0 бр.;

В посочения брой стари производства, не са включени спрени
производства.
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съдия Калугерова

съдия Бакалова – Тилева

съдия Янева

№ по ред
№ на дело

Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на акта
за
насрочване в
първо с.з.

Статус към
датата на
изготвената
справка

Забележка

1. № 791/2018
г.

28.06.2018 г.
Чл. 34 от ЗС

03.10.2018 г. Насрочено

№ по
ред № на дело

Дата на образуване и
правно основание

Дата на акта за
насрочване в
първо с.з.

Статус към
датата на
изготвената
справка

Забележка –
настъпили
промени до
деня на
проверката –
съдебен акт –
номер и дата

1. 1631/2017г. 08.12.2017г.
Чл. 34 ЗС

19.02.2018г. Насрочено

2. 1430/2018г. 22.11.2018г.
Чл.34 ЗС

05.03.2019г. Насрочено

3. 1035/2017г. 21.08.2017г.
Чл. 34 ЗС

12.10.2018г. Нарочено

4. 363/2018г. 23.03.2018г.
ЧЛ.108 ОТ ЗС, ЧЛ.124
ГПК, ЧЛ.109 ЗС,ЧЛ.92
ЗС, ЧЛ.537, АЛ.2 ГПК

25.07.2018г. Насрочено

5. 387/2018г. 29.03.2018г.
Чл. 34 ЗС

22.10.2018г. Насрочено

№ по ред
№ на дело

Дата на образуване
и правно основание

Дата на акта
за насрочване
в първо с.з.

Статус към
датата на
изготвената
справка

Забележка –

1.  1006/2015 28.10.2015 г.
Делба

12.02.2016 Насрочено

2.  1570/2017г. 24.11.2017г.
Чл. 124 ЗС чл. 537
ГПК – делба

21.06.2018г. Насрочено

3.  1311/2018г. 23.10.2018г.
Няма

06.03.2019г. Обявено за
решаване
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Проверени бяха всички дела, образувани преди 01.01.2019г. и
неприключени към датата на проверката по съдии както следва:

Гр.д. № 791/2018г. е образувано и разпределено на 28.06.2018г. по иск
с правна квалификация чл. 34 ЗС, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Калугерова. По делото е приложен протокол за избор на докладчик. С
разпореждане от 28.06.2018г. исковата молба е изпратена за вписване в
Служба по вписванията. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на
02.07.2018г. Съобщенията до двама от ответниците са връчени на
05.07.2018г. и 09.07.2018г. Съобщението до другия ответник е връчено по
реда на чл. 47 ГПК на 17.07.2018г., отговор е депозиран на 25.09.2018г. С
ръкописно разпореждане от 01.10.2018г. е констатирано, че с отговора на
исковата молба не е депозирано пълномощно на процесуалния представител
на ответника и са дадени указания за отстраняване на нередовностите.
Указанията са изпълнени с молба от следващия ден. Определение по чл. 140
ГПК е постановено на 03.10.2018г., с което са допуснати доказателствата и
делото е насрочено в о.с.з. за 20.11.2018г., отложено за 22.01.2019г. Видно
от материалите по делото на 22.01.2019г. не е проведено съдебно заседание
и на 28.01.2019г. делото е преразпределено на доклад на съдия Сукалинска,
съгласно Заповед № 47/28.01.2019г. на адм. ръководител, приложен е
протокол от случаен избор. С ръкописно разпореждане от 27.02.2019г. е
насрочено о.с.з. за 08.04.2019г. В това съдебно заседание и в следващото,
проведено на 20.05.2019г. не е даден ход поради нередовно призоваване и
смърт на един от ищците. С определение от 23.05.2019г. производството по
делото е спряно и е изискана справка за наследниците на починалия ищец. С
определение от 31.05.2019г. производството е възобновено и е насрочено
о.с.з. за 10.07.2019г., в което не е даден ход поради нередовно призоваване.
В следващото съдебно заседание, проведено на 07.10.2019г. производството
е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от
04.05.2020г. делото е възобновено и е насрочено в о.с.з. за 08.06.2020г., в

21.04.2021 г.
4.  1528/2018г. 20.12.2018г.

Чл. 34 ЗС
25.07.2019г. Насрочено

5.  1028/2017г. 18.08.2017г.
Чл. 34 ЗС

14.03.2018г. Насрочено

6.  1234/2014г. 05.12.2014г.
чл. 127 ГПК и чл. 67
ЗС

20.03.2015г. Обявено за
решаване
21.04.2021 г.

7.  607/2018г. 21.05.2018г.
Чл. 34 ЗС

08.10.2018г. Насрочено

8.  792/2018г. 28.06.2018г.
Чл.440 ГПК

09.10.2018г. Насрочено

9.  1127/2018г. 04.09.2018г.
Чл. 34 ЗС

14.09.2018г. Насрочено
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което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в законния срок. Решението е постановено на 15.06.2020г.
Съгласно Заповед № 310/03.07.2020г. на адм. ръководител, делото е
преразпределено на доклад на съдия Бакалова- Тилева на 07.07.2020г.
Видно от друг протокол от избор, на 09.07.2020г. делото е преразпределено
на доклад на съдия Сукалинска, като причина за това е посочено
преждевременно преразпределение. Съгласно Заповед № 310/03.07.2020г.
на Адм. ръководител, делото е преразпределено на доклад на съдия
Калугерова на 20.07.2020г., която с разпореждане от следващия ден е
насрочила делото в о.с.з. – втора фаза на делбата за 29.09.2020г. Проведени
са четири съдебни заседания по доказателствата през два месеца, като в това
на 22.04.2021г., съдът е уважил искането на страните за отлагане на делото в
по-далечен период, с цел постигането на доброволно разрешаване на спора
и производството е отложено за 06.07.2021г.

Гр.д. № 401/2016г. е образувано и разпределено на 13.05.2016г. по иск
с правна квалификация чл. 34 ЗС, депозиран на 03.05.2016г., на доклад на
съдия Бакалова- Тилева. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение. С разпореждане от 14.05.2016г. исковата молба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Съобщенията са връчени
на 17.05.2016г., а нередовностите са отстранени с молба в същия ден. С
разпореждане от 20.05.2016г. исковата молба е оставена без движение с
указания, срокът е продължен, а указанията са изпълнени с молба от
08.06.2016г. С разпореждане от 13.06.2016г. исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите в нея, указанията са
изпълнени с молба от 04.07.2016г. Разпореждане по чл. 131 ГПК е
постановено на 12.09.2016г., съобщението е връчено на 27.09.2016г.
Отговори на исковата молба са депозирани на 11.10.2016г., 25.10.2016г. и
22.11.2016г. С определение по чл. 140 ГПК от 17.01.2017г. са допуснати
доказателствата и е насрочено о.с.з. за 10.03.2017г., отложено по
доказателствата за 04.05.2017г. и 13.06.2017г., в което е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до
12.07.2017г. Решението е постановено на 20.07.2017г., потвърдено е с
решение от 15.12.2017г., постановено по гр.д. № 655/2017г. по описа на ОС-
Благоевград, а с определение от 07.02.2019г., постановено по гр.д. №
2290/2018г. по описа на ВКС, не е допуснато касационно обжалване. Делото
се е върнало в РС-Сандански и е насрочено в о.с.з. за 11.04.2019г. В това с.з.
и в следващите през 1, 2 месеца не е даден ход на делото, поради нередовно
призоваване на страните. По делото има много страни, в това число ищци и
ответници, някои от тях са представлявани от попечители, други са
напускали адресите си. Насроченото о.с.з. 05.11.2019г. е отложено за
17.12.2019г. по молба на пълномощника на ищците, а това за 26.03.2020г. е
отсрочено за 19.05.2020г., въз основа на Заповед № 148/2020г. на
председателя, поради въведената извънредна епидемична обстановка в
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страната. В о.с.з. на 02.07.2020г. не е даден ход поради нередовно
призоваване на ищец, дадени са указания да се изпрати електронно
съобщение на попечителя и производството е отложено за 03.09.2020г., в
което е даден ход, съдът е допуснал до разглеждане претенция на ответника,
открито е производство по привременни мерки за процесните имоти,
допуснати са доказателства и производството е отложено за 24.11.2020г. С
определение от 12.10.2020г. е допусната СТЕ и на вещото лице са дадени
указания. О.с.з. на 04.02.2021г. е отсрочено за 18.02.2021г. по молба на
процесуалния представител на една от страните. Проведени са две съдебни
заседания по доказателствата, като в това на 08.04.2021г. производството е
отложено за 10.06.2021г.

Гр.д. № 363/2018г. е образувано и разпределено на 23.03.2018г. по
искове с правна квалификация чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 92 ЗС, чл. 124 ГПК
и чл. 537 ГПК, депозирани в същия ден, на доклад на съдия Калугерова. По
делото е приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от
23.03.2018г. исковата молба е оставена без движение с указания, изпълнени
с молба от 14.04.2018г. С разпореждане от 18.04.2018г. исковата молба е
изпратена за вписване в Служба по вписванията. Разпореждане по чл. 131
ГПК е постановено на 19.04.2018г. Съобщенията са връчени на 04.05.2018г.
и 12.06.2018г., отговори са депозирани на 05.06.2018г. и 10.07.2018г. С
ръкописно разпореждане от 13.07.2018г. е констатирано, че с отговора на
исковата молба не е депозирано пълномощно и на процесуалния
представител на ответник са дадени указания за отстраняване на
нередовностите. Указанията са изпълнени с молба от 24.07.2018г.
Определение по чл. 140 ГПК е постановено на 25.07.2018г., с което са
допуснати доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за 11.10.2018г. В
това съдебно заседание не е даден ход поради уважителното неявяване на
пр. представител на ответника, в следващото съдебно заседание, проведено
на 11.12.2018г. не е даден ход поради отсъствие на докладчика - в отпуск за
трудова нетрудоспособност и производството е отложено от друг съдия за
12.03.2019г. Делото е преразпределено на доклад на съдия Бакалова -
Тилева на 28.01.2019г., съгласно Заповед № 47/28.01.2019г. на адм.
ръководител, по делото е приложен протокол, а с ръкописно разпореждане
от 13.02.2019г. о.с.з. е отсрочено за 21.03.2019г. Проведени са съдебни
заседания през 2 месеца, едно от съдебните заседания е отложено след 5
месеца, по искане на страните за постигане на доброволно уреждане на
спора. В о.с.з. на 30.03.2021г. не е даден ход поради здравословни пречки за
явяване на ищеца и делото е отложено за 20.05.2021г.

Гр.д. № 1631/2017г. е образувано и разпределено на 08.12.2017г. по
иск с правна квалификация чл. 34 ЗС, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Бакалова- Тилева. По делото е приложен протокол за избор на
докладчик. С разпореждане от 11.12.2017г. исковата молба е изпратена за
вписване в Служба по вписванията.  Разпореждане по чл. 131 ГПК е
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постановено на 13.12.2017г. Съобщенията са връчвани от 20.12.2017г. до
16.01.2018г., депозиран е един отговор на 02.02.2018г. Определение по чл.
140 ГПК е постановено на 19.02.2018г., с което са допуснати
доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за 22.03.2018г. В това съдебно
заседание не е даден ход поради нередовно призоваване на ответник и
производството е отложено за 24.04.2018г. Проведени са две съдебни
заседания по доказателствата като в това на 05.06.2018г. е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до
05.07.2018г. Решението е обявено на 05.07.2018г. С ръкописно
разпореждане от 27.09.2018г. делото е насрочено в о.с.з. във втора фаза на
делбата за 23.10.2018г. В това и следващото заседание не е даден ход
поради нередовно призоваване. В о.с.з., проведено на 11.12.2018г. е даден
ход и делото е отложено за 27.02.2019г. Проведени са съдебни заседания
през един, два месеца освен случаите, в които страните са имали нужда от
повече време за постигане на спогодба, тогава съдът е отлагал
производството с 5 месеца. В о.с.з., проведено на 09.07.2020г. съдът е
констатирал смъртта на единия ищец и е спрял производството до
установяване на наследниците. С определение от 24.07.2020г.
производството е възобновено и е насрочено о.с.з. за 10.09.2020г. В това и в
следващите три заседания не е даден ход по молби на процесуалните
представители на ищците или на ответниците, както и поради здравословни
проблеми на ищеца и делото е отложено за 20.05.2021г. Съгласно Заповед
№ 47/28.01.2019г. на адм. ръководител, делото е преразпределено на доклад
на съдия Бакалова- Тилева на 28.01.2019г., а с ръкописно разпореждане от
13.02.2019г. о.с.з. е отсрочено за 21.03.2019г. Проведени са съдебни
заседания през 2 месеца и едно през 5 месеца (по искане на страните за
постигане на доброволно уреждане на спора), а в о.сз. на 30.03.2021г. не е
даден ход поради здравословни пречки за явяване на ищеца и делото е
отложено за 20.05.2021г.

Гр.д. № 1006/2015г. е образувано и разпределено на 28.10.2015г. по
иск за делба, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Калугерова. По
делото е приложен протокол за случайно разпределение. С разпореждане от
29.10.2015г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите. Съобщенията са връчени в същия ден, срокът е удължен, а
нередовностите са отстранени с молба от 30.11.2015г. С две разпореждания
от 02.12.2015г. исковата молба е изпратена за вписване в СВ и н препис от
нея е изпратен на ответника, а основание чл. 131 ГПК, съобщението е
връчено на 06.01.2016г. Отговор е депозиран на 08.02.2016г. С определение
по чл. 140 ГПК от 12.02.2016г. са допуснати доказателствата и е насрочено
о.с.з. за 12.04.2016г., отложено по доказателствата за 16.06.2016г.,
пренасрочено за 07.06.2016г. по молба на вещото лице. Проведени са
съдебни заседания през един, два месеца, а в това на 13.12.2016г. е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
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13.01.2017г. Решението е постановено на 06.01.2017г. С разпореждане от
03.02.2017г. делото е насрочено в о.с.з. за 07.03.2017г., в което по молба на
страните не е даден ход. Проведени са съдебни заседания по
доказателствата през два, четири месеца, като това, насрочено за
22.01.2019г. е отсрочено за 11.03.2019г. с ръкописно разпореждане на
докладчика. Призовки не са изпратени и съдебно заседание не е проведено.
С ръкописно разпореждане от 19.07.2019г. делото е насрочено в о.с.з. за
03.09.2019г. Делото е преразпределено на доклад на съдия Янева на
28.01.2019г., съгласно Заповед № 47/28.01.2019г. на адм. ръководител, по
делото е приложен протокол. Проведени са съдебни заседания по
доказателствата през два, три месеца, а по желание на страните за постигане
на спогодба и през 5 месеца. Насроченото за 26.08.2020г. открито заседание
е отсрочено с ръкописни разпореждания от 11.09.2020г. и 24.11.2020г. и е
проведено на 24.02.2021г., а в следващото, проведено на 12.05.2021г.
производството е отложено по доказателствата за 07.07.2021г.

Гр.д. № 1311/2018г. е образувано и разпределено на 23.10.2018г. по
заявление, депозирано в същия ден, на доклад на съдия Янева. С
разпореждане от 26.10.2018г. исковата молба е оставена без движение с
указания, изпълнени с молба от 02.11.2018г. В същия ден е депозирана
декларация за гражданско състояние, а с определение от 05.11.2018г.
ищцата е освободена от заплащането на държавни такси и разноски.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 05.11.2018г. Съобщенията са
се върнали в цялост и с определение от 03.01.2019г. съдът е приел за
редовно връчено съобщението до ответника, на основание чл. 47, ал. 6 ГПК
и е изпратено искане до АК-Благоевград за назначаване на особен
представител. Съобщението до ответника е връчено лично на 17.01.2019г.
Отговор на исковата молба е депозиран на 19.02.2019г. Определение по чл.
140 ГПК е постановено на 06.03.2019г., с което са допуснати
доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за 15.04.2019г., което е
отложено по доказателствата за 23.05.2019г. В това съдебно заседание
производството е спряно до учредяване на настойничество или
попечителство на малолетното дете. С определение от 02.03.2020г.
производството е възобновено и е насрочено в о.с.з. за 06.04.2020г.,
отсрочено за 22.04.2020г. и 03.06.2020г., съгласно Заповед №
148/10.03.2020г. на адм. ръководител, поради извънредната епидемична
обстановка в страната. В съдебните заседания на 03.06.2020г., 08.07.2020г.,
05.10.2020г. не е даден ход поради нередовно призоваване на ответника и е
изискана справка от посолството на Република Украйна. В следващите две
съдебни заседания не е даден ход, а в това на 21.04.2021г. са приети
доказателствата, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок.

Гр.д. № 1234/2014г. е образувано и разпределено на 05.12.2014г.,
изпратено по подсъдност от ОС-Благоевград, на доклад на съдия Янева. По
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делото е приложен протокол за случайно разпределение. С разпореждане от
22.12.2014г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите. Съобщението е връчено на 05.01.2015г., срокът е удължен а
нередовностите са отстранени с молба от 24.01.2015г. С разпореждане от
27.01.2015г., на основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е
изпратен на ответниците, съобщенията са връчени на 29.01.2015г. Отговор е
депозиран на 04.03.2015г. С определение по чл. 140 ГПК от 20.03.2015г.,
производството частично е прекратено, допуснати са доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 27.04.2015г. Проведени са две съдебни заседания по
доказателствата през две седмици като в това на 27.05.2015г.
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. По делото са
извършвани справки по движението на преюдициалното дело през 2-3
месеца. С определение от 04.08.2020г. производството е възобновено и е
насрочено о.с.з. за 07.10.2020г. Това съдебно заседание е отложено по
доказателствата, следващото на 09.11.2020г. е отсрочено поради излизане на
докладчика в отпуск за временна нетрудоспособност, а в това на
22.01.2021г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в законния срок. Към момента на проверката решение не е
постановено.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката установи немалък брой граждански дела, образувани

преди 01.01.2018г. и неприключили към датата на изготвената справка.
Голяма част от тях са производства по съдебни делби, по които са
постановени решения по І-ва фаза – допускане на делбата и производството
е продължило във ІІ-ра фаза. Всички дела са образувани и разпределени в
деня на подаване на исковата молба или най-късно на следващия ден.
Изключение прави само гр.д. № 401/2016г., което е образувано 10 дни след
постъпване на исковата молба в съда. Приложени са протоколи за случайно
разпределение, подписани от разпределящия служител и фактически делата
са предавани на съдията-докладчик веднага след образуването и
резпределението им. Съдът е администрирал исковата молба в деня на
образуване на делото, на следващия ден, а по изключение след 2 седмици.
По част от делбените производства, след образуване на делото съдът е
постановявал разпореждане, с което е изпращал исковата молба за вписване
в Служба по вписванията. Разпорежданията по чл. 131 ГПК са
постановявани в рамките от два до пет дни след образуване на делото или
отстраняване на нередовностите, а по време на съдебната ваканция – повече
от месец  (гр.д. № 401/2016г.). Определенията по чл. 140 ГПК са
постановявани един, два дни, най-много до 2 седмици след депозиране на
отговор от ответника или след изтичане на срока за отговор. Първите
открити съдебни заседания са насрочвани за след две-три седмици, месец
или месец и половина. Съдебните заседания са отлагани за след един, два
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месеца, а по изключение - след четири месеца (гр.д. № 1006/2015г.). По
искане на страните за постигане на спогодба, част от съдебните заседания
са отлагани след 5 месеца.

Продължителността на тези производства се обуславя с редица
процесуални действия като обжалване на решенията по допускане на
делбата пред горната инстанция, събиране на голям обем доказателствен
материал, трудности при връчване на съдебни книжа и при призоваване на
страните, необходимост от изготвяне на съдебни поръчки, спиране на
производствата, смърт на страна, отлагане на делото за по-дълъг период, по
желание на страните, с цел постигане на спогодба и пр.

По гр.д. № 1006/2015г. няма данни да са изпратени призовки за едно
от съдебните заседания, поради което същото не е проведено и с ръкописно
разпореждане делото е пренасрочено. По гр.д. № 1234/2014г. съдът е
приключил съдебното дирене, дал е ход по същество и е обявил делото за
решаване в открито съдебно заседание, проведено на 22.01.2021г., но към
момента на проверката решение не е постановено.

По този вид дела бе констатирано, че съдът е постановявал множество
ръкописни разпорежданя, в разрез с нормите на чл. 360а ЗСВ и чл. 102а
ГПК. Следва да се отбележи, действието на съда по служебно изпращане на
исковата молба за вписване в Служба по вписванията не кореспондира с
нормата на чл. 129, ал. 1 ГПК, според която съдът проверява редовността на
исковата молба и когато тя не отговаря на изискванията, на ищеца се
съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.
Следва гражданските съдии на общо събрание да обсъдят направените
констатации с цел отстраняване на установените от проверяващия екип
пропуски, както и да се обсъдят мерки относно разглеждането на делата в
разумни срокове.

Граждански дела, образувани през 2019 г. и неприключили към
датата на изготвяне на справката:

За 2019 г. са образувани общо 15 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Калугерова - 2 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 8 бр.;
Съдия Янева - 5 бр.
Съдия Сукалинска – 0 бр.

съдия Калугерова

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на акта
за насрочване
в първо
съдебно
заседание

Статус Забележка –
посочва се
съдебен акт
/номер и
дата/, при
настъпила
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промяна
статуса на
делото в
периода до
началото на
проверката

1. 339/2019 29.3.2019
чл.72 ЗС

18.02.2020 Насрочено за
13.05.2021

2.  1343/2019 02.12.2019
чл. 34 ЗС-
делба

20.01.2020 Решение
№901128/
22.04.2021 г.

съдия Бакалова - Тилева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на акта
за насрочване
в първо
съдебно
заседание

Статус Забележка

1. Гр.д. 366/2019 г. 05.04.2019 г.
чл. 32 от ЗС

26.07.2019 г. Насрочено
20.04.2021 г.

2. Гр.д. 681/2019 г. 17.06.2019 г.
Чл. 124 от ГПК

Размяна на
книжа

3. Гр.д. 883/2019 г. 09.08.2019 г.
Чл. 500 от КЗ

11.02.2020 г. Насрочено
18.05.2021 г.

4. Гр.д. 1101/2019 г. 03.10.2019 г.
чл.82 от ЗЗД,
във вр. с чл.79
от  ЗЗД

20.11.2019 г. Насрочено
13.04.2021 г.

5. Гр.д. 1106/2019 г. 04.10.2019 г.
Чл. 135 от ЗЗД

07.12.2020 г. Решение №
901164/26.04.2
021 г..

6. Гр.д. 1411/2019 г. 12.12.2019 г.
Делба

11.03.2021 г. Насрочено
13.04.2021 г.

7. Гр. д.1446/2019 г. 19.12.201 г.
чл.422 ГПК
вр.с чл.240,
ал.1 и ал.2,
чл.86 ЗЗД,

07.12.2020 г. Обявено за
решаване
01.04.2021 г.

8. Гр.д. 1465/2019 г. 27.12.2019 г.
Чл.240 ЗЗД

Размяна на
книжа

Съдия Янева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на акта
за насрочване
в първо
съдебно

Статус Забележка
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заседание
1. 291/2019 18.03.2019

Чл. 34 ЗС
16.07.2019 Насрочено за

12.05.2021
2. 901/2019 19.08.2019

чл.415 ал.1 т.1
във вр. с
чл.124 ал.1
ГПК

няма Съдия
докладчик

3. 1028/2019 13.09.2019
Чл. 109 ЗС

10.01.2020 Обявено за
решаване
08.03.2021

4. 1374/2019 09.12.2019
Чл. 49, ал. 1
СК във вр. с
чл. 211 ГПК

14.09.2020 Обявено за
решаване на
24.02.2021

5. 1424/2019 16.12.2019
Чл. 43, ал. 1 б.
„А“ ЗН

28.07.2020 Насрочено за
26.05.2021

За 2020 г. са образувани общо 94 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Калугерова - 27 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 24 бр.;
Съдия Янева - 43 бр.
Съдия Сукалинска – 0 бр.

Граждански дела, образувани през 2020г. и неприключили към
датата на изготвяне на справката:

съдия Калугерова

No
по
ред

No на дело Дата на
образуване и

правно
основание

Дата на акта
за

насрочване в
първо

съдебно
заседание

Статус Забележка

1. Гр. д. 184/
2020

17.02.2020 г.
Чл.415, ал.1,
т.2 ГПК

18.11.2020 г. Насрочено

2. Гр. д. 299/
2020

21.04.2020 г.
Чл.59 ЗЗД

21.07.2020 г. Насрочено

3. Гр. д. 304/
2020

28.04.2020 г.
Чл.87, ал.3
ЗЗД

01.07.2020 г. Решено
Решение №
901057/13.04.2021
г.

4. Гр. д. 402/
2020

15.06.2020 г.
чл.242 КТ, вр.
с чл.128, т.2

01.10.2020 г. Прекратено
Опр. №
901111/20.04.2021
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КТ г.
5. Гр. д. 446/

2020
26.06.2020 г. 01.10.2020 г. Обявено за

решаване
20.04.2021 г.

6. Гр. д. 539/
2020

17.07.2020 г.
Чл.240, ал.79
и чл.86 ЗЗД

22.12.2020 г. Обявено за
решаване
22.04.2021 г.

7. Гр. д. 679/
2020

19.08.2020 г. 09.11.2020 г. Насрочено

8. Гр. д. 720/
2020

27.08.2020 г.
Чл.127, ал.2
СК

08.01.2021 г. Насрочено

9. Гр. д. 856/
2020

25.09.2020 г.
Чл.124, ал.1
ГПК

26.03.2021 г. Насрочено

10. Гр. д. 864/
2020

29.09.2020 г.
Чл.422 вр.
чл.415 ГПК

15.12.2020 г. Влязло в сила
решение
Решение №
901060/14.04.2021г.

11. Гр. д. 910/
2020

02.10.2020 г.
Чл. 124, ал.1
ГПК

05.04.2021 г. Насрочено

12. Гр. д. 932/
2020

09.10.2020 г.
Чл.422 вр. с
чл.415, ал.1
ГПК

19.03.2021 г. Насрочено

13. Гр. д. 952/
2020

14.10.2020 г.
Чл. 439 вр. с
чл.124 ГПК

09.12.2020 г. Насрочено

14. Гр. д. 960/
2020

16.10.2020 г.
Чл.124, ал.1
ГПК

05.02.2021 г. Насрочено

15. Гр. д. 983/
2020

22.10.2020 г. 08.12.2020 г. Насрочено

16. Гр. д. 998/
2020

27.10.2020 г.
Чл.422 ГПК

08.12.2020 г. Насрочено

17. Гр. д. 1049/
2020

03.11.2020 г.
Чл.26, ал.1,
ал.2 ЗЗД

08.03.2021 г. Насрочено

18. Гр. д. 1070/
2020

05.11.2020 г.
Чл.422 ГПК
вр. с чл.415
ГПК

07.04.2021 г. Насрочено

19. Гр. д. 1101/
2020

12.11.2020 г.
Чл.422 ГПК
вр. чл.415
ГПК

14.01.2021 г. Насрочено

20. Гр. д. 1111/
2020

17.11.2020 г.
Чл.124, ал.1,
пр.1 ГПК

10.02.2021 г. Прекратено
Опр. №
901134/22.04.2021
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г.
21. Гр. д. 1114/

2020
18.11.2020 г.
Чл. 415 вр.
чл.422, ал.1
ГПК

Размяна на книжа

22. Гр. д. 1158/
2020

01.12.2020 г.
Чл.127, ал.2
СК

Размяна на книжа

23. Гр. д. 1185/
2020

07.12.2020 г.
Чл.124, ал.1
вр. с чл.524
ГПК

13.04.2021 г. Насрочено

24. Гр. д. 1261/
2020

21.12.2020 г.
Чл.34 ЗС

24.03.2021 г. Насрочено

25. Гр. д. 1265/
2020

22.12.2020 г.
Чл. 45 ЗЗД

05.03.2021 г. Насрочено

26. Гр. д. 1269/
2020

29.12.2020 г.
Чл.537, ал.2
ГПК вр.
чл.108 ЗС

Размяна на книжа

27. Гр. д. 814/
2020

17.09.2020 г.
Чл.422 ГПК

05.11.2020 г. Насрочено

съдия Бакалова - Тилева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на акта
за
насрочване
в първо
съдебно
заседание

Статус Забележка –
посочва се
съдебен акт
/номер и
дата/, при
настъпила
промяна
статуса на
делото в
периода до
началото на
проверката

1. Гр.д. 3/2020 г. 02.01.2020 г.
Делба

02.03.2020 г. Насрочено
13.04.2021 г.

2. Гр.д. 298/2020 г. 21.04.2020 г.
Чл. 432, ал.1
от КТ вр. с
чл. 45 от ЗЗД

14.07.2020 г. Насрочено
15.04.2021 г.

3. Гр.д. 399/2020 г. 15.06.2020 г.
Чл. 415, ал.1,
т.3 от ГПК

14.08.2020 г. Обявено за
решаване
08.04.2021 г.

4. Гр.д. 400/2020 г. 15.06.2020 г. 07.12.2020 г. Обявено за
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Чл. 422 във
вр. с чл. 415
от ГПК

решаване
08.04.2021 г.

5. Гр.д. 401/2020 г. 15.06.2020 г.
Чл. 45 от ЗЗД
вр. с чл. 79 от
ЗЗД

03.09.2020 г. Решено
Решение №
901075/14.04.2021
г.

6. Гр.д. 451/2020 г. 26.06.2020 г.
Чл. 341 от
ГПК и сл. -
делба

25.09.2020 г. Решено 1 фаза по
допускане на
делба –
Следва
насрочване.

7. Гр.д. 478/2020 г. 02.07.2020 г.
Чл. 124, ал.2
от ГПК, чл.
537, ал.2 от
ГПК

09.03.2021 г. Насрочено
13.05.2021 г.

8. Гр.д. 612/2020 г. 05.08.2020 г.
Чл. 127 от СК

02.11.2020 г. Решено
Решение №
901094/19.04.2021
г.

8. Гр.д. 619/2020 г. 06.08.2020 г.
Чл. 49 от СК

02.04.2021 г. Насрочено
11.05.2021 г.

9. Гр.д. 626/2020 г. 10.08.2020 г.
Чл. 45 от ЗЗД

04.12.2020 г. Насрочено
20.04.201 г.

10. Гр.д. 848/2020 г. 24.09.2020 г.
Чл. 108 и чл.
109 от ГПК

05.03.201 г. Насрочено
11.05.2021 г.

11. Гр.д. 858/2020 г. 25.09.2020 г.
чл.128 и
чл.222,ал.3 и
чл. 224 КТ

30.12.2020 г. Насрочено
20.05.2021 г.

12. Гр.д. 921/2020 г. 07.10.2020 г.
Чл. 108 от ЗС
и чл. 59, ал.1
от ЗС

21.12.2020 г. Насрочено
27.04.2021 г.

13. Гр.д. 930/2020 г. 09.10.2020 г. Насрочено
01.06.2021 г.

14. Гр. д. 954/202 г. 15.10.2020 г.
Чл. 422 от
ГПК във вр. с
чл. 415 от
ГПК

05.03.2021 г. Насрочено
11.05.2021 г.

15. Гр.д. 977/2020 г. 21.10.2020 г.
Чл. 516, ал. 8
от КЗ и чл. 86
ЗЗД

31.12.2020 г. Насрочено
27.04.2021 г.

16. Гр.д. 1062/2020
г.

04.11.2020 г.
чл.415/1/ и
сл.ГПК във

05.02.2021 г. Насрочено
20.05.2021 г.
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вр. чл.410
ГПК и чл.107
ЗЕ

17. Гр.д. 1211/2020
г.

08.12.2020 г.
чл.124, ал.1
от ГПК,във
вр.с чл.108
ЗС

29.03.2021 г. Насрочено
18.05.2021 г.

18. Гр.д.1212/2020
г.

08.12.2020 г.
Чл. 32, ал.2 от
ЗС

Без движение
29.03.2021 г.

19. Гр.д. 1214/2020
г.

09.12.2020 г.
Чл. 32 ЗС

Спряно

20. Гр.д. 1242/2020
г.

16.12.2020 г.
Чл. 79, ал. 1,
пр.1 от ЗЗД
вр. с чл. 149
от ЗЕ и чл.
86, ал.1 ЗЗД

02.02.2021 г. Решено
Решение №
901140
22.04.2021 г.

21. Гр.д. 1257/2020
г.

21.12.2020 г.
Чл. 124, ал.1
от ГПК вр. с
чл. 422 от
ГПК вр. с чл.
415, ал.1 от
ГПК

16.03.2021 г. Насрочено
27.04.2021 г.

22. Гр.д. 1285/2020
г.

30.12.2020 г.
Чл. 34 от ЗС -
делба

30.03.2021 г. Насрочено
27.05.2021 г.

23. Гр. д. 772/ 2020 10.09.2020 г.
Чл.124,
чл.415-чл.424
ГПК

Размяна на книжа

24. Гр. д. 748/ 2020 02.09.2020 г.
Чл.45-54 ЗЗД

11.01.2021 г. Насрочено

Съдия Янева

No
по
ред

No на дело Дата на
образуване и

правно
основание

Дата на акта
за насрочване

в първо
съдебно

заседание

Статус Забележка –
посочва се
съдебен акт

/номер и
дата/, при
настъпила
промяна

статуса на
делото в

периода до
началото на
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проверката
1. 28/2020 10.01.2020

Чл. 415, ал. 1
ГПК

19.02.2021 г. Насрочено за
31.05.2021

2. 89/2020 29.01.2020
чл.415,ал.1, т.3
от ГПК

21.10.2020 г. Насрочено за
10.05.2021

3. 159/2020 12.02.2020
чл.124, ал.1 от
ГПК

25.06.2020 г. Обявено за
решаване на
08.02.2021

4. 165/2020 14.02.2020
делба

Размяна на
книжа

5. 197/2020 18.02.2020
чл.178,ал.1,т.3
ЗМВР,вр.с
чл.187,ал.5 т.2
ЗМВР и чл.86
ЗЗД

23.06.2020 г. Спряно

6. 211/2020 19.02.2020
Чл.124, ал. 1
ГПК

При съдия
докладчик

7. 215/2020 21.02.2020
чл.422,вр. с
чл.415 ал.1 ГПК

29.07.2020 г. Обявено за
решаване на
01.02.2021

8.  281/2020 08.04.2020
чл.422,вр. с
чл.415 ал.1 ГПК

28.07.2020 г. Обявено за
решаване на
15.03.2021

9. 287/2020 08.04.2020
няма

Обратно в
деловодство

10. 334/2020 20.05.2020
чл.128 ал.1 СК

28.07.2020 г. Обявено за
решаване на
25.01.2021

11. 403/2020 15.06.2020
чл.242 от КТ, във
вр. с чл.128, т.2
от КТ, чл.224,
ал.1 във вр.с
чл.177 от КТ

10.11.2020 г. Обявено за
решаване
21.04.2021

12. 443/2020 24.06.2020
Чл. 34 ЗС

12.08.2020 г. Насрочено за
17.05.2021

13. 486/2020 07.07.2020
чл.240 ЗЗД, чл.86
ЗЗД, вр.с чл.99
ЗЗД

17.02.2021 г. Насрочено за
19.05.2021

14. 568/2020 27.07.2020
Няма

21.10.2020 г. Насрочено за
17.05.2021

15. 605/2020 03.08.2020
Чл. 55 ЗЗД

24.09.2020 г. Обявено за
решаване на
31.03.2021

16. 661/2020 05.08.2020 16.09.2020 г. Насрочено за
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Чл. 200 КТ 10.05.2021
17. 633/2020 12.08.2020

чл.79,ал.1
ЗЗД,вр.с.чл.240
ЗЗД,вр. с чл.86
ЗЗД,вр. с чл.99
ЗЗД

21.10.2020 г. Обявено за
решаване на
08.02.2021

18. 648/2020 13.08.2020
чл.439, ал.1 във
вр. с чл.124 ал.1
ГПК

24.09.2020 г. Обявено за
решаване на
24.03.2021

19. 668/2020 18.08.2020
Чл. 87, ал. 3 от
ЗЗД

30.11.2020 г. Насрочено за
21.04.2021

20. 678/2020 19.08.2020
чл.127, ал.2,
чл.127а, ал.2 СК,
чл.123, ал.2 СК,
чл.143, ал.2 от
СК и чл.149 от
СК

28.01.2021г. Насрочено за
12.05.2021

21. 818/2020 18.09.2020
Чл.109 ЗС

17.02.2021 г. Насрочено за
31.05.2021

22.  862/2020 28.09.2020
Чл. 127, ал. 2 от
СК

При съдия
докладчик

23. 905/2020 01.10.2020
Чл. 422 ГПК, във
вр. с чл. 415, ал.
1, т. 2 от ГПК

При съдия
докладчик

24. 915/2020 05.10.2020
Чл. 108 ЗС

Размяна на
книжа

25. 942/2020 12.10.2020
Чл. 49 СК

28.01.2021 г. Обявено за
решаване на
29.03.2021

26. 943/2020 12.10.2020
Чл. 49 СК

28.01.2021 г. Обявено за
решаване
22.02.2021

27. 947/2020 14.10.2020
Чл. 432 КЗ и чл.
86 ЗЗД

При съдия
докладчик

28. 948/2020 14.10.2020
Чл. 432 КЗ и чл.
86 ЗЗД

При съдия
докладчик

29. 959/2020 15.10.2020
Чл. 124 ГПК

При съдия
докладчик

30. 999/2020 27.10.2020
Чл. 422 ГПК

11.02.2021 г. Насрочено за
21.04.2021

31.  1000/2020 27.10.2020
Чл. 422 ГПК

11.02.2021 г. Насрочено за
21.04.2021
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32. 1115/2020 19.11.2020
Чл. 34 ЗС

Размяна на
книжа

33. 1120/2020 20.11.2020
Кодекс на
застраховането

Размяна на
книжа

34. 1125/2020 23.11.2020
чл.79, ал.1 от
ЗЗД, във вр. с
чл.240 от ЗЗД,
във вр. с чл.6 от
ЗПФУР, във вр. с
чл.99 от ЗЗД

Размяна на
книжа

35. 1155/2020 30.11.2020
Чл. 422, ал. 1
ГПК

23.02.2021 г. Насрочено за
19.04.2021

36.  1243/2020 16.12.2020
Чл. 54, ал. 2
ЗКИР

Размяна на
книжа

37. 1253/2020 18.12.2020
Чл. 124, ал. 1
ГПК

При съдия
докладчик

38.  1254/2020 18.12.2020
Чл. 33 ЗС във вр.
с чл. 26, ал. 2
ЗЗД

12.04.2021 г. Насрочено за
17.05.2021

39. 1270/2020 29.12.2020
чл. 79 ЗС,чл. 108
ЗС,чл. 124 ГПК и
чл. 537 ГПК

При съдия
докладчик

40. 767/ 2020 08.09.2020 г.
гражданско с
административен
характер

08.11.2020 г. Обявено за
решаване
25.01.2021г.

41. 770/ 2020 10.09.2020 г.
Чл.124 ГПК,
чл.415 ГПК

11.02.2021 г. Насрочено
За 10.05.2021
г.

42. 771/ 2020 10.09.2020 г.
Чл.124 ГПК,
чл.415 ГПК

11.09.2021 г. Насрочено за
10.05.2021 г.

43. 815/ 2020 17.09.2020 г.
Чл.422 ГПК

11.02.2021 г. Насрочено за
31.05.2021 г.

На случаен принцип бяха проверени следните дела:

Гр.д. № 291/2019г. е образувано и разпределено на 18.03.2019г. по иск
с правна квалификация чл. 34 ЗС, депозиран в същия ден. Видно от
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Янева. С
разпореждане по чл. 131 ГПК от 10.05.2019г. препис от исковата молба е
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изпратен на ответника. Съобщението е връчено на 20.05.2019г., отговор е
депозиран на 10.06.2019г. С ръкописно разпореждане от 21.06.2019г. на
ответника са дадени указания, изпълнени с молба от 25.06.2019г. С
определение от 16.07.2019г. е изготвен доклад, допуснати са
доказателствата и е насрочено о.с.з. за 09.10.2019г. Проведени са три
съдебни заседания по доказателствата като в това на 05.02.2020г. е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния
срок. Решение по допускане на делбата е постановено на 04.05.2020г.
Делото е насрочено в о.с.з. във втора фаза на делбата за 26.08.2020г.,
отсрочено е за 21.10.2020г. поради излизане на докладчика в отпуск за
временна нетрудоспособност. Проведени са съдебни заседания по
доказателствата през два месеца, а в това на 12.05.2021г. са поставени
допълнителни въпроси към вещото лице и производството е отложено за
07.07.2021г.

Гр.д. № 611/2020г. е образувано и разпределено на 05.08.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 200 КТ, депозирани в същия ден, на доклад на
съдия Янева. С разпореждане от 10.08.2020г., на основание чл. 131 ГПК,
препис от исковата молба е изпратен на ответника. Съобщението е връчено
на 11.08.2020г., отговор е депозиран на 02.09.2020г. С определение от
16.09.2020г. е изготвен проект на доклад, допуснати са доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 28.10.2020г. Проведени са съдебни заседания през месец
и половина, два месеца като в това на 10.05.2021г. е допуснат и насрочен
оглед на мястото на настъпване на трудовата злополука, изискани са
доказателства и производството е отложено за 16.06.2021г.

Гр.д. № 883/2019г. е образувано и разпределено на 09.08.2019г.,
изпратено по подсъдност с определение от 26.06.2019г., постановено по
гр.д. № 33637/2017г. по описа на СРС, 66 състав. Получено е в съда на
09.08.2019г., на доклад на съдия Бакалова- Тилева. С разпореждане от
09.08.2019г. исковата молба е оставена без движение с указания, изпълнени
с молба от 13.09.2019г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 19.09.2019г. е
изпратен препис от исковата молба на ответника, отговор е депозиран от
процесуален представител на 19.11.2019г. С ръкописно разпореждане в
същия ден, е изискана справка от НБД „Население“ за ответника. Справката
е извършена на 19.11.2019г. Препис от исковата молба е връчен на
05.02.2020г. С определение от 11.02.2020г. е изготвен доклад, допуснати са
доказателствата и СГЕ и е насрочено о.с.з. за 26.03.2020г., отсрочено за
21.05.2020г. въз основа на заповед № 148/2020г. на Адм. ръководител,
поради обявената извънредна обстановка в страната. Проведени са съдебни
заседания по доказателствата през месец и половина, два месеца, като в
съдебното заседание на 18.05.2021г. съдът е отменил определението си от
11.02.2021г., с което е допуснал СГЕ, дал е ход по същество и е обявил, че
ще се произнесе с решение по същество.
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Гр.д. № 858/2020г. е образувано и разпределено на 25.09.2020г. по
искове с правна квалификация чл. 128, чл. 223, ал. 3 и чл. 224, ал. 1 КТ,
депозирани в същия ден, на доклад на съдия Бакалова- Тилева.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 25.09.2020г. Съобщението
се е връщало многократно в цялост и е връчено по реда на чл. 47 ГПК на
27.11.2020г. С разпореждане от  30.12.2020г. са допуснати доказателствата и
е насрочено о.с.з. за 04.02.2021г. Проведени са две съдебни заседания по
доказателствата през два месеца, а в това на 01.04.2021г. производството е
отложено за 20.05.2021г.

Гр.д. № 1343/2019г. е образувано и разпределено на 02.12.2019г. по
иск с правна квалификация чл. 34 ЗС, депозиран в същия ден. Видно от
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Калугерова. С
разпореждане в същия ден исковата молба е изпратена в СВ за вписване.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 03.12.2019г. Съобщението е
връчено на 18.12.2019г., отговор е депозиран на 10.01.2020г. С определение
от 20.01.2020г. е изготвен доклад, допуснати са доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 20.02.2020г. В това съдебно заседание е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 20.03.2020г.
Решение по допускане на делбата е постановено на 24.02.2020г. С
разпореждане от 28.05.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за 07.07.2020г.
Проведени са съдебни заседания по доказателствата през два месеца,
съдебното заседание на 19.11.2020г. е отсрочено за 11.02.2021г. въз основа
на Заповед № 574/12.11.2020г. на Адм. ръководител, поради обявената
извънредна обстановка в страната. Проведени са две съдебни заседания по
доказателствата на 11.02.2021г. и 13.04.2021г., в което е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 13.05.2021г.
Решението е постановено на 22.04.2021г.

Гр.д. № 661/2020г. е образувано и разпределено на 18.08.2020г. по
заявление по чл. 410 ГПК, депозирано на 14.08.2020г., на доклад на съдия
Калугерова. С разпореждане от 20.08.2020г. е издадена Заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника се е връщало в цялост многократно.
С разпореждане от 09.02.2021г. съобщението е изпратено за връчване чрез
ЧСИ. Производството по връчване е приключило с протокол от 15.03.2021г.
С разпореждане от 15.04.2021г. е издаден изпълнителен лист.

Гр.д. № 304/2020г. е образувано и разпределено на 28.04.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 87, ал. 3 ЗЗД, депозиран предния ден, на доклад
на съдия Калугерова. С разпореждане от 28.04.2020г. исковата молба е
оставена без движение с указания, изпълнени с молба от следващия ден.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 30.04.2020г. Съобщението е
връчено на 24.06.2020г., отговор е депозиран на 24.06.2020г. С определение
от  01.07.2020г. е изготвен проект на доклад, допуснати са доказателствата и
е насрочено о.с.з. за 17.09.2020г. Проведени са две съдебни заседания през
месец, месец и половина, а в това на 25.03.2021г. е даден ход по същество и
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съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 25.04.2021г. Решението е
постановено на 13.04.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
В хода на проверката на исковите производства, образувани през 2019

г. и 2020 г. и неприключили към момента се установи, че делата са
образувани и разпределяни в деня на подаване на исковата молба, а по
изключение - след 3 дни. Физически делата са предавани на съдията-
докладчик веднага в деня на образуване. Разпределяни са на случаен
принцип и в кориците на делата са приложени протоколите за избор на
докладчик, подписани от съдебен служител. Администрирани са с бързина
като първите разпореждания по делата са постановени в деня на образуване
на делото.  Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановени незабавно след
отстраняване на нередовностите или образуване на делото, а по едно от
делата - месец и три седмици след образуване на делото (гр.д. № 291/2019г.)
Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в рамките от два до десет
дни, най-късно до две седмици след депозиране на отговора по исковата
молба или след изтичане на срока за отговор. По някои от делата съдебните
заседания са насрочвани с разпореждания, по други с определения, с които
са изготвяни проекти на доклад, допускани са доказателствата и са
насрочвани открити съдебни заседания в рамките на месец, месец и
половина. Съдебните заседания са отлагани за след един, два месеца. Към
момента на проверката по някои от делата са постановени решения в срок
от четири до осемнадесет дни. Производствата по този вид дела са
продължили по-дълго поради трудности при връчване на книжата, нуждата
от събиране на доказателства за изясняване на фактическата обстановка и
отсрочване на откритите съдебни заседания поради въведеното извънредно
положение в страната.

По делата бе констатирано, че някои от актовете на съда са
постановявани ръкописно като не е спазвана нормата на  чл. 360а ЗСВ и чл.
102а ГПК. По част от делата се установи, че откритите съдебни заседания се
насрочват с разпореждания, вместо с определение по реда на чл. 140 ГПК.
Следва гражданските съдии на общо събрание да обсъдят направените
констатации с цел уеднаквяване на практиката.

      Граждански дела, образувани през 2019г. и през 2020г.,
 разглеждани в открито съдебно заседание, производствата по

 които следва да се движат и приключат в кратки процесуални срокове

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

За 2019 г. са образувани общо 20 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Калугерова - 2 бр.;
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Съдия Бакалова - Тилева - 1 бр.;
Съдия Янева - 8 бр.
Съдия Сукалинска – 9 бр.

2019г.
Съдия Калугерова

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по същество/или се
посочва определение за
прекратяване или споразумение
и дата

Резултат
от
инстанцио
нен
контрол –
съдебен
акт, дата

1. Гр.д. № 171/2019 г. 13.02.2019 г. По същество – 24.04.2019 г.
Решение № 1118/08.05.2019 г.,
влязло в законна сила

2. Гр.д. 304/2019 г. 21.03.2019 г. По същество – 31.10.2019 г.
Решение № 2792/08.11.2019 г.

Р1

 Съдия Бакалова – Тилева
No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по същество/или
се посочва определение за
прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

1. Гр.д. 218/2019
г.

26.02.2019 г. Опр. № 1080/30.04.2019 г. -
спогодба

Съдия Янева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по същество/или
се посочва определение за
прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

1. Гр.д. 1108/2018
г.

31.08.2018 г. По същество – 08.01.2019 г.
Решение № 160/23.01.2019 г.,
влязло в сила на 23.06.2020 г.

Р3а

2. Гр.д. 772/2018г. 25.06.2018г. По същество – 21.01.2019 г.
Решение № 277/04.02.2019 г.,
влязло в законна сила

3. Гр.д. 1130/2018
г.

05.09.2018 г. По същество – 30.01.2019г.
Решение № 380/14.02.2019
г.,влязло в законна сила

Р3а

4. Гр.д. 5/2019 г.  04.01.2019 г. Опр. № 638/11.03.2019 г. -
спогодба

5. Гр.д. 55/2019 г. 18.01.2019 г. Опр. № 637/11.03.2019 г. -
спогодба
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6. Гр.д. 151/2019 г. 06.02.2019 г. Опр. № 927/10.04.2019 г. -
спогодба

7. Гр.д. 285/2019 г. 14.03.2019 г. Опр. № 1477/10.06.2019 г. –
спогодба

8. Гр.д. 414/2019 г. 18.04.2019 г. По същество – 14.06.2019 г.
Решение № 1699/ 01.07.2019 г.

Р3а

 Съдия Сукалинска

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по същество/или
се посочва определение за
прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

1. Гр.д. 1151/2018
г.

13.09.2018 г. Опр..№ 351/11.02.2019г. –
прекратено

2. Гр.д. 1469/2018
г.

04.12.2018 г. По същество – 11.02.2019г.
Решение № 481/25.02.2019 г.,
влязло в законна сила

Р

3. Гр.д. 4/2019 г. 03.01.2019 г. Опр. № 1004/19.04.2019 г. –
прекратено поради оттегляне
на иска

4. Гр.д. 152/2019 г. 06.02.2019 г. Опр. № 884/03.04.2019 г. –
спогодба

5. Гр.д. 157/2019 г. 07.02.2019 г. По същество – 18.09.2019 г.
Решение № 2415/02.10.2019
г.,  влязло в законна сила

6. Гр.д. 158/2019 г. 07.02.2019 г. Опр. № 568/13.03.2019 г. -
спогодба

7. Гр.д. 408/2019 г. 17.04.2019 г. Опр. № 2088/14.08.2019 г. -
спогодба

8. Гр.д. 415/2019 г. 18.04.2019 г. По същество – 01.07.2019 г.
Решение № 1845/15.07.2019
г., влязло в законна сила

Р

9. Гр.д.1546/2018
г.

13.12.2019 г. Опр. №335/ 08.02.2019 г. –
прекратено и изпратено по
подсъдност

О1

За 2020 г. са образувани общо 44 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Калугерова - 5 бр.;
Съдия Бакалова – Тилева - 6 бр.;
Съдия Янева - 33 бр.;
Съдия Сукалинска – 0 бр.

2020 г.
Съдия Калугерова
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No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по същество/или
се посочва определение за
прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

1. Гр.д. 1345/2019 г. 02.12.2019
г.

По същество -25.02.2020 г.
Решение № 607/10.03.2020 г.,
влязло в законна сила

2. Гр.д. 1373/2019 г. 09.12.2019
г.

Опр. № 240/30.01.2020 г. -
спогодба

3. Гр.д. 297/2020 г. 15.04.2020
г.

По същество - 21.07.2020 г.
Решение № 1400/29.07.2020 г.

Р1

4. Гр.д. 914/2020 г. 05.10.2020
г.

По същество – 09.02.2021 г.
Решение № 900471/17.02.2021
г., влязло в законна сила

5. Гр.д. 926/2020 г. 08.10.2020
г.

По същество – 25.03.2021 г.
Решение № 900905/01.04.2021
г., невлязло в законна сила

Съдия Бакалова – Тилева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по същество/или
се посочва определение за
прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

1. Гр.д. 1015/2019
г.

10.09.2019 г. Опр. № 895/09.06.2020 г. -
спогодба

2. Гр.д. 1367/2019
г.

09.12.2019 г. По същество – 02.07.2020 г.
Решение № 1236/16.07.2020 г.

3. Гр.д. 330/2020 г. 18.05.2020 г. Опр. № 901763/10.09.2020 г. -
спогодба

4. Гр.д. 613/2020 г. 06.08.2020 г. Опр. № 902148/29.10.2020 г. -
спогодба

5. Гр.д. 629/2020 г. 11.08.2020 г. Опр. № 901764/10.09.2020 г. -
спогодба

6. Гр.д. 756/2020 г. 03.09.2020 г. По същество – 03.11.2020 г.
Решение  от 03.12.2020 г.,
влязло в законна сила

Съдия Янева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по същество/или
се посочва определение за
прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

1. Гр.д. 32/2019 г. 14.01.2019 г. По същество – 10.08.2020
Решение №

БОС



60

902319/30.11.2020 г.
2. Гр.д. 906/2019 г. 19.08.2019 г. По същество – 22.01.2020 г.

Решение № 335/11.02.2020 г.
БОС

3. Гр.д. 907/2019 г. 19.08.2019 г. По същество – 22.01.2020 г.
Решение от 12.02.2020 г.

БОС

4. Гр.д. 909/2019 г. 20.08.2019 г. По същество – 22.01.2020 г.
Решение № 145/11.02.2020 г.

БОС

5. Гр.д. 911/2019 г. 20.08.2019 г. По същество – 22.01.2020 г.
Решение № 351/12.02.2020 г.

БОС

6. Гр.д. 912/2019 г. 20.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 12.02.2020 г.

БОС

7. Гр.д. 913/2019 г. 20.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

8. Гр.д. 916/2019 г. 20.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

9. Гр.д. 925/2019 г. 22.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

10. Гр.д. 926/2019 г. 22.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

11. Гр.д. 927/2019 г. 22.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

13. Гр.д. 929/2019 г. 22.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

13. Гр.д. 930/2019 г. 22.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

14. Гр.д. 936/2019 г. 23.08.2019 г. По същество – 12.02.2020  г.
Решение  от 21.02.2020 г.

БОС

15. Гр.д. 939/2019 г. 23.08.2019 г. По същество – 12.02.2020  г.
Решение  от 21.02.2020 г.

БОС

16. Гр.д. 953/2019 г. 27.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС

17. Гр.д. 954/2019 г. 27.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС

18. Гр.д. 958/2019 г. 28.08.2019 г. По същество – 12.02.2020 г.
Решение от 21.02.2020 г.

БОС

19. Гр.д. 959/2019 г. 28.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

20. Гр.д. 960/2019 г. 28.08.2019 г. По същество – 12.02.2020 г.
Решение от 26.02.2020 г.

БОС

21. Гр.д. 961/2019 г. 28.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС

22. Гр.д. 962/2019 г. 28.08.2019 г. По същество – 22.01.2020  г.
Решение  от 18.02.2020 г.

БОС

23. Гр.д. 963/2019 г. 28.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС

24. Гр.д. 965/2019 г. 29.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС

25. Гр.д. 966/2019 г. 29.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС
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26. Гр.д. 967/2019 г. 29.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС

27. Гр.д. 968/2019 г. 29.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС

28. Гр.д. 969/2019 г. 29.08.2019 г. По същество – 18.05.2020  г.
Решение  от 13.07.2020 г.

БОС

29. Гр.д. 127/2020 г. 05.02.2020 г. Опр. № 806/27.05.2020 г. -
спогодба

30. Гр.д. 373/2020 г. 08.06.2020 г. По същество – 22.12.2020 г.
Решение №
900008/05.01.2021 г.,  влязло
в законна сила

31 Гр.д. 454/2020 г. 29.06.2020 г. Насрочено за 26.05.2021 г.
32. Гр.д. 838/2020 г. 21.09.2020 г. По същество – 19.11.2020 г.

Решение №
902629/30.12.2020 г., влязло
в законна сила

33. Гр.д. 816/2020 г. 17.09.2020 г. Определение от 15.02.2021 г.
- прекратено

 Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по
реда на бързото производство – искове по СК за издръжки и по КТ:

Гр. дело № 171/2019г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 13.02.2019г., делото е образувано и разпределено на 13.02.2019г.,
видно от печат, положен върху исковата молба и протокол за избор на
докладчик на стр. 18, след исковата молба и приложените доказателства, на
доклад на съдия Бакалова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 13.02.2019г. е
наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор,
уведомен на 20.02.2019г. Писмен отговор е депозиран по делото на
14.03.2019г. и с разпореждане от 18.03.2019г. съдът е изготвил доклад по
делото, произнесъл се е по допустимостта на доказателствата и по
доказателствените искания, дал е указания на страните, указал е да се
уведоми отдел „Закрила на детето“ при дирекция „Социално подпомагане“
– гр. Сандански (ДСП – Сандански) и е насрочил о.с.з. на 28.03.2019г. –
съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклад е
депозиран по делото на 26.03.2019г. Съдебното заседание на 28.03.2019г. е
отложено по доказателствата за 11.04.2019г. На 08.04.2019г. делото е
преразпределено на доклад на съдия Сукалинска – дежурен съдия, ръчно,
като в протокола за избор са посочени причини „съгласно Вътрешни
правила за разпределението на делата, за времето на отсъствие на съдията-
докладчик“. Копие на правилата са приложени по делото. Следващото о.с.з.,
председателствано от съдия Сукалинска – на 11.04.2019г. е отложено по
доказателствата за 24.04.2019г. С протокол за разпределение от 22.04.2019г.
делото е преразпределено ръчно на дежурен съдия Калугерова, като са
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посочени същите причини: съгласно Вътрешни правила за разпределението
на делата, за времето на отсъствие на съдията-докладчик“. В с.з. на
4.04.2019г., председателствано от съдия Калугерова, е даден ход на делото,
съдебното дирене е приключило и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 08.05.2019г., от която дата тече срок за обжалването му. Датата,
вписана в съдебния акт за дата на обявяване е същата – 08.05.2019г.
Решението като необжалвано е влязло в сила и върху него е положен печат
за дата на обявяването му в интернет страницата на РС-Сандански –
08.05.2019г. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК,
както и чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето.

Гр.дело № 297/2020 г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 15.04.2020г., делото е образувано и разпределено на 15.04.2020г.,
видно от печат, положен върху исковата молба и протокол за избор на
докладчик на стр. 13, след исковата молба и приложените доказателства, на
доклад на съдия Калугерова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 27.04.2020г.
/след 13 дни/ е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 21.05.2020г. Писмен отговор е депозиран
по делото на 27.05.2020г. и с разпореждане от 27.05.2020г. съдът е изготвил
доклад по делото, произнесъл се е по допустимостта на доказателствата и
по доказателствените искания, дал е указания на страните, указал е да се
уведоми ДСП – Сандански и е насрочил о.с.з. на 11.06.2020г. – съобразно
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклад е депозиран
по делото на 08.06.2020г. В съдебно заседание на 11.06.2020 не е даден ход
на делото поради нередовна процедура по  призоваване и делото е отложено
и насрочено за 30.06.2020г., отложено по доказателствата за 21.07.2020г.,
когато  съдебното дирене е приключило и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 04.08.2020г., от която дата тече срок за
обжалването му. Датата, вписана в съдебния акт за дата на обявяване е по-
ранна – 29.07.2020г. Решението е обжалвано с въззивна жалба от
18.08.2020г., по която състав на ОС– Благоевград се е произнесъл с решение
от 14.12.2020г. по гр.д. № 1095/2020г., с което е потвърдил решението на
първоинстанционния съд. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл.
315,ал.2 ГПК, както и чл. 15, ал.6 от ЗЗДт.

Гр.дело № 1367/2019 г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в
съда на 06.12.2019г., делото е образувано и разпределено на 09.12.2019г.,
видно от печат, положен върху исковата молба и протокол за избор на
докладчик на стр. 7, след исковата молба и приложените доказателства, на
доклад на съдия Бакалова - Тилева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
09.12.2019г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 09.01.2020г. Писмен отговор не е
подаден и с разпореждане в з.з. от 11.02.2020г. съдът е изготвил доклад по
делото, произнесъл се е по допустимостта на доказателствата и по
доказателствените искания, дал е указания на страните, указал е да се
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уведоми ДСП – Сандански и е насрочил о.с.з. на 27.02.2020г. – съобразно
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклад е депозиран
по делото на 25.02.2020г. В съдебно заседание на 27.02.2020 не е даден ход
на делото поради нередовна процедура по  призоваване и делото е отложено
и насрочено за 19.03.2020г. С ръкописно разпореждане в з.з. на 16.03.2020г.
съдът е отложил и насрочил делото за 09.06.2020г., когато е отложено
поради нередовна процедура на призоваване за 02.07.2020г., когато
съдебното дирене е приключило и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 16.07.2020г., от която дата тече срок за обжалването му. Датата,
вписана в съдебния акт за дата на обявяване е същата – 16.07.2020г.
Решението като необжалбано е влязло в сила и върху него е положен печат
за дата на обявяването му в интернет страницата на РС-Сандански –
30.07.2020г. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК,
както и чл. 15, ал.6 от ЗЗДт.

Гр.дело № 756/2020 г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 03.09.2020г., делото е образувано и разпределено на 03.09.2020г.,
видно от печат, положен върху исковата молба и протокол за избор на
докладчик на стр. 8, след исковата молба и приложените доказателства, на
доклад на съдия Бакалова - Тилева.  С разпореждане по чл. 131 ГПК от
03.09.2020г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 11.09.2020г. Писмен отговор не е
депозиран по делото и с разпореждане от 13.10.2020г. съдът е изготвил
доклад по делото, произнесъл се е по допустимостта на доказателствата и
по доказателствените искания, дал е указания на страните, указал е да се
уведоми ДСП – Сандански и е насрочил о.с.з. на 03.11.2020г. – съобразно
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклад е депозиран
по делото на 02.11.2020г. В съдебно заседание на 03.11.2020 съдебното
дирене е приключило и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
17.11.2020г., от която дата тече срок за обжалването му. Датата, вписана в
съдебния акт за дата на обявяване е 03.12.2020г. Решението като
необжалвано е влязло в сила. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл.
315,ал.2 ГПК, както и чл. 15, ал.6 от ЗЗДт.

Гр.дело № 151/2019  г. - Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 06.02.2019г., делото е образувано и разпределено на 06.02.2019г.,
видно от печат, положен върху исковата молба и протокол за избор на
докладчик на стр. 8, след исковата молба и приложените доказателства, на
доклад на съдия Янева.  С разпореждане по чл. 131 ГПК от 06.02.2019г. е
наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор,
уведомен на 12.02.2019г. Писмен отговор не е представен по делото и с
разпореждане от 14.03.2019г. съдът е изготвил доклад по делото,
произнесъл се е по допустимостта на доказателствата и по
доказателствените искания, дал е указания на страните, указал е да се
уведоми ДСП – Сандански и е насрочил о.с.з. на 10.04.2019г. – съобразно



64

триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебен служител не е
изпратил призовка на ДСП – Сандански, съобразно указаното в
разпореждането. Дирекциата не е била уведомена, не е присъствала в о.с.з.
на 10.04.2019г. и не е депозирала социален доклад. В съдебно заседание на
10.04.2019г. е постигната спогодба, одобрена с протоколно определение от
съда. Не е спазена нормата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

Гр.дело № 414/2019  г. - Исковата молба по чл. 150 СК от пълнолетен
е подадена в съда на 18.04.2019г., делото е образувано и разпределено на
18.04.2019г., видно от печат, положен върху исковата молба и протокол за
избор на докладчик на стр. 7, след исковата молба и приложените
доказателства, на доклад на съдия Янева.  С разпореждане по чл. 131 ГПК
от 18.04.2019г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 22.04.2019г. Писмен отговор е депозиран
по делото на 16.05.2019г. и с разпореждане от 17.05.2019г. съдът е изготвил
доклад по делото, произнесъл се е по допустимостта на доказателствата и
по доказателствените искания, дал е указания на страните и е насрочил
о.с.з. на 05.06.2019г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1
ГПК. В съдебно заседание на 05.06.2019г. делото е отложено по
доказателствата за 14.06.2019г., когато съдебното дирене е приключило и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.06.2019г., от която дата
тече срок за обжалването му. Датата, вписана в съдебния акт за дата на
обявяване е 01.07.2019г. Решението е обжалвано с въззивна жалба от
11.07.2019г., по която състав на ОС– Благоевград се е произнесъл с решение
от 11.10.2019г. по гр.д. № 607/2019г., с което е отменил решението на
първоинстанционния съд  и вместо него е постановил друго решение.

Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК.
Гр.дело № 158/2019  г. - Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в

съда на 07.02.2019г., делото е образувано и разпределено на 07.02.2019г.,
видно от печат, положен върху исковата молба и протокол за избор на
докладчик на стр. 8, след исковата молба и приложените доказателства, на
доклад на съдия Сукалинска. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
07.02.2019г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 10.02.2019г. Писмен отговор е депозиран
по делото на 25.02.2019г. и с  разпореждане от 25.02.2019г. съдът е изготвил
доклад по делото, произнесъл се е по допустимостта на доказателствата и
по доказателствените искания, дал е указания на страните, указал е да се
уведоми ДСП – Сандански и е насрочил о.с.з. на 13.03.2019г. – съобразно
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклед е представен
по делото на 12.03.209г. В съдебно заседание на 13.03.2019г. е постигната
спогодба, одобрена с протоколно определение от съда. Спазена е нормата
на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

Гр.дело № 415/2019  г. - Исковата молба по чл. 144 СК от пълнолетен
е подадена в съда на 18.04.2019г., делото е образувано и разпределено на
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18.04.2019г., видно от печат, положен върху исковата молба и протокол за
избор на докладчик на стр. 7, след исковата молба и приложените
доказателства, на доклад на съдия Сукалинска.  С разпореждане по чл. 131
ГПК от 18.04.2019г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 22.04.2019г. Писмен отговор е депозиран
по делото на 17.05.2019г. и с разпореждане от 17.05.2019г. съдът е изготвил
доклад по делото, произнесъл се е по допустимостта на доказателствата и
по доказателствените искания, дал е указания на страните и е насрочил
о.с.з. на 05.06.2019г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1
ГПК. В съдебно заседание на 05.06.2019г. делото е отложено по
доказателствата за 12.06.2019г., отложено по доказателствата за 01.07.2019г.
В това съдебно заседание съдебното дирене е приключило и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение на 15.07.2019г., от която дата тече срок за
обжалването му. Датата, вписана в съдебния акт за дата на обявяване е
същата - 15.07.2019г. Решението е обжалвано с въззивна жалба от
23.07.2019г., по която състав на ОС– Благоевград се е произнесъл с решение
от 20.12.2019г. по гр.д. № 666/2019г., с което е потвърдил решението на
първоинстанционния съд. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК и чл.
315,ал.2 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Разглежданите по реда на бързото производство дела са образувани,

администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 и чл.
315 ГПК и чл. 316 ГПК, с констатирано едно изключение при
разпореждането за насрочване. Всички бързи производства са образувани и
разпределяни в деня на подаване на исковата молба в съда или на
следващия ден. Делата веднага след разпределението им са предавани на
съдията-докладчик. Първоначалното администриране и постановяване на
разпореждане по чл. 131 ГПК е най-често в деня на образуване и
разпределение на делата или на следващия ден, или след остраняване на
нередовностите. Върху исковите молби е полаган печат за образуване на
делата. Различия не съществуват в акта, с който съдът обявява доклада по
делото и  насрочва о.с.з. –съдиите са постановили разпореждане по чл. 312,
ал.2 ГПК. Констатирано бе, че по всички проверени дела е изготвян доклад,
според изискването по чл. 312 ГПК. Съдът се е произнасял по
допустимостта на представените с исковата молба доказателства и по
доказателствените искания, съгласно чл. 312,ал.1,т.4 ГПК.

Спазван е триседмичният срок, в който съдът насрочва о.с.з., според
разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебното дирене е приключвало в
едно до две, три съдебни заседания, проведени през кратки интервали от
време, рядко до 3, 4 съдебни заседания. Във всички проверени дела съдът е
прилагал чл. 315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви решението
си. Обявената дата невинаги е спазвана, като по някои дела съдебният акт е
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постановен и по-рано. Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК е спазван в
повечето от проверените дела.

Част от постановените съдебни актове по този вид дела, проверени на
случаен принцип, са обжалвани, а решенията са потвърждавани от
въззивната инстанция, с изключение на едно от проверените дела. Установи
се, че по делата, по които са засегнати права и интереси на малолетни и
непълнолетни деца, компетентната Дирекция „Социално подпомагане“
/ДСП/ по настоящия адрес на детето е била уведомена и по делата са
представени социални доклади, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за закрила
на детето, с констатираното изключение по едно дело, при което се
констатира, че съдебен служител не е изпълнил указанието на съда и не е
уведомил ДСП- Сандански.

Общото събрание би могло да обсъди практиката на съда по този вид
дела, с оглед избягване на пропуски и уеднаквяване на съдебната практика.

Граждански дела по Закона за закрила на детето -

За 2019г. са образувани общо 47 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Калугерова – 8 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 8 бр.;
Съдия Янева - 11 бр.
Съдия Сукалинска - 20 бр.

2019 г.
Съдия Калугерова
No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или се
посочва
определение за
прекратяване или
споразумение и
дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 226/2019 28.02.2019 по същество
07.05.2019
решение от
10.05.2019

необжалвано
решение

2 227/2019 28.02.2019 по същество
07.05.2019
решение от
10.05.2019

необжалвано
решение

3 428/2019 24.04.2019 по същество
21.05.2019
решение от

необжалвано
решение
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23.05.2019
4 429/2019 24.04.2019 по същество

09.07.2019
решение от
11.07.2019

с определение №
3915/03.09.2019
прекратява
производството
пред въззивния
съд

5 698/2019 21.06.2019 по същество
03.09..2019
решение от
03.09.2019

необжалвано
решение

6 994/2019 04.09.2019 по същество
01.10.2019
решение от
17.10.2019

необжалвано
решение

7 1124/2019 09.10.2019 по същество
05.12.2019
решение от
09.12.2019

необжалвано
решение

8 1184/2019 28.10.2019 по същество
28.11.2019
решение от
02.12.2019

необжалвано
решение

Съдия Бакалова – Тилева
No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 1304/2018 23.10.2018 по същество
19.03.2019
решение от
01.04.2019

необжалвано решение

2 1305/2018 23.10.2018 по същество
19.03.2019
решение от
01.04.2019

необжалвано решение

3 1306/2018 23.10.2018 по същество
19.03.2019
решение от
01.04.2019

необжалвано решение

4 78/2019 24.01.2019 по същество
21.03.2019
решение от
01.04.2019

необжалвано решение
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5 196/2019 19.02.2019 по същество
28.03.2019
решение от
02.04.2019

необжалвано решение

6 831/2019 23.07.2019 по същество
06.08.2019
решение от
06.08.2019

необжалвано решение

7 1055/2019 26.09.2019 по същество
21.11.2019
решение от
25.11.2019

необжалвано решение

8 1151/2019 22.10.2019 по същество
21.11.2019
решение от
25.11.2019

необжалвано решение

Съдия Янева
No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 1380/2018 13.11.2018 по същество
31.01.2019
решение от
28.02.2019

необжалвано решение

2 154/2019 06.02.2019 по същество
06.03.2019
решение от
17.05.2019

необжалвано решение

3 299/2019 21.03.2019 по същество
27.05.2019
решение от
02.07.2019

необжалвано решение

4 302/2019 21.03.2019 по същество
27.05.2019
решение от
02.07.2019

необжалвано решение

5 303/2019 21.03.2019 по същество
27.05.2019
решение от
02.07.2019

необжалвано решение

6 756/2019 03.07.2019 по същество
29.07.2019
решение от
29.08.2019

необжалвано решение

7 860/2019 02.08.2019 по същество
30.09.2019

необжалвано решение
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решение от
29.10.2019

8 861/2019 02.08.2019 по същество
30.09.2019
решение от
30.10.2019

необжалвано решение

9 862/2019 02.08.2019 по същество
30.09.2019
решение от
30.10.2019

необжалвано решение

10 957/2019 28.08.2019 по същество
30.09.2019
решение от
29.10.2019

необжалвано решение

11 1183/2019 28.10.2019 по същество
20.11.2019
решение от
20.12.2019

необжалвано решение

Съдия Сукалинска
No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 1217/2018 03.10.2018 по същество
14.01.2019
решение от
31.01.2019

необжалвано решение

2 1218/2018 03.10.2018 по същество
14.01.2019
решение от
31.01.2019

необжалвано решение

3 1223/ 2018 04.10.2018 по същество
19.11.2018
решение от
07.12.2018

необжалвано решение

4 1224/ 2018 04.10.2018 по същество
19.11.2018
решение от
07.12.2018

необжалвано решение

5 1225/2018 04.10.2018 по същество
23.01.2019
решение от
01.02.2018

необжалвано решение

6 1226/ 2018 04.10.2018 по същество
19.11.2018
решение от
07.12.2018

необжалвано решение
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7 1227/2018 04.10.2018 по същество
23.01.2019
решение от
01.02.2019

необжалвано решение

8 1523/2018 20.12.2018 по същество
20.02.2019
решение от
14.03.2019

необжалвано решение

9 1524/2018 20.12.2018 по същество
20.02.2019
решение от
14.03.2019

необжалвано решение

10 1525/2018 20.12.2018 по същество
20.02.2019
решение от
14.03.2019

необжалвано решение

11 1526/2018 20.12.2018 по същество
20.02.2019
решение от
14.03.2019

необжалвано решение

12 1527/2018 20.12.2018 по същество
20.02.2019
решение от
14.03.2019

необжалвано решение

13 54/2019 17.01.2019 по същество
03.04.2019
решение от
25.04.2019

необжалвано решение

14 233/2019 05.03.2019 по същество
19.06.2019
решение от
15.07.2019

необжалвано решение

15 234/2019 05.03.2019 по същество
19.06.2019
решение от
15.07.2019

необжалвано решение

16 384/2019 12.04.2019 по същество
13.05.2019
решение от
13.06.2019

необжалвано решение

17 494/2019 16.05.2019 по същество
17.07.2019
решение от
08.08.2019

необжалвано решение

18 496/2019 16.05.2019 по същество
17.07.2019
решение от
08.08.2019

необжалвано решение

19 650/2019 11.06.2019 по същество необжалвано решение
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14.08.2019
решение от
21.08.2019

20 888/2019 13.08.2019 по същество
18.09.2019
решение от
09.10.2019

необжалвано решение

За 2020 г. са образувани общо 36 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Калугерова - 14 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 13 бр.;
Съдия Янева - 9 бр.
Съдия Сукалинска -  0 бр.

2020 г.

Съдия Калугерова
No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 1457/2019 27.12.2019 по същество
05.03.2020
решение от
10.03.2020

необжалвано решение

2 1458/2019 27.12.2019 по същество
05.03.2020
решение от
10.03.2020

необжалвано решение

3 1459/2019 27.12.2019 по същество
05.03.2020
решение от
10.03.2020

необжалвано решение

4 1460/2019 27.12.2019 по същество
05.03.2020
решение от
10.03.2020

необжалвано решение

5 1461/2019 27.12.2019 по същество
05.03.2020
решение от
10.03.2020

необжалвано решение

6 1462/2019 27.12.2019 по същество
21.01.2020
решение от
24.01.2020

необжалвано решение

7 40/2020 03.01.2020 по същество
13.02.2020

необжалвано решение
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решение от
17.02.2020

8 47/2020 16.01.2020 по същество
25.06.2020
решение от
26.06.2020

необжалвано решение

9 292/2020 08.04.2020 по същество
25.06.2020
решение от
26.06.2020

необжалвано решение

10
306/2020 28.04.2020 по същество

18.06.2020
решение от
19.06.2020

необжалвано решение

11 566/2020 24.07.2020 по същество
25.08.2020
решение от
26.08.2020

необжалвано решение

12 812/2020 15.09.2020 по същество
15.10.2020
решение от
20.10.2020

необжалвано решение

13 975/2020 20.10.2020 по същество
07.01.2021
решение от
11.01.2021

необжалвано решение

14 1236/2020 15.12.2020 по същество
11.02.2021
решение от
17.02.2021

необжалвано решение

Съдия Бакалова – Тилева
No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 1372/2019 09.12.2019 по същество
09.06.2020
решение от
16.06.2020

необжалвано решение

2 1395/2019 11.12.2019 по същество
07.01.2020
решение от
10.01.2020

необжалвано решение

3 1455/2019 27.12.2019 по същество
21.01.2020
решение от
31.01.2020

необжалвано решение

4 1456/2019 27.12.2019 по същество
21.01.2020

необжалвано решение
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решение от
31.01.2020

5 158/2020 12.02.2020 по същество
12.03.2020
решение от
13.04.2020

необжалвано решение

6 256/2020 05.03.2020 по същество
 11.06.2020
решение от
29.06.2020

необжалвано решение

7 257/2020 05.03.2020 по същество
11.06.2020
решение от
29.06.2020

необжалвано решение

8 532/2020 16.07.2020 по същество
03.09.2020
решение от
28.09.2020

необжалвано решение

9 533/2020 16.07.2020 по същество
03.09.2020
решение от
28.09.2020

необжалвано решение

10 534/2020 16.07.2020 по същество
03.09.2020
решение от
28.09.2020

необжалвано решение

11 620/2020 07.08.2020 по същество
 13.10.2020
решение от
30.10.2020

необжалвано решение

12 621/2020 07.08.2020 по същество
19.01.2021
решение от
25.01.2021

необжалвано решение

13 1046/2020 03.11.2020 по същество
19.01.2021
решение от
25.01.2021

необжалвано решение

14 1235/2020 15.12.2020 Обявено за решаване
на 27.04.2021г.

Съдия Янева
No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 1454/2019 27.12.2019 по същество
27.01.2020

необжалвано решение
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решение от
24.02.2020

2 23/2020 08.01.2020 по същество
05.02.2020
решение от
06.03.2020

необжалвано решение

3 206/2020 19.02.2020 по същество
03.08.2020
решение от
18.11.2020

необжалвано решение

4 310/2020 07.05.2020 по същество
15.06.2020
решение от
29.09.2020

необжалвано решение

5 311/2020 07.05.2020 по същество
15.06.2020
решение от
29.09.2020

необжалвано решение

6 319/2020 12.05.2020 по същество
15.06.2020
решение от
29.09.2020

необжалвано решение

7 356/2020 01.06.2020 по същество
05.08.2020
решение от
18.11.2020

необжалвано решение

8 438/2020 24.06.2020 по същество
03.08.2019
решение от
13.11.2020

необжалвано решение

9 439/2020 24.06.2020 по същество
03.08.2020
решение от
16.11.2020

необжалвано решение

10 976/2020 20.10.2020 по същество
27.01.2021

необжалвано решение

11 1230/2020 15.12.2020 по същество
24.02.2021

12 1231/2020 15.12.2020 по същество
18.01.2021

13 1232/2020 15.12.2020 по същество
24.02.2021

14 1233/2020 15.12.2020 по същество
24.02.2021

15 1234/2020 15.12.2020 по същество
24.02.2021
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Проверката на образувани по реда на ЗЗДт, избрани на случаен
принцип дела, установи следното:

Гр.дело № 1184/2019 г.- на доклад на съдия Калугерова
Делото е образувано на 28.10.2019г. по молба с правно основание чл.

30 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Калугерова в същия ден и по делото се съдържа протокол за избор на
докладчик. С ръкописно разпореждане в з.з. на 28.10.2019г. върху молбата,
делото е насрочено за 28.11.2019г., с указания да се призове ДСП-
Сандански и родителите на детето. Представени са предвидените по ЗЗДт
документи. В насроченото с.з. на 28.11.2019г. е даден ход на делото, приети
са представените доказателства, делото е изяснено от фактическа и правна
страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 03.12.2019г.  С
решение от 02.12.2019г. съдът е прекратил настаняването на детето в
специализирана институция. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 292/2020 г.- на доклад на съдия Калугерова
Делото е образувано на 08.04.2020г. по молба с правно основание чл.

28 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Калугерова в същия ден, видно от приложения протокол за избор на
докладчик. С ръкописно разпореждане в з.з. на 09.04.2020г. върху молбата,
делото е насрочено за 25.06.2020г., с указания да се призове ДСП-
Сандански и попечителя на детето и детето, като се осигури социален
работник от ДСП – Сандански. Представени са предвидените по чл. 26 ЗЗДт
документи. В насроченото с.з. на 25.06.2020г. е даден ход на делото, приети
са представените доказателства, делото е изяснено от фактическа и правна
страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 24.07.2020г.  С
решение от 26.06.2020г. съдът е отхвърлил молбата като неоснователна.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 154/2019г. - на доклад на съдия Янева
Делото е образувано на 06.02.2019г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Янева
в същия ден, видно от протокол за избор на докладчик. С ръкописно
разпореждане в з.з. на 08.02.2019г. върху молбата, делото е насрочено за
06.03.2019г., с указания да се призове ДСП-Сандански, молителя и детето.
Представени са предвидените по чл. 26 ЗЗДт документи. В насроченото с.з.
на 06.03.2019г. е даден ход на делото, приети са представените
доказателства, делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок.  С решение от 17.05.2019г.
/повече от два месеца/ съдът е настанил детето в семество на близки.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 311/2020г. - на доклад на съдия Янева
Делото е образувано на 07.05.2020г. по молба с правно основание чл.

30 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия Янева
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в същия ден, видно от протокол за избор на докладчик. С ръкописно
разпореждане в з.з. на 07.05.2020г. върху молбата, делото е насрочено за
15.06.2020г., с указания да се призове молителя и бащата на детето.
Представени са предвидените по ЗЗДт документи и социален доклад,
приложен към молбата. В насроченото с.з. на 16.06.2020г. е даден ход на
делото, приети са представените доказателства, делото е изяснено от
фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок.  С решение от 29.09.2020г. /повече от три месеца/ съдът е прекратил
настаняването на детето поради отпадане на остованието за това.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 831/2019г. - на доклад на съдия Бакалова - Тилева
Делото е образувано на 23.07.2019г. по молба с правно основание чл.

30 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Бакалова - Тилева в същия ден, видно от протокол за избор на докладчик. С
ръкописно разпореждане в з.з. на 23.07.2019г. върху молбата, делото е
насрочено за 06.08.2019г., с указания да се призове ДСП – Сандански
майката на детето. Представени са предвидените по ЗЗДт документи и
социален доклад, приложен към молбата. В насроченото с.з. на 06.08.2019г.
е даден ход на делото, приети са представените доказателства, делото е
изяснено от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 06.09.2019г. С решение от 06.08.2019г. /в същия ден
на о.с.з./ съдът е прекратил настаняването на детето поради отпадане на
остованието за това. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 256/2020 г.- на доклад на съдия Бакалова - Тилева
Делото е образувано на 05.03.2020г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Бакалова - Тилева в същия ден, видно от приложения протокол за избор на
докладчик. С ръкописно разпореждане в з.з. на 06.03.2020г. върху молбата,
делото е насрочено за 23.04.2020г., с указания да се призове молителя,
бащата на детето и ДСП-Сандански. Представени са предвидените по чл. 26
ЗЗДт документи и социален доклад, приложен към молбата. Насроченото
с.з. на 23.06.2020г. е пренасрочено по Заповед № 198/2020г. на предсадателя
на съда за 11.06.2020г., когато е даден ход на делото, приети са
представените доказателства, делото е изяснено от фактическа и правна
страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 11.07.2020г.  С
решение от 29.07.2020г. съдът е настанил детето в семейството на роднини.
Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело № 888/2019г. - на доклад на съдия Сукалинска
Делото е образувано на 13.08.2019г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Сукалинска в същия ден, видно от приложения протокол за избор на
докладчик. С разпореждане в з.з. от 13.08.2019г. съдът  е насрочил делото в
о.с.з. на 23.08.2019г., за която дата е указал да се призоват ДСП –
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Сандански и заинтересованото лице – майката на детето. Представени са
предвидените по чл. 26 ЗЗДт документи и социален доклад, приложен към
молбата. В насроченото с.з. на 23.08.2019г. не е даден ход на делото поради
нередовна процедура на призоваване и същото е отложено и насрочено за
18.09.2019г. В това о.с.з. е даден ход на делото, приети са представените
доказателства, делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в едномесечен срок.  С решение от
09.10.2019г. съдът е настанил детето в приемно семейство. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.дело №494/2019г. - на доклад на съдия Сукалинска
Делото е образувано на 16.05.2019г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Сукалинска в същия ден, видно от приложения протокол за избор на
докладчик. С разпореждане в з.з. от 17.05.2019г. съдът  е насрочил делото в
о.с.з. на 12.06.2019г., за която дата е указал да се призоват ДСП –
Сандански и майката на детето. Представени са предвидените по чл. 26
ЗЗДт документи и социален доклад, приложен към молбата. В насроченото
с.з. на 12.06.2019г. е даден ход на делото, приети са представените
доказателства и е изискан актуален социален доклад. Делото е отложено и
насрочено за 17.07.2019г., когато е изяснено от фактическа и правна страна
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. С
решение от 08.08.2019г. съдът е отхвърлил молбата за настаняване на
детето в професионално приемно семейство. Решението не е обжалвано
пред окръжен съд.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт, се установи, че

всички те са образувани и са разпределяни в деня на подаване на молбите в
съда.  Разпределението на делата се извършва от съдебен служител, видно
от приложените по делата протоколи за случаен избор на докладчик.
Съобразно разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съдът разглежда искането за
настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно
семейство или в специализирана институция, като делата са
администрирани незабавно и съдът с ръкописно разпореждане върху
молбата /с изключение на делата на доклад на съдия Сукалинска /е
насрочвал съдебните заседания в срок между 10 дни и един месец. В
повечето случаи не е спазвана нормата на чл. 360а ЗСВ.

По част от проверените дела не е посочен деня, в който съдът ще
обяви решението си, съгласно чл. 149,ал.2 ГПК.

Повечето производства са приключвани с едно съдебно заседание.
Следващи съдебни заседания са провеждани в повечето случаи до месец.
Съдът се е произнасял с решение в едномесечен срок, с изключение на
решението, постановено по едно от проверените дела, което е било
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постановено в 3-месечен срок. Установи се, че по част от проверените дела
решението е обявявано и по- рано, преди изтичане на законния срок, дори в
същия ден.

Решенията по проверените дела, образувани през 2019г. и 2020г. не са
били обжалвани пред ОС-Благоевград, инстанционен контрол не е бил
упражнен. РП-Сандански не е била уведомена и не е участвала в процеса, за
разлика от констатираното при комплексните проверки на ИВСС в други
районни съдилища, при които се установи че районната прокуратура е била
призовавана и е участвали в производството по този вид дела.

Влезлите в сила решения се обявявани на страните и са изпълнявани
незабавно.

Граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие
За 2019 г. са образувани общо 14 бр. дела /както и 3 бр. прекратени

производства/, по съдии както следва:
Съдия Калугерова - 2 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 3 бр.;
Съдия Янева - 4 бр.
Съдия Сукалинска - 5 бр.

2019г.
Съдия Калугерова

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на обявяване на
решението в /о.с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 283/2019 14.03.2019 г по същество
15.04.2019 г
решение от
15.04.2019г

необжалвано решение

2 993/2019 04.09.2019г по същество
03.10.2019 г
решение от
03.10.2019г

необжалвано решение

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА – 2 броя

Съдия Бакалова – Тилева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на обявяване на
решението в /о.с.з. по
същество/или се
посочва определение

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата
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за прекратяване или
споразумение и дата

1 1541/2018 28.12.2018г по същество
21.05.2019
решение от
28.05.2019г

необжалвано решение

2 343/2019 01.04.2019г по същество
23.04.2019г
решение от
23.04.2019г

Потвърдено решение
с решение №
4202/21.10.2019г на
БОС

3 856/2019 01.08.2019 по същество
08.08.2019г
решение от
08.08.2019г

необжалвано решение

Съдия Янева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на обявяване на
решението в /о.с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 1474/2018 12.06.2018 по същество
13.03.2019
решение от
18.03.2019

потвърдено решение
с Решение №
3079/08.07.2019г БОС

2 123/2019 01.02.2019 по същество
19.03.2019
решение от
25.03.2019

оттегляне на въззивна
жалба пред БОС –
определение №
2189/15.05.2019г

3 153/2019 06.02.2019 присъединено с
гр.дело 123/2013г

4 951/2019 27.08.2019 по същество
10.12.2019г
решение от
11.12.2019

с решение №
1291/12.03.2020г на
БОС отменява
решение на РС
Сандански и
постановява друго

Съдия Сукалинска

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на обявяване на
решението в /о.с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата
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1 12/2019 07.01.2019 г по същество
13.02.2019
решение от
13.02.2019

необжалвано решение

2 15/2019 07.01.2019 присъединено с
гр.дело № 12/2019

необжалвано решение

3 531/2019 25.05.2019 по същество
17.06.2019г
решение от
17.06.2019г

необжалвано решение

4 871/2019 07.08.2019 Опр. №601/
09.03.2019г. -
прекратено

необжалвано решение

5 885/ 2019 12.08.2019 Разпореждане
№2523/ 14.10.2019г. -
прекратено

необжалвано решение

За 2020 г. са образувани общо 9 бр. дела / и 3 бр. прекратени
производства/, по съдии както следва:

Съдия Калугерова - 4 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 2 бр.;
Съдия Янева - 3 бр.
Съдия Сукалинска - 0 бр.

Съдия Калугерова

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на обявяване на
решението в /о.с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 25/2020 г 09.01.2020 г по същество -
10.02.2020 г.
решение от
10.02.2020 г

необжалвано решение

2 294/2020 г 09.04.2020 г по същество –
09.06.2020 г.
 решение от
09.06.2020 г

необжалвано решение

3 472/2020 г 01.07.2020 г по същество –
28.07.2020г
решение от
28.07.2020 г

необжалвано решение

4 961/2020 г 16.10.2020 г по същество
22.12.2020г
 решение от
22.12.2020 г

необжалвано решение
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Съдия Бакалова – Тилева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на обявяване на
решението в /о.с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 277/2020 27.01.2020г по същество
09.06.2020
решение от
16.06.2020г

необжалвано решение

2 928/2020 08.10.2020г по същество
12.01.2021г
решение от
15.01.2021г

не е върнато от БОС

Съдия Янева

No
по
ред

 No на дело Дата на
образуване

Дата на обявяване на
решението в /о.с.з. по
същество/или се
посочва определение
за прекратяване или
споразумение и дата

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

1 343/2020 27.05.2020 по същество
19.10.2020
решение от
22.10.2020

необжалвано решение

2 413/2020 17.06.2020 по същество
12.08.2020
решение от
12.08.2020

необжалвано решение

3 481/2020 03.07.2020 по същество
12.10.2020г
 решение от
15.10.2020г

необжалвано решение

Проверката на случайно избраните дела, образувани по реда на
ЗЗДН, установи следното:

Гр. дело № 933/2019г. - на доклад на съдия Калугерова. Делото е
образувано и разпределено на 04.09.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане в з.з.
от 04.09.2019г. съдът е дал указания и е насрочил делото в о.с.з. на
03.10.2019г. В съдебно заседание на 03.10.2019г. делото е изяснено от
фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
оттегляне за съвещание. Решението е обявено в о.с.з., не е обжалвано и е
влязло в сила. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1 и по т.3
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ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4
ЗЗДН. На 03.10.2019г. е издадена и заповед за защита от домашно насилие.
Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 294/2020г. – на доклад на съдия Калугерова. Делото е
образувано и разпределено на 09.04.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, изпратена от РУ на МВР – Сандански и
постъпила в съда в същия ден. С определение в з.з. от 09.04.2020г. съдът е
наложил мярка за незабавна защита и е издал заповед за незабавна защита.
Делото е насрочено в о.с.з. на 09.06.2020г. – след два месеца. Не е спазено
изискването по чл. 12, ал.1 ЗЗДН съдът да насрочи съдебното заседание в
срок не по-късно от един месец, но следва да се отбележи, че в същото
време е обявено извънредно положение на територията на Република
България във връзка с пандемията от Covid 19. В о.с.з. на 09.06.2020г. е
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че се оттегля на
съвещание, след което е обявил решението си, съобразно нормата на чл.
15,ал.1 ЗЗДН. Заповед за защита от домашно насилие е издадена  на същата
дата. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1, т.2 и по т.3 ЗЗДН.
Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН.
Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 343/2019г. - на доклад на съдия Бакалова-Тилева. Делото
е образувано и разпределено на 01.04.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото
веднага е докладвано на съдията-докладчик и с определение от 01.04.2019г.
съдът е насрочил делото в о.с.з. на 23.04.2019г., когато е приключило
съдебното дирене и съдът е обявил решението си след съвещание, в 16.30ч.
Решението е постановено в открито заседание, съобразно нормата на чл.
15,ал.1 ЗЗДН. Издадена е и заповед за защита от домашно насилие на
същата дата. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1 и т.2 ЗЗДН.
Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН.
Решението е обжалвано пред ОС-Благоевград, състав на който с решение от
01.10.2019г. по в.гр.д.  № 633/2019г. е потвърдил решението на
първоинстанционния съд. Издаден е изпълнителен лист, за което върху
решението е направена надлежна бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр. дело № 277/2020г. - на доклад на съдия Бакалова-Тилева.
Делото е образувано и разпределено на 01.04.2020г. по молба по реда на
Закона за защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С
определение в з.з. от 01.04.2020г. е наложена мярка за незабавна защита и в
същия ден е издадена заповед за незабавна защита. Указано е делото да се
докладва след изтичане на обявеното извънредно положение. Няма данни за
постановен от съда акт за насрочвнане на о.с.з. От списъка за призоваване е
видно, че деловодител е изпратил призовки на страните за о.с.з. на
09.06.2020г. В насроченото о.с.з. делото е изяснено от фактическа страна и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в о.с.з. на 16.06.2020г.
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Решението е обявено в о.с.з. на 16.06.2020г., издадена е и заповед за защита
от домашно насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са по
чл.5, ал.1, т.1 ЗЗДН, а в останалата част молбата е охвърлена. Съдът е
наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН.
Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 123/2019г. - на доклад на съдия Янева. Делото е
образувано и разпределено на 01.02.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото
веднага е докладвано на съдията-докладчик и с определение от 01.02.2019г.
съдът е наложил мярка за незабавна защита, указал е да се уведоми ДСП –
Сандански за образуваното производство и е насрочил делото в о.с.з. на
20.02.2019г. Заповед за незабавна защита е издадена на 01.02.2019г. С
определение от 11.02.2019г. е изменена заповедта за незабавна защита от
01.02.2019г.  и е издадена нова заповед за незабавна защита от 11.02.2019г.
Социален досклад е постъпил по делото на 19.02.2019г. Насроченото о.с.з.
на 20.02.2020г. е отложено по доказателствата за 13.03.2019г., отложено по
доказателствата за 19.03.2019г. В това съдебно заседание е приключило
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в о.с.з. на
25.03.2019г. Решението е постановено в открито заседание съобразно
нормата на чл. 15,ал.1 ЗЗДН. Издадена е и заповед за защита от домашно
насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1, т.
3 и т.4 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл.
5, ал.4 ЗЗДН. Решението е обжалвано пред ОС-Благоевград, състав на който
е прекратил произовдството поради оттегляне на въззивната жалба.

Гр. дело № 413/2020г. - на доклад на съдия Янева. Делото е
образувано и разпределено на 17.06.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, изпратена от РУ на МВР – Сандански,
постъпила в съда в същия ден. Делото веднага е докладвано на съдията-
докладчик и с определение от 19.06.2020г. съдът е наложил мярка за
незабавна защита, дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. на
06.07.2020г.- в едномесечен срок. Заповед за незабавна защита е издадена на
19.06.2020г. Първото о.с.з. е отложено поради нередовна процедура на
призоваване за 03.08.2020г., когато делото е отложено по  доказателствата
за 12.08.2020г. В насроченото о.с.з. на 12.08.2020г. е приключило съдебното
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 14.00ч. на същата
дата. По делото липсва протокол от о.с.з., когато е обявено решението, но
датата на решението е 12.08.2020г. Издадена е и заповед за защита от
домашно насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са по чл.5,
ал.1, т.1, ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание
чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила. Издаден е
изпълнителен лист, за което върху решението е направена надлежна
бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.
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Гр. дело № 12/2019г. - на доклад на съдия Сукалинска. Делото е
образувано и разпределено на 07.01.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, изпратена от РУ на МВР и постъпила в съда
в същия ден. Делото веднага е докладвано на съдията-докладчик и с
разпореждане от 07.01.2019г. молбата е оставена без движение, с указания.
С разпореждане в з.з. от 17.01.2019г. съдът е прекратил производството и е
върнал молба с вх. № 57/07.01.2019г. Производството по делото е
продължило по отношение на молба с вх. № 60/07.01.2019г. С друго
разпореждане от 17.01.2019г. съдът е конституирал като страни по делото
молителката и малолетните две деца, указал е да се уведоми ДСП –
Сандански и да се изиска становище  по молбата и е насрочил делото на
13.02.2019г. Социален доклад е депозиран по делото на 12.02.2019г. В това
с.з. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил решението си след
съвещание. Издадена е и заповед за защита от домашно насилие на същата
дата. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1, т.2,, т.3 и т.4 ЗЗДН.
Съдът е наложил и глоба в размер на 1000 лв., на основание чл. 5, ал.4
ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 531/2019г. - на доклад на съдия Сукалинска. Делото е
образувано и разпределено на 27.05.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото
веднага е докладвано на съдията-докладчик и с разпореждане в з.з. от
27.05.2019г. съдът конституирал страните по делото- молителката и
малолетно дета, представлявано от своята майка, указал е да се уведоми
ДСП - Сандански и е насрочил делото в о.с.з. на 17.06.2019г. Социален
доклад е представен на 14.06.2019г. В о.с.з. е приключило съдебното дирене
и съдът е обявил решението си след съвещание. Издадена е и заповед за
защита от домашно насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са
по чл.5, ал.1, т.1 и т.4 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на
основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Издаден е изпълнителен лист, за което върху решението е направена
надлежна бележка, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела, образувани по молби за защита от домашно

насилие, подадени по реда  по Закона за защита от домашното насилие, са
образувани в деня на постъпване на молбата в съда. Разпределяни са на
докладчик в деня на образуването им. Съдиите, в съответствие с
разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН, са се произнасяли незабавно по
постъпилите молби и са насрочвали открито съдебно заседание в
едномесечния срок по чл. 18, ал. 4 от ЗЗДН, с изключение на едно от
проверените дела, насрочено в о.с.з. след два месеца.  В случая, следва да се
отбележи, че в този период е обявено извънредно положение на
територията на Република България във връзка с пандемията от Covid 19.
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Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена
последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице /по
почти всички от проверените дела/, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН
в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за
незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата, най-често в
същия ден на депозиране на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда.

Провеждани са между едно и четири о.с.з., насрочвани до един
месец. Проверените дела са приключили с решение, обявено в публично
заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. По делата компетентната ДСП е
била уведомявана за представяне на становище или социален доклад,
според чл. 15,ал.6 ЗЗДт. Установи се различна практика, като някои от
съдиите са се произнасяли с разпореждане, с което са конституирали
страните по делото, давали са указания и са насрочвали делото в о.с.з., а
други с определение, без да конституират страните по делото са насрочвали
о.с.з.

Срокът, определен от съда за прилагане на мерките за защита по чл.
чл. 5, ал. 1 ЗЗДН е съобразен с предвидените по чл. 5, ал. 2 ЗЗДН граници –
от 3 до 18 месеца, като по проверените дела най-често съдът е определял
едногодишен срок.

По всички проверени дела, съдът е налагал мярката по чл. 5, ал. 1, т.
1 от ЗЗДН и е задължавал ответника да се въздържа от извършване на
домашно насилие спрямо пострадалото/ите лице/а. Наред с мярката по чл.
5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН и в сходна фактическа обстановка, съдът е налагал и
мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДН - отстранявал е извършителя от
съвместно обитаваното с пострадалото лице жилище за конкретен срок и е
забранявал на извършителя да го приближава, както жилището му,
местоработата и местата за социални контакти и отдих, за определен срок.
Постановявал е и мярката по чл.  5,  ал.  1,  т.  4  ЗЗДН,  като временно е
определял местоживеенето на детето, когато обстоятелствата по делото са
налагали това. Мерки по чл. 5, ал. 1, т. 5 и по т.6 от ЗЗДН, не са били
налагани в проверените производства.

С оглед нормата на чл. 5, ал. 4 от ЗЗДН, съдът във всички случаи е
налагал глоба на извършителя на домашното насилие в рамките на
посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер от 200 лв., а по едно от делата - 1000
лв.

Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове
/бързи производства/, са обозначени с жълт етикет, според изискването на
78, ал.5 ПАС.

Спрени производства

Гр. дела, по които производството е спирано през 2019 г. са общо 12
бр., по съдии както следва:
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Съдия Калугерова - 2 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 4 бр.;
Съдия Янева - 4 бр.;
Съдия Сукалинска - 2 бр.

Гр. дела, по които производството е спирано през 2020 г. са общо 66
бр., по съдии както следва:

Съдия Калугерова - 32 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 32 бр.;
Съдия Янева - 2 бр.;
Съдия Сукалинска - 0 бр.

  Граждански дела, образувани преди 01.01.2021 г., по които
производствата са спрени към 27.04.2021 г. са общо 65 бр., по съдии както
следва:

Съдия Калугерова - 28 бр.;
Съдия Бакалова - Тилева - 31 бр.;
Съдия Янева - 6 бр.;
Съдия Сукалинска - 0 бр.

Проверени бяха следните спрени граждански производства:

Гр.дело № 262/2018г. – Делото е образувано на 01.03.2018 г. по
искова молба с правно основание  чл. 45 във вр. с чл. 52 ЗЗД, на доклад на
съдия Калугерова. Производството е спряно с определение от 02.10.2018г.,
на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до решаване на НЧХД № 729/2017г. по
описа на РС-Сандански. Изискана е писмена информация за движението на
наказателното дело с писма от 08.01.2019г., 03.06.2019г., 30.09.2019г.,
27.01.2020г., 23.11.2020г. От приложените отговори е видно, че
обуславящото дело е висящо. Към момента на проверката – 19.05.2021г. по
делото не се съдържат данни дали са отпаднали пречките за движение на
гражданското дело.

Гр.дело № 98/2020г. – Делото е образувано на 31.01.2020 г. по
искова молба с правно основание  чл. 178, ал. 1, т. 3 ЗМВР, вр.чл.187, ал.5,
т.2 ЗМВР и чл.86 ЗЗД, на доклад на съдия Калугерова. Производството е
спряно с протоколно определение от 28.01.2021г. до приключване на
производство по преюдициално дело С-262/20 на Съда на Европейския съюз
в Люксембург, образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит за
тълкуване на нормите на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 4 ноември 2003г. относно някои аспекти на организацията на
работното време и съотвествието им с националното законодателство.
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Гр.дело № 815/2017г. – Делото е образувано на 06.07.2017 г. по
искова молба с правно основание  чл. 45 във вр. с чл. 52 ЗЗД, на доклад на
съдия Бакалова - Тилева. Производството е спряно с определение от
24.11.2017г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до решаване на НЧХД №
729/2017г. по описа на РС-Сандански. Изискана е писмена информация за
движението на наказателното дело с писма от 15.03.2018г., 08.01.2019г.,
03.06.2019г., 30.09.2019г., 27.01.2020г., 23.11.2020г., 15.02.2021г. От
приложените отговори е видно, че обуславящото дело е висящо. Към
момента на проверката – 19.05.2021г. по делото не се съдържат данни дали
са отпаднали пречките за движение на гражданското дело.

Гр.дело № 102/2020г. – Делото е образувано на 31.01.2020 г. по
искова молба с правно основание  чл. 178, ал. 1, т. 3 ЗМВР, вр. чл.187, ал.5,
т.2 ЗМВР и чл.86 ЗЗД, на доклад на съдия Бакалова-Тилева. Производството
е спряно с по взаимно съгласие на страните, на основание чл. 229,ал.1,т.1
ГПК, с протоколно определение от 09.07.2020г. и с определение в з.з. от
28.01.2021г. е възобновено и отново спряно до приключване на
производство по преюдициално дело С-262/20 на Съда на Европейския съюз
в Люксембург, образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит за
тълкуване на нормите на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 4 ноември 2003г. относно някои аспекти на организацията на
работното време и съотвествието им с националното законодателство.

Гр.дело № 1016/2016г. – Делото е образувано на 29.11.2016 г. по
искова молба с правно основание  34 ЗС, на доклад на съдия Янева.
Производството е спряно с протоколно определение от 21.01.2021г., на
основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до решаване на гр.д. № 1243/2020г. по описа
на РС-Сандански. Към момента на проверката – 19.05.2021г. по делото не се
съдържат данни дали са отпаднали пречките за движение на гражданското
дело.

Гр.дело № 197/2020г. – Делото е образувано на 18.02.2020 г. по
искова молба с правно основание  чл. 178, ал. 1, т. 3 ЗМВР, вр. чл.187, ал.5,
т.2 ЗМВР и чл.86 ЗЗД, на доклад на съдия Янева. Производството е спряно с
по взаимно съгласие на страните, на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК, с
протоколно определение от 24.08.2020г. и с определение в з.з. от
09.03.2021г. е възобновено и отново спряно до приключване на
производство по преюдициално дело С-262/20 на Съда на Европейския съюз
в Люксембург, образувано по преюдициално запитване от РС-Луковит за
тълкуване на нормите на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 4 ноември 2003г. относно някои аспекти на организацията на
работното време и съотвествието им с националното законодателство.

КОНСТАТАЦИИ:
Установено бе при проверката на спрените производства, че част от

дела, по които производството е било спряно на основание чл. 229,ал.1,т.4
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ГПК, са администрирани периодично, през голям интервал от време – два,
три пъти годишно. По част от проверените дела към момента на проверката
19.05.2021г. в кориците им липсва информация дали са отпаднали пречките
за движението на гражданското дело, с оглед възобновяване на
производството.

Съобразно разпоредбата на чл. 38, т. 10 ПАС, деловодителят следва да
проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и да ги
докладва на съдията – докладчик. В тази връзка ще бъде направена
съответната препоръка.

Отводи на съда за периода на проверката

Обобщената информация за периода на проверката е следната:
За 2019 г. са направени общо 95 отводи, а за 2020 г.  - 58 бр. отводи,

по съдии както следва:
Съдия Калугерова - отводи по 14 бр. дела за 2019 г.; по 7 бр. дела за

2020г.;
Съдия Бакалова - Тилева - отводи по 16 бр. дела за 2019 г.; по 8 бр.

дела за 2020 г.;
Съдия Янева - отводи по 14 бр. дела за 2019 г.; по 8 бр. дела за 2020

г.;
Съдия Сукалинска - отводи по 8 бр. дела за 2019 г.; по 0 бр. дела за

2020 г.;
Съдия Бузова - отводи по 12 бр. дела за 2019 г.; по 9бр. дела за 2020

г.;
Съдия Филчев - отводи по 15 бр. дела за 2019 г.; по 11 бр. дела за

2020 г.;
Съдия Манолева - отводи по 16 бр. дела за 2019 г.; по 15 бр. дела за

2020 г..
В съда се води регистър на отводите, считано от 01.01.2019 г., за

който отговарят съдебните служители Д       Ш      и В    П     .

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
Гр.д. № 1296/2019г. е образувано и разпределено на 25.11.2019г. по

заявление по чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия
Янева. С определение от 26.11.2019г. съдия Янева се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
служебни отношения с длъжника. Видно от протокол от избор на
докладчик, в същия ден делото е преразпределено на съдия Калугерова. С
определение от 26.11.2019г. съдия Калугерова се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за служебни
отношения с длъжника. В същия ден делото е преразпределено на случаен
принцип на доклад на съдия Бакалова- Тилева, която с разпореждане от
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27.11.2019г. е оставила заявлението без движение до отстраняване на
нередовностите. Указанията са изпълнени с молба от 05.12.2019г., а с
разпореждане от 11.12.2019г. е издадена заповедта за изпълнение.

Гр.д. № 1427/2019г. е образувано и разпределено на 17.12.2019г. по
заявление по чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия
Янева. С определение от 17.12.2019г. съдия Янева се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
служебни отношения с длъжника. Видно от протокол от избор на
докладчик, делото е преразпределено на съдия Калугерова в същия ден. С
определение от 17.12.2019г. съдия Калугерова се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за служебни
отношения с длъжника. В същия ден делото е преразпределено на случаен
принцип на доклад на съдия Бакалова, а с разпореждане от 18.12.2019г. е
издадена заповедта за незабавно изпълнение.

Гр.д. № 662/2019г. е образувано и разпределено на 14.06.2019г. по
иск с правна квалификация чл. 124, ал. 5 ГПК, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Бакалова- Тилева. С определение от 17.06.2019г. съдия
Бакалова- Тилева се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за предходоно произнасяне по спора, въз основа на
който е образувано настоящото производство. В същия ден делото е
преразпределено на случаен принцип, на доклад на съдия Сукалинска, а с
разпореждане от 02.07.2019г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите.

Гр.д. № 1339/2019г. е образувано и разпределено на 02.12.2019г. по
иск с правна квалификация чл. 50 СК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Янева. С определение от 06.12.2019г. съдия Янева се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
роднинска връзка с молителката. Видно от протокола за случайно
разпределение от 09.12.2019г., делото е преразпределено на доклад на съдия
Калугерова, а с разпореждане от същия ден е насрочено о.с.з. за 23.01.2020г.

Гр.д. № 237/2020г. е образувано и разпределено на 26.02.2020г. по
иск с правна квалификация чл. 19 от Закона за гражданската регистрация,
депозиран в същия ден, на доклад на съдия Янева. С определение от
26.02.2020г. съдия Янева се е отвела от разглеждане на делото, на основание
чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за роднинска връзка с молителката. Видно
от протокола за случайно разпределение, в същия ден делото е
преразпределено на доклад на съдия Калугерова. С разпореждане от
26.02.2020г. е насрочено о.с.з. за 07.04.2020г.

Гр.д. № 569/2019г. е образувано и разпределено на 30.05.2019г. по
иск с правна квалификация чл. 357 КТ, на доклад на съдия Калугерова. С
определения от 30.05.2019г., 31.05.2019г., 03.06.2019г., 04.06.2019г. и
06.06.2019г. всички съдии са се отвели от разглеждане на делото, на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за колегиални отношения с
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ищеца. С разпореждане от 06.06.2019г. производството е прекратено и
делото е изпратено в ОС-Благоевград за произнасяне по реда на чл. 23, ал. 3
ГПК.

Гр.д. № 581/2019г. е образувано и разпределено на 31.05.2019г. по
иск с правна квалификация чл. 62, ал. 7 ЗКИ, на доклад на съдия
Калугерова. С определения от 31.05.2019г. всички съдии са се отвели от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
колегиални отношения с лицето, за което е искането. С разпореждане от
31.05.2019г. производството е прекратено и делото е изпратено в ОС-
Благоевград за произнасяне по реда на чл. 23, ал. 3 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката констатира, че за периода 2019г. - 2020г. постановените

определения за отвод по гражданските дела на съдиите от РС-Сандански не
са малък брой, но сочат тенденция към намаляване - почти два пъти по-
малко през втората проверявана година спрямо първата. По-голямият брой
през 2019г. се дължи на редица дела, по които всички съдии са се отвели от
разглеждането им поради колегиални отношения със страна. При всички
проверени дела бе установено, че направените отводи са на основание чл.22,
ал.1, т. 6 ГПК, а съдът се е отстранявал от разглеждане на делото поради
наличието на обстоятелства и с мотивирани определения, в които са
изложени подробни аргументи, сочещи колегиални, роднински или
приятелски отношения със страна по делото. По някои от делата всички
състави са се отвели от разглеждането им поради колегиални отношения със
страна по делото. В тези хипотези всички производствата са прекратени и
делата са изпращани в ОС-Благоевград за определяне на компетентен съд за
разглеждането им. По всички дела има приложени протоколи за избор на
докладчик след преразпределяне на делото.

Нарушения при проверката на този вид дела не бяха констатирани.

             Граждански дела с отменен ход по същество /ОХС/

Дела, по които е постановено определение за отмяна хода по
същество през двете проверявани години, отделно:

Общо дела 4  бр.  за 2019  г.  и 6  бр.  за  2020  г.,  по съдии,  са както
следва:

Съдия Калугерова - 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Бакалова - Тилева - 0 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Янева - 2 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г;
Съдия Сукалинска - 1 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.

Гр. дела, по които е постановено определение за ОХС през 2019 г.
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Съдия -
докладчик

№ на
делото

Дата на
образуване
и правно
основание

Дата на с.з.
по
същество

Дата на
определението
за отменяне на
хода по
същество

Дата на
насрочване в
с.з. или дата на
постановяване
на съдебния акт
и/или дата на
обявяване на
съдебното
решение

К.
Сукалинска

Гр. д.
1289/ 2018

17.10.2018
г.
чл.124,ал.1
ГПК

11.11.2019
г.

02.12.2019 г. Насрочено за
16.12.20219 г.

Ст. Янева Гр. д. 765/
2019 г.

04.07.2019
г.
чл.49 и
чл.127а СК

30.10.2019
г.

04.02.2020 г. Насрочено за
02.03.2020 г.

Ст. Янева Гр. д. 278/
2019

13.03.2019
г.
чл.208 ГПК

23.10.2019
г.

27.12.2019 г. Определение №
3287/
27.12.2019 г. за
прекратяване на
производството

Р.
Калугерова

Гр. д. 736/
2019

01.07.2019
г.
чл.55,ал.1
пр.1 ЗЗД

03.10.2019
г.

31.10.2019 г. Определение №
2720/
31.10.2019 г. за
прекратяване на
производството,
поради отказ на
иска

Гр. дела, по които е постановено определение за ОХС през 2020 г.

Съдия -
докладчик

№ на
делото

Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на
с.з. по
същество

Дата на
определението
за отменяне на
хода по
същество

Дата на
насрочване в
с.з. или дата на
постановяване
на съдебния акт
и/или дата на
обявяване на
съдебното
решение

Р. Калугерова Гр. д.
49/2020

17.01.2020 г.
чл.38, ал.4
във вр.с
чл.54 от ЗГР
и чл.542 от
ГПК

20.02.2020
г.

21.02.2020 г. Насрочено за
24.03.20202 г.

Б. Бакалова -
Тилева

Гр. д. 3/
2020

06.10.2020
г.

06.11.2020 г. Насрочено за
15.12.2020 г.
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Б. Бакалова -
Тилева

Гр. д.
492/ 2020

08.07.2020 г.
чл.51, ал.1 от
Закона за
наследството

10.09.2020
г.

25.09.2020 г. Определение №
901865/
25.09.2020 г.  за
прекратяване на
производството,
поради
недопустимост
на молбата

Ст. Янева Гр. д.
1127/
2018

04.09.2018 г.
чл. 34 ЗС

05.02.2020
г.

19.02.2020 г. Насрочено за
16.03.2020 г.

Ст. Янева Гр. д.
328/ 2020

18.05.2020 г.
чл.50 СК

03.06.2020
г.

03.07.2020 г. Насрочено за
27.07.2020 г.

К.Сукалинска Гр. д.
921/ 2019

21.08.2019 г.
чл.124 ал.1
ГПК във вр.
с чл.422 във
вр. с чл.415
ал.1 ГПК

09.03.2020
г.

04.05.2020 г. Определение №
1383/
28.07.2020 г. за
прекратяване на
производството,
поради
оттегляне на
иска

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:
Гр.д.№ 765/2019г. е образувано и разпределено на 04.07.2019г. по иск

с правна квалификация чл. 127а СК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Янева. В о. с. з. на 30.10.2019г. са приети доказателства, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
определение от 04.02.2020г. (след повече от 3 месеца) съдът е констатирал,
че делото е приключило при неизяснена фактическа обстановка, отменил е
протоколното определение от 30.10.2019г., изискал е съдействие от
Международна социална служба – гр. Велико Търново и е насрочил о.с.з. за
02.03.2020г. Проведени са съдебни заседания през един, два месеца, а в
о.с.з. на 03.06.2020г. делото е обявено за решаване. Решението е
постановено на 03.07.2020г.

Гр.д.№ 278/2019г. е образувано и разпределено на 13.03.2019г. по иск
с правна квалификация чл. 208 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Янева. В о. с. з. на 23.10.2019г. са изслушани вещите лица, приети са
доказателствата, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С определение от 27.12.2019г. съдът е
докладвал молба от ответника, с която се навеждат основания за
прекратяване на производството, отменил е протоколното определение от
23.10.2019г. и е прекратил производството.

Гр.д.№ 328/2020г. е образувано и разпределено на 18.05.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 50 СК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Янева. В о. с. з. на 03.06.2020г. е даден ход по същество и съдът е
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обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С определение от 03.07.2020г.
съдът е констатирал противоречие в трърденията на молителите, отменил е
протоколното определение от 03.06.2020г. и е насрочил о.с.з. за
27.07.2020г., в което делото е обявено за решаване. Решението е
постановено на 08.09.2020г.

Гр.д.№ 736/2019г. е образувано и разпределено на 01.07.2019г. по иск
с правна квалификация чл. 55, ал. 1 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад
на съдия Калугерова. В о. с. з. на 03.10.2019г. са приети доказателства,
даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 01.11.2019г. С определение от 31.10.2019г. съдът е докладвал
молба от ищеца, с която се отказва от предявения иск, отменил е
протоколното определение от 03.10.2019г. и е прекратил производството.

Гр.д.№ 49/2020г. е образувано и разпределено на 17.01.2020г. по
искове с правна квалификация чл. 38, ал. 4, във вр. с чл. 54 ЗГР и чл 542
ГПК, депозирани в същия ден, на доклад на съдия Калугерова. В о. с. з. на
20.02.2020г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 13.03.2020г. С определение от 21.02.2020г. съдът е констатирал,
че не е конституирал страна по делото, отменил е протоколното
определение от 20.02.2020г., конституирал е страна по делото и е насрочил
о.с.з. за 24.03.2020г., отсрочено за 28.04.2020г. и 02.06.2020г., въз основа на
заповед № 148/10.03.2020г. на Адм. ръководител, поради обявената
извънредна обстановка в страната. В това съдебно заседание не е даден ход,
а в следващото на 02.07.2020г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че
ще се произнесе с решение на 03.08.2020г. Решението е постановено на
06.07.2020г.

Гр.д.№ 492/2020г. е образувано и разпределено на 08.07.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 51, ал. 1 ЗН, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Бакалова- Тилева. В о. с. з. на 10.09.2020г. е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 10.10.2020г. С
определение от 10.09.2020г. съдът е констатирал, че исковата молба е
недопустима и е отменил протоколното си определение, с което е даден ход
по същество. С определение от 25.09.2020г. производството е прекратено.

Гр.д.№ 1289/2018г. е образувано и разпределено на 17.10.2018г. по
иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Сукалинска. В о. с. з. на 11.11.2019г. са приети
доказателства, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С определение от 02.12.2019г. съдът е
констатирал, че представения нотариален акт е непълен, отменил е
протоколното си определение, с което е даден ход по същество и е насрочил
о.с.з. за 16.12.2019г. В това съдебно заседание е прието доказателството,
даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. Решението е
постановено на 27.12.2019г.
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Гр.д.№ 921/2019г. е образувано и разпределено на 21.08.2019г. по иск
с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад
на съдия Сукалинска. В о. с. з. на 09.03.2020г. са приети доказателства,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
законния срок. С определение от 04.05.2020г. съдът е констатирал, че
съобщението до ответника е нередовно връчено, отменил е протоколното
определение, с което е дал ход по същество и е изпратил препис от исковата
молба, на основание чл. 131 ГПК. С определение от 28.07.2020г.
производството е прекратено по молба на ищеца.

Гр.д.№ 3/2020г. е образувано и разпределено на 02.01.2020г.,
изпратено по компетентност от ОС-Благоевград, на доклад на съдия
Бакалова- Тилева. В о. с. з. на 06.10.2020г. е прието заключението на вещото
лице, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок до 06.11.2020г. С определение от 06.11.2020г. съдът е
констатирал, че въз основа на експертното заключение, съдът е длъжен да
предприеме процедура по ЗУТ, отменил е протоколното си определение, с
което е даден ход по същество, изискал е становище от главния архитект на
Община Петрич и е насрочил о.с.з. за 15.12.2020г. Проведени са съдебни
заседания по доказателствата през един два месеца, а в това на 18.05.2021г.,
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Делата с отменен ход по същество за двете проверявани години в РС-

Сандански са общо 10 броя и не сочат тревожна тенденция. Причините за
отмяна на определенията, с които е даван ход по същество са обективни.
Тази правна възможнодст е прилагана от съда когато са били установени:
липсващи доказателства от съществено значение за разрешаване на спора,
необходимост от конституиране на страни, недопустимост на исковата
молба, оттегляне на иска от страна на ищеца или по молба от ответник с
основания за прекратяване на производството.

 При проверката бе установено, че по гр.д. № 765/2019г.
определението, с което е отменен хода по същество е постановено повече от
3 месеца след обявяване на делото за решаване. Общото събрание би могло
да обсъди констатираното, с оглед подобряване на съдопроизводството и
предотвратяване в бъдеще на евентуални причини за забавянето му.

                                            Частни производства

Частни граждански дела, образувани по реда
на чл. 410 и чл. 417 ГПК
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Заповедни производства за 2019 г. и 2020 г. са както следва:
За 2019 г. общ брой дела - 884, от които 635 бр. по чл. 410 ГПК и 249

бр. по чл. 417 ГПК.
За 2020 г. общ брой дела -798 , от които 561 бр. по чл. 410 ГПК и 237

бр. по чл. 417 ГПК.
        Данните по съдии са следните:
Съдия Калугерова - 211 бр.  за 2019 г.  (по чл.  410 ГПК- 147 бр.  и по

чл. 417 ГПК- 64 бр.); 269 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 186 бр. и по чл. 417
ГПК- 83 бр.);

Съдия Бакалова - Тилева - 260 бр. за 2019 г. (по чл. 410 ГПК- 183 бр.
и по чл. 417 ГПК- 77 бр.); 253 бр. за 2020 г. (по чл. 410 ГПК- 176 бр. и по чл.
417 ГПК-77 бр.);

Съдия Янева - 254 бр. за 2019 г. (по чл. 410 ГПК- 182 бр. и по чл. 417
ГПК- 72 бр.); 269 бр. за 2020 г. (по чл. 410 ГПК- 194 бр. и по чл. 417 ГПК-
75 бр.);

Съдия Сукалинска - 158 бр. за 2019 г. (по чл. 410 ГПК- 109 бр. и по
чл. 417 ГПК- 49 бр.); 6 бр. за 2020 г. (по чл. 410 ГПК- 6 бр. и по чл. 417
ГПК- 0 бр.);

Съдия Бузова - 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г. (по чл. 410 ГПК- 0 бр.
и по чл. 417 ГПК- 1 бр.);

Съдия Манолева - 1 бр. за 2019 г. (по чл. 410 ГПК- 1 бр. и по чл. 417
ГПК- 0 бр.); 0 бр. за 2020 г.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, по съдии:
Ч.гр.д. № 1348/2019г. е образувано и разпределено на 03.12.2019г. по

заявление на основание чл. 410 ГПК, изпратено по компетентност от СРС,
на доклад на съдия Калугерова. Спазена е местната подсъдност, съгласно
чл. 411, ал. 1 ГПК. На 04.12.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 10.02.2020г.
С разпореждане от 11.03.2020г. е издаден изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 1077/2020г. е образувано и разпределено на 09.11.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 06.11.2020г., на доклад
на съдия Калугерова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. С разпореждане от 11.11.2020г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е
издадена заповед за изпълнение.  Съобщението до длъжника е връчено по
реда на чл. 47 ГПК на 18.01.2021г. С разпореждане от 21.01.2021г. на
заявителя са дадени указания. С определение от 12.03.2021г. издадената
заповед е обезсилена поради изтичане на срока за предявяване на иск.

Ч.гр.д. № 1150/2019г. е образувано и разпределено на 22.10.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Калугерова. На 23.10.2019г. са издадени заповед за изпълнение и
изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има надлежно
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отбелязване върху заповедта, но липсва върху документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 239/2020г. е образувано и разпределено на 27.02.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Калугерова. На 28.02.2020г. са издадени заповед за изпълнение и
изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има надлежно
отбелязване върху заповедта, но липсва върху документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 512/2019г. е образувано и разпределено на 21.05.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Сукалинска. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. На 23.05.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 30.05.2019г. С
разпореждане от 20.06.2019г. е издаден изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 404/2020г. е образувано и разпределено на 15.06.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Сукалинска. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. С разпореждане от 18.06.2020г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е
издадена заповед за изпълнение.  Съобщението до длъжника е връчено на
29.06.2021г. С разпореждане от 03.08.2020г. е издаден изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 480/2019г. е образувано и разпределено на 09.05.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Сукалинска. На 10.05.2019г. са издадени заповед за изпълнение и
изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има надлежно
отбелязване върху заповедта, но липсва върху документа, послужил за
издаването му, съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 27/2019г. е образувано и разпределено на 14.01.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, получено по компетентност от РС-
Бургас на 11.01.2019г., на доклад на съдия Сукалинска. На 16.01.2019г. са
издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има надлежно отбелязване върху заповедта, но липсва
върху документа, послужил за издаването му, съгласно чл. 418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 784/2019г. е образувано и разпределено на 10.07.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Бакалова- Тилева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411,
ал. 1 ГПК. На 11.07.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед
за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено по месторабота на
29.11.2019г. С разпореждане от 17.12.2019г. е издаден изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 1077/2020г. е образувано и разпределено на 03.02.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано предния ден, на доклад на
съдия Бакалова- Тилева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411,
ал. 1 ГПК. С разпореждане от 04.02.2020г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е
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издадена заповед за изпълнение.  Съобщението до длъжника е връчено на
18.06.2020г. С разпореждане от 21.07.2020г. е издаден изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 806/2019г. е образувано и разпределено на 15.07.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Бакалова- Тилева. На 16.07.2019г. са издадени заповед за изпълнение
и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има надлежно
отбелязване върху заповедта, но липсва върху документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 518/2020г. е образувано и разпределено на 15.07.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Бакалова- Тилева. На 16.07.2020г. са издадени заповед за изпълнение
и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има надлежно
отбелязване върху заповедта, но липсва върху документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 589/2019г. е образувано и разпределено на 03.06.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Янева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
На 04.06.2019  г.  в срока по чл.  411,  ал.  2  ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 15.09.2019г. С
разпореждане от 01.10.2019г. е издаден изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 72/2020г. е образувано и разпределено на 22.01.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Янева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С
разпореждане от 23.01.2020г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 28.01.2020г.
С разпореждане от 04.03.2020г. е издаден изпълнителен лист.

Ч.гр.д. № 817/2019г. е образувано на 19.07.2019г. по заявление на
основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден,  разпределено на доклад
на съдия Янева на 22.07.2019г. На 22.07.2019г. са издадени заповед за
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има
надлежно отбелязване върху заповедта, но липсва върху документа,
послужил за издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 87/2020г. е образувано и разпределено на 28.01.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Янева. На 30.01.2020г. са издадени заповед за изпълнение и
изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има надлежно
отбелязване върху заповедта, но липсва върху документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира, че

всички производства са образувани в деня на подаване на заявлението или
на следващия ден. Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК,
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както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение е издадена
в деня след образуване или в рамките на тридневния срок. Спазени са
разпоредбите на чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на
заповедта в сила, съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това
върху заповедта. В случаите, в които разпореждането на съда не е връчено
на длъжника, съдът е давал указания за предявяване на иска. При
неизпълнение на указанията съдът е обезсилвал издадената заповед. Съдът е
постановявал разпореждането, с което е издавана заповедта за незабавно
изпълнение в рамките на един, два дни след подаване на заявлението.
Постановявано е незабавно изпълнение съгласно разпоредбата на чл. 418,
ал. 1 ГПК и е издаван изпълнителен лист.

От проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се
установи, че не е прилагана разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК –
липсва отбелязване за издаден изпълнителен лист върху документите,
послужили като основание за издаването му. Налице е отбелязване за
издаден изпълнителен лист само върху заповедите за незабавно изпълнение.
В тази връзка следва гражданските съдии на общо събрание да обсъдят
съдебната си практика относно спазване на  разпоредбата на чл. 418, ал. 2,
изр. 2-ро ГПК.

Частни граждански дела, образувани по чл. 130, ал. 3 от СК

За 2019 г. общ брой дела - 21, за 2020 г. общ брой дела - 17, по съдии
както следва:

Съдия Калугерова - 2 бр. за 2019г.; 9 бр. за 2020 г.;
Съдия Бакалова - Тилева - 3 бр. за 2019 г.; 7 бр. за 2020 г.;
Съдия Янева - 10 бр. за 2019 г.;1 бр. за 2020 г.;
Съдия Сукалинска - 6 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:

Ч.гр.д. № 519/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
23.05.2019г., на съдия Калугерова, по молба от непълнолетен, лично и със
съгласието на родител, за разрешаване на продажба на недвижим имот,
депозирана в същия ден. С разпореждане от 23.05.2019г. е изискан социален
доклад. Становище от Дирекция „СП“ е депозирано на 29.05.2019г. С
определение от 31.05.2019г. съдът е отхвърлил молбата като неоснователна.

Ч.гр.д. № 1003/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
28.10.2020г., по молба от законен представител на малолетен, за
разрешаване на теглене от банков влог, на доклад на съдия Калугерова. С
разпореждане от 28.10.2020г. е изискан социален доклад, становище от Д
“СП“ е депозирано на 02.11.2020. С определение от 03.11.2020г. съдът е
разрешил тегленето.
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Ч.гр.д. № 952/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
27.08.2019г., на съдия Янева, по молба от непълнолетен, лично и със
съгласието на родител, за разрешаване на теглене от банкова сметка,
депозирана в същия ден. С ръкописно разпореждане от 27.08.2019г. е
изискан социален доклад и на молителя са дадени указания. На 30.08.2019г.
са депозирани становище от Дирекция „СП“ и молба в изпълнение на
указанията. С определение от 02.09.2019г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 644/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
13.08.2020г., изпратено по подсъдност от ОС-Благоевград, на доклад на
съдия Янева, по молба от законен представител на непълнолетен, за
разрешение за продажба на МПС. С ръкописно разпореждане от
14.08.2020г. е изискан социален доклад, становище от Д “СП“ е депозирано
на 26.08.2020. С определение от 31.08.2020г. съдът е разрешил продажбата.

Ч.гр.д. № 792/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
11.07.2019г., на съдия Сукалинска, по молба от непълнолетен, лично и със
съгласието на родителите си, за разрешение за теглене от банкова сметка,
депозирана в същия ден. С разпореждане от 11.07.2019г. е изискан социален
доклад. На 19.07.2019г. е депозирано становище от Дирекция „СП“. С
разпореждане от 24.07.2019г. е изискано частно гражданско дело по описа
на РС-Сандански. С определение от 25.07.2019г. съдът е отхвърлил
молбата.

Ч.гр.д. № 35/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
15.01.2019г., на съдия Сукалинска, по молба от непълнолетен, лично и със
съгласието на родителите си, за разрешение за теглене от банкова сметка,
депозирана в същия ден. С разпореждане от 17.01.2019г. исковата молба е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите, указанията са
изпълнени с молба от 18.01.2019г. С разпореждане от 22.01.2019г. е изискан
социален доклад. На 25.01.2019г. е депозирано становище от Дирекция
„СП“. С определение от 30.01.2019г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 1274/2019г. е образувано и разпределено по дежурство на
19.11.2019г., на съдия Бакалова- Тилева, по молба от непълнолетен, лично и
със съгласието на родител, за разрешаване на продажба на недвижим имот,
депозирана в същия ден. С ръкописно разпореждане от 19.11.2019г. е
изискан социален доклад. Становище от Дирекция „СП“ е депозирано на
21.11.2019г. С определение от 22.11.2019г. съдът е разрешил продажбата.

Ч.гр.д. № 416/2020г. е образувано и разпределено по дежурство на
17.06.2020г., по молба от служебен настойник за резрешение за теглене на
сума от банкова сметка, на доклад на съдия Бакалова- Тилева. С молбата е
депозиран протокол от събрание на настойническия съвет. С разпореждане
от 17.06.2020г. молбата е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите. С определение от 06.07.2020г. молителката е освободена от
заплащането на държавни такси. С друго определение от 06.07.2020г. съдът
е разрешил тегленето.



100

КОНСТАТАЦИИ:
При всички проверени дела, образувани по реда на чл. 130 СК се

установи, че съдът е преценявал интереса на ненавършилото пълнолетие
дете незабавно. Всички молби са администрирани в деня на подаването им.
По делата съдът е изисквал необходимите доказателства и становище от
Дирекция „Социално подпомагане“, с цел защита интереса на децата. Съдът
се е произнасял с определения, постановявани от един до три дни след
депозиране на социалния доклад. При проверката на този вид дела не бяха
констатирани нарушения или забава на съдопроизводството.

Частни граждански дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК

Обезпечения по реда на  чл. 390 ГПК за 2019 г.  и 2020 г.  са както
следва:

За 2019 г. общ брой дела – 6, от които уважени молби 5 бр.
За 2020 г. общ брой дела  - 10, от които уважени молби 9 бр.
        Данните по съдии са следните:
Съдия Калугерова – 2 бр. за 2019 г.; 5 бр. за 2020 г..;
Съдия Бакалова - Тилева – 1 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
Съдия Янева - 2 бр. за 2019 г.; 2 бр. за 2020 г.;
Съдия Сукалинска - 1 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;

Данни по дела и съдии за 2019 г.

N  съдия No на
дело

Дата на
подаване
на молбата

дата на
разпор
еждане
– без
движен
ие

дата на
постановяв
ане на акта

дата на
постановя
ване на
следващ
съд. акт

Резултат от
въззивна
инстанция

1 Стойка
Янева

278/2019 13.03.2019 13.03.2
019

27.12.2019           - необжалвано
определение

2 Стойка
Янева

397/2019 17.04.2019         - 18.04.2019 28.05.201
9

необжалвано
определение

3 Росица
Калугерова

409/2019 17.04.2019         - 17.04.2019 21.05.201
9

необжалвано
определение

4 Бисерка
Бакалова –
Тилева

528/2019 27.05.2019        -

       -

24.06.2019        -

        -

необжалвано
определение

5 Катя
Сукалинска

867/2019 05.08.2019        - 05.08.2019 18.09.201
9

необжалвано
определение
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6 Росица
Калугерова

1089/201
9

30.09.2019        - 30.09.2019 04.11.201
9

необжалвано
определение

Данни по дела и съдии за 2020 г.

N  съдия No на
дело

Дата на
подаване
на молбата

дата на
разпореж
дане – без
движение

дата на
постановяв
ане на акта

дата на
постановяв
ане на
следващ
съд. акт

Резултат от
въззивна
инстанция

1 Росица
Калугер
ова

6/2020 06.01.2020 - 06.01.2020 10.02.2020 необжалвано
определение

2 Бисерка
Бакалов
а-
Тилева

7/2020 06.01.2020 - 06.01.2020 12.02.2020 необжалвано
определение

3 Росица
Калугер
ова

276/2020 17.03.2020 - 17.03.2019 04.11.2020 необжалвано
определение

4 Стойка
Янева

480/2020 03.07.2020 - 06.07.2020 -

-

необжалвано
определение

5 Бисерка
Бакалов
а -
Тилева

627/2020 10.08.2020 - 10.08.2020 24.09.2020 необжалвано
определение

6 Стойка
Янева

628/2020 10.08.2020 - 11.08.2020 - необжалвано
определение

7 Росица
Калугер
ова

682/2020 20.08.2020 - 20.08.2020 25.09.2020 потвърдено

8 Росица
Калугер
ова

957/2020 15.10.2020 - 15.10.2020 10.11.2020 необжалвано
определение

9 Росица
Калугер
ова

1041/202
0

03.11.2020 - 03.11.2020 - потвърдено

1
0

Бисерка
Бакалов
а -
Тилева

1229/202
0

15.12.2020 - 15.12.2020 - необжалвано
определение
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Проверени бяха частни производства с правно основание чл. 390 и сл.
ГПК, избрани на случаен избор, по които информацията относно дата на
подаване на молбата, дата на постановяване на съдебния акт, дата на
постановяване на следващ съдебен акт, както и  за резултатите от съдебния
контрол са следните:

Проверката установи:
Ч. гр. дело № 409/2019г. на доклад на съдия Калугерова е образувано

на 17.04.2019г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК. Разпределено
е на същата дата и е докладвано на съдията-докладчик. С определение в з.з.
от 17.04.2019г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез запор
върху банкови сметки на длъжника и е определил едномесечен срок за
предявяване на иска. Не е посечено от кой момент тече този срок. На
17.04.2019г. е изпратено съобщение до молителя с копие от определението,
получено на 22.04.2019г. Обезпечителната заповед е издадена, но по делото
не се съдържа копие, получена е на 30.04.2019г.  С определение от
21.05.2019г. на основание чл. 390,ал.3 ГПК съдът е отменил наложеното
обезпечение на бъдещ иск.

Ч.гр.дело №6/2020г. на доклад на съдия Калугерова, е образувано и
разпределено на 06.01.2020г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК.
С определение от 06.01.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане на запор върху банкови сметки и МПС. В определението е
посочен едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск. Издадена е
обазпечителна заповед на 06.01.2020г., копие от която не се съдържа по
делото и същата е връчена на молителя на 08.01.2020г. С определение от
10.02.2020г. /след изтичане на срока/ на основание чл.390, ал.3 ГПК, поради
непредставяне на доказателства за предявен иск, е отменено допуснатото
обезпечение.

Ч.гр.д. № 528/2019г. на доклад на съдия Бакалова - Тилева. Молбата е
подадена на 27.05.2019г., делото е образувано и разпределено на същата
дата. С определение от 27.05.2019г. съдът е прекратил производството и го
е изпратил по подсъдност на ОС-Благоевград. С определение от
07.06.2019г. по ч.гр.д. № 128/2019г. състав на ОС-Благоевград е прекратил
производството, повдигнал е спор по подсъдност и го е изпратил на САС за
разрешаване на спора. С определение от 18.06.2019г. по в.ч.гр.д. №
2898/2019г. е определил РС-Сандански за компетентен съд и делото е
изпратено за произнасяне по молбата. С определение от 24.06.2019г./в деня
на връщането му от САС/ съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез
налагане на запор мърху банкови сметки на длъжника. Определен е
едномесечен срок – до 24.07.2019г. за предявяване на бъдещ иск. Издадена е
обезпечителна заповед на 24.06.2019г. и е връчена на 26.06.2019г., но копие
от обезпечителната заповед не се съдържа по делото. С молба от
24.07.2019г. е представено доказателство за предявен иск.
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Ч.гр.дело №1229/2020г. на доклад на съдия Бакалова - Тилева, е
образувано и разпределено на 15.12.2020г. по молба с правна квалификация
чл. 390 ГПК, подадена в същия ден. С определение от 15.12.2020г. съдът е
допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкова
сметка на длъжника. В определението е посочен едномесечен срок за
предявяване на бъдещ иск. Издадена е обезпечителна заповед на
15.12.2020г., копие от която не се съдържа по делото и същата е връчена на
молителя на 06.01.2021г. Съобщението е изпратено с копие от
определението и връчено на молителя на 05.01.2021г. С молба от
14.01.2021г. е представено доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д. № 397/2019г. на доклад на съдия Янева, е образувано и
разпределено на 17.04.2019г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК,
подадена в същия ден. С определение от 18.04.2019г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на
длъжника. В определението е посочен едномесечен срок за предявяване на
бъдещ иск, считано от връчване на определението. Издадена е
обезпечителна заповед на 19.04.2019г., която се съдържа по делото.
Съобщението с копие от определението е връчено на молителя на
19.04.2019г. С молба от 30.04.2019г. молителят е поискал делото да бъде
прекратено, тъй като оттегля молбата за обезпечение на бъдещ иск. С
определение от 28.05.2019г. /след близо 1 месец/ съдът е отменил
допуснатото обезпечение.

Ч.гр.дело №628/2020г. на доклад на съдия Янева, е образувано и
разпределено на 10.08.2020г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК,
подадена в същия ден. С определение от 11.08.2020г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкова сметка и
върху движими вещи длъжника. В определението е посочен едномесечен
срок за предявяване на бъдещ иск, считано от връчване на определението.
Издадена е обезпечителна заповед на 11.08.2020г., копие от която не се
съдържа по делото и същата е връчена на молителя на 12.08.2020г.
Съобщението е изпратено с копие от определението и връчено на молителя
на 27.08.2020г. По делото не епредставено доказателство за предявен иск в
посочения едномесечен срок, но съдът не е отменил допуснатото
обезпечение на основание чл. 390, ал.3 ГПК

Ч.гр.д. № 867/2019г. на доклад на съдия Сукалинска. Молбата е
подадена на 05.08.2019г., делото е образувано и разпределено на същата
дата. С определение от 05.08.2019г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск,
чрез запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е едномесечен
срок за предявяване на бъдещ иск, считано от датата на постановяване на
определението. Получена е обезпечителна заповед на 06.08.2019г., копие от
която се съдържа по делото. Съобщението е изпратено с копие от
определението и връчено на молителя на 07.08.2019г. С определение в з.з.
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от 18.09.2019г. съдът е отменил допуснатото обезпечение на основание чл.
390, ал.3 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на частните производства, образувани по реда на чл.

390 и сл. ГПК бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока
по чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването на молбата, с допуснатите две
изключения, при които съдът първоначално се е произнесъл на следващия
ден. По делата са приложени протоколи за случаен избор, подписани от
съдебен служител. Изследвани са кумулативно дадените предпоставки за
уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. Определян е едномесечен срок за
предявяване на бъдещия иск, считано от деня на постановяването на
определението или от деня на връчването му. По част от делата не се
съдържат копия от издадените обезпечителни заповеди, съобразно изискването
по чл. 38, т.16 ПАС, според което съдебният служител в служба "Съдебно
деловодство" оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към
съответните съдебни дела или папки, като прави съответните отбелязвания
върху копието.

По повечето проверени дела са представени доказателства за
предявен иск в срок, а при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било
отменяно служебно, на основание чл. 390, ал.3 ГПК. Изключение прави
едно от проверените дела на доклад на съдия Янева, при което
едномесечният срок за предявяване на бъдещ иск е изтекъл в края на м.
септември 2020г. и въпреки, че по делото не е представено доказателство за
предявен иск, съдът не е отменил допуснатото обезпечение към
19.05.2021г., на основание чл. 390,ал.3 ГПК /близо 8 месеца/.

Би следвало практиката на съда да се съобрази с ГПК и с
Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г.,
ОСГТК.

С оглед установеното при проверката на този вид частни
производства, ще бъдат направени съответните изводи и препоръки.

Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката

Общо отсрочените цели съдебни заседания за периода на проверката
са както следва:

За 2019 г. са отсрочени общо 10 бр. цели съдебни заседания, а за
2020 г. са отсрочени общо 44 бр. цели съдебни заседания, по съдии както
следва:

Съдия Калугерова - 0 бр. за 2019 г.; 8 бр. за 2020 г.;
Съдия Бакалова - Тилева - 8 бр. за 2019 г.; 16 бр. за 2020 г.;
Съдия Янева - 1 бр. за 2019 г.; 17 бр. за 2020 г.;
Съдия Сукалинска - 1 бр. за 2019 г.; 3 бр. за 2020 г.;
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КОНСТАТАЦИИ:
Видно и от предоставената информация от ръководството на съда,

причините за отсрочване на цели съдебни заседания са обективни, главно
поради обявеното в Република България извънредно положение поради
пандемията от Cоvid -19 или ползван отпуск по болест.

              Приключване на делата в установените срокове

Продължителност на производството.
Постановени съдебни решения.

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 –108;
За 2020 г. общ брой дела  - 96;
По съдии:

Съдия Калугерова - 22 бр. за 2019 г.; 37 бр. за 2020 г.;
Съдия Бакалова - Тилева - 26 бр. за 2019 г.; 30 бр. за 2020 г.;
Съдия Янева - 28 бр. за 2019 г.; 28 бр. за 2020 г.;
Съдия Сукалинска - 32 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;

- 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 - 187;
За 2020 г. общ брой дела  - 182;
По съдии:

Съдия Калугерова – 10 бр. за 2019 г.; 40 бр. за 2020 г.;
Съдия Бакалова - Тилева - 65 бр. за 2019 г.; 44 бр. за 2020 г.;
Съдия Янева - 63 бр. за 2019 г.; 74 бр. за 2020 г.;
Съдия Сукалинска - 49 бр. за 2019 г.; 24 бр. за 2020 г.

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

За 2019 г. общ брой постановени решения –295, от които 256 бр. в
законоустановения срок.

За 2020 г. общ брой постановени решения - 278, от които 207 бр. в
законоустановения срок.
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По съдии:
Съдия Калугерова  - 39 бр. постановени решения за 2019 г., от които

39 бр. в законоустановения срок; 77 бр. постановени решения за 2020 г., от
които 76 бр. в законоустановения срок;

Съдия Бакалова - Тилева - 87 бр. постановени решения за 2019 г., от
които 84 бр. в законоустановения срок; 74 бр. постановени решения за 2020
г., от които 68 бр. в законоустановения срок;

Съдия Янева - 81 бр. постановени решения за 2019 г., от които 45 бр.
в законоустановения срок; 102 бр. постановени решения за 2020 г., от които
38 бр. в законоустановения срок.

Съдия Сукалинска - 88 бр. постановени решения за 2019 г., всички те
в законоустановения срок; 25 бр. постановени решения за 2020 г., всички те
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 - 35
За 2020 г. общ брой актове в срок до 3 месеца - 35

По съдии:
Съдия Калугерова - 0 бр. за 2019 г.; 1 бр. за 2020 г.;
Съдия Бакалова - Тилева - 3 бр. за 2019 г.; 6 бр. за 2020г.;
Съдия Янева - 32 бр. за 2019 г.; 28 бр. за 2020г.;
Съдия Сукалинска - 0 бр. за 2019 г.; 0 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 -5;
За 2020 г. общ брой актове в срок над 3 месеца - 36;
По съдии:
Съдия Калугерова - 0 бр. за 2019 г.;0 бр. за 2020 г.;
Съдия Бакалова - Тилева - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Янева - 9 бр. за 2019 г.; 39 бр. за 2020 г.;
Съдия Сукалинска - 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020г.;

Съдебни решения, постановени след тримесечен срок от о.с.з., в
което делото е обявено за решаване /ако има такива/, по дела, образувани
преди 01.01.2021г. и обявени за решаване през периода на проверката или
през настоящата година, по дела и съдии както следва:
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2019 г.

№ по ред Съдия Решение Гр. дело №/година
1. Янева Р №1074/30.04.2019 1017/2018
2. Янева Р №1075/30.04.2019 371/2018

3. Янева Р №1407/05.06.2019 Адм.д. 2/2018
4. Янева Р №2141/04.09.2019 793/2018
5. Янева Р №2734/01.11.2019 1335/2018

6. Янева Р №2588/22.10.2019 1176/2018
7. Янева Р №2102/04.11.2019 1463/2018
8. Янева Р №16/06.01.2020 907/2018
9. Янева Р №175/23.01.2020 619/2018

2020 г.

№ по
ред

Янева Р №727/30.04.2020 753/2019

1. Янева Р №901889/29.09.2020 319/2020

2. Янева Р №902284/18.11.2020 1127/2018

3 Янева Р №902244/10.11.2020 1463/2019

4. Янева Р №9011888/29.09.2020 311/2020

5. Янева Р №901885/29.09.2020 310/2020

6. Янева Р №902277/16.11.2020 1123/2019

7. Янева Р №902245/10.11.2020 29/2020

8. Янева Р №902288/18.11.2020 972/2019

9. Янева Р №902263/13.11.2020 1276/2019

10. Янева Р №901861/25.09.2020 607/2018

11. Янева Р №902262/13.11.2020 863/2019

12. Янева Р №902142/28.10.2020 1159/2019

13. Янева Р №902276/16.11.2020 648/2019

14. Янева Р №902147/29.10.2020 231/2020

15. Янева Р №902243/10.11.2020 48/2020

16. Янева Р №902128/27.10.2020 995/2019
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17. Янева Р №902287/18.11.2020 206/2020

18. Янева Р №902271/13.11.2020 438/2020

19. Янева Р №902275/16.11.2020 439/2020

20. Янева Р №902272/13.11.2020 453/2020

21. Янева Р №902280/18.11.2020 312/2020

22. Янева Р №902286/18.11.2020 356/2020

23. Янева Р №902319/30.11.2020 32/2019

24. Янева Р №902612/29.12.2020 Адм. 4/2020

25. Янева Р №900010/05.01.2021 1584/2017

26. Янева Р №900029/11.01.2021 971/2019

27. Янева Р №900282/01.02.2021 646/2020

28. Янева Р №900300/03.02.2021 345/2020

29. Янева Р №90283/01.02.2021 599/2020
30. Янева Р №9003316/04.02.2021 649/2020
31. Янева Р №900299/03.02.2021 15/2020
32. Янева Р №900160/02.02.2021 1124/2018
33. Янева Р №900886/07.04.2021 169/2020
34. Янева Р №901013/09.04.2021 291/2020
35. Янева Р №900946/05.04.2021 313/2020
36. Янева Р №900922/02.04.2021 1107/2019
37. Янева Р №901004/08.04.2021 645/2020
38. Янева Р №901002/08.04.2021 1013/2020
39. Янева Р №900943/05.04.2021 1200/2019

Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок:

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. по съдии и по
години, е следната:

По дела, обявени за решаване през 2019 г.
Съдия Калугерова – 0 бр.
Съдия Бакалова – Тилева – 3 бр.
Съдия Янева – 39 бр.
Съдия Сукалинска – 0 бр.
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По съдии както следва:
Съдия Бакалова – Тилева

№
По
ред

Съдия –
докладчик
/общ брой
просрочени
решения/

№ на 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 по
чл. 316 ГПК

1. Бакалова Гр.д.
№51/2018
чл.79 ЗЗД

26.03.2019 03.05.2019 1м. и 7дни

2. Бакалова Гр.д.
№87/2018
Чл. 422 ГПК

28.03.2019 10.05.2019 1м. и 12дни

3. Бакалова Гр.д. №6/2019
Чл. 55 ЗЗД

01.10.2019 14.11.2019 1м. и 13дни

           Съдия Янева

№
по
ре
д

Съдия –
докладчик -
/общ брой
просрочени
решения/

№ на 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 по
чл. 316 ГПК

Бързи
произв
одства

1. Янева 1017/2018
чл.422 ГПК във
вр. с чл.415
ал.1 т.2 ГПК

29.01.2019 30.04.2019 3 м. 1 д.

2. Янева 371/2018
Чл. 422 ГПК

28.01.2019 30.04.2019 3 м. и 2 д.

3. Янева 828/2017
Чл. 422 ГПК

25.02.2019 23.05.2019 2 м. 28 д.

4. Янева 788/2018
чл.31,ал.2 ЗС

06.03.2019 06.06.2019 3 м.

5. Янева 154/2019
чл.26 ЗЗД
,чл.28,ал.1
ЗЗД,вр.с
чл.25,ал.1 т.3
ЗЗД

06.03.2019 17.05.2019 2 м. 11 д.

6. Янева 795/2018
чл.422 ал.1
ГПК

18.03.2019 18.06.2019 3 м.
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7. Янева 1338/2018
чл.132 ал.1 т.2
СК

25.03.2019 25.06.2019 3 м.

8. Янева 1186/2018
чл.422 ал.1,във
вр. с чл.
415,ал.1 ГПК

25.03.2019 25.06.2019 3 м.

9. Янева 841/2018
чл. 422 ГПК
във вр. с чл.
415,ал.1,т.2
ГПК

27.03.2019 27.06.2019 3 м.

10. Янева 853/2017
чл. 108 и
чл.109 ЗС

10.04.2019 08.07.2019 2 м. 28 д.

11. Янева 885/2018
Чл. 49 СК

23.04.2019 04.07.2019 2 м. 11 д.

12. Янева 551/2018
чл.422 ГПК във
вр. с
чл.240,ал.1 и
ал.2,чл.86
ЗЗД,вр. с чл.79
ЗЗД,чл.92 ЗЗД

23.04.2019 20.06.2019 1 м. 28 д.

13. Янева 1128/2018
Чл. 124 ГПК

24.04.2019 24.07.2019 3 м.

14. Янева Адм.д. 2/2018
жалба с/у
Заповед на
Обл.Управител

04.02.2019 05.06.2019 4 м. 1 д.

15. Янева 1445/2018
чл. 49,чл.143 и
чл. 150 СК

08.05.2019 31.07.2019 2 м. 23 д.

16. Янева 1511/2018
чл.415 вр. с чл.
422 ГПК

08.05.2019 08.08.2019 3 м.

17. Янева 1608/2017
чл. 108 ЗС

13.05.2019 13.08.2019 3 м.

18. Янева 302/2019
чл.30, ал.1 ЗЗД

27.05.2019 02.07.2019 1 м. 5 д.

19. Янева 303/2019
чл.30, ал.1 ЗЗД

27.05.2019 02.07.2019 1 м. 5 д.

20. Янева 1079/2018
чл.422 ал.1 във
вр. с чл.415
ал.1 ГПК и
чл.55 ал.1 пр.1
ЗЗД

27.05.2019 27.08.2019 3 м.

21. Янева 793/2018
чл.124
ГПК,вр.с чл.79
ал.1 ЗС

27.05.2019 04.09.2019 3 м. 8 д.

22. Янева 352/2018
чл.415 в вр. с

27.05.2019 27.08.2019 3 м.
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422 от ГПК
23. Янева 1294/2018

чл.79 ал.1 ЗЗД
във вр. с чл.240
ЗЗД във вр. с
чл.86 ЗЗД във
вр. с чл.99 ЗЗД

27.05.2019 23.07.2019 1 м. 26 д.

24. Янева 299/2019
чл.30, ал.1 от
ЗЗДетето

27.05.2019 02.07.2019 1 м. 5 д.

25. Янева 1462/2018
чл.127 и чл.143
СК

27.05.2019 19.07.2019 1 м. 22д.

26. Янева 11/2019
чл.49,ал.1 СК

12.06.2019 17.07.2019 1 м. 5 д.

27. Янева 1335/2018
чл.45ЗЗД,във
вр. с
чл.71,/1/т.1
ЗЗДискр,вр.с.
чл.56,,/1/ т.2 т.
ЗВО

12.06.2019 01.11.2019 4 м. 20 д.

28. Янева 1176/2018
чл.430-432  ТЗ
във вр. с чл.
79,ал.1 ЗЗД,във
вр. с чл. 288
ТЗ,вр. с чл.86
ЗЗД

18.07.2019 22.10.2019 3 м. 4 д.

29. Янева 1463/2018
чл.127,ал.2,чл.1
27а,ал.2
СК,чл.123,ал.2
СК ,чл.143,ал.2
СК и чл.149 СК

18.07.2019 04.11.2019 3 м. 17 д.

30. Янева 394/2019
чл.49 СК

02.09.2019 16.10.2019 1 м. 14 д.

31. Янева 858/2019
Чл. 50 СК

02.09.2019 09.10.2019 1 м. 7 д.

32. Янева 865/2019
чл.7"б" от
ЗЧРБ

03.09.2019 18.10.2019 1 м. 15 д.

33. Янева 212/2019
чл. 55 ЗЗД

30.09.2019 30.12.2019 3 м.

34. Янева 907/2018
чл. 422,ал.1
ГПК

02.10.2019 06.01.2020 3 м. 4 д.

35. Янева 25/2019
чл.240,чл.79 и
чл.86 ЗЗД и
чл.9 ЗПК,във
вр. с чл.415 и
чл.422 ГПК

07.10.2019 07.01.2020 3 м.

36. Янева 23/2019 21.10.2019 16.01.2020 2 м. 26 д.
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37. Янева 619/2018
чл.422 ГПК

23.10.2019 24.01.2020 3 м. 1 д.

38. Янева 278/2019
чл.208 ГПК

23.10.2019 27.12.2019 2 м. 4 д. БП

39. Янева 786/2018
чл.415 ГПК

28.10.2019 28.01.2020 3 м.

2020 г.
Съдия Ст. Янева – 65 бр.
Съдия Калугерова – 1 бр.
Съдия Бакалова – Тилева – 6 бр.
Съдия Сукалинска – 0 бр.

По съдии както следва:
Съдия Калугерова

№
По
ред

Съдия –
докладчик -
/общ брой
просрочени
решения/

№ на 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 по
чл. 316 ГПК

1. Калугерова Гр.д.
№524/2019
Чл. 54, ал. 2
ЗКИР

25.08.2020 г. 02.10.2020 г. 1 м. 7 д.

          Съдия Бакалова – Тилева

№
По
ре
д

Съдия –
докладчик
- /общ брой
просрочен
и решения/

№ на 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
по чл. 316
ГПК

Бързо
производс
тво

1. Бакалова Гр.д. №1125/2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

05.03.2020 13.04.2020 1м. и 8дни БП
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2. Бакалова Гр.д. №1142/2019
чл.178,ал.1,т.3ЗМВР
, вр.чл.187, ал.5, т.2
ЗМВР и чл.86 ЗЗД

05.03.2020 13.04.2020 1м. и 8дни БП

3. Бакалова Гр.д. №1226/2019
Чл. 109 ЗС

04.08.2020 05.10.2020 2м.

4. Бакалова Гр.д. №1035/2019
чл.422,ал.1 ГПК,във
вр. с чл.415,ал.1 т.2
и чл.410,ал.1 т.1
ГПК,вр.с чл.79 ал.1
ЗЗД чл.86 ЗЗД и
чл.92 ЗЗД

08.10.2020 08.01.2021 3м.

5. Бакалова Гр.д. №1031/2019
Чл. 124, ал. 1 ГПК,
вр. с чл. 23 СК

08.10.2020 23.12.2020 2м. и 15дни

6. Бакалова Гр.д. №1430/2018
Чл.  34 ЗС

05.11.2020 21.12.2020 1м. и 16дни

Съдия Янева

№
По
ре
д

Съдия -
докладчик

№ на 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
по чл. 316
ГПК

Бързо
производс
тво

1. Янева 532/2019
чл.415 ГПК

27.01.2020 24.04.2020 2м. и 28дни

2. Янева 1326/2018
чл.415,ал.1,т.2 ГПК

27.01.2020 21.04.2020 2м. и 25 дни

3. Янева 753/2019
Чл.422 ГПК, вр. в чл.
415 ГПК

29.01.2020 30.04.2020 3м. и 1ден

4. Янева 459/2019
чл.32, ал.2 ЗС

29.01.2020 24.04.2020 2м и 26дни

5. Янева Адм.10/2019
жалба с/у
решение№23а/3 от
24.01.2018 г.ОСЗГ

27.01.2020 24.04.2020 2м. и 28дни

6. Янева 1390/2018
чл.415/1/ и
сл.ГПК,във вр. с
чл.410 ГПК и чл.107
ЗЕ

03.02.2020 21.04.2020 2м. и 18дни

7. Янева 291/2019
чл.34 ЗС-делба

03.02.2020 04.05.2020 3м.
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8. Янева 968/2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

9. Янева 954/2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

10. Янева 967/2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

11. Янева 966/2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

12. Янева 967/ 2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

13. Янева 961/ 2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

14. Янева 969/ 2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

15. Янева 953/ 2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

16. Янева 963/ 2019
чл.178, ал.1,т.3
ЗМВР,вр с чл.187,
ал.5, т.2 ЗМВР и
чл.86 ЗЗД

18.05.2020 13.07.2020 1 м. 25 д. БП

17. Янева 319/2020
чл.28 и във вр. с
чл.25, ал.1, т.1 от
ЗЗДет

15.06.2020 29.09.2020 3 м. 14 д.

18. Янева 1127/2018
чл.34 от ЗС

03.06.2020 18.11.2020 5 м. 15 д.

19. Янева 1463/2019 15.06.2020 10.11.2020 4 м. 27 д.
20. Янева 311/2020

чл.30, ал.1 от ЗЗДт
15.06.2020 29.09.2020 3 м. 14 д.
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21. Янева 310/2020
чл.30, ал.1 от Закона
за закрила на детето

15.06.2020 29.09.2020 3 м. 14 д.

22. Янева 1123/2019
чл.124 ГПК

17.06.2020 17.11.2020 5 м.

23. Янева 29/2020
чл.127,ал.2,чл.127а,
ал.2СК, чл.123,
ал.2СК, чл.143, ал.СК

22.06.2020 10.11.2020 4 м. 19 д.

24. Янева 972/2019
Чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. с
чл. 240 ЗЗД, вр. с
чл.86 ЗЗД, вр. с чл.99
ЗЗД

22.06.2020 18.11.2020 4 м. 27 д.

25. Янева 1276/2019
чл.45 ЗЗД

22.06.2020 13.11.2020 4 м. 22 д.

26. Янева 607/2018
чл.34 ЗС

22.06.2020 25.09.2020 3 м. 3 д.

27. Янева 863/2019
чл.415,ал.1 т.2
ГПК;чл.9 и чл.11,т.7
и т.11 ЗПК вр. с
чл.240 ЗЗД чл.33
ЗПК,вр.с. чл. 79ЗЗД и
чл.86 ЗЗД

24.06.2020 13.11.2020 4 м. 20 д.

28. Янева 1159/2019
чл.422, ал.1 ГПК

24.06.2020 29.10.2020 4 м. 5 д.

29. Янева 648/2019
чл. 146,ал.1
,чл.143,ал.1 ЗЗД

24.06.2020 16.11.2020 4 м. 23 д.

30. Янева 328/2020
чл.50 СК

27.07.2020 09.09.2020 1 м. 13 д.

31. Янева 231/2020
Чл.45 и сл. ЗЗД

06.07.2020 29.10.2020 3 м. 23 д.

32. Янева 48/2020
чл.422ГПК във
вр.чл.240 ЗЗД във
вр.чл.79 ЗЗД

06.07.2020 10.11.2020 4 м. 4 д.

33. Янева 995/2019
чл.420 ТЗ,вр.с.чл.79 и
чл.86 ЗЗД1

08.07.2020 27.10.2020 3 м. 19 д.

34. Янева 455/2020
чл.127,ал.1 СК

03.08.2020 11.09.2020 1 м. 8 д.

35. Янева 206/2020
чл.28 във вр. с чл.25,
ал.1, т.3 от ЗЗД

03.08.2020 18.11.2020 3 м. 15 д.

36. Янева 438/2020
чл.30,ал.1 ЗЗД,вр. с
ч.29,т.6 и т. 9 от
ЗЗдет.

03.08.2020 13.11.2020 3 м. 10 д.

37. Янева 439/2020
чл.30,ал.1 ЗЗДет,вр. с
чл.29,т.6 и т.9
ЗЗДетето

03.08.2020 16.11.2020 3 м. 13 д.
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38. Янева 453/2020
чл.50 СК

03.08.2020 13.11.2020 3 м. 10 д.

39. Янева 236/2020
чл.49 СК

05.08.2020 20.10.2020 2 м. 15 д.

40. Янева 312/2020
чл.274, ал.2КЗ/отм/
във вр. с чл.45 ЗЗД

05.08.2020 18.11.2020 3 м. 13 д.

41. Янева 356/2020
чл.26,ал.2 ЗЗДетето

05.08.2020 18.11.2020 3 м. 13 д.

42. Янева 32/2019
чл.344 КТ

10.08.2020 30.11.2020 3 м. 20 д. БП

43. Янева Адм. 4/2020
жалба с/у писмо с
изх.№РД-12-05-01-
103-2/23.06.2020 г

28.09.2020 29.12.2020 3 м. 1 д.

44. Янева 1584/2017
Чл.34 от ЗС

05.10.2020 07.01.2021 3 м. 2 д.

45. Янева 971/2019
Чл.415 ГПК

07.10.2020 11.01.2021 3 м. 4 д.

46. Янева 20/2020
Чл.34 ЗС вр. с чл. 341
и сл. ГПК

12.10.2020 12.01.2021 3 м.

47. Янева 646/2020
Чл.50 СК

12.10.2020 01.02.2021 3 м. 20 д.

48. Янева 172/2020 14.10.2020 19.11.2020 1 м. 5 д.

49. Янева 345/2020
Чл.19, ал.1 от ЗГР

14.10.2020 03.02.2021 3 м. 20 д.

50. Янева 599/2020
Чл.50 СК

14.10.2020 01.02.2021 3 м. 18 д.

51. Янева 649/2020
Чл.49 СК

16.10.2020 04.02.2021 3 м. 19 д.

52. Янева 15/2020
Чл.422 ГПК

19.10.2020 03.02.2021 3 м. 15 д.

53. Янева 1124/2018
Чл.56, ал.6 СК

19.10.2020 02.02.2021 3 м. 14 д.

54. Янева 675/2020
Чл.123, ал.2 СК

16.11.2020 15.02.2021 3 м.

55. Янева 838/2020
Чл.143 СК

19.11.2020 30.12.2020 1 м. 11 д. БП

56. Янева 630/2020
Чл.49, ал.1 СК

02.12.2020 02.03.2021 3 м.

57. Янева 908/2020
чл.50 СК

02.12.2020 02.03.2021 3 м.

58. Янева 169/2020
Чл.49 СК

07.12.2020 07.04.2021 4 м.

59. Янева 291/2020 07.12.2020 09.04.2021 4 м. 2 д.

60. Янева 313/2020 07.12.2020 05.04.2021 3 м. 29 д.

61. Янева 1107/2019
Чл.211, вр. с чл.207,
ал.1 КТ

07.12.2020 02.04.2021 3 м. 26 д.



117

62. Янева 645/2020
чл.19 ЗГР

07.12.2020 08.04.2021 4 м. 1 д.

63. Янева 1013/2020
чл. 50 СК

14.12.2020 08.04.2021 3 м. 25 д.

64. Янева 1200/2019
чл.34 ЗС

14.12.2020 05.04.2021 3 м. 22 д.

65. Янева 763/2020
Чл.318 ГПК

16.12.2020 27.01.2021 1 м. 11 д.

По дела, обявени за решаване през 2021 г.

№
По
ред

Съдия –
докладчик -
/общ брой
просрочени
решения

№ на 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
по чл. 316 ГПК

1. Янева 1113/2020
Чл. 50 СК

17.02.2021  22.04.2021
г.

2м 5дни

Информацията за просрочени, непостановени съдебни решения към
деня на започване на проверката по обявени за решаване дела, образувани
преди 01.01.2020г. /обявени за решаване дела, образувани преди
01.01.2020г., но без постановен съдебен акт в срок/:

Съдия Калугерова – 0 броя;
Съдия  Янева – 21 броя към 13.05.2021г.
Съдия  Бакалова – Тилева  – 0 броя;
Съдия  Сукалинска  – 0 броя.

№
По
ред

Съдия –
докладчик
- /общ брой
просрочени
решения

№ на дело
и правно
основание

Дата на
която,
делото е
обявено
за
решаване

Дата на
обявяване
на акта в
книгата
за
открити
заседания

1. Янева 1231/2020 18.01.2021  Решението е
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Чл. 26, ал. 2
ЗЗДетето

постановено
на
18.05.2021г.

2. Янева 958/2020
Чл. 50 СК

20.01.2021 Решението е
постановено
на
19.05.2021г.

3. Янева 1234/2014
Чл. 127 ГПК

22.01.2021

4. Янева 334/2020
Чл. 128, ал. 1
СК

25.01.2021

5. Янева 767/2020
жалба с/у
мълчалив
отказ на
Община
Сандански

25.01.2021

6. Янева 976/2020
Чл. 30, ал. 1
от ЗЗДетето

27.01.2021 Решението е
постановено
на
19.05.2021г.

7. Янева 215/2020
Чл. 422 ГПК

01.02.2021

8. Янева 633/2020
Чл. 79, ал. 1
ЗЗД

08.02.2021

9. Янева 159/2020
Чл. 124, ал. 1
ГПК

08.02.2021

10. Янева 943/2020
Чл. 49 СК

22.02.2021

11. Янева 1374/2019
Чл. 49, ал. 1
СК

24.02.2021

12. Янева 1234/2020
Чл. 30, ал. 1
ЗЗДетето

24.02.2021

13. Янева 1233/2020
Чл. 30, ал. 1
ЗЗДетето

24.02.2021

14. Янева 1232/2020
Чл. 30, ал. 1
ЗЗДетето

24.02.202

15. Янева 1230/2020
Чл. 30, ал. 1
ЗЗДетето

24.02.2021

16. Янева 1028/2019
Чл. 109 ЗС

08.03.2021
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17. Янева 281/2020
Чл. 422 ГПК

15.03.2021

18. Янева 648/2020
Чл. 439 ГПК

24.03.2021

19. Янева 942/2020
Чл. 49 СК

29.03.2021

20. Янева 605/2020
Чл. 55 ЗЗД

31.03.2021

21. Янева 305/2020
обявяване на
смърт

31.03.2021

Качеството на съдебните актове
Инстанционен контрол.

Резултат от обжалваните съдебни актове.

Общ брой постановени съдебни актове
За 2019 г.
Общ брой постановени решения - 1268 бр., от които 54 бр.

обжалвани, 33 бр. потвърдени изцяло;
Общ брой постановени определения - 228 бр., от които 48 бр.

обжалвани, 14 бр. потвърдени изцяло;
Общ брой отменени актове за съда - 9 бр. ; прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове - 2 бр.,  отменени актове с постановяване на
нови - 9 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 0
бр.; отменени актове с прекратяване на производството по делото - 0 бр.

За 2020 г.
Общ брой постановени решения - 1072 бр., от които 97 бр.

обжалвани, 32 бр. потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 174 бр., от които 29 бр.

обжалвани, 14 бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;
Общ брой отменени актове за съда - 18 бр. ; прогласени за нищожни

и обезсилени съдебни актове - 0 бр.,  отменени актове с постановяване на
нови - 18 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане - 0
бр.; отменени актове с прекратяване на производството по делото - 0 бр.

По съдии:
За 2019 г.
Съдия Калугерова - 270 бр. постановени решения, от които 4 бр.

обжалвани, 13 бр. потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично;
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   - 46 бр. постановени определения, от които 6 бр. обжалвани, 2 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;
   - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Бакалова - Тилева - 357 бр. постановени решения, от които 17
бр. обжалвани, 17 бр. потвърдени изцяло и 5 бр. потвърдени частично;

- 61 бр. постановени определения, от които 11 бр. обжалвани, 4 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

   - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Янева - 383 бр. постановени решения, 25 бр. обжалвани, 5 бр.
потвърдени изцяло и 5 бр. потвърдени частично;

- 60 бр. постановени определения,  21  бр.  обжалвани,  2  бр.
потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично;

- общо 4 бр. отменени актове; 2 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Сукалинска – 258 бр. постановени решения, 8 бр. обжалвани,
1 бр. потвърдени изцяло и 1 бр. потвърдени частично;

  - 53 бр. постановени определения, 10 бр. обжалвани, 3 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

   - общо 3 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Бузова – 0 бр. постановени решения,  0  бр.  обжалвани,  0  бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

  - 6 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

   - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.
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Съдия Манолева – 0 бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани, 0
бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

  - 2 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

   - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

По съдии:
За 2020 г.
Съдия Калугерова - 354 бр. постановени решения, от които 15 бр.

обжалвани, 8 бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;
- 66 бр. постановени определения, от които 6 бр. обжалвани, 2 бр.

потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;
  - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Бакалова - Тилева - 344 бр. постановени решения, от които 19
бр. обжалвани, 6 бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

- 51 бр. постановени определения, от които 12 бр. обжалвани, 6 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

 - общо 5 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Янева - 347 бр. постановени решения, 38 бр. обжалвани, 10
бр. потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично;

    - 51 бр. постановени определения, 8 бр. обжалвани, 2 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

    - общо 11 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Сукалинска - 27 бр. постановени решения, 25 бр. обжалвани,
6 бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

   - 4 бр. постановени определения,  3  бр.  обжалвани,  3  бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично.
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  - общо 2 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

Съдия Бузова - 0 бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани, 0 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

   - 2бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

  - общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови,
0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото.

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените справки и извършената на място проверка

по приключване на гражданските дела и постановяване на съдебните актове
за проверявания период, се установи, че почти всички решения са
постановени в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК или в
рамките на разумния тримесечен срок. Изключение правят част от
решенията по дела на доклад на съдия Янева, която е допуснала просрочия
при постановяване на съдебните решения над три месеца. През 2019г. съдия
Янева е допуснала просрочия при обявяване на съдебните актове по 39 дела,
като забавата е между 1м. 5 дни и 4 м. 20 дни.

През 2020г. видно от предоставените от ръководството на съда
справки съдия Янева е допуснала просрочия при обявяване на съдебните
актове по 65 дела, като забавата е между 1м. 11 дни и 5 месеца.

Към момента на проверката съдиите нямат непостановени
просрочени съдебни актове, с изключение на съдия Янева, която към
13.05.2021г. не е постановила решения по 21 бр. дела, обявени за решаване
в периода м.януари 2021г. – м. март 2021г. и описани подробно в
констативната част на акта по-горе. Към 19.05.2021г. просрочените
непостановени решения по дела на доклад на съдия Янева са 18 броя.

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния
контрол се констатира, че през 2020г. е намалял броя на постановените
решения спрямо тези, постановени през 2019г., увеличил се е  броя на
обжалваните и е намалял броя на изцяло потвърдените решения.

Намаляване се наблюдава и при броя на постановените определения
през 2020г. спрямо 2019г., както и при броя на обжалваните определения.
Същевременно броят на потвърдените изцяло определение се е запазил
еднакъв и през двете проверявани години.

Отрицателна тенденция се наблюдава при общия брой отменени
актове на съда, които за 2019г. са 9 бр. /прогласени за нищожни и
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обезсилени съдебни актове - 2 бр.,  отменени актове с постановяване на
нови - 9 бр./, а през 2020г, общият брой отменени актове е 18 бр. /всички са
отменени с постановяване на нови /.

И през двете проверени години няма отменени актове с връщане на
делата за ново разглеждане и отменени актове с прекратяване на
производствата по делата.

Обобщаване и анализ на дела, приключени с влезли в сила
съдебни актове – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ.

Влезли в сила съдебни решения по облигационни искове, вещни
искове или по СК, КТ и др., постановени в периода на проверката, по съдии:

Влезли в сила съдебни решения по съдии/по едно от 2019г. и едно от
2020г. дело/ по облигационни искове, вещни искове или по СК, КТ, с
постановени актове на ОС или на ВКС:

Дела на доклад на съдия Росица Калугерова
Гр.д. № 132/2020 г. е образувано на 07.02.2020 г. по обективно

съединени искове с правна квалификация чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД. Решение е
постановено в 1-месечен срок, което е потвърдено от Благоевградския
окръжен съд с решение по в.гр.д. № 1419/2020 г. и като необжалваемо е
влязло в сила.

Гр.д. № 337/2019 г. е образувано на 28.03.2019 г. по иск с правна
квалификация чл. 124, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 77 от ЗС. Решение е
постановено в 1-месечен срок, което е потвърдено от Благоевградския
окръжен съд с решение по в.гр.д. № 171/2020 г. и като необжалваемо е
влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Бисерка Бакалова – Тилева
Гр.д. № 475/2019 г. е образувано на 30.12.2019 г. по иск с правна

квалификация чл. 108 от ЗС. Решение е постановено в 1-месечен срок и като
необжалваемо е влязло в сила.

Гр.д. № 75/2020 г. е образувано на 24.01.2020 г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 286 и чл. 288 от ТЗ, чл. 86, ал.
1 от ЗЗД. Решение е постановено в 1-месечен срок, което е потвърдено от
Благоевградския окръжен съд по в.гр.д. № 342/2020 г. и като необжалваемо
е влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Стойка Янева
Гр.д. № 261/2020 г. е образувано на 06.03.2020 г. по молба на

основание чл. 50 от СК. Решение е постановено същия ден и като
необжалваемо е влязло в сила.
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Гр.д. № 516/2019 г. е образувано на 22.05.2019 г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 3 от КТ.
Решение е постановено в 1-месечен срок и като необжалваемо е влязло в
сила.

Дела на доклад на съдия Катя Сукалинска
Гр.д. № 415/2019 г. е образувано на 18.04.2019 г. по иск с правна

квалификация чл. 144 от СК. Решение е постановено в 2-седмичен срок,
което е потвърдено от Благоевградския окръжен съд с решение по в.гр.д. №
666/2019 г. и като необжалваемо е влязло в сила.

Гр.д. № 211/2019 г. е образувано на 25.02.2019 г. по иск с правна
квалификация чл. 55, ал. 1 от ЗЗД. Решение е постановено в 1-месечен срок,
което е потвърдено от Благоевградския окръжен съд по в.гр.д. № 926/2019 г.
и като необжалваемо е влязло в сила.

КОНСТАТАЦИИ:
При извършения анализ и обобщение на случайно избрани дела по

описа на РС-Сандански, приключили с влязъл в сила съдебен акт, не се
установи противоречива съдебна практика. По проверените дела няма и
констатирана забава на съдопроизводството. Решенията са постановявани в
същия ден, след две седмици или до 1 месец.

                           Обобщени изводи. Препоръки.

Въз основа на констататираното при извършената комплексна
планова проверка по граждански дела в Районен съд – Сандандски може да
се направят следните изводи:

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част
на настоящия акт е видно, че същите са образувани според нормативните
изисквания на Правилника за администрацията на съдилищата и са
приключили в повечето от случаите в срок, с констатираните изключения.
Регистратурата и съдебното деловодство са се стремели да изпълняват
точно задълженията си. Гражданските дела са предавани на съдията –
докладчик обикновено веднага след образуването и разпределението им или
най-късно на следващия ден. Постъпващите по делата съдебни книжа също
своевременно са били обработвани и докладвани на съдията докладчик.
Призовките и съобщенията се изготвят и се изпращат в деня или на
следващия ден след  указанията на съда. Протоколите от съдебните
заседания са съставяни прегледно, а съдебните книжа, постъпващи или
създадени по делата са номерирани и са прикрепвани последователно от
съдебните служители.

При проверката на деловодните книги и регистри се установи, че
същите съдържат изискуемата според ПАС информация, водят се съобразно
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нормите на цитирания правилник. Съдебните служители полагат усилия, но
са допуснати и пропуски, а ръководството на съда упражнява периодичен
контрол, но липсват подписи и дати, удостоверяващи извършения контрол.
Книгата за открити съдебни заседания и част от регистрите съдържат
пропуски и непълноти, а решенията по две от проверените дела не са
обявени в Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

При проверка на случайно избрани дела с постановени, влезли в сила
решения, вписани в книгата за открити съдебни заседания, не беше
констатирана разлика в датите на обявените решения в книгата на откритите
съдебни заседания и в датите на връщане на делата в деловодството на съда.

Препоръчително е в бъдеще да се спазват всички разпоредби на ПАС
при водене на деловодните книги и регистри. Да се издаде нарочна заповед
на председателя на съда, с  която да се оправомощи съдебен служител да
води точно и пълно  регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК,
съобразно чл. 52 ПАС и да отговаря за неговото съхранение.

Образуване и разпределение на делата. Натовареност.

Създадена е добра организация на работата по образуване и
разпределение на делата, постъпващи в Районен съд – Сандански. Спазва се
изискването по чл. 35, ал.4 ПАС за образуване и разпределение на делата в
деня на постъпването или най-късно на следващия ден след постъпване на
книжата в съда.

За образуване на делата се полага печат върху исковата
молба/молбата. Утвърдени са и се спазват вътрешни Правила за случайно
разпределение на делата в РС-Сандански, които са актуализирани със
заповеди на председателя на съда. Не бяха констатирани нарушения,
пропуски или видими белези за манипулиране на електронната система,
будещи съмнение за неприлагане или заобикаляне на случайнния избор на
докладчик. Протоколите за избор на докладчик, с дата и подпис на съдебен
служител са прилагани по делата, без изключение.

Всички проверени дела са образувани и разпределяни в деня на
подаване на исковата молба или на следващия ден и фактически са
предавани без забава на съдията-докладчик. Изискванията по чл.80 ПАС за
образуване на делата и на чл. 9 ЗСВ за разпределение на делата на случаен
принцип са спазвани.

Видно от предоставените от ръководството на съда данни, от
съдиите, които са работили през целия проверяван период, на 100%
натовареност, информацията относно натовареността по съответните
показатели е следната:

През 2019г. най-голям брой разпределени дела има съдия Янева –
428 бр., а най-малък брой дела са разпределени на съдия Калугерова – 357
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бр.  През 2020г. най-голям брой разпределени дела има съдия Калугерова –
445 бр., а с най – малък брой разпределени дела е съдия Бакалова – Тилева –
418 бр. Данните относно общата натовареност в  РС-Сандански за двете
проверявани години и по съдии сочат, че на база общ брой дела за
разглеждане, най-натоварени са били съдиите Янева и Бакалова-Тилева.
Най-голям брой свършени дела през 2019г. има съдия Янева – 443 бр., а
през 2020г. съдия Калугерова – 420 бр. По показател заседателни дни през
2019г. с най-голям брой заседателни дни  е била съдия Янева- 86 бр.

През 2020г. най-много заседателни дни е имала съдия Бакалова-
Тилева – 80 бр.

Следователно, с оглед констатираната разлика в броя на
новообразуваните дела, разпределени на съдиите, броят на делата за
разглеждане, броят на заседателните дни и в броят на свършените дела през
2019г. и 2020г., може да се обоснове извод, че съдиите в РС-Сандански са
сравнително еднакво натоварени.

Движение на делата. Спрени производства

При анализа на гражданските дела, образувани преди 01.01.2019г. и
неприключили към датата на изготвената справка се установи, че  има
значителен брой дела от този вид, като по-голямата част от тях са
производства по съдебни делби. Проверката установи, че всички дела  са
образувани и разпределени в деня на подаване на исковата молба или най-
късно на следващия ден, с едно изключение, което е образувано 10 дни след
постъпване на исковата молба в съда. Приложени са протоколи за случайно
разпределение, подписани от разпределящия служител и фактически делата
са предавани на съдията-докладчик веднага след образуването и
резпределението им. Исковите молби са администрирани в деня на
образуване на делото, на следващия ден, а по изключение след 2 седмици.
По част от делбените производства, съдът е администрирал исковата молба
с разпореждане за вписването и в Служба по вписванията. Разпорежданията
по чл. 131 ГПК са постановявани в рамките от два до пет дни след
образуване на делото или отстраняване на нередовностите, а по време на
съдебната ваканция – повече от месец  (гр.д. № 401/2016г.). Определенията
по чл. 140 ГПК са постановявани един, два дни, най-много до 2 седмици
след депозиране на отговор от ответника или след изтичане на срока за
отговор. Първите открити съдебни заседания са насрочвани в рамките от
две седмици до месец и половина и са отлагани за след един, два месеца, а
по изключение след четири месеца (гр.д. № 1006/2015г.). По искане на
страните за постигане на спогодба, част от съдебните заседания са отлагани
след 5 месеца.
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Продължителността на тези производства се обуславя с редица
процесуални действия като обжалване на решенията по допускане на
делбата пред горната инстанция, събиране на голям обем от доказателствен
материал, трудности при връчване на съдебни книжа и при призоваване на
страните, необходимост от изготвяне на съдебни поръчки, спиране на
производствата, смърт на страна, отлагане на делото за по-дълъг период по
желание на страните, с цел постигане на спогодба, или заради въведената в
цялата страна извънредна епидемична обстановка и пр.

По гр.д. № 1006/2015г. няма данни по делото да са изпратени
призовки за едно от съдебните заседания, поради което същото не е
проведено и с ръкописно разпореждане делото е пренасрочено. По гр.д. №
1234/2014г. съдът е приключил съдебното дирене, дал е ход по същество и е
обявил делото за решаване в открито съдебно заседание, проведено на
22.01.2021г., но към момента на проверката решение не е постановено.

При проверката на този вид дела бе констатирано, че съдът е
постановявал множество ръкописни разпорежданя, в разрез с нормите на чл.
360а ЗСВ и чл. 102а ГПК. Следва да се отбележи, че действието на съда по
служебно изпращане на исковата молба за вписване в Служба по
вписванията не кореспондира с процесуалните правила - съобразно  нормата
на чл. 129, ал. 1 ГПК, съдът проверява редовността на исковата молба и
когато тя не отговаря на изискванията, на ищеца се съобщава да отстрани в
едноседмичен срок допуснатите нередовности.

Предвид констатираното, е препоръчително гражданските съдии от
РС-Сандански да предприемат мерки за ускоряване движението и
приключване на старите производство, в интерес на страните в процеса и
предотвратяване заплащането на обезщетения чрез уредения от
законодателя механизъм в Глава трета „а“ от ЗСВ Разглеждане на заявления
срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен
срок, когато на заявителя е нарушено това право.

При исковите производства, образувани през 2019 г. и 2020 г. и
неприключили към момента на проверката се установи, че делата са
образувани и разпределяни в деня на подаване на исковата молба, а по
изключение в съдебната ваканция - след 3 дни. Предавани са на съдията-
докладчик незабавно в деня на образуване. Разпределяни са на случаен
принцип и в кориците на делата са приложени протоколите от избор,
подписани от съдебен служител. Администрирани са с бързина като
първите разпореждания по делата са постановени в деня на образуване на
делото.  Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановени незабавно след
отстраняване на нередовностите или след образуване на делото.
Изключение от това правило е гр.д. № 291/2019г., по което разпореждането
по чл. 131 ГПК е постановено месец и три седмици след образуване на
делото. Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в рамките от два
до десет дни, най-късно до две седмици след депозиране на отговора по
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исковата молба или след изтичане на срока за отговор. По някои от делата
съдебните заседания са насрочвани с разпореждания, по други с
определения, с които са изготвяни проекти на доклад, допускани са
доказателствата и са насрочвани открити съдебни заседания в рамките на
месец, месец и половина. Съдебните заседания са отлагани за след един, два
месеца. Към момента на проверката по някои от делата са постановени
решения в срок от четири до осемнадесет дни.

Производствата по този вид дела са продължили по-дълго поради
трудности при връчване на книжата, нуждата от събиране на доказателства
за изясняване на фактическата обстановка и отсрочване на откритите
съдебни заседания поради въведеното извънредното положение в страната.

Проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство са
образувани, администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311,
чл. 312 и чл. 315 ГПК и чл. 316 ГПК, с констатирано изключение по едно от
делата - при постановяване на разпореждането по чл. 312, ал.2 ГПК. В РС-
Сандански образуването и разпределението на всички бързи производства
се е извършвало в деня на подаване на исковите молби в съда или на
следващия ден. Веднага след разпределението им делата са предавани на
съдията – докладчик, като първоначалното администриране и
постановяване на разпореждане по чл. 131 ГПК е най-често в деня на
образуване и разпределение на делата или на следващия ден, или след
остраняване на нередовностите. Върху исковите молби е полаган печат за
образуване на делата. Различия не съществуват в акта, с който съдът
обявява доклада по делото и  насрочва о.с.з. – съдиите са постановили
разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК. С акта за насрочване по чл. 312 ГПК
съдиите са изготвяли доклад по делото, според нормите на чл. 312 ГПК и са
се произнасяли допустимостта на представените с исковата молба
доказателства и по доказателстмвените искания, съгласно чл. 312,ал.1,т.4
ГПК.

Триседмичният срок, в който съдът насрочва първото съдебно
заседание, съгласно чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, е спазван. Съдебното дирене е
приключвало в едно до две, три съдебни заседания, проведени през кратки
интервали от време, рядко до 3, 4 съдебни заседания. Спазвано е и
изискването по чл. 315, ал.2 ГПК – съдът е посочвал деня, в който ще обяви
решението си, а обявената дата е спазвана, като в повечето случаи
съдебният акт е постановен в двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, а по част
от делата и по-рано.

Част от проверените от този вид дела са обжалвани и въззивната
инстанция е упражнила инстанционен контрол. Решенията са
потвърждавани от въззивната инстанция, с изключение на едно от
проверените дела. Установи се, че по делата, по които са засегнати права и
интереси на малолетни и непълнолетни деца, компетентната Дирекция
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„Социално подпомагане“ /ДСП/ по настоящия адрес на детето е била
уведомена и по делата са представени социални доклади, съобразно чл. 15,
ал.6 от Закона за закрила на детето, с констатираното изключение по едно
дело, при което бе констатирано, че съдебен служител не е изпълнил
указанието на съда и не е уведомил ДСП - Сандански за представяне на
становикще или социялен доклад.

По гражданските дела, разглеждани по реда на Закона за закрила на
детето не бяха констатирани забава или нарушения при образуване,
разпределение и движение на съдопроизводството. Образувани са и
разпределяни в деня на подаване на молбата в съда от разпределящ
служител, видно от приложените протоколи за случаен избор. Съобразно
разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съдът разглежда искането за настаняване на
дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в
специализирана институция, като делата са администрирани незабавно и
съдът с ръкописно разпореждане върху молбата /с изключение на делата на
доклад на един от съдиите /е насрочвал съдебните заседания в срок между
10 дни и един месец.  В повечето случаи не е спазвана нормата на чл. 360а
ЗСВ. Повечето производства са приключвани в едно съдебно заседание.
Следващи съдебни заседания са провеждани в повечето случаи до месец. По
част от проверените дела не е посочен деня, в който съдът ще обяви
решението си, съгласно чл. 149, ал.2 ГПК.

Съдът се е произнасял с решение в едномесечен срок, с изключение на
решението, постановено по едно от проверените дела, постановено в 3-
месечен срок. Установи се, че по част от проверените дела решението е
обявявано и по- рано, преди изтичане на законния срок, дори в същия ден,
което следва да се подчертае като отлична практика. Постановените
решения по всички проверени дела, образувани през 2019г. и 2020г.  не са
били обжалвани пред въззивен съд, по тях не е бил упражнен инстанционен
контрол от ОС-Благоевград. РП - Сандански не е била уведомена и не е
участвала в процеса, за разлика от констатираното при комплексните
проверки на ИВСС в други районни съдилища, при които се установи че
районната прокуратура е била призовавана и е участвали в производството
по този вид дела. Влезлите в сила решения се обявявани на страните и са
изпълнявани незабавно.

По проверените дела, разглеждани по реда на Закона за защита от
домашното насилие, бе констатирано, че са образувани в деня на
постъпване на молбата в съда и са разпределяни на докладчик в деня на
образуването им. Съобразно разпоредбата на  чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, се спазва
едномесечния срок за насрочване на открито съдебно заседание, с
изключение на едно от проверените дела, насрочено в о.с.з. след два месеца,
но слледва да се отбележи, че в същия период е обявено извънредно
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положение на територията на Република България във връзка с пандемията
от Covid 19.

  При наличие на данни за пряка и непосредствена последваща
опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание
чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в з.з. без призоваване на страните, е издавал заповед за
незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата, най-често в
същия ден на депозиране на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда. Производството
е провеждано без забава - в едно или най-много до 4 о.с.з., насрочвани до
един месец.

Гражданските дела са приключили с решение, обявени в публично
заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН, в кратък срок – до един месец от
о.с.з., в което е приключило съдебното дирене. Издавана е и заповед за
защита от домашно насилие, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗЗДН, която ведно с
решението са връчвани на страните и изпращани служебно до съответното
РУ на МВР - Сандански.

Спазвана е нормата на чл. 15, ал.6 ЗЗДт. и съдът е уведомявал
компетентната ДСП по настоящия адрес на детето за представяне на
становище или социален доклад. Установи се различна практика, като
някои от съдиите са се произнасяли с разпореждане, с което са
конституирали страните по делото, давали са указания и са насрочвали
делото в о.с.з., а други с определение, без да конституират страните по
делото са насрочвали о.с.з.

По всички проверени дела е налагана мярката по чл. 5, ал. 1, т. 1
ЗЗДН, като съдът е задължавал ответника да се въздържа от извършване на
домашно насилие спрямо пострадалото/ите лице/а. Мерките по чл. 5, ал. 1,
т. 2 и т. 3 ЗДНН - отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното
жилище за конкретен срок и забрана на извършителя да приближава
пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални
контакти и отдих на пострадалото лице за определен срок, са налагани
едновременно с мярката по чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН. В по-редки случаи е
налагана мярката по чл. 5, ал. 1, т. 4 ЗЗДН, с която съдът временно е
определял местоживеенето на детето, когато обстоятелствата по делото са
налагали това. Срокът, определен от съда за прилагане на мерките за защита
по чл. 5, ал. 1 ЗЗДН е съобразен с предвидените по чл. 5, ал. 2 ЗЗДН
граници – от 3 до 18 месеца, като по проверените дела най-често съдът е
определял едногодишен срок.

Налагани са мерки за защита от домашно насилие по чл. 5, ал. 1, т. 1
- 4 от ЗЗДН, докато мерките по чл. 5, ал. 1, т. 5 и т.6 ЗЗДН – задължаване на
извършителя на насилието да посещава специализирани програми и
насочване на пострадалите лица към програми за възстановаване не са
намерили приложение.

С оглед нормата на чл. 5, ал. 4 от ЗЗДН, съдът във всички случаи е
налагал глоба на извършителя на домашното насилие в рамките на
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посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер от 200 лв., а по едно от делата - 1000
лв.

По отношение на наложените мерки за защита от домашно насилие
следва да се отбележи, че съдът се е водил от характера, тежестта и вида на
насилието, осъществено от ответника, като е определял подходяща мярка за
всеки конкретен случай. Предназначение на мерките за защита по ЗЗДН е да
се охраняват правата и интересите на пострадалото лице от последващи
прояви на домашно насилие. Мерките имат защитен и превантивен
характер, насочени са към обезпечаване от страна на държавата на
сигурността и здравето на пострадалото от извършителя лице и са
превенция по отношение на посегателства в рамките на семейството или
домакинството. В този смисъл би могло районните съдии да обсъдят и
евентуални възможности за подобряване ефективността на
правораздавателната им дейност по този вид дела и по-широкото прилагане
на всички предвидени от законодателя мерки по чл. 5, ал. 1 от ЗЗДН, в това
число задължението за извършителя на насилието да посещава
специализирани програми и насочване на пострадалите лица към програми
за възстановяване и то доколкото тези програми за превенция и защита от
домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица са
изработени и е създадена добра реална организация за тяхното изпълнение.

Спазва се и разпоредбата на 78, ал.5 ПАС - делата, чието
разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, са обозначени с жълт
етикет, което допринася за срочното им администриране.

На Общото събрание гражданските съдии биха могли да обсъдят
практиката на съда по делата с кратки процесуални срокове, с оглед
избягване на допуснатите пропуски и уеднаквяване на съдебната практика
във връзка с констатираните различия, спазване на чл. 149, ал.2 и чл. 315,
ал.2 ГПК, чл. 316 ГПК, чл. 360а ЗСВ и прилагане на мерките по чл. 5,
ал.1,т.5 и т.6 ЗЗДН.

Анализът на проверените спрени производства, образувани през
2019г. и 2020г. в РС-Сандански показва, че част от дела, по които
производството е било спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, са
администрирани периодично, през голям интервал от време – два, три пъти
годишно. По част от проверените дела към момента на проверката
19.05.2021г. в кориците им липсва информация дали са отпаднали пречките
за движението на гражданското дело, с оглед възобновяване на
производството.

Препоръчително е, съобразно разпоредбата на чл. 38, т. 10 ПАС,
деловодителят да проверява ежемесечно делата без движение и спрените
дела и да ги докладва на съдията – докладчик.
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От извършената проверка на дела, по които съдът се е отвел от
разглеждането им се установи, че през проверявания период са били налице
основания за немалко отводи на съда, но за периода се констатира
тенденция към намаляване - почти два пъти по-малко през втората
проверявана година спрямо първата. По-голямата част от тях се дължи на
редица дела, по които всички съдии са се отвели от разглеждането им
поради колегиални отношения със страна. По всички проверени дела
направените отводи са на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК, като съдът се е
отстранявал от разглеждане на делото поради наличието на обстоятелства и
с мотивирани определения, в които са изложени подробни аргументи,
сочещи колегиални, роднински или приятелски отношения със страна по
делото. По някои от делата всички състави са се отвели от разглеждането им
поради колегиални отношения със страна по делото. В тези хипотези след
отвода на всички състави производствата са прекратени и делата са
изпратени в ОС-Благоевград за определяне на компетентен съд за
разглеждането им. По всички дела има приложени протоколи за избор на
докладчик след преразпределяне на делото. Не бяха констатирани
нарушения при проверката на този вид дела, или злоупотреба с института на
отвода.

При проверката в РС-Сандански се установи неголям брой дела с
отменен ход по същество и не сочат тревожна тенденция. Причините за
отмяна на протоколните определения, с които е даван ход по същество са
обективни и наложителни за приключване на производствата. По част от
делата съдът е установил липсващи доказателства от съществено значение
за разрешаване на спора, по други е констатирал необходимостта от
конституиране на страна в производството, а в останалите случаи е намирал
исковата молба за недопустима, искът е оттеглян от ищеца, или е
депозирана молба от ответник с основания за прекратяване на
производството.  По гр.д.№ 765/2019г. определението, с което е отменен
хода по същество е постановено повече от 3 месеца след обявяване на
делото за решаване. На общо събрание съдиите от РС-Сандански следва да
обсъдят практиката на съда, с цел подобряване на съдопроизводството.

Всички производства по частни граждански дела по чл. 410 от ГПК са
образувани в деня на подаване на заявлението или на следващия ден.
Спазени са местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК и срока по чл. 411, ал.
2 ГПК. Заповедите за изпълнение са издавани един ден след образуване на
делото или в рамките на тридневния срок. Спазени са разпоредбите на чл.
415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на заповедта в сила, съдът е
издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта. В случаите,
в които разпореждането на съда не е връчено на длъжника, съдът е давал
указания за предявяване на иска. При неизпълнение на указанията съдът е
обезсилвал издадената заповед. При проверката на частни граждански дела,
образувани по реда на чл. 417 от ГПК бе установено, че в някои случаи не е
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спазвана нормата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК – надлежно отбелязване
върху заповедта за незабавно изпълнение и такова липсва върху
документите, послужили като основание за издаване на изпълнителен лист.
Съдът е постановявал разпореждането, с което е издавана заповедта за
незабавно изпълнение в рамките на един, два дни след подаване на
заявлението. Постановявано е незабавно изпълнение съгласно разпоредбата
на чл. 418, ал. 1 ГПК и е издаван изпълнителен лист.

Би следвало гражданските съдии на общо събрание да обсъдят
практиката на съда за спазване на чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро ГПК.

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 130, ал.3 СК
установи, че съдът е преценявал интереса на ненавършилото пълнолетие
дете незабавно. Всички молби са администрирани в деня на подаването им.
По всички дела съдът е изисквал необходимите доказателства и становище
от Дирекция „Социално подпомагане“, с цел защита интереса на децата.
Съдът се е произнасял с определения, постановявани от един до три дни
след депозиране на социалния доклад. При проверката на този вид дела не
бяха констатирани нарушения или забава на съдопроизводството.

При проверката на частните производства, образувани по реда на чл.
390 и сл. ГПК– обезпечение на бъдещ иск бе констатирано, че съдебните
актове са постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването
на молбата, с допуснатите две изключения, при които съдът се е произнесъл
на следващия ден. В кориците на делата са приложени протоколи за случаен
избор, подписани от разпределящия съдебен служител. Спазена е родовата
и местна подсъдност по чл. 390, ал.1 от ГПК. Съдът е изследвал
кумулативно дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от
ГПК. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, който
тече от деня на постановяването на определението или от деня на
връчването му.

По повечето проверени дела са представени доказателства за
предявен иск в срок, а при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било
отменяно служебно, на основание чл. 390, ал.3 ГПК. Изключение прави
едно от проверените дела на доклад на един от съдиите, при което
едномесечният срок за предявяване на бъдещ иск е изтекъл в края на м.
септември 2020г. и въпреки, че по делото не е представено доказателство за
предявен иск, съдът не е отменил допуснатото обезпечение към
19.05.2021г., на основание чл. 390, ал.3 ГПК – близо 8 месеца.

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да
препоръча на гражданските съдии в РС-Сандански на общо събрание да
обсъдят наред с другите констатации, изводи и препоръки на настоящия акт
и обезпечителното производство, в това число изискването на законодателя
по чл. 395,ал.2 ГПК съдът да разгледа молбата в з.з. в деня на подаването й,
съдебна практика по отношение определянето на началния момент, от който
започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск, както и прилагането на



134

чл. 390, ал.3 ГПК, когато не са представени в срок доказателства за
предявен иск. След разискване, да приемат решение съобразно изискванията
на ГПК и на Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. №
6/2013 г., ОСГТК.

Видно и от предоставената информация от ръководството на съда,
причините за отсрочване на цели съдебни заседания са обективни, главно
поради обявеното в Република България извънредно положение поради
пандемията от Cоvid -19 или ползван отпуск по болест.

Приключване на делата
Проверката констатира, че съдебните актове на съдиите в РС-

Сандански са постановявани в в законоустановения 30 дневен срок по чл.
235, ал.5 ГПК, в двуседмичния срок по чл. 316 или в рамките на разумния
тримесечен срок.  Изключение правят част от решенията по дела на доклад
на съдия Янева, по които е допуснала просрочия при постановяване на
съдебните решения над три месеца. През 2019г. решенията по 39 дела на
нейн доклад са просрочени, като забавата е била между 1 м. 5 дни и 4 м. 20
дни. През 2020г. е допуснала просрочия при обявяване на съдебните актове
по 65 дела, като забавата е между 1м. 11 дни и 5 месеца.

Към момента на извършената проверка се установи, че съдиите
нямат непостановени просрочени съдебни актове, с изключение на съдия
Янева, която към 19.05.2021г. не е постановила решения по 18 бр. дела,
обявени за решаване в периода м.януари – м. март 2021г. и описани
подробно в констативната част на акта.

Анализът на предоставената информация относно проверка на
актовете по реда на инстанционния контрол сочи, че за двете години са
постановени равен брой решения - 35 бр. извън законоустановения 30
дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, но в рамките на разумния тримесечен
срок. Изключение правят част от решенията по дела на доклад на съдия
Янева, която е допуснала просрочия при постановяване на съдебните
решения над три месеца – за 2019г. по пет дела, а за 2020г. по 36 дела.

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния
контрол се констатира, че през 2020г. е намалял броя на постановените
решения спрямо тези, постановени през 2019г., увеличил се е  броя на
обжалваните и е намалял броя на изцяло потвърдените решения.

Намаляване се наблюдава и при броя на постановените определения
през 2020г. спрямо 2019г., както и при броя на обжалваните определения.
Същевременно, броят на потвърдените изцяло определения се е запазил
еднакъв и през двете проверявани години.

Отрицателна тенденция се наблюдава при общия брой отменени
актове на съда, които за 2019г. са 9 бр. /прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове - 2 бр.,  отменени актове с постановяване на



135

нови - 9 бр./, а през 2020г, общият брой отменени актове е 18 бр. /всички са
отменени с постановяване на нови /.

И през двете проверени години няма отменени актове с връщане на
делата за ново разглеждане и отменени актове с прекратяване на
производствата по делата.

По някои от проверените гр. дела се констатираха ръкописни
резолюции и съдебни актове на съдията - докладчик, без изискуемата форма
и съдържание на акта. Костатирарано бе в хода на проверката, че по някои
дела липсва съдебен акт за насрочване, но съдебните служители са
изпращали и връчвали призовки. Тази практика следва да бъде променена, с
оглед спазване на нормите на ГПК и ЗСВ. Препоръчително е председателят
на РС-Сандански, 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, с минимални изключения, а в някои случаи обявената дата не е спазена,
независимо от дисциплиниращия ефект на нормата и процесуалната
икономия, която разпоредбата предполага. Препоръчително е по всички
дела да се спазват изискванията по чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 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 подобряване организация на дейността по
движение и приключване на гражданските дела, отстраняване на допуснати
пропуски и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в РС
– Сандански.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                     П Р Е П О Р Ъ К И :
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1. Председателят на РС - Сандански да упражнява постоянен
контрол върху дейността на съдебните служители и да предприема
необходимите административни мерки за подобряване работата им, с
цел спазване нормативните изисквания при водене на деловодните
книги и регистри, на регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5
ГПК, на изискванията при администриране и движение на делата,
съобразно изискванията на Правилника за администрацията на
съдилищата, за отстраняване и недопускане на констатираните
пропуски и непълноти;

2. Съдиите от РС - Сандански по всички дела /искови
производства, частни производства и пр./, по които са засегнати права
и законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват
компетентната Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия им
адрес за изпращане на представител в съдебно заседание, който да
изрази становище или при невъзможност, да се предостави социален
доклад по делото, в изпълнение разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от Закона
за закрила на детето;

3. Съдиите от РС - Сандански на общо събрание да
анализират, обобщят и уеднаквят практиката на съда по насрочване на
гражданските дела по общия исков ред и тези, разглеждани по реда на
бързото производство – вид и съдържание на съдебния акт,
изискванията по чл. 312, чл. 315, ал.2, чл. 254 ГПК, чл. 149, ал.2 ГПК и
чл. 315,ал.2 ГПК, чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК, чл. 360а ЗСВ, чл. 15, ал.6
от ЗЗДт, чл. 5,ал.1 ЗЗДН, чл. 406, ал.3 ГПК, както и служебното
изпращане от съда на исковите молби за вписване в АВ, и
обезпечителното производство;

4. Съдиите от РС - Сандански да осъществяват срочното
разглеждане на делата, като предприемат нужните мерки за
приключване на „старите” граждански дела, образувани преди
01.01.2019г. (13 бр., някои от които образувани през 2014г. и 2015г.) и
неприключили към момента на проверката, в разумни срокове,
включително чрез по-инициативни и настоятелни действия и
използване на предвидените процесуални средства за дисциплиниране
на страните и на вещите лица. Председателят на РС – Сандански
съобразно правомощията си по чл. 80 ЗСВ, да организира проверка на
старите производства, образувани преди 01.01.2019г. и предприеме
възможните ефективни организационни мерки за тяхното
приключване;
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5. Всички съдии от РС - Сандански да спазват законово-
предвидените срокове по движение на гражданските дела и да
постановяват съдебните актове в сроковете по чл. 235, ал.5 и чл. 316
ГПК;

6. Съдия Стойка Янева да положи спешно максимални усилия
за постановяване на всички просрочени съдебни актове и за
подобряване на дейността по администриране и приключване на
разпределените й граждански дела;

7. Председателят на РС – Сандански на основание чл. 80, ал.1,
т.2 от ЗСВ да вземе спешни административни мерки за подобряване
работата в съда, да създаде организация и контролира лично
ежемесечно срочността при администриране на делата и постановяване
на крайни съдебни актове на съдия Стойка Янева, да издаде заповед за
определяне на крайни срокове за постановяване на съдебни актове,
необявени в предвидените в ГПК срокове, която да се връчи на съдия
Янева срещу подпис, да следи за спазване на процесуалните срокове
при администриране на делата и при обявяване на съдебните актове от
съдия Янева и да контролира изпълнението на издадената в тази
връзка заповед. В зависимост от резултатите, председателят на съда да
предприема и в бъдеще необходимите административни мерки,
съобразно правомощията си по Закона за съдебната власт;

8. Председателят на РС – Сандански да изпрати до ИВСС
подробни справки за съдия Стойка Янева, които да съдържат:

а/ общ брой постановени решения и брой решения в законовия
срок;

б./ брой постановени просрочени решения - извън 30-дневния
срок по чл. 235, ал.5 ГПК, с номер на съответното дело, правно
основание, дата на с.з., в което е обявено за решаване, дата на
постановяване на решението, забава в дни, месеци и години;

в/ брой постановени просрочени решения - извън двуседмичния
срок по чл. 316 ГПК, с номер на съответното дело, правно основание,
дата на с.з., в което е обявено за решаване, дата на постановяване на
решението, забава в дни, месеци и години;

г./ брой непостановени просрочени решения - след изтичане на
30-дневния срок по чл. 235, ал.5 ГПК, с номер на съответното дело,
правно основание, дата на с.з., в което е обявено за решаване, забава в
дни, месеци и години;
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д./ брой непостановени просрочени решения след изтичане на
двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, с номер на съответното дело,
правно основание, дата на с.з., в което е обявено за решаване, забава в
дни, месеци и години;

е./ име, длъжност и подпис на изготвилия ги служител, на
деловодителя и на секретаря на състава и на председателя на РС-
Сандански, с печат на съда;

Справките да се изпратят на ИВСС в срок до 15.01.2022г.  –  за
периода от 01.07.2021г. до 31.12.2021г. и в срок до 15.07.2022г. за периода
01.01.2022г. - 31.06.2022г.;

9. Председателят на РС - Сандански да упражни
правомощието си по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и да свика Общо събрание
на съда,  на което да запознае проверяваните съдии и съдебни
служители с констатациите, да се анализират изводите и да се обсъди
предприемането на мерки за изпълнение на препоръките по настоящия
акт.

Срок за изпълнение на препоръките:
На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям

срок до два месеца (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 РС - Сандански,
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.

В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на
препоръките, на основание чл. 58, ал.2, във вр. с ал.4 ЗСВ, председателят на
РС - Сандански следва да уведоми писмено главния инспектор на
Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на всички
препоръки.

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро ЗСВ – при липса на
постъпили възражения, а при постъпили такива – след произнасянето на
главния инспектор на ИВСС, актът ведно с възраженията и решенията по
тях на главния инспектор да се изпратят на електронен носител на Висшия
съдебен съвет, за сведение и на председателя на ОС – Благоевград, с
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препоръка предвид дадените му от закона правомощия съгласно чл. 86, ал.
1, т. 6 ЗСВ да извърши цялостна проверка на организацията на дейността на
съдиите от РС-Сандански и конкретно на съдия Стойка Янева за 2021г. и
при необходимост да вземе всички възможни, ефективни мерки по
отношение работата на съдия Стойка Янева, с оглед недопускане в бъдеще
на забава при движението и приключването на гражданските дела.

                                               ИНСПЕКТОР:

                                                                          ТЕОДОРА НИНОВА



lpenopbKa rIpeABI4A AaAeHLITe My or 3aKoHa rrpaBoMorqr4fl cl',rracHo rrJr. 86, a"n.

l, t. 6 3CB aa I43BbpIxu qtJlocrHa rrpoBepKa Ha opraHr43arlvfrTa na 4efiHocrra Ha

ar.I.prvre ot PC-CaHAaHcKI{ Ir KoHKperHo Ha cl,,llafl Crofixa flHeea sa 2021r. u
npl4 Heo6xo4zMocr Ia B3eMe Bcr.FrKr4 Bb3Mo)KHr{, eQerrunHu Meprr4 rro

orHolrreHl{e pa6orara Ha crp.vrfl Croftxa frtena, c orJreA HeAo[ycKaHe B 6rAeule
uasa'asa IIpn ABlrxeHr,rero r{ rrpnKJrroqBaHero Ha lpaxAaHcKure Aena.
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