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На основание чл. 58, ал.1 от Закона за съдебната власт, съгласно
приетата от Инспектората към Висшия съдебен съвет годишна програма за
провеждане на планови проверки на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2021 г. и издадената на
това основание Заповед № ПП-21-36/13.07.2021 г. на Главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, изменена със Заповед № ПП-21-
36/05.10.2021 г., се проведе комплексна планова проверка в РАЙОНЕН
СЪД–РАЗЛОГ.

Проверката се извърши в периода от 26.07.2021 г. до 30.07.2021 г.
от инспектор Любомир Крумов, експерт Нина Николова и експерт Николай
Илиев.

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд–
Разлог, проверяваният период е от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

Цел на проверката: извършване на анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Районен съд–Разлог,
проверка на организацията по образуването, движението на гражданските
дела, както и приключването им в законоустановените и разумни срокове,
включително и неприключили в момента на проверката производства.

Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен
съд–Разлог, водените в съда книги и регистри, издадени заповеди и
вътрешни правила, и др.

Задачата на проверката е определена съгласно приетата Методика
за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на
Инспектората към Висшия съдебен съвет.

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

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд–Разлог
справки, изискани с писмо изх. № И-01-8/26.03.2021 г. на ИВСС,
допълнителна информация за дейността на съда, извлечения от
електронната деловодна програма, годишните доклади на съда за 2019 г. и
2020 г., заповеди, вътрешни правила, стари и ненасрочени дела, дела, по
които производството е спряно, дела с постановени актове за отменен ход
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по същество, деловодни книги и регистри, както и други произволно
избрани граждански дела.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
НА РАЙОНЕН СЪД –РАЗЛОГ

Районен съд–Разлог, като част от Благоевградски съдебен окръг,
включва територията на Община Разлог с население от около  22 876
жители, съставена от 8 населени места - град Разлог, който е общински
център и 7 села: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище,
Добърско и Елешница. Той обслужва общините Разлог, Банско, Белица и
Якоруда. Подсъден е на Благоевградски окръжен съд

1. Административно ръководство, разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността

През 2019 г., 2020 г. и към момента на проверката,
административното ръководство на Районен съд–Разлог се осъществява от
съдия Велина Полежанова, с Акт за встъпване в длъжност от 10.10.2019 г.,
съгласно решение по протокол № 30/24.09.2019 г. на СК на ВСС, като преди
встъпване в длъжност от 06.11.2018 г. до 09.10.2019г. е изпълнявала
длъжността И.Ф. Председател.

В Районен съд - Разлог няма заместник председател на съда.
Общият брой на съдийските щатове и разпределението им по

длъжности е както следва:

2019г. 2020г.
Общ брой съдийски щатове: 6 6

адм. ръководител -председател 1 1
районни съдии 5 5
Работещи към момента на
проверката съдии 4 4

През 2019 год. и 2020 год. щатното разписание на Районен съд–
Разлог включва 26 бройки, в това число 6 магистрати, от които към момента
са заети 5 бройки, 1 държавен съдебен изпълнител, 2 съдии по вписванията
и 19  съдебни служители.
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Съдебен администратор на Районен съд - Разлог е Вася
Карамфилова. От 01.09.2017 г. е изпълнявала длъжността „административен
секретар“, като от 01.12.2019 г. длъжността е трансформирана в „съдебен
администратор“, съгласно заповед № 439/29.11.2019 год. на Председателя
на съда. Завършила е Юридически факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.
Благоевград, специалност „Право“.

Съдии в Районен съд–Разлог
През проверявания период в РС-Разлог са утвърдени 6 щата за

длъжността „съдия в районен съд”, 1 щат за длъжността „държавен съдебен
изпълнител“ и 2 щата за длъжността „съдия по вписванията”.

Щатовете за магистрати в Районен съд–Разлог в проверявания
период 2019 г. – 2020 г., разпределени по длъжности -  административен
ръководител-председател и районни съдии, са заемани от следните съдии:

- съдия Велина Полежанова - Административен ръководител –
председател на съда, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“  от 25.02.2020 г.,
избрана от ВСС на 24.09.2019 г. за административен ръководител на
съда;

- съдия Емил Божков с ранг „съдия ВКС и ВАС” - Решение по
протокол № 25/30.07.2019 г. на СК на ВСС, - до 23.03.2021 г.;

- съдия Румяна Запрянова с ранг „съдия в ОС“, съгласно Решение по
протокол № 15/24.03.2016 г. на СК на ВСС;

- съдия Искра Трендафилова с ранг „съдия в ОС“, съгласно Решение по
протокол № 36/05.11.2019 г. на СК на ВСС

- съдия Стела Шипковенска - няма ранг;
- съдия Димитър Думбанов с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ –

командирован в друг съд.

В периода 2019 г. и 2020 г. действително работещи съдии в Районен
съд - Разлог са четирима. Поради наложилото се отсъствие по обективни
причини на съдии в съда не може да бъде постигната пълна обезпеченост на
съдийския състав за длъжността „съдия от районен съд”.

Съгласно заповед № 2806/20.11.2018 г., изменена със заповед №
2504/09.10.2019 г. на Председателя на ВАС, съдия Димитър Думбанов е
командирован в Административен съд – Благоевград, считано от 26.11.2018
г. на свободна щатна длъжност.

Съдия Стела Шипковенска на основание чл. 164, ал. 1 от Кодекса на
труда е в отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст.

 Считано от 23.03.2021 г. е прекратено трудовото правоотношение с
районен съдия Емил Димитров Божков, на основание чл. 325, ал.1, т. 11 от
Кодекса на труда.

Отсъствията на съдии от Районен съд – Разлог, макар по обективни
причини, оказват своето влияние, както върху нарастване натовареността на
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работата на останалите съдии, така и върху неравномерното постъпление на
делата във времето.

В проверявания период до 16.12.2019 г. в Районен съд - Разлог са
били обособени гражданско и наказателно отделение. В гражданско
отделение са разпределени съдия Полежанова, съдия Запрянова и съдия
Трендафилова, със 100% натовареност при разпределение на делата.
Съгласно Вътрешните правила за разпределение на дела в Районен съд -
Разлог, от дежурен съдия се гледат и някои граждански производства. След
излизане на съдия Шипковенска в отпуск по майчинство, с решение на
Общо събрание на съдиите, считано от 16.12.2019 г., обособените в Районен
съд - Разлог гражданско и наказателно отделение, съгласно заповед № 273
от 14.12.2019 г. на председателя на съда, са разформировани и всички дела
на доклад на съдия Шипковенска, преразпределени измежду наличните
съдии. Всички състави са работили при 100 % натовареност, с изключени на
съдия Емил Божков, който е работил при 95 % натовареност като
„Ръководител на Бюро съдимост“.

За проверявания период съдия Р. Запрянова е била ангажирана
допълнително като Председател на комисия по архивиране за 2019 г. и 2020
г.

Съдия И. Трендафилова е участвала като Председател в комисия за
избор на 1 щ.бр. „съдебен секретар“ през 2019 г.

През проверявания период 2019 год. - 2020 год. в Районен съд -
Разлог няма командировани съдии.

През 2019 г. и 2020 год. няма образувани дисциплинарни
производства срещу съдии или служители. Срещу съдиите, съдията по
вписвания и ДСИ при РС-Разлог не са постъпвали сигнали за корупция.

2. Щат и кадрова обезпеченост, материална база и техническа
обезпеченост.

Информацията относно щатната осигуреност на съда през
проверените години е следната:

В Районен съд–Разлог, съобразено с Класификатора на длъжностите
в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ, през проверявания период
2019 г. и 2020 г., съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание,
общата численост на работещите в съда е 26 бройки, от които 19 служители.
Служители са със средно, средно специално образование или с висше
образование.

Съгласно утвърденото щатно разписание за 2019 г. и 2020 г.,
съобразено Класификатора на длъжностите в администрацията на
основание чл. 341 от ЗСВ, Районен съд-Разлог разполага общо с 19
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длъжности за служители. Общият брой на съдебните служители през
проверените години е постоянен и към момента на проверката всички 19
броя щатове за служители са заети.

Длъжностите в съдебната администрация на Районен съд–Разлог са
разпределени по вид на звената. През проверявания период работата на
служителите в канцелариите на съда е организирана в съответствие с
Правилника за администрацията в съдилищата, в сила от 22.08.2017 г. В РС-
Разлог съдебните служители са разпределени  съобразно чл. 14 от ПАС в
обща и специализирана администрация. В специализираната администрация
на РС-Разлог влизат следните служби: съдебни секретари; деловодство;
архив и призовкар.

Разпределението на съдебната администрация по брой и вид щатове
е както следва:

а) ръководни длъжности - 2 бр.
б) експертни и технически длъжности - 17 бр.

По щат длъжностите са разпределени, както следва:

І. „Ръководни длъжности“
Съдебен администратор 1 щ. бр.
Главен счетоводител 1 щ. бр
ІІ. „Специализирана администрация“
Съдебни секретари 5 щ. бр
Съдебни деловодители 4 щ. бр
Съдебен деловодител, касиер 1 щ. бр
Съдебен деловодител, регистратура 1 щ. бр.
Съдебен деловодител СИС и Архив гр.
дела

1 щ. бр.

Съдебен деловодител Бюро съдимост и
Архив наказателни дела

1 щ. бр.

Призовкар 1 щ. бр.
ІІІ. „Експертни длъжности в обща
администрация“
Системен администратор 1 щ. бр.
ІV. Обща администрация -Техническите
длъжности
Чистач 1 щ. бр.
Работник поддръжка, огняр 1 щ. бр.
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Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители  в
РС - Разлог е 2,11 към 31.12.2020 г.

Според ръководството на съда към настоящия момент са изчерпани
всички възможности за предприемане на други организационни решения за
редуциране на отделните щатни длъжности с оглед на равномерното
натоварване на съдебните служители. Условията на усложнена епидемична
обстановка и работата на служителите по утвърден от председателя график
за периода на извънредното положение налагат необходимостта от
съвместяване на определени длъжности, възлагане на допълнителни
задължения на служителите в зависимост от възможностите и
компетенциите им. От ръководството на съда са предприети мерки за
създаване на условия за взаимна заменяемост при отсъствие на даден
служител или временна претовареност на съответен съдебен служител,
съобразно нуждите, личностните и професионални възможности на всеки от
тях. Работното време на службите в Районен съд–Разлог е организирано без
прекъсване. Отсъствието на служител се преодолява посредством
разпределяне на задачите между останалите служители със заповед на
административния ръководител с цел взаимозаменяемост и
непрекъсваемост на  работния процес.

Много от служителите в РС-Разлог освен основните си функции,
които изпълняват като преки задължения, са натоварени и съвместяват и
други функции. Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: съдебен
администратор, финансов контрольор и човешки ресурси; съдебен
деловодител, регистратура и завеждащ регистратура класифицирана
информация; съдебен деловодител, касиер; съдебен деловодител и служител
по сигурността на информацията; съдебен секретар и заместник завеждащ
регистратура класифицирана информация; съдебен деловодител СИС и
архив граждански дела; съдебен деловодител Бюро съдимост и архив
наказателни дела; съдебен секретар и длъжностно лице по защита на лични
данни;

В РС-Разлог няма издадени правила за работа на отделните служби.
Съдебните служители изпълняват задълженията си съобразно
длъжностните им характеристики

През проверявания период 2019 г. и 2020 г. няма наложени
наказания на съдебни служители и магистрати.

Работата на служителите в канцелариите на съда е организирана в
съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата, в сила от
22.08.2017 г. Като част от специализираната администрация, работата на
деловодителите е организирана в гражданско и наказателно деловодство,
което значително улеснява дейността в съда.
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Работният процес в службите на съда и деловодството, включително
при заместване и по време на ползване на платен годишен отпуск е уреден
със заповеди на административния ръководител на съда.

В изпълнение на длъжностните си задължения, съдебният
администратор извършва периодични проверки в деловодството на съда,
книгите и регистрите, които се водят в съда, извършва контрол върху
дейността на съдебните служители за точното и надлежно вписване, водене
и съхранение на деловодните книги и регистри.

Материална база и техническа обезпеченост

Съдът  в гр. Разлог, функциониращ като такъв от 1913 г., е настанен
от 16.04.1999 г.  в административна сграда,  собственост на Министерство
на правосъдието, в центъра на гр. Разлог, находяща се на ул. „Иларион
Макариополски” № 23. В Районен съд-Разлог са обособени като
самостоятелни Съдебно-изпълнителна служба и Бюро съдимост. В сградата
на съда се помещава и Служба по вписванията при Агенцията по вписвания
и Районна пробационна служба към Областна пробационна служба -
Благоевград.

Материално-битовите условия, в които работи РС-Разлог,
включително общият брой работни помещения и съдебни зали не
задоволяват нуждите на съда и на службите, помещаващи се в него.
Сградата не е пригодена за достъп на инвалиди. В съда липсват и
самостоятелни помещения за запознаване с делата от страните и техните
представители /адвокатска стая/.

Поради липсата на достатъчно работни помещения, съдебните
секретари са настанени по двама и трима в стая. Служителите разполагат
със самостоятелни, съвременни работни места. Всички кабинети,
деловодства и канцеларии са оборудвани с необходимата за дейността им
техника и мебелировка.

Всички магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по
вписванията разполагат със самостоятелни  кабинети.

Съдът разполага с реално действащи три съдебни зали.
Заседателните зали са оборудвани със съвременна  озвучителна и
звукозаписна техника, с която се извършва звукозапис на съдебните
заседания. Пред залите за улеснение на участниците в производствата, чрез
аудио система се съобщават делата, разглеждани  в съответния ден, с цел
проследяване на тяхната поредност. Съдебните заседания се провеждат по
график. Съдебните зали са недостатъчни за съда, тъй като при пълната
заетост на всички щатни съдийски бройки e явна необходимостта да бъдат
провеждани едновременно съдебни заседания от три състава на съда в един
ден, както и своевременно да бъдат разглеждани от дежурния съдия в
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открито съдебно заседание бързите производства, постъпващи в съда. Това
налага ръководството на съда да насочи усилия  и средства за изграждане и
оборудване на още зали за редовните открити съдебни заседания.

Предвид трайно установената тенденция към увеличаване на броя на
постъпленията, определяща и броя на архивираните през годините дела,
обособените в съда две архивни помещения не могат да поберат всички
дела (наказателни, граждански, административни и изпълнителни дела),
въпреки оптималното използване на пространството в тях.

Поради заетостта на всички кабинети, единственото решение на
проблема, според председателя, е предоставянето на цялата сграда за
нуждите на съда. През 2019 г. председателят на съда многократно е
настоявала за обособяване на допълнителни кабинети за магистратите и
служителите,  както и за цялостен ремонт, за да се избегнат инциденти.

Поради финансова необезпеченост не са изпълнени предписанията
на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за защита срещу
дискриминацията, Закона за устройство на територията и Наредба № 6 за
изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, касаещи
изграждане на рампа за инвалидни колички с цел осигуряване на улеснен
достъп на хора с увреждания до съдебната палата.

През 2020 г. след направено искане от Районен съд - Разлог,
Пленумът на ВСС е дал съгласие за осигуряване на средства за неотложен
ремонт на покрива на сградата на съда. Според ръководството на съда,
сградата на Районен съд - Разлог  се нуждае от цялостно саниране  и
подмяна на старата дограма с нова, шумо и топло изолация на фасадата на
сградата, като това от своя страна ще доведе до значително понижение на
разходите за отопление и охлаждане, както и изцяло подменяне на ел.
инсталацията и смяна на осветителните тела с нови съвременни и
икономични LED осветление.

Достъпът до сградата е контролиран, като на входа се преминава
през проверка. Охраната и редът в съда се осигуряват чрез физическа
охрана от служител при ОЗ „Охрана” – гр. Благоевград.

3. Информационно обслужване и информационни технологии

В Районен съд–Разлог съществува изградена локална компютърна
мрежа, която позволява обмен на информация между съдиите и
служителите, в това число и уведомяване на целия състав на съда за
промени в нормативната уредба, промени в съществуващите вътрешни
правила, задължителни указания и др. Всяко едно работно място е
оборудвано с компютърна конфигурация, като са предвидени нуждите от
поддръжка на хардуера и софтуера.
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Техническото оборудване и програмното осигуряване в Районен
съд–Разлог е на добро ниво, като остарялото се заменя и  периодически се
закупува ново. Закупуването на нови сървъри и влизането им в
експлоатация, заложено през 2019 год., покрива критериите и изискванията
за осигуряване на нормалната дейност на съда с оглед повишената
динамика на работа.

Районен съд - Разлог има въведени писмени правила за управление
на информацията и ІТ технологиите, съгласно заповед № 487/31.12.2020 г.
на председателя на съда. Сигурността на информацията в локалната мрежа
се осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен
продукт „ESET NOD32 Endpoint”, предоставен от ВСС.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Word, MS
Excel, Internet Explorer, Mozilla Firefox, MS Edge, MS Календар, MS
Калкулатор, Activ Desctop Calendar, Adobe Acrobat Reader, Charismathics,
Lotus Notes, ABBYY FineReader Sprint, BeeBEEP и др. Всички работни
места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална
компютърна мрежа с 4 (бр.) сървъра. Компютрите се поддържат в много
добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните
изисквания. От 2007 г. и към момента е в експлоатация деловодната
програма ”АСУД”, която се използва от специализираната администрация
на съда и съдиите за управление на съдебните дела. От 2020 г. частично, а
от месец май 2021 г. районния съд премина към образуване на делата във
централизираната уеб-базирана Единна информационна система на
съдилищата - ЕИСС.

Съдът използва правно - информационните продукти „Апис”, с
модули „Апис-Право”, „Апис-Процедури”, „Апис-Финанси”, „Апис-
Практика” и „Евро право”. Правно - информационните продукти са
мрежови вариант и са инсталирани така, че всички районни съдии, както и
държавният съдебен изпълнител и съдиите по вписванията, а също и
служители имат достъп.

Програмното осигуряване на компютърните системи в съда  е
предимно Windows 10 и Windows 7 като системен софтуер за работните
станции, за които предстои поетапна смяна с предоставената от ВСС по-
висока версия – Windows 10. Все още има налична използвана компютърна
техника обезпечена с ОС Windows XP. Причината е невъзможността на
компютърния хардуер да поддържа по-висока версия, както и поради
необходимостта от използване на все още добра периферна стара техника.

В проверявания  период, със закупуването на 3 бр. UPS захранващи
устройства са покрити нуждите от ел. защита на компютърна техника.
Осигурени са и необходимите консумативи от батерии за останалите UPS
захранващи устройства. Мрежовото обезпечение на съда на този етап все
още няма нужда от подновяване. През 2020 г. е създадена и пусната
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оптична VPN свързаност от Държавната администрация за електронно
управление (ДАЕУ) между Районен съд-Разлог и ВСС, по отношение на
новоразработената единна деловодна програма за всички съдилища в
страната. В началото на месец август  2020 г. в съда са извършени всички
необходими дейности по внедряването на новата Единна информационна
система на съдилищата (ЕИСС). Образуването на делата в новата деловодна
система в РС-Разлог e започнало на 11.08.2020 г. За целта от ВСС са
получени още 5 бр. нови компютърни работни конфигурации, заявени в
предходната година за подмяна на старите и амортизираните. С
въвеждането на ЕИСС са отчетени някои положителни страни по
отношение на комуникацията с други външни системи, като ЕСГРАОН,
НБД, ЕИСПП и др. В процеса на работа се констатират и отрицателни
страни.  След взето решение, на 18.09.2020 г. делата отново се образуват в
Автоматизираната система за управление на делата (АСУД). Окончателното
преминаване към ЕИСС на районните съдилища от апелативен район -
София, вкл. и Районен съд - Разлог е от 01.06.2021 г. През 2020г.
продължава непрекъснатото обновяване и усъвършенстване на
Автоматизираната система за управление на делата (АСУД) за удобство на
потребителите. Допълнителен софтуер за изпращане движението на делата
към Електронния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)  е разработен и
внедрен както за адвокати, така и за страни, подали заявления за достъп до
дела. През 2020 г. АСУД работи успешно на нов сървър с допълнително
подсигурени външни енергонезависими преносими твърди дискови
устройства за нуждата от създаване на ежедневни архиви на данните. През
2020 г. продължава централизираното разпределение на делата и
отчитането на натовареността на съдиите, чрез въведената с решение на
ВСС, WEB базирана Централизирана система за случайно разпределение на
делата (ЦСРД) и Системата за изчисляване на натовареността на съдиите
(СИНС), с които на практика се обезпечава максимално, както случайния
подбор на съдия-докладчик, така и съразмерна натовареност при
разпределянето на делата между съдиите в съответните отделения,
съпътствано с наложените от ВСС актуализации. Изключение прави
периода от 11.08.2020 г. до 18.09.2020 г.,  когато съдът преминава към
образуване на делата в ЕИСС. През 2020 г. продължава използването в съда
на лицензирания антивирусен продукт „ESET NOD32 Endpoint”,
предоставен от ВСС.

Продължава работата в Бюрото за съдимост по внедрената програма
АИС „Бюро съдимост”, разработена по ЛОТ 4 по програма ФАР. През 2020
г. продължава стартиралото създаване чрез сканиране на пълно електронно
досие на делата в АСУД.

През 2020 г. продължава функционирането на новия интернет сайт
на съда, разработен по изпълнявания от ВСС проект по Оперативна
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програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и
централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация,
е-услуги и е-правосъдие“. Същият непрекъснато се обновява в насока
предоставяне на по-пълна и актуална информация при решаване на важни
за потребителите въпроси в сферата на съдебното производство.  Съдържа
информация за службите в съда, графика на съдебните заседания,
постановените съдебни актове при спазване на изискванията на Закона за
защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация, съдебни бланки и формуляри, новини, съобщения и обяви,
отчетни доклади, обявления за публични продажби по изпълнителни дела,
как да се получи правна помощ и много други. Електронни копия на
съдебните дела са достъпни в Единния портал за електронно правосъдие.
Съгласно чл. 64 от Закон за съдебната власт, съдебните актове се
публикуват на Интернет страницата на Районен съд–Разлог, незабавно в
деня на постановяване или най-късно следващия ден.

Постановените през проверявания период решения по
разглежданите в РС-Разлог дела се подреждат в публичен регистър по
чл.235, ал.5 от ГПК. Регистрите се съхраняват и на хартиен носител в
деловодството, където всички граждани имат право на достъп до тях.

Съдът предоставя на гражданите информационни услуги като
използва сайта на съда, както и на място в съда.

4. Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишните доклади
на Районен съд–Разлог

Публикуваните на интернет страницата на Районен съд–Разлог
отчетни годишни доклади, изготвени за 2019 год. и за 2020 год. дават
обстойна информация за дейността на съда през проверявания период.  В
отчетните доклади за 2019 год. и 2020 год. е извършен и сравнителен анализ
на цялостната дейност в рамките на тригодишен период, включващ данните
от  2018 год., 2019 год. и 2020 год.

По данни от доклада през 2019 год. в РС-Разлог са постъпили за
разглеждане общо 2112 бр. дела, от които 1492 бр. граждански дела и 620
бр. наказателни дела.

Общият брой, стояли за разглеждане през отчетния период, е 2684
дела заедно с несвършените дела, от които разгледаните граждански дела са
1825 -  68% и наказателни дела са общо 859 броя  или 32%.

Общо свършените дела към 31.12.2019 г. са 2063 бр. дела, от които
1183 бр. граждански дела и 477 бр. наказателни дела. От отчета е видно, че
е налице значително намаление на броя на разглежданите през отчетния
период наказателни дела, както и общо на наказателните и граждански дела
спрямо предходната 2018 година с  8%. Свършените дела в тримесечен срок
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са 1690 дела – 82%, като  през 2018 г. са били 81%, т.е. въпреки намаления
съдийски състав и увеличението на постъпилите и разгледани дела е
запазена положителната тенденция по показател срочност и ефективност  на
работа на съдиите.

Към 31.12.2019 г. са останали висящи общо 621 граждански и
наказателни дела, от които 420 граждански и 201 наказателни дела.

В Районен съд - Разлог през 2020 г. са постъпили за разглеждане
общо 1 975 бр. дела, от които граждански дела – 1 361 бр. и наказателни
дела – 614 бр. Делата са със 325 бр. по-малко от 2019 год.

Общият брой свършени дела през 2020 г. е 1 871 дела, от които 1353
граждански дела и 518 наказателни дела. Броят на постъпилите общо дела
за всяка от трите отчетени години е както следва: през 2018 г. – 2 300 бр., за
2019 г. – 2 112 бр. и за 2020 г. – 1 975 бр. При съпоставяне на броя на
постъпилите през трите години дела се отчита известно намаление  на броя
на делата постъпили през 2020 г., което в процентно изражение спрямо
предходната 2019 г. е приблизително 6.5 %. Намалението на наказателните
дела e с 6 бр., докато по отношение на гражданските дела е с 131 бр. Към
01.01.2020 г. са останали общо 621 бр. висящи в началото на периода
граждански и наказателни дела. Общият брой разгледани дела през 2020 г. е
2 596 бр., от които 1 781 – 69 % граждански и 815 – 31 % наказателни, като
в процентно изражение несвършените дела – висящи в началото на периода
са приблизително 24 % от общия брой разгледани в съда дела. От общия
брой новопостъпили 1 975 дела, гражданските са 1 396 или 71 % от тях, а
наказателните са 614 – 29 %. Горните показатели сочат за наличие на
трайно установена тенденция към увеличаване на разликата между
постъпилите в съда граждански и наказателни дела. Наблюдаваният през
периода спад в новообразуваните дела и делата за разглеждане се дължи
преди всичко на работата на съда в условията на пандемия и въведените във
връзка с нея извънредни мерки за дълъг период от време. Общият брой
свършени дела към 31.12.2020 г. е 1 871 дела. От тях в тримесечен срок,
видно от общия статистически отчет, са свършени 1 534 дела – 82 %.

При сравнителен анализ на натовареността по щат на съдиите в
Районен съд – Разлог за 2020 г. по показатели, разглеждани и свършени
дела, в сравнение с предходната година се налага извода за увеличаване на
средната натовареност. Посочените резултати дават основание за
положителна оценка на работата на Районен съд-Разлог, като съдиите са
постигнали много добра ефективност, въпреки трудностите от обективен
характер.

5. Образуване и разпределение на делата на принципа на
случайния подбор в Районен съд–Разлог



14

В Районен съд–Разлог действат Вътрешни правила за разпределение
на делата на принципа на случайния подбор, с оглед спазване разпоредбите
на чл.9 от ЗСВ, утвърдени от административния ръководител на съда със
Заповед № 204 от 26.09.2015 г., допълнени и изменени със Заповед № 11 от
07.01.2019 год., допълнени със Заповед № 16 от 10.01.2019 год., допълнени
със заповед № 33 от 24.01.2019 год., допълнени със заповед № 169 от
07.04.2020 г. Вътрешните правила за разпределение на делата на принципа
на случайния подбор  са изменени и допълнени със заповед № 14 от
18.01.2021 г. В съответствие с Единната методика по приложението на
принципа за случайно разпределение на делата, приета с Протокол №
57/04.12.2014г. на Висшия съдебен съвет, изменена и актуализирана с
Решение по Протокол № 13/19.03.2015г. на ВСС, и решение на ВСС за
въвеждане и използване на Централизирана система за разпределение на
делата /ЦСРД/ от 01.10.2015г., в РС-Разлог се гарантира пълно спазване на
принципа на случайно разпределение на делата, чрез web – базиран
софтуерен продукт за случайно разпределение на делата – Централизирана
система за разпределение на делата, разработена от ЕООД “Смарт Системс
2010”, и въведена във всички съдилища в изпълнение на решение по
протокол № 23 от заседанието на ВСС, проведено на 07.05.2015 год., с
който на практика се обезпечава максимално, както случайния подбор на
съдия-докладчик, така и съразмерна натовареност при разпределянето на
делата между съдиите в съответните отделения.

Изключение прави периода от 11.08.2020 г. до 18.09.2020 г., през
който съдът преминава към образуване на делата в ЕИСС. Считано от
01.05.2021 г. всички дела се образуват и разпределят между съдийските
състави в ЕИСС.

През проверявания период всички постъпващи документи се
входират  в регистратурата на съда. В рамките на деня на постъпването им
или на следващия ден, книжата, по които  се образуват делата се
разпределят чрез системата за случайно разпределение на делата на
принципа на случайния подбор, електронно, съобразно поредността на
постъпването им. Със Заповед № 357 от 07.11.2017 год. и Заповед № 343 от
03.10.2018 год. на Административния ръководител на РС-Разлог е
възложена на съдебен деловодител-регистратура, техническата дейност по
определяне на съдията-докладчик по граждански и наказателни дела,
образувани в Районен съд-Разлог. За целта са осигурени квалифицирани
електронни подписи, осигуряващи достъп до системата за извършване на
разпределението. При отпуски или командироване на съдия в друг съд,
същият се изключва от разпределението за постъпилите и образувани в съда
граждански и наказателни дела за времето на отсъствието на този съдия.

Всички новопостъпили дела в съда по видове и групи, съгласно
Вътрешните правила на съда, се разпределят по поредността на
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постъпването им на принципа на случайния подбор измежду всички съдии
включително и административния ръководител.

В изпълнение на приетите от ВСС на 16.12.2015г. по Протокол №
62, т.9 - Правила за оценка на натовареността на съдиите, изменени и
допълнени с решение по Протокол № 15, т.81, в сила от 01.04.2016 г. при
случайното разпределение на делата с ЦСРД се въвежда идентификационен
шифър, като коефициента на тежест на делото се генерира автоматично от
системата.

Съдиите, които разглеждат граждански дела, в проверявания период
са работили при 100 % натоварване. 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 на съда участва при натовареност 100 % по
гражданските дела за 2019 г.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100 %
натоварване, с изключение на ръководителя на Бюро съдимост, който е
работил при 95 % натовареност. Председателят на съда участва при
натовареност 100 % по наказателните дела.

Разпределението на новообразуваните дела в Районен съд–Разлог се
извършва електронно на принципа на случайното разпределение на делата,
съобразно поредността на постъпването им чрез ЦСРД, чрез опция
„автоматично“, освен ако не са налице основания за изключение от
принципа за случайното разпределение. Делата се групират в отделни
категории – в зависимост от „прогнозна трудност”, определя се
натоварването на отделните съдии при разпределение на делата. В
разпределението на делата участват всички съдии в Районен съд–Разлог.

Изборът на докладчик е измежду предварително зададените имена
на съдиите. Новообразуваните дела се предават на докладчиците по делата
за последващи действия, свързани с тяхното администриране. След
разпореждане на съдиите по делата, деловодителите изпълняват всички
необходими действия, съгласно ПАС.

Съдебните секретари обработват протоколите от съдебните
заседания в рамките до три работни дни, изпълняват всички разпореждания
на съдията-докладчик по делото.

Всички действия по образуването и движението на делата се
отразяват на хартиен и електронен носител в деловодните книги –
азбучници, описни книги, книги за открити съдебни заседания, книги за
закрити и разпоредителни  заседания.

Деловодната програма, която се използва от специализираната
администрация на съда и съдиите за управление на делата е ”САС Съдебно
деловодство”.
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С цел подобряване на организацията на работа и регулация на
дейностите през 2019 год. са издадени 12 броя заповеди на
административния ръководител и 20 броя заповеди през 2020 год.,
представени на проверяващите.

Използваният софтуер, извън режима на случаен подбор с функция
„автоматично”, предвижда особени режими за избор на докладчик – „по
дежурство”, на определен докладчик /един или повече/ и  с изключването
на съдия - без участие на съответен докладчик /един или повече/.

Новообразуваните дела се разпределят съобразно: поредността на
постъпване на делата, по материя и видове дела, и съобразена с
процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне. Особените
хипотези и изключения са изрично посочени във Вътрешните  правила.

В края на работния ден се разпечатва  и подписва ежедневно
протокол за разпределението, който се прилага в регистър с отразяване на
всички разпределени дела. Подписан препис от съответния индивидуален
протокол се прикрепва към всяко дело незабавно след разпределянето му.

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се
изготвя от съдебния администратор и се утвърждава от административния
ръководител. Съгласно утвърдени Вътрешни правила за разпределение на
делата в Районен съд - Разлог, по време на дежурство се разглеждат
следните видове дела:

1. Производствата, образувани и разглеждани по реда на УБДХ;
2. Производствата, образувани и разглеждани по реда на ЗЗДН;
3. Производствата, образувани и разглеждани по реда на чл. 62, ал. 6

и ал. 7 от ЗКИ;
4. Производства, образувани и разглеждани по реда на ЗОПДИППД;
5. Производства, образувани и разглеждани по реда на чл. 130 от

СК;
6. Производства, образувани и разглеждани по реда на Закона за

закрила на детето;
7. Незабавни производства по НПК – чл. 68, ал. 4 НПК, чл. 69 от

НПК,  чл.  70 и сл.  НПК,  чл.  146,  ал.  3  НПК,  чл.  158,  ал.  3  НПК,  чл.  164 от
НПК и чл. 165 от НПК;

8. Наказателни производства, образувани по искане на районна
прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в
досъдебното производство по чл. 64 от НПК, както и наказателните
производства, образувани по чл. 61, ал.3 от НПК и чл. 62, ал. 2 от НПК;

9. Производства по искане за разрешаване на принудително
извършване на полицейска регистрация по реда на Наредбата за реда за
извършване и снемане на полицейска регистрация;
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10. Производства, образувани по искания за разпит на свидетели и
обвиняеми лица, разрешение за претърсване и изземване, както и
одобряване на протокол за извършено действие на лице, включително и за
одобряване на протокол за извършено действие по разследването –
претърсване - чл. 222, чл. 223, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от НПК;

11. Производства по реда на чл. 159а от НПК, образувани по искане
на наблюдаващия прокурор в досъдебното производство за предоставяне на
данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/ или услуги;

12. Производства, образувани и разглеждани по реда чл. 16, букви
„в” и „г” във вр. с чл. 16, буква „б” от Закона за социалното подпомагане;

13. Наказателни производства, които са внесени в съда по
предложение на прокурора за решаване на делото със споразумение по реда
на Глава двадесет и девета от НПК;

14. Образуваните частно граждански дела по молби за отказ от
наследство по чл. 49 от ЗН;

15. Образуване на наказателни дела от административен характер по
реда на чл. 72, ал. 4 от ЗМВР;

През проверявания  период продължава действието на предприетите
със заповед на председателя на съда организационни решения, с оглед
спазването на бързината на производствата и процесуалните срокове,
включително и с оглед постигане на равномерност на натовареността на
съдиите, за определяне на едноседмични дежурства на съдиите, в рамките
на които определените дежурни съдии разглеждат както постъпилите в съда
граждански, така и постъпилите в съда наказателни дела, подлежащи на
разглеждане от дежурните съдии съгласно утвърдените в съда Вътрешни
правила за разпределение на делата.

6. Организацията на работа в съда за разглеждане на делата по
чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт през съдебната ваканция

В Районен съд–Разлог е създадена добре работеща организация за
разглеждане на делата по време  на съдебната ваканция. Във връзка с чл.
329, ал.3 от ЗСВ, решение по т.36 от Протокол № 24 от заседание на СК на
ВСС, проведено на 17.07.2018 г. и във връзка с обезпечаване на правото на
разглеждане и решаване на делата в разумен срок  със заповеди е уредена
организацията на  работата на съдиите и начина за разпределението на
делата, определени по видове и предметен обхват, които се разглеждат през
съдебната ваканция.

По време на съдебната ваканция в РС-Разлог, делата по чл. 329, ал. 3
от ЗСВ се разглеждат от дежурния съдия. Дежурствата се определят,
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съгласно предварително утвърден график от председателя на съда.
Председателят на съда ежемесечно утвърждава график на дежурствата.

 През 2020 г. съдиите правораздават при условията на обявеното
извънредно положение и при спазване на мерките срещу Ковид -19.

През съдебната ваканция се разглеждат дела, посочени в чл. 329, ал.
2 от ЗСВ, вкл. граждански дела, подсъдни на Районен съд–Разлог дела, дела,
които са означени с жълт  етикет – Бързи производства.

Гражданските дела, които се разглеждат през съдебната ваканция –
по видове и предметен обхват са:

- Всички видовете дела, посочени в чл. 329, ал. 2 от ЗСВ, вкл.
граждански дела, подсъдни на Районен съд–Разлог,

-  за издръжки, за родителски права на ненавършили пълнолетие
деца и за незаконно уволнение,;

- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на
доказателства, за даване на разрешения и заповеди по СК,  за назначаване
на особен представител;

- дела по ЗЗДН;
- искания за вписване на приемане/отказ от наследство;

заповедни производства; дела по Закон за закрила на детето, НЧД дела с
искане за налагане на МНО или изменението й, НЧД – искания по
досъдебни производства - разпити, одобрения на протоколи за обиск,
претърсване и изземване; искания по ЗКИ и др.

-   дела, разглеждани по дежурство;
-   дела, които по закон се разглеждат в срок по кратък от 1 месец.

КОНСТАТАЦИИ:

През 2019 г. и 2020 г. – в периода на проверката, гражданските дела
в Районен съд–Разлог са образувани и разпределяни в деня на постъпване
или по изключение най-късно на следващия ден. Със Заповед № 357 от
07.11.2017 год. и Заповед № 343 от 03.10.2018 год. на Административния
ръководител на съда, е възложено на съдебен деловодител-регистратура,
техническата дейност по определяне на съдията-докладчик по граждански и
наказателни дела, съгласно изискването на чл. 35, ал. 4 от ПАС и
Вътрешните правила за случайното разпределение на делата на съда.
Разпределението на делата в Районен съд–Разлог в проверявания период се
извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение
в Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/, съгласно
чл. 9 от ЗСВ и за кратко през 2020 г. в ЕИСС. Създадена е много добра
организация, гарантираща бързина при образуването и разпределението на
гражданските дела, както и за контрол при спазване на утвърдените
Вътрешни правила за разпределение на делата в РС-Разлог на принципа на
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случайния подбор, в сила от 20.02.2015 г., актуализирани през 2020 г. В
момента в РС - Разлог действат Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител,
изменени и допълнени със Заповед № 14/18.01.2021 г. в сила от 18.01.2021
г.

Не се констатират нарушения в работата на съдебните служители.

7. Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата съгласно предоставените данни

При преценката на натовареността на магистратите в Районен съд–
Разлог следва да се вземе предвид липсата на специализация на съдиите,
чрез обособяването им в наказателни и граждански колегии в проверявания
период.

Натовареността на съдиите в съда е сравнително еднаква. През
проверените две години не се констатират значителни разлики.

Разпределението на постъпващите в съда дела по съдии-докладчици
се извършва при спазване на принципа на случайния избор, чрез ЦСРД,
одобрена от ВСС и през 2020 г. чрез ЕИСС. По този начин се постига
равномерно разпределение по брой и тежест на постъпващите дела.

През 2019 година, по данни от изисканите справки за дейността на
съдиите, в Районен съд-Разлог  са постъпили общо бр. 1492 граждански
дела, останали несвършени от минали години – 333 бр. дела или общо за
разглеждане – 1825 бр. дела. От тях свършени през 2019 г. са 1405 бр. дела.

През 2020 г. в Районен съд - Разлог са постъпили общо бр. 1361
граждански дела, останали несвършени от минали години – 420 бр. дела или
общо за разглеждане – 1781 бр. дела. От тях свършени през 2020 г. са 1353
бр. дела.

Общ брой дела за разглеждане и брой заседателни дни, по съдии:

За 2019 г.
Съдия Велина Полежанова – общ брой дела - 455; брой заседателни

дни - 97;
Съдия Емил Божков – общ брой дела - 14; брой заседателни дни -

14;
Съдия Румяна Запрянова – общ брой дела - 362; брой заседателни

дни - 63;
Съдия Искра Трендафилова – общ брой дела - 404 ; брой

заседателни дни - 89;
Съдия Стела Шипковенска – общ брой дела - 31; брой заседателни

дни - 28;
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За 2020 г.
Съдия Велина Полежанова – общ брой дела - 410; брой заседателни

дни - 100;
Съдия Емил Божков – общ брой дела - 108; брой заседателни дни -

60;
Съдия Румяна Запрянова – общ брой дела - 275; брой заседателни

дни - 62;
Съдия Искра Трендафилова – общ брой дела - 359; брой заседателни

дни - 85;
Съдия Стела Шипковенска – общ брой дела - 0; брой заседателни

дни – 0.

Срочност на разглежданите дела:
От предоставените справки и отчети е видно, че постъпилите дела

през 2018 г. са 1 441 бр.,  през 2019 г.  делата са 1 492 бр., а през 2020 г.  са
1361 бр. Увеличението на броя на постъпилите граждански дела през 2019
г. е с приблизително 5% в сравнение с предходната 2018 г. През 2020 г. е
налице известно намаление на броя на постъпилите граждански дела с
приблизително 9%.

През 2019 са разгледани общо 1 825 бр. граждански дела, от които
са свършени 1 405 бр. От общо приключените дела, броят на свършените
със съдебен акт по същество е 1 183 бр. Броят на прекратените дела е 222,
от които прекратените по спогодба са 30 бр. граждански дела, а по други
причини 1924 бр. Броят на неприключените дела в края на отчетната година
е 420 бр.

През 2020 г. са разгледани общо 1 781 бр. граждански дела. От общо
приключените дела, броят на свършените със съдебен акт по същество е 1
133 бр. Броят на прекратените дела е 220, от които прекратените по
спогодба са 17 бр. граждански дела, а по други причини - 203 бр. Броят на
неприключените граждански дела в края на годината е 428 бр.

През 2019 г. в 3-месечен срок са решени 92 % граждански дела, като
през 2018 г. посоченият показател е 88 %. В срок до 3 месеца през 2020 г. са
решени 86 % от общо разглежданите граждански дела.

Броят на свършените в 3-месечен срок граждански дела по общия
исков ред през 2019 г. е 72 %, а през  2020 г. е 54 %. Броят на свършените в
3-месечен срок административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ през  2019 г. е
25% и 10 % през 2020 г. Броят на свършените в 3-месечен срок граждански
дела по чл. 310 от ГПК през 2019 г. е 93 % и през 2020 г. е  87 %.

Броят на свършените в 3-месечен срок граждански дела по чл. 410 от
ГПК и чл. 417 от ГПК през 2019 г. е 100 %, както и през 2020 г. – 100 %. От
общия брой ч. гр. дела, разгледани през 2020 г. 94 % са решени в 3-месечен
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срок. Този  показател е леко намален в сравнение с 2019 г. – 98 % и
увеличен в сравнение с 2018 г. – 100 %.

Понижаването на показателя за срочност по отношение на някои
дела, разгледани по-бавно в сравнение с предходната 2019 г., се дължи
основно на фактическата и правна сложност на казусите, предмет на
разглеждане, обосноваваща необходимостта от извършване на съдебни
експертизи: съдебно-технически и оценителни и съдебно-графични и
графологични, което предпоставя провеждането на най-малко две открити
съдебни заседания. Усложнената епидемична обстановка през 2020 г. също
се отразява на срочността, макар съдиите да са положили усилия да
преодолеят някои забавяния. За създаване на организация и прилагане на
противоепидемичните мерки и решаване на делата в срок през 2020 г. са
издадени следните заповеди:

 Заповед № 94/10.03.2020 г. за отлагане на заседания, считано от
11.03.2020 г. до 1 м. във връзка с предприемане на превантивни мерки;

Заповед № 100/13.03.2020 г. изменение и допълнение на заповед №
94/10.03.2020 г.;

Заповед № 101/16.03.2020 г. преустановяване на достъпа до сградата
на РС – Разлог;

Заповед № 102/16.03.2020 г. разглеждане и разпределение на дела;
Заповед № 119/18.03.2020 г. допълнение към делата разглеждани по

време на извънредно положение;
Заповед № 148/27.03.2020 г. допълнение към делата разглеждани по

време на извънредно положение;
Заповед № 172/09.04.2020 г. организация на работата на РС – Разлог

по време на извънредно положение;
Заповед № 174/09.04.2020 г. допълване на мерки и разглеждане на

дела;
Заповед № 204/30.04.2020 г. допълване на мерки и организация на

работа на РС – Разлог по време на извънредно положение;
Заповед № 213/13.05.2020 г. организация на работа в РС – Разлог;
Заповед № 217/18.05.2020 г. организация на работа в РС – Разлог;
Заповед № 261/16.07.2020 г. попълване на контролен лист;
Заповед № 351/18.09.2020 г. временно спиране работата на ЕИСС;
Заповед № 383/13.10.2020 г. определяне на срок за изписване на

непостановени актове над 3 месеца от датата на обявяване за решаване;
Заповед № 423/11.11.2020 г. отмяна на разглеждане на дела в о.с.з за

период от 2 седмици;
Заповед № 439/02.12.2020 г. определяне срок за изписване на

непостановени актове над 3 месеца от датата на обявяване на решаване;
Заповед № 460/11.12.2020 г. удължаване срока за спиране на ЕИСС.
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8. Обща натовареност на съда, натовареност на
административния ръководител и на съдиите при разпределение на
делата

Процентите на натовареност при разпределение на постъпващите
дела във всички групи за всеки съдия, в това число на председателя на съда,
се определят с Вътрешни правила за разпределението на делата в Районен
съд–Разлог, на основание чл. 9 от Закона за съдебна власт и заповеди на
административния ръководител.

От 01.04.2016 год. в ЦСРД, използвана в Районен съд–Разлог, се
въвежда приложение, в което се отбелязват всички данни, свързани с
натовареността на съдиите: групите дела, първоначалните и коригиращите
коефициенти за тежест и др.

Натовареността на съдиите в Районен съд - Разлог при
разпределение на всички видове дела в програмата за разпределение на
делата на случаен принцип е заложена за всички съдии – 100%, с
изключение на един.

При преценката на натовареността на магистратите в Районен съд–
Разлог следва да се вземе предвид липсата през проверявания период на
специализация на съдиите чрез обособяването им в наказателни и
граждански отделения.

Интензивното натоварване е равномерно, целогодишно.
Натовареността на съдиите в съда е сравнително еднаква, не се констатират
значителни разлики.

Разпределението на постъпващите в съда дела по съдии-докладчици
се извършва при спазване на принципа на случайния избор. По този начин
се постига равномерно разпределение по брой и тежест на постъпващите
дела. Известни различия в броя на разгледаните от съдиите дела произтичат
от обстоятелството, че в рамките на дежурството си всеки съдия поема
постъпващите дела, определени за разглеждане от дежурен съдия с
Вътрешните правила, публикувани на сайта на съда.

При сравнителен анализ на натовареността по щат на съдиите в
Районен съд - Разлог по показатели, разглеждани и свършени дела, в
сравнение с данните от Годишен отчетен доклад за дейността на Районен
съд - Разлог за 2020 г.  и тези за предходната година се налага извода за
увеличаване на средната натовареност, но и спад през 2020 г.

Натовареност по щат към брой разглеждани дела: 2018 г. – 33,58;
2019 г. – 37,28; 2020 г. – 36,06.

Натовареност по щат към брой свършени дела: 2018 г. – 26,77; 2019
г. – 28,65; 2020 г. – 25,99.
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Действителната обща натовареност на съдиите в Районен съд -
Разлог за 2019 г. по показател разглеждани дела, в сравнение с предходната
година, при отчитане на реално отработените 48 човекомесеци е 54,08.

За сравнение: показателят за 2019 г. е 45,17, а през 2018 г. е 40,28.
Действителната обща натовареност на съдиите в Районен съд - Разлог по
показатели брой свършени дела, в сравнение с предходните години е, както
следва: 2018 г. – 32,11;  2019 г. – 34,72;  2020 г. – 38,98.

Следователно, натовареността на съдиите от Районен съд - Разлог
през изминалата 2020 година е над средната за страната.

9. Натовареност за 2019 год. и 2020 год. по граждански и
наказателни дела по съдии.

Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в Районен съд -
Разлог за двете проверявани години:

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

45,17;
Действителна натовареност към свършени дела – 34,72;
за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

54,08;
Действителна натовареност към свършени дела – 38,98;

Натовареност по щат:
за 2019 г.
Натовареност по щат към дела за разглеждане – 37,28;
Натовареност по щат към свършени дела – 28,65;
за 2020 г.
Натовареност по щат към дела за разглеждане – 36,06;
Натовареност по щат към свършени дела – 25,99;

Натовареност по съдии – спрямо разпределени и спрямо свършени
дела

Граждански дела за 2019 г.

Съдия
постъпи

ли дела

граждански

дела

частни граждански

дела общо

свършени

%

натовареност

при

разпределение
решени

прекрате

ни
решени прекратени



24

на делата

Велина

Полежанова
462 109 282 45 21 457 100%

Емил Божков 51 5 1 37 4 47 95%

Румяна

Запрянова
476 83 47 276 36 442 100%

Искра

Трендафилова
477 78 43 289 19 429 100%

Стела

Шипковенска
26 3 6 21 0 30 100%

Граждански дела за 2020 г.

Съдия

разпредел

ени

дела

граждански дела
частни граждански

дела
общо

свършени

%

натовареност

при

разпределение

на делата

решени прекратени решени
прекратен

и

Велина

Полежанова
360 99 219 40 26 384 100%

Емил

Божков
354 24 18 228 21 291 95%

Румяна

Запрянова
337 81 40 199 29 349 100%

Искра

Трендафило

ва

310 102 28 181 18 329 100%

До 16.12.2019 г. в Районен съд - Разлог са обособени гражданско и
наказателно отделение. В гражданско отделение са разпределени съдия
Полежанова, съдия Запрянова и съдия Трендафилова, със 100%
натовареност при разпределение на делата.

След излизането на съдия Шипковенска в отпуск по майчинство,
отделенията са разформировани със Заповед № 486/16.12.2019 г.  за
разформироване на гражданско и наказателно отделение и Заповед №
495/17.12.2019 г. за отмяна на функциите на ръководител на наказателно
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отделение. Всички дела на доклад на съдия Шипковенска са
преразпределени между работещите съдии.

Съгласно заповед № 43/08.02.2017 г. на Административния
ръководител, съдията Емил Божков е бил с 95 % натовареност, като
ръководител на Бюро съдимост.

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  на съда през
проверявания период е със 100 % процента натовареност.

10. Организация на работата на деловодството, съдебните
секретари и призовкарите. Състояние и водене на деловодните книги и
регистри.

В администрацията на Районен съд–Разлог е създадена организация
за разпределение на работата, задълженията и отговорностите, съобразно
действащите вътрешни правила, заповедите на административния
ръководител и индивидуалните длъжностни характеристики на
служителите.

В РС-Разлог няма издадени правила за работа на отделните служби.
Много от служителите в РС-Разлог освен основните си функции,

които изпълняват като преки задължения, със заповед на административния
ръководител са натоварени и съвместяват и други функции.

От утвърдената щатна численост на РС-Разлог – 19 служители,
допълнителни функции съвместяват:

- съдебен администратор, финансов контрольор и човешки ресурси;
- съдебен деловодител, регистратура и завеждащ регистратура

класифицирана информация;
- съдебен деловодител, касиер;
- съдебен деловодител и служител по сигурността на

информацията;
- съдебен секретар и заместник завеждащ регистратура

класифицирана информация;
- съдебен деловодител СИС и архив граждански дела;
- съдебен деловодител Бюро съдимост и архив наказателни дела;
- съдебен секретар и длъжностно лице по защита на лични данни;

При всеки случай на заместване на отсъстващ служител е издавана
конкретна заповед на административния ръководител на РС-Разлог.

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват незабавно или най-късно на следващия ден на съдиите и
разпорежданията им се изпълняват в срок. Считано от 10.07.2015 г.
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документите се сканират и се прикачват към електронната папка на делото
в деловодната система на съда. От 2007 г. и към момента е в експлоатация
деловодната програма ”АСУД”, която се използва от специализираната
администрация на съда и съдиите за управление на съдебните дела. От 2020
г. частично, а от месец май 2021 г. районния съд премина към образуване
на делата във централизираната уеб-базирана единна информационна
система на съдилищата - ЕИСС.

Съдебните секретари изготвят и предават в срок до три дни
протоколите от съдебните заседания. Съобщения и призовки до страните се
изпращат незабавно и в кратки срокове. Вписването на
съдопроизводствените действия в електронната деловодна система
позволява бързо извършване на справки по делата, включително пълна
информация за движението им.

През проверявания период действа екипният принцип на работа
между магистрат и съдебен секретар за открити съдебни заседания,
разпределени по състави и работещи по график, съгласно Заповед №
506/23.12.2019 г, на административния ръководител на РС-Разлог.

 Организацията на работа по съдебни екипи улеснява работния
процес, обезпечава повишаването на квалификацията, гарантира
максимална бързина и качество при управлението на делата и работата с
граждани и адвокати.

Организацията на административната дейност и работата на
деловодството и другите служби в съда се контролира от административния
ръководител на Районен съд–Разлог и съдебния администратор.

Мерките срещу забавянето или изготвянето на съдебни актове извън
установените законови срокове се осъществяват посредством текущ анализ
на показателите от въведените ежемесечни справки за постановените и
изписани съдебни актове в обявените срокове, ежемесечни справки за
спрените дела и причините за спирането им, ежемесечни справки за
движението на преюдициалните дела до приключването, на които е
постановено спиране на част от делата. Същите като статистически отчети
ежемесечно се предоставят информативно както на съдиите, така и на
съдебните служители посредством вътрешната информационна мрежа.
Създадена е организация за докладване на всички върнати от инстанционен
контрол дела на съдиите. Изготвят се също така и посочените в чл. 92 ПАС
справки, касаещи делата, които не са насрочени. Периодично се извършват
ревизии на насрочените дела, разглеждането по които е продължило повече
от една година.

Състояние и водене на деловодните книги и регистри

Деловодни книги и регистри:
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В Районен съд–Разлог, съгласно заповеди на административния
ръководител се водят регистри и книги, изискуеми съгласно Правилника за
администрацията в съдилищата. Ежемесечно се извършва проверка на
водените в съда книги.

В съда се водят на електронен и/или хартиен носител книги и
регистри за календарната година, като се разпечатва периодично от
съдебните деловодители от гражданско и наказателно деловодство. В съда
се водят всички книги и регистри, съгласно изискванията на чл. 39 от ПАС:

- на електронен носител: азбучен указател за наказателни,
граждански и административни дела; регистър НБД и НАП;

- на хартиен носител: книга за получени и върнати призовки по
делата в АСУД; книга за приемане и отказ от наследство; регистър на
заявленията за достъп до обществена информация; разносна книга; книга за
приемане и отказ от наследство; книга за глоби; изходящ дневник;

- на хартиен и електронен носител: описна книга, срочна книга,
книга за закрити и разпоредителни заседания; книга за изпълнение на
влезли в сила присъди; книга за веществени доказателства; книга за
получени и върнати призовки по делата от ЕИСС; регистър на издадените
изпълнителни листа; входящ дневник; архивна книга; регистър по 159а НК;
регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК;

Всички книги, водени на електронен носител след приключване на
календарната година се разпечатват и съхраняват на хартиен носител в
деловодството на съда. Деловодните книги се проверяват от съдебния
администратор и председателя на съда всеки месец.

В съда в „Гражданско деловодство“ се водят и съхраняват на
електронен и/или хартиен носител следните книги и регистри:

Азбучен указател за образуваните граждански дела в съда;
Описна книга – за календарната година;
Входящ регистър;
Изходящ регистър;
Книга за открити заседания – води се от съдебните секретари;

попълва се на ръка или се залепва препис
Книга за закрити и разпоредителни заседания; води се по месеци,

като се отбелязва
Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни

книжа - водят от съдебните деловодители, съдебните секретари и от
призовкаря на съда на хартиен носител;

Книга за приемане и отказ от наследство;
Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и

суми, присъдени в полза на съдебната власт – съдебни вземания.
Регистърът се съхранява в деловодството;
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Регистърът по чл.  235,  ал.  5   от ГПК, в който се обявяват
съдебните решения постановени по дела, образувани в Районен съд–Разлог.
Регистърът  се води за календарна година на хартиен носител, като се
разпечатва периодично от съдебния служител;

Регистър на отводите и самоотводите в съда;
Регистър по ЗЗДН
Архивна книга, която съдържа информация за предадените в

архива дела. Архивната книга за гражданските дела се води от архиваря при
служба „Архив”.

Води се и съхранява книга за движението на получени и върнатите
призовки.

Контрол върху водените книги и регистри се упражнява от съдебния
администратор и от председателя на съда.

При непосредствената проверка на регистрите и книгите се
установи следното:

Описни книги за 2019 г. и 2020 г. в РС-Разлог
През 2019 год. е водена една описна книга, оформена в един том,

описани са гражданските дела  и частните граждански дела, образувани
през съответната година. Състои се от 295 страници, прошнурована, няма
данни за извършвани проверки, води се от деловодител. Приключена на
31.12.2019 г. с подпис на председател и съдебния администратор. Книгата
съдържа първи запис по гр. дело № 1, образувано на 03.01.2019 год. по КТ и
последен запис на ч. гр. дело №1483/2019 г., образувано на 31.12.20219 год.
Книгата се води на електронен носител и се разпечатва периодично, като
част от записите се попълват на ръка – напр. дата на обявяване на съдебен
акт, резултат от делото, постановяване на решение.

Графите, 16 броя, в книгата са попълнени с изискуемата
информация, ръкописно. Не е нанесен резултатът по гр. дело № 267/2019 г.
и не са попълнени графи.

През 2020 год. е водена една описна книга в  един том. Съдържа 273
страници, първи запис по ч. гр. дело № 1, образувано на 02.01.2020 год. по
чл. 410 ГПК и последен запис на ч. гр. дело № 1355/20, образувано на
30.12.2020 год. по ЗУЕС.

Графите в книгата са попълнени с изискуемата информация, част от
тях ръкописно. Не е нанесен резултатът по : гр. д. № 2/2020 г., иск по ЗЗД,
не са попълнени дата на обявяване, дата постановяване на съдебен акт  и
резултат, гр. дело № 41/2020г. по ЗЗДН не попълнена дата на обявяване на
решение, дата на постановяване и резултат.

Книги за закрити съдебни заседания се водят на електронен
носител, като периодично се правят разпечатки. Книгите са прономеровани
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и прошнуровани и се проверяват периодично от съдебния администратор,
което се обективира с дата на проверката и подпис на проверявощото лице.

Книгата за закрити съдебни заседания за 2019 год. се състои от един
том и включва записи от 03.01.2019 год. до 30.12.2019 год. Състои от 74
страници и съдържа 9 графи.

Книгата за закрити съдебни заседания за 2020 год. се състои от два
тома. Том 1 за 2020 год. включва записи от 03.01.2020 год. до 26.12.2020
год. и се състои от 65 страници. Том 2 включва записи по новата програма
ЕИСС от 11.08.2020 год. до 23.12.2020 год. и се състои от 27 страници. Том
1 се състои от по 9 графи, а том 2 - от 7 графи.

Книга за открити съдебни заседания. През 2019 год. се води една
обща книга за всеки съдия по гр.дела, наказателни дела и адм.дела. За 2020
год. се водят отделни книги за откритите съдебни заседания на всеки един
от съдите по гр.дела, наказателни дела и административни дела.

Съдия Искра Трендафилова:
Книгата за открити съдебни заседания на съдия Искра

Трендафилова се състои от по един том за всяка от годините – 2019 г. и
2020 г. Водят се на електронен носител, като периодично се правят
разпечатки. Книгите са прономеровани и прошнуровани и са извършвани
периодични проверки на същите как се водят от съдебния администратор,
което се удостоверява надлежно с датата на проверката и подпис на
проверяващото лице.

Книгата за 2019 год. на съдия Трендафилова е обща за откритите
съдебни заседания по гр.дела, наказателни дела и адм.дела. Съдържа 195
страници. Първият запис е от с.з. на 07.01.2019 год. по гр.дело № 959 / 2017
год., образувано на 01.08.2017 год. за предявен иск по ЗУЕС. Последният
запис е от с.з. на 17.12.2019 год. по НОХД № 332 / 2019 год., образувано на
21.06.2019 год. по чл.195 и сл. НК. Записите са изцяло от електронната
система, вкл. и диспозитива на съдебния акт. На ръка са изписани само
датата на предаване на делото в деловодството и подпис на съдебен
служител.

Книгата съдържа 13 графи, когато се отразяват процесуалните
действия по граждански дела и 23 графи, когато се отразяват процесуални
действия по наказателни дела.

Книгата за 2020 год. на съдия Трендафилова се състои от един том и
е само за откритите съдебни заседания по гр.дела. Съдържа 189 страници.
Първият запис е от с.з. на 09.01.2020 год. по гр.дело № 1270 / 2019 год.,
образувано на 12.11.2019 год. за предявен иск по СК. Последният запис е от
с.з. от 16.12.2020 год. по частно гр.дело № 287 / 2020 год., образувано на
30.03.2020 год. за обезпечаване на доказателства. Записите са изцяло от
електронната система, вкл. и диспозитива на съдебния акт. На ръка са
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изписани само датата на предаване на делото в деловодството и подпис на
съд. служител.

Книгата съдържа 13 графи.
Съдия Велина Полежанова:
Книгата за открити съдебни заседания на съдия Велина Полежанова

се състои от по един том за всяка от годините – 2019 г. и 2020 г. Водят се на
електронен носител, като периодично се правят разпечатки. Книгите са
прономеровани и прошнуровани и са извършвани периодични проверки на
същите как се водят от съдебния администратор, което се удостоверява
надлежно с датата на проверката и подпис на проверяващото лице.

Книгата за 2019 год. на съдия Полежанова е обща за откритите
съдебни заседания по гр. дела, наказателни дела и адм. дела. Съдържа 262
страници. Първият запис е от с.з. на 08.01.2019 год. по гр. дело № 789 /
2018 год., образувано на 18.07.2018 год. за предявен иск по чл.422 ГПК.
Последният запис е от с.з. на 23.12.2019 год. по АНД № 503 / 2019 год.,
образувано на 23.10.2019 год. за обжалване на наказателно постановление
на БАБХ. Записите са изцяло от електронната система, вкл. и диспозитива
на съдебния акт. На ръка са изписани само датата на предаване на делото в
деловодството и подпис на съдебен служител.

Книгата съдържа 13 графи, когато се отразяват процесуалните
действия по граждански дела и 23 графи, когато се отразяват процесуални
действия по наказателни дела.

Книгата за 2020 год. на съдия Полежанова се състои от един том и е
само за откритите съдебни заседания по гр. дела. Съдържа 218 страници.
Първият запис е от с.з. на 14.01.2020 год. по гр.  дело № 1119 / 2018 год.,
образувано на 05.10.2018 год. за предявен облигационен иск по ЗЗД.
Последният запис е от с.з. на 29.12.2020 год. по гр. дело № 1340 / 2020 год.,
образувано на 29.12.2020 год. Записите са изцяло от електронната система,
вкл. и диспозитива на съдебния акт. На ръка са изписани само датата на
предаване на делото в деловодството и подпис на съд. служител.

Книгата съдържа 13 графи.
Съдия Румяна Запрянова:
Книгата за открити съдебни заседания на съдия Румяна Запрянова

се състои от по един том за всяка от годините – 2019 г. и 2020 г. Водят се на
електронен носител, като периодично се правят разпечатки. Книгите са
прономеровани и прошнуровани. Извършвани са периодични проверки от
съдебния администратор как се водят книгите, което се удостоверява
надлежно с датата на проверката и подпис на проверяващото лице.

Книгата за 2019 год. на съдия Запрянова е обща за откритите
съдебни заседания по гр. дела, наказателни дела и адм. дела. Съдържа 213
страници. Първият запис е от с.з. на 04.01.2019 год. по гр. дело № 1278 /
2018 год., образувано на 16.11.2018 год. за предявен иск по СК. Последният
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запис е от с.з. на 19.12.2019 год. по гр. дело № 823 / 2018 год., образувано
на 30.07.2018 год. за предявен облигационен иск по ЗЗД. Записите са
изцяло от електронната система, вкл. и диспозитива на съдебния акт. На
ръка са изписани само датата на предаване на делото в деловодството и
подпис на съд. служител.

Книгата съдържа 13 графи, когато се отразяват процесуалните
действия по граждански дела и 23 графи, когато се отразяват процесуални
действия по наказателни дела.

Книгата за 2020 год. на съдия Запрянова се състои от един том и е
само за откритите съдебни заседания по гр. дела. Съдържа 140 страници.
Първият запис е от с.з. на 07.01.2020 год. по гр. дело № 8 / 2020 год.,
образувано на 07.01.2020 год. Последният запис е от с.з. на 27.12.2020 год.
по гр. дело № 1337 / 2020 год., образувано на 22.12.2020 год. Записите са
изцяло от електронната система, вкл. и диспозитива на съдебния акт. На
ръка са изписани само датата на предаване на делото в деловодството и
подпис на съд. служител.

Книгата съдържа 13 графи.
Проверката констатира, че книгите се водят принципно в

съответствие с изискванията на ПАС, установени са някои пропуски при
водене на книгите, които не са многобройни и са отстраними, но
служителите трябва да продължат да полагат старание.

КОНСТАТАЦИИ:
Деловодните книги и регистри в Районен съд–Разлог се водят в

голяма степен в съответствие с изискванията на ПАС, за което съдебните
служители полагат нужните усилия. Повечето книги и регистри се водят на
електронен носител. Графите в срочните книги са попълнени с изискуемата
информация, ръкописно, прави се и запис на ръка, отбелязва се и
срочността на приключване на делото. Извършват се системни проверки,
периодични или ежемесечни, от ръководството на съда, резултатите от
които се удостоверяват надлежно с датата на проверката и подпис на
проверяващото лице, с констатираните изключения, предвид предвидения
ежемесечен контрол, съгласно ПАС  за правилното водене, съхранение и
надлежно вписване в регистрите.

11. Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители

През проверявания период 2019 г. – 2020 г. в РС-Разлог    няма
направени поощрения и наложени дисциплинарни мерки или
дисциплинарни наказания на съдии. Няма наложени наказания на
служители през проверявания период.
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12. Резултати от предишни проверки на дейността на Районен
съд–Разлог

Проверка на Окръжен съд–Благоевград
През проверявания период не са извършени проверки на

организацията и дейността на съдиите от Районен съд-Разлог,  в изпълнение
на заповеди на председателя на Окръжен съд-Благоевград:

Проверки на ИВСС:
Планова проверка по граждански дела в Районен съд - Разлог е била

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-33/27.05.2015г. на Главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на
основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно Плана за
провеждане на комплексни планови проверки на ИВСС за 2015г. Не са
извършвани други проверки.

13. Информация за взаимодействие между административния
ръководител и Общото събрание на съдиите в Районен съд–Разлог

През 2019 и 2020 г. г. в РС-Разлог са проведени 11 /единадесет/
общи събрания. Ежегодно на Общо събрание на магистратите и
служителите се изслушва и обсъжда годишния доклад на съда. Ежегодно на
Общо събрание се обсъжда фонд СБКО за подпомагане на магистрати и
съдебни служители, приеман е годишния план за дейността на съда. На
проверяващите са представени за сведение:

За 2019 г.
· 07.01.2019 г. с дневен ред: Избор на член на етичната комисия при

Окръжен съд – Благоевград на мястото на районния съдия Велина Полежанова,
поради назначаването й за И.Ф. Председател на Районен съд – Разлог, считано от
06.11.2018 год.; Обсъждане на промени във вътрешните правила за разпределение
на делата, свързани с приемане и отказ от наследство; Други въпроси по
предложение на председателя на съда или на член на общото събрание;

· 05.02.2019 г. с дневен ред: Определяне на реда и начина на
разходване на средствата за СБКО; Участие в централизиран фонд СБКО;

· 15.02.2019 г. с дневен ред: Обсъждане и приемане на годишен
доклад за дейността на съда за 2018 година;

· 21.05.2019 г. с дневен ред: Обсъждане график за дежурства на
съдиите при Районен съд – Разлог, през месеците ЮЛИ и АВГУСТ 2019г.;
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· 13.09.2019 г. с дневен ред: Изслушване на концепция на
районен съдия Велина Полежанова, кандидат за Председател на Районен
съд – Разлог;

· 31.10.2019 г. с дневен ред: Постъпила молба до Председателя на
Районен съд - Разлог от съдия Искра Трендафилова за освобождаването й
от участие като Председател на Комисията по атестиране на съдебните
служители в РРС;

· 16.12.2019 г. с дневен ред: Отпуск поради временна
нетрудоспособност на съдия Стела Шипковенска

2020 г.
· 21.02.2020 г. с дневен ред: Обсъждане и приемане на годишен

доклад за дейността на съда за 2018 година;
· 23.01.2020 г. с дневен ред: Определяне на реда и начина на

разходване на средствата за СБКО; Участие в централизиран фонд СБКО;
· 09.03.2020 г. с дневен ред: Приемане на Вътрешни правила

относно разпределянето на делата в Районен съд – Разлог по предложения
проект (точката е отложена при проведено Общо събрание на 28.02.2020 г);

· 13.03.2020 г. с дневен ред: Обсъждане на предприетите мерки за
отлагане на делата, насрочени в открити съдебни заседание във връзка с
решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 8/10.03.2020 г., т.
31 и писмо с изх. № ВСС-2919/10.03.2020 г.

14. Повишаване на правната подготовка и квалификация на
съдиите и съдебните служители.

През 2019 г.  и  2020 г. съдиите и съдебните служители в Районен
съд-Разлог са използвали възможности за обучение и повишаване на своята
професионална квалификация и умения чрез участие в различни семинари
и форуми. През проверявания период съдиите са преминали през следните
форми на обучение:

Съдия Велина Полежанова е преминала следните обучения през
2019 и 2020 г.:

„Защита на личните данни“ и „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“.

Съдия Емил Божков е преминал през следните обучения:
- Основни мерки на съдебно сътрудничество по

наказателноправни въпроси в Европейския съюз";
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- „Международно сътрудничество по наказателни дела.
Евроджъст. Европейската съдебна мрежа. Европейска заповед за
разследване. Европейска заповед за арест“

- „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“;

-„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 употребата на наркотични
вещества или техните аналози";

-„Използването на дигитални експертизи като доказателство в
наказателното разследване“.

Съдия Румяна Запрянова е премина през следните обучения:
- „Основни мерки на съдебно сътрудничество по

наказателноправни въпроси в Европейския съюз“
- “Вдъхновени-заедно за детство без насилие”
Съдия Искра Трендафилова е преминала през следните обучения:
- „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“

Съдебните служители са преминали през следните форми на
обучение:

Съдебен администратор Вася Карамфилова
- „Защита на лични данни“
- "Управление и развитие на екипи. Екипна работа и

ефективност",
Системен администратор Антон Тумбев
- „Защита на лични данни“
- „Ръководство на потребителя СУС“
Съдебен деловодител Елка Пръкова - „Ръководство на потребителя

по чл. 410 ГПК“
Съдебен секретар Виолета Тумбева -„Съдебни секретари“
Съдебен секретар Анелия Татарска - „Съдебни секретари“
Съдебен деловодител Веселина Хаджиева „Защита на личните

данни“

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА.
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Съгласно Вътрешни правила относно разпределянето на делата в
Районен съд – Разлог, утвърдени със Заповед № 204 от 26.09.2015 год.,
допълнени и изменени със Заповед № 11 от 07.01.2019 год., допълнени със
Заповед № 16 от 10.01.2019 год., допълнени със заповед № 33 от 24.01.2019
год. и допълнени със заповед № 169 от 07.04.2020 г., в Районен съд–Разлог
и през проверявания период  2019 г. и 2020 г., гражданските дела се
образуват като постъпилите книжата се предават незабавно или най-късно
на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на
съда или на определени от него съдии или служители, които образуват
делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и
съдията-докладчик на принципа на случайния подбор, използвайки
програмата за случайно разпределение на делата. В РС - Разлог от 2021 г.
на основание чл. 9 от Закона за съдебна власт, действат променени
Вътрешни правила за образуване и разпределение на делата, утвърдени от
административния ръководител със Заповед № 14/18.01.2021 г., в сила от
18.01.2021 г.

Със Заповед № 357 от 07.11.2017 год. и Заповед № 343 от 03.10.2018
год. на Административния ръководител на съда е възложено на съдебен
деловодител - регистратура, техническата дейност по определяне на
съдията-докладчик по граждански и наказателни дела, образувани в
Районен съд – Разлог, което се извършва на принципа на случайния подбор
чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването
им.

Районен съд - Разлог прилага принципа на случайния подбор чрез
web – базиран програмен продукт за случайно разпределение на делата -
Централизирана система за случайно разпределение на делата (ЦСРД) от
2015 г., разработена от „Смарт Системс 2010“ ЕООД и въведена съгласно
решение по протокол № 23 от заседанието на Висшия съдебен съвет
проведено на 07.05.2015г., във всички съдилища. Изключение прави
периода от 11.08.2020 г. до 18.09.2020 г., в който съдът преминава към
образуване на делата в ЕИСС. Със Заповед № 351/18.09.2020 г. временно е
спряна работата на ЕИСС. Действието на заповедта е продължено до
31.12.2020 г. със Заповед № 460/11.12.2020 г. на административния
ръководител на съда. Считано от 01.06.2021 г. всички дела се образуват и
разпределят между съдийските състави в ЕИСС.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела през 2019 г. са
работили при 100 % натоварване, с изключение на ръководителя на Бюро
съдимост, който е работил при 95 % натовареност. Председателят на съда
участва при натовареност 100 % по наказателните дела.

Делата се образуват и разпределят по поредност на постъпването
им. Магистрати и определени служители разполагат с квалифициран
електронен подпис /КЕП/. Квалифицираните електронни подписи са
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регистрирани и достъпни единствено на компютъра за разпределение на
делата.

В разпределението участват всички съдии, като в съда към момента
на проверката няма обособени гражданско и наказателно отделения. Със
Заповед № 486/16.12.2019 г.  са разформировани гражданско и наказателно
отделение поради фактическото намаление на реално работещите в съда
съдии.

В Районен съд–Разлог се спазва принципа на чл.9 от ЗСВ, следва се
поредността на постъпването на делата при тяхното образуване и
разпределение, като изключенията за това са определени  и инкорпорирани
във Вътрешни правила.

Делата се образуват с нарочен акт, изразен под формата на печат
върху първата страница на исковата молба / молба и др., съдържащ вид на
делото, №, година, дата на образуване, докладчик, насрочване на делото и
подпис на разпределящия.

Постъпващите в съда книжа се регистрират от съдебните
деловодители в деловодна програма „САС Съдебно деловодство“, като на
първа страница на всеки документ се поставя печат с регистрационен
номер, генериран от системата, дата, час и подпис на приелия го служител.
Съдебните служители от „гражданско деловодство“ представят
новопостъпилите книжа на административния ръководител, на  заместващ
магистрат или на дежурния съдия за образуване на делото в деня на
постъпване.

Делата, по които сроковете за произнасяне по закон са кратки или
незабавни, се докладват веднага за образуване, определяне на
статистически шифър и  група натовареност. След образуване на делото, в
ЦСРД се генерира пореден номер и се избира съдия-докладчик.
Новообразуваните дела се разпределят в деня на постъпването, образуват се
в рамките на работното време. Въведените в програмата алгоритми са
съобразени с предмета на делото, в съответствие с нарочни предварително
определени и унифицирани статистически шифри за вид дело и неговия
индекс, сочещ трудността, обусловена от правната сложност на
приложимия правен институт.

Разпределението на делата се извършва чрез опция „автоматично“,
освен ако не са налице основания за изключение от принципа за случайното
разпределение,  както и „по дежурство“. Делата по дежурство се
разпределят чрез ЦСРД, като дежурството на съдиите в Районен съд–Разлог
е по утвърден със Заповед на административния ръководител на съда,
график. Протокол от разпределението за всяко конкретно дело се генерира
в ЦСРД и се разпечатва незабавно, подписва се от разпределящия и се
прилага към делото за доклад на избрания чрез програмата съдия-
докладчик.
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Протоколът отразява името на разпределящия, номера на делото,
входящия номер на документа, въз основа на който се образува делото,
вида на делото, съдиите, между които се извършва разпределението,
групата дела, начинът, по който се извършва изборът на съдия – докладчик
/случаен, по дежурство, определен или без участие на определени съдии/,
името на определения докладчик, евентуалната замяна на първоначално
определения докладчик и причините за това, дата и час на електронно
разпределение.

Данните от разпределението незабавно се инкорпорират в САС.
При констатиране на техническа грешка, се съставя протокол за

корекция в който се отбелязва и причината за корекцията и се прилага към
делото, заедно с опорочения протокол и протокола за корекция. Всички
протоколи се подписват на ръка от разпределящия и се отразяват в
програмата, като се подписват с КЕП.

Върху постъпилите за образуване дела се вписва дата на
регистриране и точен час до минута при делата, изискващи незабавно
произнасяне.

При постъпване на  дело, изискващо незабавно произнасяне по
закон не се допуска разпределение на следващия ден, като стриктно се
спазва хронологията на постъпването. Т.е. дори да е налице технически
проблем, ако сред новообразуваните и неразпределени дела е налично
такова, изискващо незабавно произнасяне, всички новообразувани дела се
разпределят незабавно след отстраняване на пречката, независимо от
времето на постъпването и образуването.

Постъпилите дела по дежурство, след работно време и в почивни и
празнични дни се разпределят в момента на постъпването им.

При постъпили и разпределени дела след работно време, в почивни
и празнични дни, освен индивидуалните протоколи от разпределението
следващи делото,  се генерира допълнителен протокол, който се подписва и
се прилага хронологично в Регистъра.

В края на работния ден се разпечатва  и подписва ежедневно
протокол за разпределението, който се прилага в регистър с отразяване на
всички разпределени дела.

Постъпването на всички книжа, касаещи образуване на делата или
съдебни книжа по вече образувани дела се регистрират своевременно от
съдебния служител, който прави отбелязване за начина на постъпване в
съда: на място - лично или чрез пълномощник; по поща; по куриер.

Всички постъпващи в съда книжа се сканират и присъединяват към
електронната папка на делото:  от съдебен деловодител-регистратор при
образуване на делото; от деловодителите в съответното деловодство всички
книжа, постъпили в съда след образуване на делото; от съдебните секретари
– всички съдебни книжа, постъпили съответно в деня преди насрочено
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съдебно заседание.
В Районен съд–Разлог в проверявания период са постъпили следния

брой дела:
- За 2019 г. – 2 112 дела.
- За 2020 г – 1 975 дела;
По данни от съда се констатира намаление на броя на

разглежданите наказателни и граждански дела спрямо предходната година
с 137 дела по-малко, или  с общо 6,49 %.

За следене и спазване на сроковете  по делата се изготвят
ежемесечни справки за постановените и изписани съдебни актове в
обявените срокове, ежемесечни справки за спрените дела и причините за
спирането им, ежемесечни справки за движението на преюдициалните дела
до приключването, на които е постановено спирането на част от делата.
Справките като статистически отчети ежемесечно се предоставят
информативно както на съдиите, така и на съдебните служители
посредством вътрешната информационна мрежа. Създадена е организация
за докладване на всички върнати от инстанционен контрол дела на съдиите.
Изготвят се също така и посочените в чл. 92 ПАС справки, касаещи делата,
които не са насрочени. Периодично се извършват ревизии на насрочените
дела, разглеждането по които е продължило повече от една година.
Издадени са Заповед № 58/11.02.2019 г. определяне на срок за изписване на
непостановени съдебни актове над 3 месеца и Заповед № 145/11.04.2020 г.
за проверка на всички висящи дела.

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ
СРОКОВЕ

1. Делбени дела в архив

В Районен съд - Разлог към момента на проверката са налични
четири делбени дела, съгласно чл. 60, ал. 2 от ПАС, които след
постановяване на решението по допускането на делбата са предадени в
архив, тъй като съделителите в дадения им срок не са внесли разноски за
извършване на СТЕ за оценка на имотите и съставяне на дяловете.

 № на дело предмет на делото и резултат  съдия-докладчик Дата на

решение

Архивен

номер
гр.д. № 1307/2007
г.

делба
допуска делбата, приложена е Р. Запрянова

Решение №
1393/07.05.2009 130/01.07.2011
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разпоредбата на чл. 69 ал. 2 от
ПАРОАВАС/отм./ - чл. 60, ал. 2 от
ПАС

г.

гр.д. № 1315/2007
г.

делба
допуска делбата, приложена е
разпоредбата на чл. 69 ал. 2 от
ПАРОАВАС /отм./  -  чл.  60,  ал.  2  от
ПАС

Р. Запрянова
Решение №

1822/28.03.2011 29/06.03.2014

гр.д. № 653/2011 г.
обр. 20.04.2011, по
молба за делба на
съсобствен имот

делба
допуска делбата, приложена е
разпоредбата на чл. 69 ал. 2 от
ПАРОАВАС/отм./ - чл. 60, ал. 2 от
ПАС, с протоколно определение от
о.с.з. на 28.01.2014 г.  поради липса на
доказателства за внесен депозит от
ответниците за СТЕ

Р. Запрянова
Решение №

3723/08.08.2013
Първа фаза

401/17.03.2014

гр.д. № 421/2013 г.
обр. На 15.04.2013
г по ИМ за делба
на поземлени
имоти

делба
допуска делбата, приложена е
разпоредбата на чл. 69 ал. 2 от
ПАРОАВАС/отм./ - чл. 60, ал. 2 от
ПАС, с протоколно определение от
о.с.з. на 15.01.2014 г.  поради липса на
доказателства за внесен депозит от
ответниците за СТЕ

В. Полежанова
Решение №

3031/26.06.2013
г. допуска
делба при

определени
квоти

402/17.03.2014

2. Граждански дела, образувани преди 01.01.2019 г. и
неприключили към датата на проверката 14.08.2020 г. /без спрените към
момента производства/:

Проверката установи, че в Районен съд–Разлог образуваните преди
01.01.2019 г. и все още неприключени гражданските дела са 23 броя. Две от
делата - делби са образувани през 2013 г., едно дело е образувано през 2015
г., две са от 2016 г.,  шест през 2017 г. и единадесет през 2018 г.

гр. дела
образуван
и преди
2019 г.

Всичко Велина
Полежанова

Искра
Трендафило
ва

Румяна Запрянова Стела

Шипковенска

Емил Божков

Общо
дела

23 7 10 6 0 0

Седем от делата са делбени, други са образувани по чл. 108 от ЗС
или с предмет разпределение на вещни права. В Районен съд–Разлог е
създадена организация за контрол по движението на делата.

Проверени производства - гр. делата, образувани преди
01.01.2019г. и неприключили към момента на проверката:
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Със Заповед № 145/11.04.2020 г. на председателя на съда е
извършена проверка на всички висящи дела.

Гр. д. № 1302/2018 г. /съдия Искра Трендафилова, съдия Румяна
Запрянова, съдия Велина Полежанова/ е образувано на 21.11.2018 г. по
искова молба за делба от същата дата, подадена от трима ищци срещу двама
ответници. Разпределено на докладчик на случаен принцип в деня на
образуване на делото между трима съдии, участвали при 100%, и за
докладчик е определена съдия Трендафилова. С определение от 23.11.2018
г. докладчикът се е отвел от разглеждане от делото на основание чл. 22, ал.
1, т. 6 ГПК и е изложил обстоятелства в тази връзка. Преразпределено е на
същата дата на съдия Запрянова. С подробно определение от 04.12.2018 г.
съдът е дал указания за отстраняване на нередовности. Съобщения с
указанията са изпратени на ищците на 04.12.2018 г. и са връчени на
11.12.2018 г. Указанията са изпълнени с молба от 11.12.2018 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 11.12.2018 г. Препис от
исковата молба е връчен на втория по исковата молба ответник на
19.12.2018 г. със съобщение, изпратено на 12.12.2012 г. Непосредствено
след това съобщение е приложено друго до същия ответник от 29.01.2019 г.,
връчено на 01.02.2019 г., с което са доведени до знанието му указания за
представяне на преписи от писмения отговор за всички ищци /3 бр./.
Съобщение с препис от исковата молба за първия в исковата молба
ответник е класирано след това, върнато е в цялост с отбелязване, че няма
такова лице. Второ съобщение до него от 06.03.2019 г. отново е върнато в
цялост с отбелязване, че адресатът и роднините отказват да получат
съобщението. Съдът е указал да се изпрати друго съобщение. Такова е
изпратено на 27.03.2019 г. и е връчено на съпруг на 09.05.2019 г. От този
ответник е постъпила на 29.05.2019 г. молба с искане за предоставяне на
правна помощ. С определение от 30.05.2019 г. съдът е допуснал правна
помощ и е удължил срока за представяне на отговор с един месец, считано
от датата на изтичане на първоначалния срок – 10.06.2019 г., тоест до
10.07.2019 г. Искане до АК – Благоевград е изпратено на 31.05.2019 г.
Отговор е върнат на 01.07.2019 г. и с определение от 03.07.2019 г. съдът е
назначил особен представител. С определение от същата дата докладчикът
се е отвел от разглеждане на делото, като е изложил обстоятелства за
конфликт на интереси между него и назначения особен представител.
Делото е преразпределено на съдия Полежанова на 04.07.2019 г. Препис от
исковата молба е връчен на особения представител на 08.07.2019 г. със
съобщение от 04.07.2019 г., с което му е указан едномесечен срок за
отговор. Отговор на исковата молба от втория по иска ответник от
21.01.2019 г. е приложен след това съобщение. С молба от 09.07.2019 г. по
чл. 63, ал. 1 ГПК особеният представител е поискал удължаване на срока,
тъй като продълженият от съда срок, предоставен на ответника, е
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недостатъчен. С разпореждане от 16.07.2019 г. съдът е удължил срока за
отговор до 08.08.2020 г. Писмен отговор е депозиран на 29.07.2019 г.  С
определение от 08.11.2019 г. съдът е оставил производството по исковата
молба без движение, след като е съобразил изложени в отговора
съображения за наличие на неконституирани съделители. Указанията са
доведени до знанието на ищците на 15.01.2020 г. със съобщения от
11.11.2019 г. Поправена искова молба е депозирана на 20.01.2020 г. С
определение от 04.05.2020 г. производството е оставено без движение с
указания за вписване на исковата молба. Съобщения за ищците са
изпратени на 22.05.2020 г., връчени на 16.06.2020 г. Вписана искова молба е
представена на 19.06.2020 г. С ново разпореждане по чл. 131 ГПК от
19.01.2021 г. е указано да се изпратят преписи от исковата молба на
ответниците за отговор в едномесечен срок. Две от съобщенията до втория
от ответниците са върнати в цялост, второто с отбелязване, че лицето се
намира на различен адрес в недобро здравословно състояние. На 15.03.2021
г. от новоконституирания ответник е постъпила молба за назначаване на
правна помощ. Такава е допусната с определение от 19.05.2021 г. На
31.05.2021 г. е постъпило писмо от АК – Благоевград с посочен особен
представител. Назначен е с определение от 02.06.2021 г., с което е указано
да му се изпрати препис от исковата молба за отговор в едномесечен срок.
Препис от исковата молба е изпратен на 03.06.2021 г. и му е връчен лично
на 07.06.2021 г. На 07.07.2021 г. е постъпил писмен отговор от
новоконституираният ответник, който не е класиран в кориците. Към
26.07.2021 г. не е постановено определение по чл. 140 ГПК, както и не са
извършвани други процесуални действия. Последният докладчик е
извършвал процесуалните действия по администриране на производството
през големи периоди от време.

Гр. д. № 1317/2013 г. /съдия Велина Полежанова/ е образувано на
06.12.2013 г. по искова молба за делба срещу шестима ответници.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването. Съдът е оставил
постъпилите писмени отговори без движение с указания за отстраняване на
нередовности, в това число вписването им, и многократно е удължаван
срокът за изпълнение на указанията. По делото не се открива определение
по чл. 140 ГПК. По делото е приложена бланка на съда „Заседание“, в която
е отразена датата 08.10.2014 г., отбелязана и в списъка на призованите лица
и са изпратени и призовките. Делото е пренасрочено за друга дата по молба
на пълномощник с изложени обстоятелства за служебна ангажираност и
приложен като доказателство протокол от съдебно заседание. Ход на делото
е даден в третото открито заседание, след като предходните са отлагани,
поради нередовна процедура по призоваване. Делото в първа фаза е
отлагано неколкократно поради изявления на страните за водени разговори
за постигане на извънсъдебна спогодба. По искане на страните, в съдебно
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заседание от 10.09.2015 г., съдът е спрял производството на основание чл.
229,  ал.  1,  т.  1  ГПК.  Възобновено е с определение от 07.03.2016  г.  и е
насрочено за 11.04.2016 г. В първа фаза са назначени съдебно-оценителна и
съдебно-техническа експертизи. В съдебно заседание от 02.11.2016 г. е
даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С решение от
02.12.2016 г. е допуснато извършване на съдебна делба и са определени
квотите. Делото е насрочено в открито заседание във втора фаза за
01.03.2017 г., видно от направеното отбелязване в бланка на съда
„Заседание“. В заседание от 06.04.2017 г. са допуснати съдебно-оценителна
и техническа експертизи, изискани са становища от главния архитект на
община Банско и Столична община по чл. 201 и чл. 203 ЗУТ. Във втора фаза
делото многократно е отлагано за изготвяне на съдебно-техническата
експертиза. Допуснати са повторни съдебно-техническа и оценителна
експертизи, както и тройни съдебно-техническа и оценителна експертизи,
по които са заменяна вещите лица по различни причини. На 24.10.2019 г.
едно от вещите лица е депозирало особено мнение. Съдебни заседания от
14.10.2020 г. са отлагани и с оглед изявления на страните за водени
преговори, няколкократно с указания за последна възможност. По същата
причина в съдебно заседание от 21.05.2021 г., делото е отложено за
08.09.2021 г. Производството е образувано по искова молба за делба,
депозирана срещу много на брой ответници, допуснати експертизи, в това
число допълнителни, тройни и допълнителни по тройните, заседанията са
отлагани често, поради несвоевременното им представяне, заменяни са
вещи лица, като заседания са отлагани и поради служебна ангажираност на
пълномощници. Тези обстоятелства обективно са предпоставили голяма
продължителност на съдебното производство.

Гр. д. № 1218/2018 г. /съдия Думбанов, съдия Румяна Запрянова/ е
образувано на 01.11.2018 г., след като с определение от 09.10.2018 г. ОС –
Благоевград е прекратил производството пред себе си по обективно
съединени искове по чл. 26, ал. 1 ЗЗД, вр. с чл. 130, ал. 4 СК и е изпратил
делото по подсъдност на РС – Разлог. Разпределено е на съдия Запрянова на
01.11.2018 г. С определение от 09.11.2018 т. съдът е оставил без уважение
искане на ищеца за освобождаване от държавна такса, обжалвано с частна
жалба пред ОС – Благоевград. На 23.11.2019 г. делото е преразпределено на
съдия Запрянова на основание заповед на административния ръководител,
поради командироване на първоначалноопределения докладчик. С
определение от 01.02.2019 г., постановено по в. ч. д. № 33/2019 г.,
въззивният съд е отменил частично обжалваното определение на
първоинстанционния съд. Последното е обжалвано пред ВКС, където е
образувано ч. гр. д. № 1315/2019 г. и на 08.05.2019 г. е постановено
определение, с което не е допуснато касационно обжалване. Делото е
върнато в РС – Разлог на 22.05.2019 г. С определение от 14.06.2019 г.
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производството е оставено без движение с указания, срокът за
изпълнението на които е удължен до 05.08.2019 г. Поправена искова молба
е представена на 27.08.2019 г., оставена отново без движение с определение
от същата дата за внасяне на държавна такса. Срокът за изпълнение на
указанията е удължен с разпореждане на съда от 24.09.2019 г. На 24.10.2019
г. е постъпила молба за изменение на иска, във връзка с което са дадени
указания за довнасяне на държавна такса и представяне на поправена
искова молба. Указанията са изпълнени на 21.11.2019 г. Разпореждане по
чл. 131 ГПК е постановено на 23.11.2019 г. Препис от исковата молба е
връчен на ответника на 28.11.2019 г. със съобщение от 25.11.2019 г.
Отговор на исковата молба е депозиран на 30.12.2019 г. С определение по
чл. 140 ГПК, постановено на 18.04.2020 г., съдът е приел представените
писмени доказателства, посочил, е че по искането за назначаване на
съдебно-ветеринарна експертиза ще се произнесе в открито заседание,
съобщил е на страните проекта си за доклад по делото, разпределил е
доказателствената тежест и е насрочил делото в открито заседание на
04.06.2020 г. По делото са насрочени седем открити съдебни заседания, на
04.06.2020 г., 14.07.2020 г., 24.09.2020 г., 22.10.2020 г., 26.01.2021 г.,
11.03.2021 г. и 02.09.2021 г. В първото открито заседание не е даден ход на
делото, поради нередовна процедура на призоваване. Във второто заседание
от 14.07.2020 г. съдът е дал срок на страните да изпълнят указанията,
дадени с проекта на доклад, назначил е СВЕ с конкретни въпроси и делото е
отложено за 24.09.2020 г. В заседание от тази дата е даден ход, съдът е
посочил, че по исканията за освобождаване от разноски ще се произнесе в
следващо заседание, разпоредил е да се издадат искани съдебни
удостоверения и е отложил делото за 22.10.2020 г. В заседание от тази дата
е даден ход, изменено е определението за допускане на експертизата, като е
изключен въпрос, намален е размерът на определения депозит и за събиране
на доказателства делото е отложено за 26.01.2021 г. На 18.01.2021 г. е
постъпило писмо от вещото лице, че не е компетентно да отговори на
всички поставени въпроси, касаещи икономически аспекти. В заседание от
26.01.2021 г. е отменено определението за назначаване на СВЕ и е
назначена комплексна такава, като делото е отложено за 11.03.2021 г. На
03.02.2021 г. е постъпила молба на пълномощник за отстраняване на едно от
вещите лица, тъй като между същото и страните по делото е налице висящо
изпълнително производство, за което е представено удостоверение. На
11.03.2021 г. е даден ход, две от трите вещи лица не се явяват, докладвана е
молба на пълномощника на ответника от 10.03.2021 г. за отлагане на
делото, тъй като единственото процесуално действие, което трябва да бъде
извършено е изслушването на допуснатата експертиза, каквато не е
депозирана, поради което делото е отложено за 17.06.2021 г. На тази дата са
докладвани молби на пълномощниците за уточняване на въпросите по
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допуснатата експертиза и за събиране на доказателства, делото е отложено
за 02.09.2021 г. Делото е отлагано многократно във връзка с първоначално
допусната съдебно-ветеринарна експертиза, впоследствие отменена и
назначена комплексна, която да отговори и на икономически въпроси.

Гр. д. № 194/2015 г. /съдия Искра Трендафилова/ е образувано на
09.03.2015 г. по искова молба за делба на четирима ищци срещу трима
ответници. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 05.05.2015 г.,
след като са изпълнявани указания за отстраняване на нередовности. След
постъпил отговор, с определение на 14.08.2015 г. съдът е оставил отново
производството без движение с оглед противоречие в исковата молба
относно размера на квотите и начинът им на определяне. След изпълнение
на указанията, с ново разпореждане по чл. 131 ГПК от 29.09.2015 г. съдът
отново е указал едномесечен срок на ответниците за отговор. С определение
по чл. 140 ГПК, постановено на 21.12.2015 г., съдът е насрочил делото в
открито заседание за 26.01.2016 г., изготвил е подробен проект на доклад по
делото и е разпределил доказателствената тежест и е назначил съдебно-
техническа експертиза. В хода на производството в първа фаза е открито
производство по оспорване истинността на документ и е назначена съдебно-
графологична експертиза и допълнителна такава, впоследствие отменени в
заседание от 22.06.2016 г., допускани са гласни доказателствени средства. В
съдебно заседание от 27.10.2016 г. е даден ход по същество и делото е
обявено за решаване. Решение по първа фаза за допускане на делбата е
постановено на 03.01.2017 г. По въззивни жалби срещу решението в ОС –
Благоевград е образувано в. гр. д. № 355/2017 г., приключило с решение от
27.07.2017 г., с което е потвърден обжалвания акт, влязло в сила на
12.11.2018 г., на която дата с определение по ВКС по гр. д. № 1375/2018 г.
не е допуснато касационно обжалване. С определение от 03.01.2019 г.
делото е пренасрочено в първо заседание във втора фаза от 23.01.2019 г. за
31.01.2019 г. по молба на пълномощник с представено доказателство за
служебна ангажираност. Във втора фаза са насрочени над 10 съдебни
заседания, отлагани поради нередовно призоваване, представяне на
доказателства за заболяване от страна на пълномощник и невъзможност да
се яви, допусната съдебно-техническа и оценителна експертиза
/представена на 18.09.2019 г./, допълнителни експертизи, открита процедура
по оспорване верността на съдържанието на документ и разпит на
свидетели, изпращан инвестиционен проект по чл. 203 ЗУТ е изпращан на
главния архитект на община Банско за становище. В съдебно заседание от
16.12.2020 г. е допусната повторна съдебно-техническа и оценителна
експертиза. В заседание от 22.03.2021 г. не е даден ход поради поставяне
под карантина на пълномощник. В заседание от 17.05.2021 г. е предоставена
възможност за изготвяне на съдебно-техническата и оценителна експертиза
и делото е отложено за 12.07.2021 г. Заключението е депозирано на
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08.07.2021 г. след срока по чл. 199 ГПК, което е станало причина делото да
се отложи за 13.10.2021 г. Причините за продължителността на
производствата имат основно обективен характер – правна и фактическа
сложност, допускане на различни експертизи, в това число допълнителни,
отлагане на заседания, поради невъзможност за явяване на пълномощници,
за което са представяни доказателства.

Гр. д. № 676/2016 г. /съдия Искра Трендафилова/ е образувано на
01.07.2016 г. по искова молба на Етажна собственост срещу чужди
граждани– физически лица по чл. 626 ГПК, вр. с чл. 422 ГПК, чл. 79 и чл. 86
ЗЗД от същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуването. С
разпореждане от 01.07.2016 г. докладчикът е указал да се изискат от ОС –
Благоевград материалите по гр. д. № 15/2016 г., които са от съществено
значение за преценката на допустимостта и редовността на подадената
искова молба. Производството пред ОС – Благоевград е образувано по
издадена европейска заповед за плащане. Исковата молба е оставяна без
движение с разпореждания от 13.07.2016 г., 01.09.2016 г., 30.09.2016 г. за
конкретизиране на претенцията, за представяна не преписи според броя на
ответниците с второто определение и за превеждане на исковата молба и
внасяне на разноски за извършване на превода с третото определение.
Срокът за изпълнение на последното е удължаван, след подадена молба по
чл. 63 ГПК. След изтичане на удължения срок, съдът е постановил ново
определение от 15.11.2016 г., с което повторно са дадени указания за
представяне на преведена искова молба в едноседмичен срок. С
разпореждане по чл. 131 ГПК от 05.12.2016 г. съдът е указал препис от
исковата молба да се изпрати на ответниците за отговор в едномесечен
срок. Със същото е разпоредено да се изиска информация от
Министерството на правосъдието, с оглед необходимостта за връчване на
съдебните книжа по реда на Регламент (ЕО) 1393/2007 г. ЕП, за
обстоятелствата относно: наименованията и адресите на получаващите
органи, които са компетентни да получават съдебни книжа в Обединеното
кралство Великобритания, начините на за получаване на документите и
езиците, които могат да се използват при попълване. Отговор от
Министерството на правосъдието е получен на 14.12.2016 г. Между
22.12.2016 г. и 04.08.2017 г. съдът е давал указания на ищеца и същият е
представял превод на различни документи за ответника. С определение по
чл. 140 ГПК, постановено на 14.08.2017 г., съдът е констатирал, че в
указания едномесечен срок не е постъпил писмен отговор, обявил е на
страните писмения си проект на доклад по делото, разпределил е
доказателствената тежест, посочил е на ищеца, че по искането за допускане
на съдебно-счетоводна експертиза ще се произнесе, след като ищецът се
запознае с процесуалната позиция на ответника, предвид липсата на
постъпил писмен отговор и е насрочил открито съдебно заседание на
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28.09.2017 г. В първото заседание не е даден ход на делото, поради
нередовно призоваване на ответниците и делото е отложено за 09.11.2017 г.
С протоколно определение, постановено в открито заседание от 09.11.2017
г., съдът, след като е приел, че българският съд не е компетентен да
разгледа предявения иск, е прекратил производството по делото. Срещу
определението за прекратяване на 20.11.2017 г. е постъпила въззивна частна
жалба. След администриране на жалбата, свързано с превод на всички
съдебни книжа по администрирането и постъпила молба на ищеца от
03.06.2020 г., с която е представен официален превод на съобщение за
статуса на връчване на съдебните документи на ответниците, с
разпореждане от 04.06.2020 г. съдът е указал жалбата да се изпрати на ОС –
Благоевград. С определение от 24.06.2020 г., постановено по в. ч. гр. д. №
542/2020 г., въззивният съд е отменил протоколното определение за
прекратяване и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените
действия. Делото е върнато на РС – Разлог на 03.07.2020 г. От списъка на
призованите лица и изпратените призовки се установява, че делото е
насрочено в открито заседание на 09.09.2020 г. На 08.09.2020 г. делото е
преразпределено на ръчно на дежурен съдия съгласно вътрешните правила
на съда за разпределение на делата, поради ползване на болнични от
докладчика. На 09.09.2020 г. не е даден ход, поради нередовна процедура по
призоваване на ответниците и делото е отложено за 30.11.2020 г., отложено
по същата причина за 16.02.2021 г., 15.04.2021 г. По молба на
пълномощника на ищеца от 05.03.2021 г., в която е посочено, че
Великобритания не е член на ЕС и уведомяването отнема повече от три
месеца, с ръкописно разпореждане от 09.03.2021 г., съдът е пренасрочил
делото за 08.06.2021 г. Върху молбата е обективирано и друго писмено
разпореждане от същата дата, като част от съдебните актове са изписани
върху текста от молбата и са трудно четими. В заседание от 08.06.2021 г.
отново е констатирано нередовно призоваване на ответниците, докладвана е
молба на пълномощника на ищците за отлагане на делото за по-голям срок,
не е даден ход и делото е отложено за 29.09.2021 г. Основната причина за
продължителността на производството има обективен характер –
ответниците са чужди граждани, което налага превод на всеки един от
документите, свързан и връчването им, както и обстоятелството, че
Великобритания към момента не е член на ЕС, което допълнително
усложнява процедурата по уведомяване и връчване на съдебни книжа.

КОНСТАТАЦИИ:

Образуваните преди 01.01.2019 г. и неприключени към датата на
проверката граждански дела в Районен съд - Разлог са 23 на брой, делата са
делбени производства или такива, характеризиращи се с правна и
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фактическа сложност. Две от делата, образувани през 2013 г. са делби, едно
дело е образувано през 2015 г., две са образувани през  2016 г., шест през
2017 г. и единадесет през 2018 г. Административният ръководител на съда е
предприела мерки за създаване на организация  за приключване на делата в
разумен срок, като е издала няколко организационни заповеди: Заповед №
58/11.02.2019 г. за определяне на срок за изписване на непостановени
съдебни актове над 3 месеца; Заповед № 145/11.04.2020 г. проверка на
всички висящи дела и Заповед № 383/13.10.2020 г. определяне на срок за
изписване на непостановени актове над 3 месеца от датата на обявяване за
решаване.

Три от проверените дела са делбени и се отличават с правна и
фактическа сложност. По две от делата са постановени решения по I-ва фаза
на делбата – допускане на съдебната делба и производството е продължило
във II-ра фаза. По делата съдът е извършил проверката по редовност на
исковите молби и допустимост на предявените искове своевременно или в
кратки срокове. Отстраняването на констатираните нередовности по две от
проверените дела е извършено в кратък срок. Определенията по 140 ГПК не
винаги са постановявани своевременно. Делата са насрочвани в о.с.з. в
срокове до 1 месец от постановяване на определението, но в някои случаи и
по-дълги. Конкретните причините за продължителността на производствата
по проверените дела са различни, предимно обективни, но и субективни.

Първата фаза на съдебната делба по някои от делата пред Районен
съд - Разлог е продължила над две години. Производството по гр. д. №
1302/2018 г. /съдия Искра Трендафилова, съдия Румяна Запрянова, съдия
Велина Полежанова/, образувано по искова молба за делба, подадена от
трима ищци срещу двама ответници, продължава. Значителна част от
причините са обективни – наложило се е да бъде издирвана страна за
връчване на книжа и да бъде назначен особен представител на два пъти по
делото, както и да бъдат конституирани нови съделители, делото е отлагано
през 2020 г. поради епидемичната обстановка, но се установяват и някои
субективни причини. Констатира се, че последният докладчик е извършвал
процесуалните действия по администриране на производството през големи
периоди от време и към 26.07.2021 г. не е постановено определение по чл.
140 ГПК, както и не са извършвани други процесуални действия.

Основните причини за продължителността на разглеждане на Гр. д.
№ 1317/2013 г. /съдия Велина Полежанова/ са обективни. Производството е
образувано по искова молба за делба, депозирана срещу много на брой
ответници, допуснати са експертизи, в това число допълнителни, тройни и
допълнителни експертизи по тройните, заседанията са отлагани често,
поради несвоевременното им представяне, заменяни са вещи лица, като
заседания са отлагани и поради служебна ангажираност на пълномощници.
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Тези обстоятелства обективно са предпоставили голяма продължителност
на съдебното производство.

Производството  по гр. д. № 194/2015 г. /съдия Искра
Трендафилова/, образувано на 09.03.2015 г. по искова молба за делба на
недвижими имоти между четирима ищци и трима ответници, е във втора
фаза на делбата. Делото е разгледано на инстанционен контрол, като
решението по първа фаза на делбата е било потвърдено. Причините за
продължителността на производствата имат основно обективен характер –
правна и фактическа сложност, допускане на различни експертизи, в това
число допълнителни, отлагане на заседания, поради невъзможност за
явяване на пълномощници, за което са представяни доказателства. Във
втора фаза са насрочени над 10 съдебни заседания, отлагани поради
нередовно призоваване, представяне на доказателства за заболяване от
страна на пълномощник и невъзможност да се яви, допусната съдебно-
техническа и оценителна експертиза, допълнителни експертизи, открита
процедура по оспорване верността на съдържанието на документ и разпит
на свидетели, изпращан инвестиционен проект по чл. 203 ЗУТ на главния
архитект на община Банско за становище Към момента на проверката
делото е насрочено.

Причините за общата продължителност на Гр. д. № 676/2016 г.
/съдия Искра Трендафилова/, образувано по искова молба на Етажна
собственост срещу чужди граждани – физически лица по чл. 626 ГПК, са
обусловени от пребиваващи в чужбина страни, поради което размяната на
книжа е затруднена, изискана е информация от Министерството на
правосъдието, с оглед необходимостта за връчване на съдебните книжа по
реда на Регламент (ЕО) 1393/2007 г. ЕП и към момента продължава
процедурата. Основната причина за продължителността на производството
има обективен характер – ответниците са чужди граждани, което налага
превод на всеки един от документите, свързан и връчването им, както и
обстоятелството, че Великобритания към момента не е член на ЕС, което
допълнително усложнява процедурата по уведомяване и връчване на
съдебни книжа.

От изложения ход на делата е видно, че продължителността се
дължи на трудности при връчване на съдебните книжа, събиране на голям
обем доказателствен материал, обжалване пред горни инстанции, но и
някои действия на съдиите са допринесли за общата продължителност.
Необходимо е съдиите да продължат усилията си за приключване на
производствата, образувани преди 2019 г., за да не допускат неоснователно
забавяне и нарушаване на разумния срок. Положителен ефект имат
предприетите мерки в тази насока с издадените заповеди от
административния ръководител на съда за приключване на делата.
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3. Проверени граждански дела, искови производства,
образувани през 2019 и 2020 г.

3.1. Производства, образувани през 2019 г. и 2020 г. и
неприключили:

Гр. д. № 1070/2019 г. /съдия Велина Полежанова/ е образувано на
02.10.2019  г.  по искова молба по чл.  124  ГПК от единадесет ищци за
установяване на собственост срещу двама ответници, постъпила на същата
дата. С исковата молба е направено искане за допускане на съдебно-
техническа експертиза, свидетели и издаване на съдебни удостоверения.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването на случаен принцип
между тримата съдии, участвали при 100% натовареност. Разпределението е
извършено от В. К. – съдебен администратор. С определение от 23.10.2019
г. производството е оставено без движение с указания за вписване на
исковата молба, както и за възможността да се направи искане за
удължаване на срока по реда на чл. 63 ГПК. Съобщения за дадените
указания са изпратени на 24.10.2019 г., всички връчени на 29.10.2019 г. По
молба на ищците съдът е удължавал срока за изпълнение на указанията. С
молба от 28.11.2019 г. ищците са направили искане по чл. 389 ГПК за
обезпечаване на предявения иск, допуснато от съда с определение от
същата дата. На тази дата /28.11.2019 г./ е постановено разпореждане по чл.
131 ГПК. Препис от исковата молба е изпратен на трима ответници със
съобщения от 29.11.2019 г. и са връчени на 03.12.2019 г. и на 03.01.2020 г.
Отговор от последния ответник е постъпил на 03.02.2020 г. С определение
по чл. 140 ГПК, постановено на 04.05.2020 г., съдът е допуснал свидетели,
назначил е съдебно-техническа експертиза, съобщил е на страните проект за
доклад по делото, като е разпределил доказателствената тежест, и е
насрочил открито заседание на 24.06.2020 г. На тази дата не е даден ход,
поради нередовно призоваване на двама от ответниците и делото е
отложено за 19.08.2020 г., отложено по същата причина след изслушване
становищата на пълномощниците за 22.10.2020 г., като са дадени указания
на кмета, посредством който е извършвано призоваването, за начина на
връчване. В съдебно заседание от тази дата съдът е приел обясненията на
кмета за начина на уведомяване, приложил е разпоредбата на чл. 41 ГПК,
приемайки редовно уведомяване, дал е ход на делото, допуснал е изменение
на иска от установителен в осъдителен, приел е за окончателен отразения в
протокола доклад на делото, ведно с направените корекции, разпитал и
свидетели и с оглед изготвяне на назначената експертиза, е отложил делото
за 17.12.2020 г., отложено за изготвяне на експертизата и събиране на други
доказателства за 11.03.2021 г. На 10.03.2021 г. от вещото лице е постъпила
молба, че във връзка с изготвяне на заключението е направила искане в
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Геокартфонд за получаване на картен лист, което към момента не е
получила. Последното е станало причина в съдебно заседание от 11.03.2021
г. делото да бъде отложено за 26.05.2021 г., на която дата е отложено по
същата причина за 08.09.2021 г., като вещото лице е посочило, че
заключението не е изготвено, тъй като след поставяне на ваксина е имала
здравословни неразположения. Насрочени са множество заседания, като
делото не е даван ход или делото е отлагано с оглед нередовно призоваване
на двама от ответниците и неизготвяне на експертизата от назначеното
вещо лице.

Гр. д. № 99/2020 г. /съдия Велина Полежанова/ е образувано на
31.01.2020 г. по искова молба от същата дата от управител на етажна
собственост срещу двама ответници, граждани на Република Ирландия.
Делото е разпределено на случаен принцип между трима съдии, участвали
при 100% натовареност, като от разпределението е изключен съдия,
ползващ платен годишен отпуск. Разпределението е извършено от Е. Л. С
исковата молба е направено искане по чл. 389 ГПК за допускане на
обезпечение на иска, по което съдът се е произнесъл с определение от
същата дата – 31.01.2020 г., и е допуснал исканото обезпечение. С
разпореждане по чл. 131 ГПК е указано препис от исковата молба да се
изпрати на ответниците за отговор в едномесечен срок, като връчването се
извърши съгласно правилата на Регламент (ЕО) 1393/2007 г. на
Европейския парламент и Съвета. На 18.02.2020 г. пълномощникът на
ищеца е представил два броя искови молби и приложения с превод на
английски език. Документи, свързани с връчването, са депозирани на
06.10.2020 г. С определение по чл. 140 ГПК, постановено на 18.11.2020 г.,
съдът е съобщил на страните проект за доклад по делото, разпределил е
доказателствената тежест и е насрочил открито заседание на 01.02.2021 г. В
заседание от тази дата, с оглед нередовно призоваване на ответниците,
делото е отложено за 28.04.2020 г., отложено по същата причина за
07.07.2021 г. и за 14.10.2021 г. Приключването на производството се бави
по обективни причини – предявен е иск срещу чужди граждани, което
налага всички съдебни книжа, в това число тези по призоваване, да се
превеждат на английски език, а ответниците да се призовават в Република
Ирландия.

Гр. д. № 1034/2019 г. /съдия Румяна Запрянова/ е образувано на
27.09.2019 г. по искова молба от 26.09.2019 г. на испански поданик за
обявяване за нищожни на решения, взети от общото събрание на етажна
собственост, а при евентуалност – тяхната отмяна. Разпределено е на
докладчик на случаен принцип в деня на образуване между всички съдии,
участвали в разпределението при 100% натовареност. Разпределението е
удостоверено с подписа на Е. Л. С исковата молба е направено искане за
спиране на изпълнението на взетите решения и за допускане на съдебно-
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техническа експертиза. С определение от 07.10.2019 г. съдът се е
произнесъл по искането за допускане на обезпечение на иска и е издадена
обезпечителна заповед на 24.10.2019 г. С определение от 23.11.2019 г. съдът
е оставил производството без движение с указания ищецът в едноседмичен
срок да представи доказателства за представляващия етажната собственост
и за внасяне на такса. Указанията са изпълнени с молба от 11.12.2019 г. С
подробно разпореждане по чл. 131 ГПК от 17.12.2019 г. съдът е указал
препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор в
едномесечен срок. Препис от исковата молба е изпратен на ответника със
съобщение от 26.11.2019 г. и е връчен на 08.01.2020 г. По делото е
приложен протокол по гр. д. № 1036/2019 г., в който е обективирано
протоколно определение за присъединяването му към настоящото
производство. Писмен отговор е депозиран на 10.02.2020 г. С определение
по чл. 140 ГПК, постановено на 16.03.2020 г., съдът е приел представените
писмени доказателства, назначил е съдебно-техническа експертиза,
съобщил е проект за доклад по делото, разпределил е доказателствената
тежест и е насрочил делото в открито заседание за 04.06.2020 г. В съдебно
заседание от 04.06.2020 г. са присъединени, след уважаване на искане на
пълномощник, и гр. д. № 1035/2019 г. и гр. д. № 1037/2019 г., и двете на РС
– Разлог, образувани по искане за отмяна на същите решения на етажната
собственост, даден е ход на делото, дадени са указания за уведомяване на
страните по присъединените дела и делото е отложено за 14.07.2020 г. В
заседание от тази дата е даден ход на делото, докладвано е извършеното
администриране до момента по присъединените производства, дадена е
възможност на страните да изразят становище по исковата молба,
респективно по постъпилия писмен отговор, посочено е, че съдът ще се
произнесе по представените писмени доказателства в следващо заседание и
е отложено за 24.09.2020 г. В заседание от 24.09.2020 г. е даден ход, съдът е
приел представените доказателства, съобщил е на страните окончателния
доклад по делото, идентичен с проекта за доклад, обективиран в
определението от 16.03.2020 г., и за събиране на допуснатите доказателства
е отложил делото за 19.11.2020  г.  С разпореждане от 17.11.2020  г.,  на
основание заповед на административния ръководител, докладчикът е
пренасрочил делото за 11.02.2021 г. Заключението е депозирано на
11.11.2020 г. В заседание от 11.02.2020 г. е изслушано и прието
представеното заключение, допусната е тройна съдебно-техническа
експертиза и делото е отложено за 28.04.2021 г. На тази дата съдът е
докладвал, че призовките до вещите лица са върнати в цялост и за изготвяне
на заключението, делото е отложено за 15.07.2021 г. На 14.07.2021 г. е
постъпила молба от пълномощник на ответника с искане за отлагане на
делото, поради обстоятелството, че за насрочената дата е настанена за
лечение в санаториум. В открито заседание от 15.07.2021 г. е докладвана
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молбата на пълномощника, не е даден ход, съдът е задължил процесуалния
представител да представи доказателства за невъзможността да се яви и е
отложил делото за 06.10.2021 г. Делото е отлагано за изготвяне на
назначената експертиза и с оглед молба на пълномощник за невъзможност
да се яви за последното до момента насрочено открито заседание.

Гр. д. № 336/2020 г. /съдия Румяна Запрянова/ е образувано на
19.05.2020 г. по искова молба от същата дата на застрахователно дружество
срещу община Банско. Разпределено на докладчик на случаен принцип в
деня на образуване на делото между четирима съдии, участвали при 100%,
и за докладчик е определена съдия Запрянова.

С определение от 20.05.2020 год. производството по делото е
оставено без движение с указания за отстраняване на нередовности на ИМ,
отстранени с молба от 15.06.2020 год. С определение от 17.06.2020 год.
съдът частично е прекратил производството с оглед направено искане по
чл.232 ГПК за оттегляне на иска.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 17.06.2020 год.
Съобщение ведно с препис от ИМ и  разпореждането изпратено на
ответника на 17.06.2020 год. и му е връчено на 22.06.2020 год. Отговор на
ИМ депозиран на 15.07.2020 год.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на 22.02.2021 год.
Съдът е приел писмени доказателства. Допуснал е свидетели. Назначил е
САТЕ и ССЕ. Съобщил е на страните проект на доклад по делото.
Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е първо о.с.з. за
06.04.2021 год. Заключението по САТЕ е представено на 18.06.2021 год. и с
молба от същата дата вещото лице е посочило, че по отношение на част от
експертизата, за да бъде изготвена, следва да се запознае със свидетелските
показания на свидетелите. На 12.04.2021 год. е депозирано заключението по
ССЕ, като хронологично е поставена след САТЕ.

В с.з. на 21.06.2021 год. съдът е дал ход на делото. Изслушани са
страните. Приети са писмените доказателства в отговора на ИМ и
заключението по ССЕ. Съдът е съобщил на страните в с.з. окончателния
доклад по делото. За събиране на доказателства делото е отложено за
19.07.2021 год., когато е даден ход на делото. Разпитани са свидетели.
Делото е отложено за 14.10.2021 год., за която дата е разпоредено да се
призове вещото лице по САТЕ.

Гр. д. № 219/2019 г. /съдия Румяна Запрянова, съдия Искра
Трендафилова/ е образувано на 21.02.2019 г. по постъпило по подсъдност на
20.02.2019 год. гр. дело № 8/2019 год. на ОС – Благоевград. Предмет на
делото са обективно и субективно съединени осъдителни искове.
Разпределено е на докладчика на случаен принцип в деня на образуване
между всички съдии, участвали в разпределението при 100% натовареност.
За докладчик е определена съдия Румяна Запрянова.
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С определение от 22.06.2019 год. производството е оставено БД за
отстраняване на нередовности в ИМ, отстранени с молба от 09.07.2020 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 17.07.2019 год. На
01.08.2019 год. в съда е депозирана молба от пълномощника на единия от
ответниците, в която посочено, че на 29.07.2019 год. е получил препис от
ИМ, но без приложени към ИМ описани доказателства. Съдът незабавно е
разпоредил да се изпратят писмените доказателства към ИМ на
пълномощника на ответника.

С определение от 01.08.2019 год. съдия Румяна Запрянова се отвела
от разглеждане на делото на основание чл.22, ал.1, т.6 ГПК. Изложени са
обстоятелства, че малолетната й дъщеря е съсобственик на имот с
пълномощниците на един от ответниците по делото.

Делото е преразпределено с протокол автоматично на 02.08.2019
год. и за докладчик е определена съдия Искра Трендафилова. От
разпределението са изключени останалите двама съдии-единият поради
ползване на платен годишен отпуск, другият поради самоотвода си.
Съобщенията, с които са изпратени препис от ИМ на ответниците от
18.07.2019 год. са приложени една след протокола за преразпределение на
делото от 02.08.2019 год. Писмени отговори на ИМ от двамата ответници са
постъпили в съда на 23.08.2019 год. и на 02.09.2019 год., като с втория
отговор е предявен насрещен иск по чл.31, ал.2 ЗС.

С определение от 30.09.2019 год. съдът е оставил производството БД
с указания за отстраняване на нередовности, отстранени с молба 14.11.2019
год. Отново производството е оставено БД с определение от 20.11.2019 год.
с указание за индивидуализиране на процесни вещи, изпълнено с молба от
05.12.2019 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 28.1.2020 год.
Съобщения до двамата ответници ведно с поправената ИМ и
разпореждането по чл.131 ГПК са изпратени на двамата ответници на
29.01.2020 год., връчени им на 05.02.2020 год. Отговор на ИМ е депозиран
от единия ответник на 09.03.2020 год.

С определение от 29.04.2020 год. ИМ, с която е предявен насрещния
иск от единия от ответниците, е оставена БД с указание за отстраняване на
нередовности, отстранени. С молба от 10.06.2020 год.

С определение по чл.140 ГПК от 30.06.2020 год. съдът е прекратил
производството по насрещния иск поради оттегляне на ИМ. Обявил е
писмения си доклад по настоящото дело. Разпределил е доказателствената
тежест. Приел е писмените доказателства. Допуснал е двама свидетели на
ищците. Насрочил е първо о.с.з. за 10.08.2020 год., когато са изслушани
страните. Конституиран е на мястото на починал ищец като страна негов
наследник. Делото е отложено за 15.10.2020 год. с оглед призоваването на
новоконституирания ищец.
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В с.з. на 15.10.2020 год. е даден хода на делото. Изслушани са
страните. Допуснати са гласни доказателства. Назначени са СТЕ и СОЕ.
Делото е докладвано и е приет окончателния доклад с направена корекция в
с.з. Делото е отложено за 07.12.2020 год., когато не е даден ход на делото и
същото е отложено за 18.02.2021 год. по молба на пълномощник с
представен болничен лист.

С определение от 04.02.2021 год. са конституирани наследници на
починал ищец.

В с.з. на 18.02.2021 год. съдът е дал ход на делото. Докладвал е
молба на вещото лице с искане за удължаване на срока за изготвяне на
експертизата. Разпитани са свидетели. Делото е отложено за 07.04.2021 год.,
пренасрочено за 19.05.2021 год. на основание Заповед № 89 от 24.03.2021
год. на адм. ръководител във връзка с предприемане на мерки за
предотвратяване на разпространението на коронавирусна инфекция.

В с.з. на 19.05.2021 год. съдът е дал ход на делото. Докладвани са
изготвените заключения по СТЕ и СОЕ, които да бъдат изслушани в
следващото с.з. поради неспазване на срока по чл.199 ГПК. Делото е
отложено за 12.07.2021 год., когато му е даден ход. Докладвано е
възражение за несвоевременно депозиране на заключението по СТЕ, поради
което е отложено за 27.09.2021 год.

Гр. д. № 100/2020 г. /съдия Искра Трендафилова/ е образувано на
31.01.2020 г. по искова молба по ЗУЕС от същата дата на управителя на ЕС
срещу гражданин на РИрландия. Разпределено на докладчик на случаен
принцип в деня на образуване на делото между трима съдии, участвали при
100%, и за докладчик е определена съдия Трендафилова. От
разпределението е изключен съдия, ползващ отпуск.

С определение от 31.01.2020 год. производството по делото е
оставено без движение с указания за отстраняване на нередовности на ИМ,
отстранени с молба от 13.02.2020 год.

С определение от 14.02.2020 год. съдът се е произнесъл по
направеното искане в ИМ с правно основание чл.389 ГПК, като е допуснал
искането обезпечение и е наредил да се издаде ОЗ след внасяне на
определената гаранция.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 14.02.2020 год.
Съобщение ведно с препис от разпореждането е изпратено на ищеца на
17.02.2020 год. за надлежен превод на съдебните книжа и след това
връчване съгласно правилата на регламент /ЕО/ № 1393/2007 год. на ЕП и
ЕС. Указанията са изпълнени на 26.02.2020 год.

Определението по чл.140 ГПК е постановено на19.01.2021 год.
Съдът е приел писмени доказателства. Съобщил е на страните проект на
доклад по делото. Разпределил е доказателствената тежест. Посочил, е, че
по направеното от ищеца искане за назначаване на ССЕ, ще се произнесе
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след като представи възможност да се запознае с позицията на ответника
предвид липсата на постъпил писмен отговор. Насрочил е първо о.с.з. за
22.02.2021 год., когато не е даден ход на делото поради нередовно призован
ответник. Отложил е делото за 21.04.2021 год. Наредил е на ищеца да
направи превод на английски на призовката за ответника. На
горепосочената дата не е даден ход на делото . Докладвана е молба на
ищеца при отлагане на делото срокът да бъде по-дълъг, тъй като ще се
връчват съдебни книжа в чужбина. С оглед на горното делото е отложено за
06.07.2021 год., когато отново не е даден ход на делото поради нередовна
процедура по призоваване на ответника. Делото е отложено за 15.09.2021
год.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверените дела от 2019 г. и 2020 г., разгледани по общия исков
ред и неприключили, са образувани като граждански, съобразно чл. 80, т. 2,
б.”а” от ПАС. Актът за образуване е под формата на печат, който съдържа:
номер на делото, дата и година на образуване, подпис на образуващия
съдия. Всички проверени дела се образувани и разпределени в деня на
постъпване на ИМ от председателя на съда или от друг съдия или
системния администратор, съгласно заповед. Разпределени са автоматично
между всички съдии, с изключение на отсъстващите по обективни причини.

Натовареността при разпределянето на делата на всички съдии е на
100 %.

Три от проверените делата са образувани по искови молби от
управител на етажна собственост срещу ответници, чужди граждани, едно
дело е за установяване на собственост срещу единадесет ответници.

По всички проверени дела съдиите са извършили проверките по
редовността на исковата молба и допустимостта на предявените искове
своевременно или в кратки срокове Размяната на книжата е започнала след
отстраняване на нередовности в ИМ и е продължила от 3 до 10 месеца с
оглед броя на страните и местопребиваването им, напр. по гр. дело №
99/2020 г. съдът е изпратил книжата до ответниците, съгласно правилата на
Регламент (ЕО) 1393/2007 г. на Европейския парламент и Съвета. Периодът
от разпореждането по чл. 131 ГПК до постановяване на определението по
чл. 140 ГПК, по проверените дела варира от около 5 месеца до почти
година, напр. по гр. дело № 100/2020 г., където книжата са връчени
съгласно правилата на цитирания Регламент. Продължителност на
размяната повече от 4 месеца се констатира при дела, по които има повече
на брой ответници, ответниците не са намерени на посочените в исковата
молба адреси, извършвани са служебни справки за настоящ и постоянен
адрес, както и за адрес по месторабота, изпращани са в чужбина.
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Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани след изтичане на
едномесечния срок за отговор и първото о.с.з. е насрочвано в едномесечен
срок,  а по някои дела в двумесечен срок. По повечето дела са проведени
няколко съдебни заседания, насрочвани ритмично през 2 месеца, отлагани
за събиране на доказателства, за изготвяне на експертизи или поради
нередовно призоваване на страните. Делата се отличават с фактическа и
правна сложност, което се отразява на продължителността на
производството,  освен това следва да бъдат отчетени и
противоепидемичните мерки, наложени през 2020 г., които също са
повлияли на графика на работа на съда.

3.2. Проверени искови производства, образувани през 2019 г. и
2020 г., по които е постановено решение или са насрочени.

Проверени искови производства, образувани през 2019 г. и 2020
г.:

Съдия Велина Полежанова
Гр. д. № 689 / 2019 г. е образувано на 28.06.2019 г. по искова молба

по чл. 32, ал. 2 ЗС, постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено
на 28.06.2019 год. автоматично между двама съдии и за докладчик е
определена съдия Велина Полежанова. Съдиите са участвали при 100 %
натовареност при разпределението. От разпределението е изключена съдия
Трендафилова поради временна нетрудоспособност.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 01.07.2019 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 15.07.2019 год.
Писмен отговор е депозиран от ответника на 16.07.2019 год.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 23.07.2019
год., съдът е приел писмените доказателства. Изготвил е проект на доклад
по делото и е разпределил доказателствената тежест. Назначил е СТЕ.
Насрочил е о.с.з. на 24.09.2019 год., пренасрочено за 15.10.2019 год., когато
е даден ход на делото. Изслушани са страните. Съдът е съобщил доклада и е
обявен за окончателен. Дадена е възможност на вещото лице да изготви
заключението по СТЕ до следващото с.з. Допуснати са до разпит двама
свидетели. Делото е отложено за 18.11.2019 год.

На горепосочената дата в с.з. съдът е дал ход на делото. Направено е
искане за замяна на вещото лице, тъй като същото не е изготвило
заключението в продължение на четири месеца. Съдът е оставил това
искане без уважение и е указал на вещото лице да представи заключението
си най-късно в едноседмичен срок преди датата на с.з. Отложил е делото за
11.12.2019 год. На 10.12.2019 год. е постъпила в съда молба от вещото лице,
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в която е изложило причините за неизготвяне на заключението. Делото е
отложено за 06.02.2020 год., когато е даден ход. Страните са поискали да им
се даде възможност за сключване на споразумение. Съдът е  отложил
делото за 16.03.2020 год. Пренасрочено с определение от 11.03.2020 год. за
13.04.2020 год., пренасрочено поради въведеното извънредно положение за
19.05.2020 год. На посочената дата в с.з. съдът е дал ход на делото.
Изслушано и е прието заключението по СТЕ. Допусната е допълнителна
СТЕ. Делото е отложено за 09.06.2020 год., когато е даден ход на делото.
Проведен е оглед на място на процесния имот. Дадена е възможност на
вещото лице да изчисли стойността на подобренията и делото е отложено за
28.07.2020 год., когато е даден ход на делото и същото е отложено за
12.10.2020 год. за извършване на оглед на място на процесния имот.

В с.з. на 12.10.2020 год. е даден ход на делото. Изслушано и прието
е допълнителното заключение по СТЕ и делото е обявено за решаване.

С решение № 505204 от 29.12.2020 год. съдът е разпределил
ползването на процесния имот на основание чл.32, ал.2 ЗС. Преписи до
страните са изпратени на 30.12.2020 год. Решението не е обжалвано.

Гр. д. № 342 / 2020 г. е образувано на 07.05.2020 г. по постъпило на
същата дата по подсъдност гр. дело № 23873 / 2019 год. на СРС. Делото е
образувано по ИМ с предявени облигационни осъдителни искове по чл.79 и
чл.86 ЗЗД. Гр. дело № 342 / 2020 год. е  разпределено на 07.05.2020 год.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определена съдия
Велина Полежанова. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението.

Делото е изпратено по подсъдност в РС – Разлог след извършена
размяна на книжа и постъпил писмен отговор.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 12.05.2020
год., съдът е конституирал трето лице помагач на ищеца. Разпоредил е
препис от ИМ, доказателствата и препис от писмения отговор да се
изпратят на помагача. Съдът е изготвил проект на доклад по делото и е
разпределил доказателствената тежест. Насрочил е първо о.с.з. на
24.06.2020 год., когато не е даден ход на делото поради нередовно
призоваване на третото лице помагач. Делото е отложено за 25.08.2020 год.,
когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Изслушан е
окончателния доклад по делото след направени корекции от страните.
Приети са писмени доказателства и е даден ход по същество.

С решение № 504579 от 17.11.2020 год. съдът е отхвърлил
предявените от ищеца искове.

Съдия Искра Трендафилова
Гр. дело № 274 / 2019 год. е образувано на 07.03.2019 г. по искова

молба по чл.40 ЗУЕС, постъпила в съда на същата дата. Делото е
разпределено на 07.03.2019 год. автоматично между трима съдии и за
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докладчик е определена съдия Искра Трендафилова. Съдиите са участвали
при 100 % натовареност при разпределението.

С определение от 07.03.2019 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, отстранени с молба от
05.04.2019 год. С определение от 08.04.2019 год. производството отново е
оставено БД с указание за отстраняване на нередовности, отстранени с
молба от 03.06.2019 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 04.06.2019 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 18.06.2019 год.
Писмен отговор е депозиран от ответника на 18.07.2019 год.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 20.08.2019
год., съдът е приел писмените доказателства. Изготвил е проект на доклад
по делото и е разпределил доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на
21.10.2019 год., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Съдът е съобщил доклада и е обявен за окончателен. Приети са писмени
доказателства, представени от страните и съдът е обявил делото за
решаване.

С решение № 5543 от 21.11.2019 год. съдът е уважил иска с правно
основание чл.40 от ЗУЕС, като е отменил решение на Общото събрание на
етажната собственост. Съобщения на страните са изпратени незабавно и са
връчени, както следва : на ищеца – на 06.01.2020 год. и на ответника – на
20.12.2019 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е постъпила на 06.01.2020
год. С разпореждане от 07.01.2020 год. жалбата е оставена БД с указание за
отстраняване на нередовности - внасяне на ДТ в едноседмичен срок от
получаване на съобщението, изпълнено на 27.01.2020 год. С разпореждане
от 28.01.2020 год. съдът е указал да се връчи препис от ВЖ на насрещната
страна с указание за отговор в двуседмичен срок от получаване на
съобщението. Съобщението е изпратено на 29.01.2020 год. и е връчено на
24.02.2020 год. Отговор на ВЖ е постъпил в съда на 11.03.2020 год.

Делото е изпратено на ОС – Благоевград без разпореждане на
съдията докладчик на 01.06.2020 год. и е постъпило там на 03.06.2020 год.,
където е образувано ВГД № 480 / 2020 год.

С решение № 900154 от 25.01.2021 год. въззивният съд е потвърдил
обжалваният първоинстанционен съдебен акт.

Гр. дело № 412 / 2020 год. е образувано на 01.06.2020 г. по искова
молба по чл.59, вр.чл.128, т.2 КТ, постъпила в съда на същата дата. Делото е
разпределено на 01.06.2020 год. автоматично между четирима съдии и за
докладчик е определена съдия Искра Трендафилова. Съдиите са участвали
при 100 % натовареност при разпределението.
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Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 01.06.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 03.06.2020 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 08.06.2020 год.
Писмен отговор е депозиран от ответника на 01.07.2020 год.

Определение по чл.312 ГПК, постановено в з.с.з. на 06.07.2020 год.,
съдържа писмен доклад съгласно изискванията на чл.312, ал.1, т.2 ГПК.
Съдът е приел писмените доказателства и е разпределил доказателствената
тежест. Назначил е ССЕ. Насрочил е о.с.з. на 24.07.2020 год., като е спазено
изискването на чл.312, ал.1, т.1 ГПК.

В с.з. на 24.07.2020 год. е даден ход на делото. Изслушани са
страните. Съдът е съобщил доклада и го е обявен за окончателен. Приети са
писмени доказателства, представени от страните. Дадена е възможност на
пълномощника на ищеца да представи становище в двуседмичен срок по
доказателства, представени от ответника. Дадена е възможност на вещото
лице да изготви заключението. Делото е отложено за 12.08.2020 год., когато
е даден ход на делото. Изслушано е и е прието заключението по ССЕ. За
събиране на писмени доказателства делото е отложено за 01.10.2020 год.,
когато е даден ход на делото и същото е обявено за решаване, като съдът е
посочил на основание чл.315, ал.2, че ще обяви своето решение на
15.10.2020 год.

С решение № 504070 от 13.10.2020 год. съдът е уважил предявения
иск. Съобщения на страните са изпратени незабавно и са връчени на двете
страни на 20.10.2020 год.

Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на
26.10.2020 год. С разпореждане от 28.10.2020 год. жалбата е оставена БД с
указание за отстраняване на нередовности - внасяне на ДТ в едноседмичен
срок от получаване на съобщението, изпълнено на 02.11.2020 год.
Съобщение с препис от ВЖ е изпратено на насрещната страна без
разпореждане на съдията докладчик на 02.11.2020 год., с указание за
отговор в двуседмичен срок от получаване на съобщението, което е връчено
на 10.11.2020 год. Отговор на ВЖ е постъпил в съда на 19.11.2020 год. С
разпореждане от 02.12.2020 год. съдът е дал указание на въззиваемата
страна да представи по делото подписан екземпляр от отговора на ВЖ,
съобразно изискванията на чл.263, ал.1 ГПК. Указанието е изпълнено на
07.12.2020 год., след което делото е изпратено на ОС – Благоевград без
разпореждане на съдията докладчик на 13.01.2021 год. и е постъпило там на
15.01.2021 год., където е образувано ВГД № 50 / 2021 год.

С решение № 195 от 28.05.2021 год. въззивният съд е потвърдил
обжалваният първоинстанционен съдебен акт.

Съдия Румяна Запрянова
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Гр. дело № 36 / 2019 год. е образувано на 16.01.2019 г. по искова
молба по чл.143 СК, постъпила в съда на 15.01.2019 год. Делото е
разпределено на 16.01.2019 год. автоматично между трима съдии и за
докладчик е определена съдия Румяна Запрянова. Съдиите са участвали при
100 % натовареност при разпределението.

С определение от 16.01.2019 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, отстранени с молба от
18.01.2019 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 22.01.2019 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника незабавно с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 28.01.2019 год.
Писмен отговор  е депозиран от ответника на 11.02.2019 год., приложен по
делото след протокола от с.з. на 15.05.2019 год.

На 22.01.2019 год. съдът е насрочил о.с.з. на 11.02.2019 год. във
връзка с направено искане в ИМ за постановяване на привременни мерки по
чл.323, ал.2 ГПК. В с.з. на горепосочената дата съдът не е дал ход на делото,
тъй като страните са заявили, че са в процес на преговори за сключване на
споразумение. Делото за привременните мерки е отложено за 25.02.2019
год., когато е даден ход на делото. Съдът е изслушал страните във връзка с
искането за привременни мерки и с оглед декларираното от страните
намерение за постигане на споразумение е отложил делото за 12.03.2019
год. След протокола от 25.02.2019 год. по делото е приложен социалния
доклад на Д“СП“ – Разлог, депозиран на 08.02.2019 год. по делото. На
13.03.2019 год. от ответника е депозирана молба по чл.18, ал.1, вр.чл.8 от
ЗЗДН. В с.з. на 12.03.2019 год. по искането за привременни мерки съдът е
дал ход на делото. Изслушани са страните, като е докладвана и молба от
ответницата за постановяване на привременни мерки. В с.з. са допуснати и
разпитани свидетели. Приет е социалния доклад от 08.02.2019 год. и делото
е обявено за решаване по привременните мерки, като съдът е заявил, че
определението по чл.323 ГПК ще бъде обявено на 13.03.2019 год. На
посочената дата съдът е постановил определението за привременните мерки
и е насрочил о.с.з. за разглеждане на делото по чл.143 СК за 23.04.2019 год.,
когато не е даден ход на делото, тъй като страните са заявили, че
продължават преговорите за постигане на споразумение, поради което
делото е отложено за 15.05.2019 год. На посочената дата са постъпили
молби от пълномощника на ответника и от самия ответник да не се дава ход
на делото и да бъде отложено за друга дата, тъй като пълномощникът е
ангажиран на същата дата в РС – Петрич и ОС – Благоевград, а ответникът
не може да се яви поради здравословни причини, удостоверени по
надлежния ред.
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В с.з. на 15.05.2019 год. съдът не е дал ход на делото по
горепосочените причини, но е задължил пълномощникът до следващото
о.с.з. да представи надлежни писмени доказателства, удостоверяващи
служебната му ангажираност с предупреждение, че при неизпълнение ще
понесе санкция по чл.92а ГПК. Делото е отложено за 29.05.2019 год., когато
е даден ход. Изслушани са страните, като съдът е заявил, че ще изготви
писмен доклад по делото, който ще бъде изпратен на страните. Дал е
възможност на страните да ангажират гласни доказателства – по двама
свидетели в следващото с.з. при съвместен разпит. Делото е отложено за
26.06.2019 год.

С определение от 06.06.2019 год. съдът на основание чл.146 ГПК е
изготвил писмен доклад по делото и е разпределил доказателствената
тежест, като е разпоредил същото да бъде връчено на страните чрез техните
пълномощници.

В с.з. на 26.06.2019 год. съдът не е дал ход на делото, тъй като един
от свидетелите е болен и не може да се яви, а разпитът следва да бъде
извършен съвместно в едно заседание на четиримата свидетели. Делото е
отложено за 18.07.2019 год., когато е даден ход. Съдът е съобщил на
страните окончателния доклад. Разпитани са четирима свидетели. Приет е
социален доклад и е допуснат до разпит нов свидетел на ответника. За
събиране на доказателства делото е отложено за 02.10.2019 год., когато е
даден ход на делото. Изслушан е психолог и делото е отложено за
19.11.2019 год. за разпит на свидетеля на ответника. С разпореждане от
29.10.2019 год. делото е пренасрочено за 15.11.2019 год. поради служебна
ангажираност на съдията докладчик.

В с.з. на 15.11.2019 год. съдът е дал ход на делото. Заличен е
свидетеля, допуснат на ответника. Разпитани са други свидетели и делото е
обявено за решаване.

С решение № 1582 от 05.04.2020 год. съдът е прекратил брака между
страните поради дълбоко и непоправимо разстройство, настъпило по вина
на двамата съпрузи. Съобщения на страните са изпратени 04.05.2020 год. и
са връчени, както следва: на ищеца – на 07.05.2020 год. и на ответника – на
11.05.2020 год.

ВЖ срещу така постановеното решение е постъпила на 26.05.2020
год. от пълномощника на ответника. С разпореждане от 26.05.2020 год.
жалбата е оставена БД с указание за отстраняване на нередовности-внасяне
на ДТ в едноседмичен срок от получаване на съобщението, изпълнено на
27.01.2020 год. На 27.05.2020 год. е постъпила ВЖ от ищеца, която също е
оставена БД за внасяне на ДТ с разпореждане от 27.05.2020 год. Страните са
изпълнили указанията с представяне на документ за платена такса на
02.06.2020 год. и на 09.06.2020 год. Препис от ВЖ на пълномощника на
ответника е връчена на 04.06.2020 год. със съобщение от 03.06.2020 год. без
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изрично разпореждане от страна на съдията докладчик . А препис от ВЖ на
ищеца е връчена на ответника на 15.06.2020 год. със съобщение от
10.06.2020 год. без изрично разпореждане от страна на съдията докладчик .
Не са постъпили отговори на ВЖ.

 Делото е изпратено на ОС – Благоевград без разпореждане на
съдията докладчик на 01.07.2020 год. и е постъпило там на 06.07.2020 год.,
където е образувано ВГД № 739 / 2020 год.

С решение № 2927 от 09.10.2020 год. въззивният съд е потвърдил
обжалвания първоинстанционен съдебен акт.

Гр. д. № 242 / 2020 г. е образувано на 02.03.2020 г. по постъпило на
същата дата ИМ с предявени облигационни осъдителни искове по чл.79 и
чл.86 ЗЗД. Гр. дело № 342 / 2020 год. е  разпределено на 02.03.2020 год.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определена съдия
Румяна Запрянова. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението. Върху исковата молба са положени три печата – с входящ
номер, дата и част на постъпване на исковата молба, за извършено
сканиране и дата, и за образуване на делото, в който се отразява номерът,
датата на образуване, инициалите на определения докладчик и подпис на
председателя.

С определение от 03.03.2020 год. производството по делото е
оставено БД с указания за отстраняване на нередовности в ИМ, изпълнени с
молби от 11.05.2020 год. до 05.06.2020 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 04.06.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 05.06.2020 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им и му е връчено на 19.06.2020 год.
Писмен отговор не е депозиран от ответника.

С определение по чл.140 ГПК, постановено в з.с.з. на 08.09.2020
год., съдът е приел писмените доказателства. Съдът е изготвил проект на
доклад по делото и е разпределил доказателствената тежест. Насрочил е
първо о.с.з. на 14.10.2020 год., когато не е даден ход на делото поради
нередовно призоваване на ответника. Съдът е предупредил връчителя на
съдебните книжа за своевременното им връщане, указал е, че в противен
случай ще му бъде наложена глоба. Делото е отложено за 03.12.2020 год.,
когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Изслушан е
окончателния доклад по делото. Приети са писмени доказателства и е даден
ход по същество.

С неприсъствено решение № 505190 от 26.12.2020 год. съдът е
уважил предявените от ищеца искове.

КОНСТАТАЦИИ:



63

Делата от 2019 г. и 2020 г., разгледани по общия исков ред, са
образувани като граждански, съобразно чл. 80, т. 2, б.”а” от ПАС. Актът за
образуване е под формата на печат, който съдържа: номер на делото, дата и
година на образуване, подпис на образуващия съдия. Всички проверени
дела се образувани и разпределени в деня на постъпване на ИМ от
председателя на съда или упълномощен служител, съгласно заповед.
Разпределени са автоматично между всички съдии, с изключение на
отсъстващите по обективни причини.

Натовареността при разпределянето на делата на всички съдии е на
100 %.

След образуването и разпределението, делата се окомплектоват в
кратки срокове от съдебните деловодители и незабавно се докладват на
определения за докладчик съдия. По всички проверени дела съдиите са
извършили проверките по редовността на исковата молба и допустимостта
на предявените искове в кратки срокове – веднага същия ден, или от 1 ден
до 3 дни. Проверката е завършвала или с разпореждане за оставяне на
исковата молба без движение, или с разпореждане по чл. 131 ГПК.
Указанията за отстраняване на констатираните нередовности са ясни и
изчерпателни. Повторно или последващо оставяне на производството без
движение се констатира при неясни уточняващи молби, непълнота  при
изпълнението на дадените указания. Съдиите са се произнасяли незабавно
или в кратки срокове – до 3 дни, с разпореждане по чл. 131 ГПК след
отстраняване на нередовностите.

Размяната на книжата, от разпореждането по чл. 131 ГПК до
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, по проверените дела
варира от около 1 месец до 3 месеца. Продължителност на размяната повече
от два месеца се констатира принципно при дела, по които има повече на
брой ответници, ответниците не са намерени на посочените в исковата
молба адреси, извършвани са служебни справки за настоящ и постоянен
адрес, както и за адрес по месторабота, като в тази връзка съобщенията и
уведомленията са изпращани повече от един път, ответната страна е била
уведомена по реда на чл. 47 ГПК.

Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в непродължителен
срок – между 1 ден до 1 месец от изтичане на срока за отговор, напр. по гр.
дело № 242/2020 г. Повечето съдебни актове, приключващи подготовката на
делото за разглеждане в о.с.з., съдържат проект на доклад с разпределена
доказателствената тежест между страните. Съдиите са се произнесли по
доказателствените искания и допускането на доказателствата. Първото о.с.з.
е насрочено обикновено в срокове до 1 месец, 1 месец и половина, най-
много до 2 месеца от датата на постановеното определение.

В първото о.с.з. по делото съдът е извършвал устен доклад, с
изискуемото  по чл. 146 ГПК съдържание, като при наличието на подробен
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проект на доклад в определението по чл. 140 ГПК, е препращал към него.
Докладът е обявяван за окончателен, най-често без възражения от страните,
или след изменение и допълване.

Продължителността на производствата, считано от постановяване на
определението по чл. 140 ГПК, с което е приключила подготовката за
разглеждане на делото в о.с.з. до обявяване на делото за решаване в
последното о.с.з., в което е приключило разглеждането му, по проверените
дела е между почти три месеца до 1 година и 3 месеца. Само по едно от
делата тази продължителност е 6 месеца. Общата продължителност на
проверените дела, считано от датата на образуването им до обявяването им
за решаване е малко повече от 4 месеца до 8 месеца, по едно от делата –
година и шест месеца. Проверените дела са разгледани в едно или повече
открити съдебни заседания. Насрочвани са в кратки срокове, отлагани за
изготвяне на назначените СТЕ и изслушване на заключение на вещо лице и
на свидетели.

Съдебните решения по проверените дела са постановени до три
месеца от обявяването им за решаване, след срока по чл. 235 ГПК.

Производствата по всички проверени дела са приключени. Три от
делата са обжалвани и разгледани по реда на инстанционния контрол.
Постъпилите въззивни жалби са администрирани своевременно, съобразно
изискванията на чл. 262 и чл. 263 ГПК. Констатира се, че делата са
изпратени без акт на разпореждане в Окръжния съд. По проверените дела
постановените съдебни актове – по гр. д. № 274/2019 г., гр. дело № 36/2019
г.  и гр. дело № 412/2020 г. са потвърдени от ОС–Благоевград.

Разпорежданията на съдиите относно връчване на съобщения и
призовки, уведомяване на страните и други, са изпълнявани незабавно в
същия ден, на следващия ден от постановяването им, или до 3, 4 дни от
съдебен секретар или съдебен деловодител. Съобщенията с преписи от
изготвените съдебни актове са изпращани в същите срокове, незабавно. По
гр. дело № 242/2020 г. съдът е предупредил връчителя на съдебните книжа
за своевременното им връщане, указал е, че в противен случай ще му бъде
наложена глоба. Книжата по делата са подредени хронологично, съгласно
ПАС, с изключение напр. на гр. дело № 36/2019 г. Протоколите от о.с.з. са
изготвени в съответствие с разпоредбата на чл. 150, ал. 1 ГПК, с много
старание, пълнота и подробност на записа на извършените процесуални
действия. Принципно може да се обобщи, че от анализа на проверените
дела не се констатират нарушения в дейността на съда по тяхното
образуване, разпределение и движение.

3.3. Проверени искови производства, образувани през 2019 г. и
2020 г., и ненасрочени.
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Гр. дело № 382 / 2019 год. е образувано на 10.04.2019 г. по подадена
искова молба по чл.34 ЗС, вр.чл.69  и сл. ЗН, постъпила в съда на същата
дата от трима ищци срещу девет ответници. Делото е разпределено на
10.04.2019 год. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определена съдия Искра Трендафилова. Съдиите са участвали при 100 %
натовареност при разпределението.

С определение от 16.05.2019 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, частично отстранени с
молба от 23.07.2019 год., като е представена вписана ИМ. С определение от
02.08.2019 год. производството отново е оставено БД с указание за
отстраняване на нередовности – за конституиране на наследници по делото.
Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 03.09.2019 год. С
определение от 04.09.2019 год. ИМ е оставена за трети път БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея, а именно уточняване на
надлежните страни в процеса. След удължаване многократно на срока за
изпълнение на указанията, същите са изпълнени окончателно с молба
23.12.2019 год. С разпореждане от 23.01.2020 год. съдът е поискал справка
от НБД “Население“ относно семейното положение на една от страните.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 28.01.2020 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответниците на 29.01.2020 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им.

По-голямата част от съобщенията са върнати в цялост и във връзка с
това съдът е извършил многобройни процесуални действия за
установяването на адресите на страните и връчването на съдебните книжа,
вкл. и в процедурата по чл. 47 ГПК с определения от 13.10.2020 год. и
28.06.2021 год. С цитираните съдебни актове съдът на основание чл.47, ал.6
ГПК е установил редовността на връчването на съдебните книжа на част от
ответниците, като по отношение на тях е започнал процедура по
назначаване на особен представител.

Гр. дело № 697 / 2019 год. е образувано на 01.07.2019 г. по подадена
искова молба с предявени осъдителни искове по ЗУЕС, постъпила в съда на
същата дата от управителя на етажна собственост срещу един ответник –
гражданин на Русия. Делото е разпределено на 01.07.2019 год. автоматично
между двама съдии и за докладчик е определена съдия Румяна Запрянова.
Съдиите са участвали при 100 % натовареност при разпределението. От
разпределението е изключена съдия Трендафилова поради временна
нетрудоспособност.

С определение от 04.07.2019 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на констатирани нередовности в нея  - заплащане на дължима



66

ДТ и за конкретизиране на претенцията, изпълнени с молба от 01.08.2019
год.

С определение от 01.08.2019 год. съдът се е произнесъл по
направеното в ИМ искане с правно основание чл.389 ГПК, като го е оставил
без уважение. С определение № 4350 от 09.10.2019 год., постановено по
ВЧГД № 709 / 2019 год., ОС – Благоевград е отменил определението на РС
– Разлог и е допуснал исканото обезпечение.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 06.08.2019 год.
Съобщение с препис от разпореждането и ИМ ведно с приложенията са
изпратени на ответника на 07.08.2019 год. с указание за писмен отговор в
едномесечен срок от получаването им. Същото е върнато в цялост-
невръчено, с отбелязване от 09.09.2019 год., че лицето не е намерено на
посочения адрес. С разпореждане от 11.09.2019 год. съдът е наредил на
ищеца да посочи адрес за призоваване на ответника в Руската Федерация и
да представи превод съдебните книжа на руски език в двуседмичен срок.
Съобщение до ищеца е изпратено на 17.09.2019 год. и е връчено на
04.10.2019 год. Молба в изпълнение на указанията е депозирана в съда на
08.10.2019 год., като съдът е указал делото да му се докладва след
връщането му от ОС – Благоевград. Делото е върнато в РС – Разлог на
18.10.2019 год.

Ново съобщение до ищеца с указание да представи превод на
съдебните книжа на руски език е изпратено на 22.01.2020 год., връчено му
на 03.02.2020 год. След изпълнение на указанията с разпореждане от
28.01.2020 год. съдът е наредил да се връчат съдебните книжа на ответника
чрез съдебна поръчка. На 16.09.2020 год. по делото е постъпило писмо от
МП ведно с получени документи от чуждестранния компетентен орган, от
които е видно, че ответникът не се е явил, за да му бъдат връчени съдебните
книжа. С разпореждане от 17.09.2020 год. съдът е наредил на ищеца да
заяви в едноседмичен срок дали му е известен друг адрес на ответника.
Указанието е изпълнено с молба от 23.10.2019 год., от която е видно, че не
им е известен друг адрес на ответника и са поискали да бъде приложена
разпоредбата на чл.53 ГПК. След повторен неуспешен опит да се връчат
съдебните книжа на първоначалния адрес на ответника, съдът е започнал
процедура за призоваване чрез ДВ. Съобщението е публикувано в бр.8 от
29.01.2021 год. И с определение от 02.03.2021 год. е допуснал правна
помощ на ответника чрез процесуално представителство. Наредил е внасяне
на депозит, който е внесен и на 06.04.2021 год. е изпратено искане до АК –
Благоевград за определяне на адвокат ,който да бъде назначен за особен
представител на ответника. С писмо от 13.04.2021 год. са посочени двама
адвокати и с определение от 15.04.2021 год. са назначени особени
представители на руския гражданин-ответник.
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С определение от същата дата съдията докладчик се е отвел от
разглеждане на делото, като е посочил подробни обстоятелства за това по
чл.22, ал.1, т.6 ГПК, а именно, че малолетната й дъщеря е съсобственик на
недвижим имот с единия от назначените особени представители.

На 16.04.2021 год. делото е преразпределено автоматично между
двама съдии и за докладчик е определена съдия Велина Полежанова, като е
изключена съдия Румяна Запрянова.

С разпореждане от 30.06.2021 год. съдът е наредил да се изпратят
съобщения до назначените особени представители. Със съобщение от
01.07.2021 год. са им изпратени преписи от ИМ с приложения и
разпореждането по чл.131 ГПК с указание за отговор в едномесечен срок и
са връчени на 05.07.2021 год. и на 09.07.2021 год. към датата на проверката-
27.07.2021 год. не е изтекъл срокът за писмен отговор.

Гр. д. № 1014/2020 г. е образувано на 16.10.2020 г. по искова молба
по ЗУЕС от същата дата на управителя на ЕС срещу двама граждани на
РИрландия. Делото е разпределено на 16.10.2020 год. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Емил Божков. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението.

С разпореждане от 10.01.2021 год. съдията докладчик е изискал от
ОС – Благоевград ЧГД № 151 / 2021 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 22.01.2021 год.,
като на същата дата е постъпило и изисканото частно производство.
Изпратено е съобщение до ищеца на 01.02.2021 год. да представи превод на
английски език на съдебните книжа за връчването им на ответниците.
Връчено е на 18.02.2021 год. Молба в изпълнение на указанията е
постъпила на 04.03.2021 год.

Делото е преразпределено на 20.04.2021 год. въз основа на Заповед
№ 96 от 26.03.2021 год. и за докладчик е определена съдия Искра
Трендафилова.

На 25.05.2021 год. в съда са постъпили съдебни книжа от връчващия
орган в РИрландия и с разпореждане от 28.05.2021 год. съдът е наредил да
се изпрати съобщение на ищеца да представи превод на постъпилите книжа.
Такива са постъпили и на 01.06.2021 год. и отново е наредено ищецът да
представи превод на български език. Със съобщения от 28.05.2021 год. и от
15.06.2021 год. са изпратени съобщения до ищеца да представи превод на
горепосочените документи.

С молба от 02.07.2021 год. пълномощникът на ищеца е представил
преводи на български език, получени от връчващия орган към съдилищата в
Ирландия, удостоверяващи надлежното връчване на съдебните книжа до
ответниците по настоящото дело.

Гр. д. № 1219/2020 г. е образувано на 26.11.2020 г. по искова молба
с предявени искове по чл.54, ал.2 ЗКИР и чл.108 ЗС, депозирана в съда на
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същата дата. Делото е разпределено на 27.11.2020 год. автоматично между
трима съдии и за докладчик е определен съдия Емил Божков. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението. От
разпределението е изключена съдия Румяна Запрянова поради отсъствие
повече от 5 дни. Исковата молба е подадена от двадесет и трима ищци
срещу десет ответници.

С определение от 30.11.2020 год. съдът е оставил производството БД
с указание за отстраняване на констатирани нередовности в ИМ –
представяне на удостоверения на данъчни оценки на процесните имоти,
актуални скици и внасяне на ДТ.

На 07.04.2021 год. делото е преразпределено поради смърт на
съдията докладчик и за нов докладчик е определена съдия Румяна
Запрянова, която с определение от 08.04.2021 год. се е отвела от
разглеждане на делото, като е посочил подробни обстоятелства за това по
чл.22, ал.1, т.6 ГПК, а именно, че малолетната й дъщеря е съсобственик на
недвижим имот с пълномощника на ищците.

На 08.04.2021 год. делото отново е преразпределено автоматично и
за докладчик е определена съдия В. Полежанова, като от разпределението е
извадена съдия Запрянова.

За периода от 30.12.2020 год. до 01.07.2021 год. са постъпвала
многократно молби за удължаване на срока за изпълнение на дадените
указания и същите са уважени, като с молба от 01.07.2021 год. окончателно
са изпълнени дадените от съда указания с определение от 30.11.2020 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 02.07.2021 год.,
като е разпоредено да се изпратят преписи от разпореждането и ИМ с
приложенията към нея на ответниците с указание за писмен отговор в
едномесечен срок. Съобщения са изпратени на 06.07.2021 год. до
десетимата ответници и към дата на проверката – 27.07.2021 год. са върнати
връчени четири съобщения, последното е връчено на 14.07.2021 год.

Гр. д. № 1266/2020 г. е образувано на 03.12.2020 г. по искова молба
с предявени искове по чл.124 ГПК, депозирана в съда на 02.12.2020 год.
Делото е разпределено на 03.12.2020 год. автоматично между трима съдии и
за докладчик е определена съдия Румяна Запрянова. Съдиите са участвали
при 100 % натовареност при разпределението. От разпределението е
изключена съдия Велина Полежанова поради ползване на платен годишен
отпуск. Исковата молба е подадена от петима ищци срещу двадесет
ответници.

С определение от 16.12.2020 год. съдът е оставил производството БД
с указание за отстраняване на констатирани нередовности в ИМ –
представяне на удостоверения на данъчни оценки на процесните имоти,
актуални скици и внасяне на ДТ.
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За периода от 20.01.2021 год. до 25.02.2021 год. са постъпвали
молби за удължаване на срока за изпълнение на дадените указания и същите
са уважени, като с молба от 25.02.2021 год. окончателно са изпълнени
дадените от съда указания с определение от 16.12.2020 год.

Разпореждането по чл.131 ГПК е постановено на 25.02.2021 год.,
като е указано да се изпратят преписи от разпореждането и ИМ с
приложенията към нея на ответниците за писмен отговор в едномесечен
срок. Съобщения са изпратени на 10.03.2021 год. до двадесетимата
ответници и към дата на проверката – 27.07.2021 год. са върнати връчени
на ответниците в периода от 15.03.2021 год. до 19.07.2021 год.

Постъпил е един отговор на ответник на 04.06.2021 год., като съдът
е разпоредил делото да се докладва след изтичане на срока по чл.131 ГПК
по отношение на всички ответници.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверените граждански дела, образувани през 2019 г. и 2020 г.,
разглеждани по общия исков ред и неприключени към датата на проверката,
са образувани в средата или в края на годината. Производствата са
образувани като граждански, съобразно чл. 80, т. 2, б.”а” от ПАС. Актът за
образуване е под формата на печат, който съдържа: номер на делото, дата и
година на образуване, подпис на образуващия. Всички проверени дела се
образувани и разпределени в деня на постъпване на ИМ. Разпределени се
автоматично между всички съдии, с изключение на отсъстващите по
обективни причини. Натовареността при разпределянето на делата на
всички съдии е 100 %. След образуването и разпределението, делата се
окомплектоват и докладват незабавно на определения за докладчик съдия.
По всички проверени дела съдиите са извършили проверките по
редовността на исковата молба и допустимостта на исковете в кратки
срокове – от 1 ден до 1 седмица. Проверката е завършвала или с
разпореждане за оставяне на исковата молба без движение с дадени
указания до страната, или с разпореждане по чл. 131 ГПК незабавно или
след отстраняване на нередовностите, по част от делата съдът е продължил
срока за отстраняване на нередовностите.

Размяната на книжата, от разпореждането по чл. 131 ГПК по някои
от проверените дела е продължила значително по-дълго. Производствата не
са достигнали до постановяване на определение по чл. 140 ГПК. По гр. дело
№ 382 / 2019 год., образувано на 10.04.2019 г. по подадена искова молба по
чл.  34  ЗС,  вр.  чл.  69  и сл.  ЗН,  постъпила в съда на същата дата от трима
ищци срещу девет ответници, определението по чл. 131 ГПК е постановено
8 месеца по-късно поради необходимост от отстраняване на нередовности в
ИМ и оставяне без движение. По делото голямата част от съобщенията са
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върнати в цялост и във връзка с това съдът е извършил многобройни
процесуални действия за установяването на адресите на страните и
връчването на съдебните книжа, вкл. и в процедурата по чл. 47 ГПК. С
цитираните съдебни актове съдът на основание чл.47, ал.6 ГПК е установил
редовността на връчването на съдебните книжа на част от ответниците, като
по отношение на тях е започнал процедура по назначаване на особен
представител, поради което не е постановено определение по 140 ГПК.

Проверените дела са на етап връчване на съобщения, някои чрез
съдебна поръчка, тъй като страните са чужди граждани, напр. гр. дело №
679/2019 г. и гр. д. № 1014/2020 г., което удължава срока на производството.
Проверените граждански дела от 2020 г., са образувани през втората
половина на годината, което предопределя и лимитира извършените
процесуални действия до края на проверявания период.

4. Спрени и спирани производства по граждански дела през 2019
г. и 2020 г.

Според предоставената от съда служебна справка към датата на
проверката има 98 спрени граждански производства. По-голямата част
от делата са спрени до приключване на преюдициално дело. Основна
причината за големия брой спрени дела е висящо производство по
преюдициалното гр. дело № 1410/2016 год. по описа на РС – Разлог,
образувано по предявен иск по чл. 40 ЗУЕС. За проверка бяха изискани
граждански дела, по които производствата са спирани и спрени.

Проверени спрени и спирани производства по гр. дела:

Гр. д. № 449/ 2017 г. е образувано на 11.04.2017 г. по подадена ИМ с
правно основание на предявения иск чл. 422, вр. чл. 626 ГПК, постъпила в
съда на същата дата. Делото е разпределено автоматично между четирима
съдии и за докладчик е определена съдия Искра Трендафилова. Съдиите са
участвали при 100 % натовареност при разпределението, а председателят-
при 69 %.

На 19.03.2018 год. е постъпила молба от пълномощника на ищеца, с
която е направено искане за спиране на производството по делото, тъй като
между същите страни има висящо производство по гр. дело № 1410 / 2016
год., образувано по предявен иск по чл.40 ЗУЕС.

С оглед на горното с определение № 1867 от 28.03.2018 год., съдът е
спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до решаване с
влязъл в сила съдебен акт на гр. дело № 1410 / 2016 год. на РС - Разлог.
Съобщенията до страните са изпратени на 11.04.2018 год. и са връчени на
08.05.2018 год. Определението за спиране не е обжалвано.
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Гр. д. № 1486 / 2017 г. е образувано на 03.11.2017 г. по подадена
ИМ с правно основание на предявения иск чл.422, вр.чл.626 ГПК,
постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определена съдия Велина
Полежанова. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението, а председателят-при 69 %.

Постановено е разпореждане по чл.131 ГПК и е започнала размяна
на книжата. Постъпил е писмен отговор, но на 19.03.2018 год. е постъпила
молба от пълномощника на ищеца, с която е направено искане за спиране на
производството по делото, тъй като между същите страни има висящо
производство по гр. дело № 1410 /2016 год., образувано по предявен иск по
чл.40 ЗУЕС.

С оглед на горното с определение № 1691 от 20.03.2018 год., съдът е
спрял производството на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до решаване с
влязъл в сила съдебен акт на гр. дело № 1410 / 2016 год. на РС - Разлог.
Съобщенията до страните са изпратени на 10.04.2018 год. и са връчени на
16.04.2018 год. и на 08.05.2018 год. Определението за спиране не е
обжалвано.

Гр. дело № 1513 / 2017 г. е образувано на 09.11.2017 г. по подадена
ИМ с правно основание на предявения иск чл.422, вр.чл.626 ГПК,
постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определена съдия Румяна
Запрянова. Съдиите са участвали при 100 % натовареност при
разпределението, а председателят-при 69 %.

С определение № 1947 от 29.03.2018 год., съдът е спрял
производството на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до решаване с влязъл в
сила съдебен акт на гр. дело № 1410 / 2016 год. на РС - Разлог.
Съобщенията до страните са изпратени на 10.04.2018 год. и са връчени на
16.04.2018 год. и на 08.05.2018 год. Определението за спиране не е
обжалвано.

Гр.  дело № 1410  /  2016  год. е образувано на 27.12.2016 год. по
подадена ИМ с правно основание чл.40 ЗУЕС, постъпила на същата дата в
съда. Делото е разпределено и за докладчик е определена съдия Велина
Полежанова.

С протоколно определение от 03.10.2018 год. производството по гр.
дело № 1410 / 2016 год. е спряно на основание чл.299, ал.1, т.4 ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр. дело № 1099 / 2018 год. по
описа на РС – Разлог.

По всички проверени спрени дела считано от датата на
спирането им до 27.07.2021 год. – датата на проверката липсват данни
за извършвани справки относно движението на преюдициалното дело
№ 1410 / 2016 год.
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Гр. д. № 1130 / 2018 г. е образувано на 12.10.2018 г. по подадена
ИМ с правно основание на предявения иск чл.135 ЗЗД, постъпила в съда на
същата дата. Делото е разпределено автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определена съдия Искра Трендафилова.

С протоколно определение от с.з., проведено на 17.06.2019 год.,
съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.  дело № 510 / 2019 год. на
РС – Разлог.

С определение № 3613 от 09.08.2019 год., постановено по ВЧГД №
545 / 2019 год., състав на ОС – Благоевград е потвърдил определението за
спиране от 17.06.2019 год.

Гр. д. № 277 / 2019 г. е образувано на 08.03.2019 г. по подадена ИМ
с правно основание на предявения иск чл.422 ГПК. Делото е разпределено
автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия Искра
Трендафилова. След направен отвод от съдията докладчик за нов такъв е
определена съдия Румяна Запрянова.

С протоколно определение от с.з., проведено на 03.12.2020 год.,
съдът е спрял производството на основание чл.229, ал.1, т.2 ГПК поради
смърт на страна по делото. На основание чл.230 ГПК е указано на ищеца в
6-месечен срок да посочи правоприемници на наследодателя и адреси за
призоваването им и е предупреден, че при неизпълнението на указанията,
производството по делото ще бъде прекратено. Указанията са изпълнени от
ищеца на 24.03.2021 год. и с определение от 29.03.2021 год. съдът е
възобновил производството по делото. Конституирал е като ответници
наследниците на ответника и е насрочил о.с.з. за 17.06.2021 год., когато не е
даден ход на делото поради нередовно призоваване на
новоконституираните ответници и делото е отложено за 02.09.2021 год.

С определение № 3613 от 09.08.2019 год., постановено по ВЧГД №
545 / 2019 год., състав на ОС – Благоевград е потвърдил определението за
спиране от 17.06.2019 год.

КОНСТАТАЦИИ:

От спрените 98 граждански дела в РС-Разлог през 2019 г. и 2020 г.,
96 са спрени  на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до решаване на
преюдициално производство, други две дела са спрени по взаимно съгласие
на страните. От справката за спираните дела, общо 27 броя през 2019 г. - 17
са спирани по чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по взаимно съгласие на страните, 2
дела са спирани по чл. чл. 229, ал.1, т.2 ГПК - поради смърт на страна и 7
дела са спирани на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на
преюдициално дело, 12 от делата са прекратени.
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От общо 12 броя спирани дела през 2020 г. - 8 дела са спирани по чл.
229, ал.1, т. 1 ГПК по взаимно съгласие на страните и 3 дела са спирани на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на преюдициално дело,
5 от делата са прекратени.

В съда е създадена организация за проверка на спрените дела, като
съдебни служители извършват справки, съобразно дадени указания от
съдията докладчик и ги докладват своевременно. Не по всички дела с
определението за спиране съдиите са давали указания до съдебните
деловодители за периода на извършване на справки по обуславящите
спирането дела или по причините за спиране.

При производствата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т 1 ГПК по
взаимно съгласие на страните, делата са докладвани на съдията незабавно
след постъпване на молба с искане от една от страните. В случаите, когато
не е постъпила молба в срок, при изтичане на определения срок съдът е
прекратявал производството по делото на основание чл. 231, ал. 1 ГПК.

По провереното гр. дело № 277/2019 г., спирано на основание чл.
229, ал. 1, т. 2 ГПК, съдът се е произнесъл с определение в кратък срок от 3
дни след представяне на удостоверение за наследници и посочване на
правоприемници. Делото е възобновено, насрочено е в о.с.з. на 17.06.2021
г., след около 2 месеца, когато не е даден ход поради нередовно
призоваване.

По провереното гражданско дело № 1486/2017 г., производството по
което е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, не са отбелязани
извършени служебни справки относно статуса на обуславящото дело. По
всички проверени спрени дела, считано от датата на спирането им до датата
на проверката на 27.07.2021 год., липсват данни за извършвани справки
относно движението на преюдициалното дело № 1410/2016 год., което по
сведение на съдия Полежанова се дължи на факта, че делото е на РС -
Разлог и е известно на съдиите. По идентичен начин се следят и спрените
дела с преюдициално гр. дело № 510/2019 год. на РС – Разлог и гр. дело №
256/2015 г. по описа на ОС - Благоевград.

По отношение администриране на спрените производства и по
отношение на проверките на сроковете за проверки на преюдициални
производства е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 38, т. 10, чл.
91, ал. 1 и чл. 92, ал. 2 от ПАС. Не се установи забава при производствата,
но при спрените дела следва да се извършват редовни проверки на по-
кратки интервали, които да се отразяват по делото и когато липсва изрично
разпореждане от съдията докладчик, съдебните деловодители следва да
спазват разпоредбите на чл. 38, т. 10 ПАС, да извършват ежемесечни
проверки и да докладват на съдията.

5. Дела с отменен ход по същество (ОХС)
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Съгласно предоставената справка, гражданските дела с отменен ход
по същество - върнати в съдебно заседание или прекратени, в Районен съд–
Разлог през 2019 г. и  2020 г. са общо 11 броя. През 2019 г. са постановени
шест определения за отмяна хода по същество. През 2020 г. са постановени
пет определения за отмяна на хода по същество по граждански дела.

№
по
ре
д

Съдия Номер/
Година

Дата на
образуван

е

Правно
основание

Дата на
съдебно

заседание
по

същество

Дата на
определениет
о за отменяне

хода по
същество

Дата на насрочване
в с.з / дата
обявяване

съдебното решение

1. В.
Полежанова

1332/2018
г.

28.11.2018
г.

чл. 40, ал. 1 от
ЗУЕС.

20.11.2019
г.

783/11.02.2020
г.

Прекратено на
11.02.2020 г.

2. В.
Полежанова 429/2017 г. 07.04.2017

г.

Вещни искове
и
разпределение
право на
ползване

01.04.2019
г.

2533/29.05.201
9 г.

Обявено за решаване
на 26.05.2021 г.

3. Р. Запрянова 816/2019 г. 08.08.2019
г. чл. 26 от ЗЗДет 08.08.2019

г.
3858/14.08.201
9 г.

Решено на 13.09.2019
г.

4. Р. Запрянова 818/2019 г. 08.08.2019
г. чл. 26 от ЗЗДет 08.08.2019

г.
3859/14.08.201
9 г. Решено на 16/09/2019

5. Р. Запрянова 1115/2017
г.

21.08.2017
г. чл. 108 от ЗС 11.11.2019

г.

658/12.02.2020
г. на Бл.ОС

Решено на 31.01.2021
г.
Делото е в горна
инстанция

6. Р. Запрянова 273/2018 г. 09.03.2018
г.

искове за
заплащане на
обезщетения за
претърпени
загуби и
пропуснати
ползи

10.10.2019
г. 22.10.2019 г.

Решено на 28.10.2020
г.
Делото е в горна
инстанция

7. Р. Запрянова 1303/2019
г.

20.11.2019
г.

Чл.178, ал.1,
т.3,вр. чл. 187,
ал.5, т. 2 ЗМВП

- 880/16.02.2020
г.

Решено на 18.03.2020
г.
Делото е в горна
инстанция

8. Р. Запрянова 1135/2017
г.

29.08.2017
г. чл. 40 ЗУЕС 05.02.2020

г.
1723/26.04.202
0 г.

Прекратено на
26.04.2020 г.

9. Р. Запрянова 679/2018 г. 22.06.2018
г.

чл. 327 ал. 1 от
ТЗ вр. чл. 79 ал.
1 от ЗЗД, чл.
345 ал. 1 от ТЗ
вр. чл. 232 ал. 2
от ЗЗД, чл. 92
от ЗЗД и чл. 86
ал. 1 от ЗЗД.

05.02.2020
г.

1211/06.03.202
0 г.

Прекратено на
06.03.2020 г.

10. Р. Запрянова 1121/2013
г.

08.10.2013
г. делба 12.03.2020

г.

1846/07.05.202
0 г. насрочено
за 04.06.2020 г.

На 04.06.2020 г.
обявено за решаване
II фаза делба, към
31.05.2021 г. няма
решение

11. Р. Запрянова 304/2018 г. 19.03.2018
г. Чл.40 ЗУЕС 24.09.2020

г.

С
разпореждане
насрочено за
03.11.2020 г. за
поправка на
протокола

На 01.02.2021 г. е
направен отвод на
съдията-докладчик



75

Проверени дела с отменен ход по същество през 2019 год. и през
2020 год.

Гр. д. № 1121 / 2013 г. е образувано на 08.10.2013 г. по подадена
ИМ с предявен иск за делба на недвижими имоти, постъпила в съда на
същата дата. Докладчик по делото е съдия Румяна Запрянова.

В с.з. на 12.03.2020 год. делото е обявено за решаване във втора фаза
на делбата и с определение № 1846 от 07.05.2020 год. съдът е отменил
горепосоченото протоколно определение за даване ход по същество на
делото и е насрочил о.с.з за 04.06.2020 год. В мотивите си съдията
докладчик е посочил, че по отношение на един от процесните имоти не е
предприета процедурата по чл.201, ал.1 ЗУТ.

В с.з. на 04.06.2020 год. съдът отново е дал ход по същество и с
решение № 502775 от 27.07.2021 год. съдът е одобрил проект за
разделителен протокол за разделяне на делбените имоти и за уравняване на
дяловете в пари, и е насрочил о.с.з. за 14.10.2021 год.

Гр. д. № 429 / 2017 г. е образувано на 07.04.2017 г. по подадена ИМ
с предявени искове по чл.124 ГПК и чл.537 ГПК, постъпила в съда на
същата дата. Делото е разпределено на съдия Искра Трендафилова.

В проведено с.з. от 01.04.2019 год. съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 29.05.2019 год. съдията докладчик е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество и е прекратил
производството по делото. В мотивите на горепосоченото определение
съдът е посочил, че предявеният иск е недопустим поради липса на правен
интерес.

С определение № 5527 от 201202019 год. по ВЧГД № 677 / 2019 год.
състав на ОС – Благоевград е отменил прекратителното определение от
29.05.2019 год. и е върнал делото за продължаване на
съдопроизводствените действия.

В с.з. на 26.05.2021 год. съдът отново е дал ход по същество. С
определение от 13.07.2021 год. съдът отново е отменил протоколното си
определение за даване на ход на устните състезания и е прекратил
производството по делото, като образувано по недопустим иск поради
липсата на правен интерес.

Гр. д. № 1135 / 2017 г. е образувано на 29.08.2017 г. по подадена
ИМ с предявен иск по чл.40 от ЗУЕС, постъпила в съда на същата дата.
Делото е разпределено първоначално на съдия на Димитър Думбанов.

В с.з. на 23.05.2018 год. съдът е дал ход по същество и с решение №
4091 от 25.07.2018 год. съдът е отхвърлил предявения иск.

С определение № 1514 от 01.04.2019 год., постановено по ВГД №
878 / 2018 год., ОС – Благоевград е отменил решението на РС – Разлог от
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25.07.2018 год. в частта, имаща характер на определение и е върнал делото
за продължаване на съдопроизводствените действия.

Делото е постъпило в РС–Разлог на 09.04.2019 год. и е
преразпределено на същата дата, като за докладчик е определена съдия
Румяна Запрянова. Причина за преразпределението е командироването на
съдия Думбанов в друг орган на съдебната власт.

В проведено с.з. от 05.02.2020 год. съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 26.04.2020 год. съдията докладчик е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество и е прекратил
производството по делото. В мотивите на горепосоченото определение
съдът е посочил, че предявеният иск е недопустим поради предявяването му
след изтичане на преклузивния срок по чл.40, ал.2 ЗУЕС.

С определение № 3294 от 03.11.2020 год., постановено по ВЧГД №
1197 / 2020 год., състав на ОС – Благоевград е потвърдил обжалваното
прекратително определение от 26.04.2020 год.

Гр. д. № 304 / 2018 г. е образувано на 19.03.2018 г. по подадена ИМ
с предявен иск по чл.40 ЗУЕС, постъпила в съда на 15.03.2018 год. Делото е
разпределено на съдия Румяна Запрянова.

В проведено с.з. от 24.09.2020 год. съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 24.09.2020 год. съдията докладчик е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество и се е отвел от
разглеждането му с протоколно определение, постановено на 01.02.2021
год. в производството по чл.151, ал.4 ГПК.

В мотивите си съдията докладчик е посочил, че в срока за
произнасяне е депозирано искане от пълномощника на ищцовото дружество
за отвод на съдията докладчик по всички дела, разглеждане от него.
Причината за отвода е възникнал конфликт между пълномощника и
докладчика, като първият е отправил включително лични нападки срещу
втория, вследствие на което в съдията докладчик се формира негативно
отношение, което би могло да повлия върху безпристрастността на съда –
чл.22, ал.1. т.6 ГПК.

Делото е преразпределено автоматично на 02.02.2021 год. и за
докладчик е определена съдия В. Полежанова. След преразпределението не
са извършвани процесуални действия.

Гр. д. № 679 / 2018 г. е образувано на 22.06.2018 г. по подадена ИМ
с предявен иск по чл.422 ГПК, постъпила в съда на 21.06.2018 год. Делото е
разпределено на съдия Румяна Запрянова.

В проведено с.з.  от 05.02.2020  год.  съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 06.03.2020 год. съдията докладчик е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество и е прекратил
производството по делото. Обезсилил е заповед за изпълнение.
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В мотивите на горепосоченото определение съдът е посочил, че
исковата претенция по предявения иск е недопустима, тъй като  ИМ е
подаден след указания едномесечен срок за предявяване на иска с оглед
направеното възражение в заповедното производство.

Гр. д. № 1332 / 2018 г. е образувано на 28.11.2018 г. по подадена
ИМ с предявен иск по чл.40 ЗУЕС, постъпила в съда на същата дата. Делото
е разпределено на съдия Велина Полежанова.

В проведено с.з. от 20.11.2019 год. съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 11.02.2020 год. съдията докладчик е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество и е прекратил
производството по делото.

В мотивите на горепосоченото определение съдът е посочил, че
предявеният иск е недопустим, тъй като е подаден след преклузивния срок
по чл.40, ал.2 ЗУЕС.

Гр. д. № 816 / 2019 г. е образувано на 08.08.2019 г. по подадена
молба по чл.26 от ЗЗДетето, постъпила в съда на същата дата. Делото е
разпределено ръчно, на дежурен съдия Румяна Запрянова.

В проведено с.з.  от 08.08.2019  год.  съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 14.08.2019 год. съдията докладчик е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество и е насрочил
делото в о.с.з. за 10.09.2019 год.

В мотивите си съдията докладчик е посочил, че в срока за
произнасяне е констатирал, че след приключване на устните състезания в
съда е постъпила информация от Д“СП“ – Разлог, в която се сочи, че на
учреждението молител са известни адрес и телефон на биологичната майка
на малолетното дете, която следва да бъде призована и изслушана по
делото.

В с.з. на 10.09.2019 год. съдът е дал ход на делото и го е обявил за
решаване.

С решение № 4304 от 13.09.2019 год. съдът е продължил мярката за
закрила, която е била взета по отношение на малолетното дето.

Гр. д. № 818 / 2019 г. е образувано на 08.08.2019 г. по подадена
молба по чл.26 от ЗЗДетето, постъпила в съда на същата дата. Делото е
разпределено ръчно, на дежурен съдия Румяна Запрянова.

В проведено с.з. от 08.08.2019 год. съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 14.08.2019 год. съдията докладчик е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество и е насрочил
делото в о.с.з. за 10.09.2019 год.

В мотивите си съдията докладчик е посочил, че в срока за
произнасяне е констатирал, че след приключване на устните състезания в
съда е постъпила информация от Д“СП“ – Разлог, в която се сочи, че на
учреждението молител са известни адрес и телефон на биологичната майка
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на малолетното дете, която следва да бъде призована и изслушана по
делото.

В с.з. на 10.09.2019 год. съдът е дал ход на делото и го е обявил за
решаване.

С решение № 4322 от 16.09.2019 год. съдът е продължил мярката за
закрила, която е била взета по отношение на малолетното дето.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката установи, че през 2019 г. и  през 2020 г. по 11
граждански дела е било отменено определението, с което е даден ход по
същество на делото. По 5 дела са постановени решения, две са обявени за
решаване, 3 са прекратени. Според неголемия брой постановени
определения за отмяна хода по същество за проверявания период от две
години, може да се направи извод, че в Районен съд - Разлог съдиите са
прилагали това процесуално действие по изключение. Отмяната на хода по
същество е допустимо и необходимо процесуално действие, с оглед
постановяване на обоснован съдебен акт при нeпълно изяснена фактическа
обстановка и неотстранени процесуални нарушения, които биха могли да
доведат да отмяна на решението.

Причините, довели до отмяна на хода по същество по малкото на
брой дела са най-вече субективни. По две от делата ходът по същество е
отменен, тъй като едва в срока за произнасяне съдът е установил, че по
отношение на един от процесните имоти не е предприета процедурата по
чл. 201, ал. 1 ЗУТ.

Съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход на
устните състезания и е прекратил производството по две дела, като
образувани по недопустим иск поради липсата на правен интерес.

По други две дела съдът е отменил протоколното си определение за
даване ход по същество и е прекратил производството по делото. В
мотивите си съдът е посочил, че предявеният иск е недопустим поради
предявяването му след изтичане на преклузивния срок по чл. 40, ал. 2
ЗУЕС.

Ходът по същество е отменен по две от делата за отстраняване на
допуснато процесуално нарушение, тъй като в срока за произнасяне съдът е
констатирал, че след приключване на устните състезания в съда е постъпила
информация от Д“СП“ – Разлог, в която се сочи, че на учреждението-
молител са известни адрес и телефон на биологичната майка на
малолетното дете, която следва да бъде призована и изслушана по делото.

По проверените дела не се констатира значимо удължаване на срока
за разглеждане или приключване на делото с решение, предвид отмяна на
дадения ход по същество, тъй като това е било в рамките на изключително
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кратки периоди, което само по себе си не е довело до нарушаване принципа
за разглеждане и приключване на делото в разумен срок. Съдиите
своевременно, считано от последното о.с.з., в което е приключило
разглеждането на делото, са постановявали определението за отмяна хода
по същество. Следващите процесуални действия, вкл. насрочване на с.з. и
събиране на доказателства също са извършвани своевременно или ускорено.
Решенията са постановени в кратки срокове.

Като цяло това процесуално действие на съда не е ставало причина
за значително продължаване на срока на производство, но от горното е
видно, че е необходимо по-задълбочено проучване на исковите молби и
доказателствата преди даване на ход по същество, с цел избягване на
допълнително изясняване на съдебния спор.

6. Граждански дела с кратки процесуални срокове, образувани
през 2019 г. и през 2020 г.

Гражданските дела, разглеждани в открито съдебно заседание,
производствата по които следва да се движат и приключат в кратки
процесуални срокове, са както следва:

6.1. Дела по реда на глава Двадесет и пета, чл. 310 от ГПК
„Бързо производство”:

Видно от предоставената от съда служебна справка за 2019 г. и 2020
г. по реда на бързото производство – Глава 25 ГПК за 2019 г. са образувани
111 дела, през 2020 г. са образувани и разгледано 38 дела. Съгласно чл. 310
ГПК по реда на бързото производство, освен описаните в чл. 310, ал.1 т.т.1-
5 искове се разглеждат и такива, чието разглеждане в бързо производство е
уредено в закон. Съгласно разпоредбата на чл. 146, ал. 2 СК по реда на
бързото производство се разглеждат и исковете за издръжка.

Разгледани дела по съдии:

През 2019 г.
Гр. дела
по чл. 310
ГПК

Всичко Велина
Полежанова

Искра
Трендафилова Румяна

Запрянова

Стела

Шипковенска

Емил

Божков

Общо
дела

111 37 36 36 0 2
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През 2020 г.
Гр. дела
по чл. 310
ГПК

Всичко Велина
Полежанова

Искра
Трендафилова Румяна

Запрянова

Стела

Шипковенска

Емил

Божков

Общо
дела

38 8 14 9 0 7

Делата са образувани деня на постъпване на ИМ. Разпределени са
автоматично между всички съдии при 100 % участие в разпределението.
Записаният статистически шифър в протоколите за разпределение е 105, а
групата по натовареността – искове за издръжка, или 706  и групата по
натовареността искове по чл. 344 КТ.

Проверени дела:
Гр. дело № 642/2019 г. е образувано  от председателя на съда и

разпределено от съдебен деловодител на 17.06.2019 г. по постъпила на
същата дата ИМ за трудов спор с предявени искове по чл. 344 ал. 1, т. 3 вр.
с чл. 225, ал. 1КТ. За докладчик е определен съдия  В. Полежанова. Дело,
образувано по реда на чл. 310 ГПК, е обозначено с жълт етикет за „БП”.
Разпределено е автоматично между трима съдии със 100% натовареност.
Актът за образуване е под формата на печат, който съдържа: номер на
делото, дата и година на образуване, подпис на образуващия съдия, име на
съдията докладчик. Поставен е печат с входящ номер, дата и точен час.

С определение от същия ден исковата молба е оставена без
движение и на страната са дадени указания за отстраняване на
нередовности. Съобщението е изпратено на 18.06.2019 г., получено на
19.06.2019 г. Поправена искова молба е внесена веднага. Разпореждането
по чл.131, вр. с чл.311 ГПК е постановено на 19.06.2019 г. Посочено е, че
искът се разглежда по реда на Глава  ХХV ГПК, в съответствие с правилата
по чл. 310 и сл. ГПК, извършена е проверка по чл. 311 ГПК. Съобщението е
изпратено на ответника същия ден и е връчено на 26.06.2019 г. От същия в
едномесечния срок е постъпил отговор на 26.07.2019 г. С определение от
26.07.2019 г. в з.з. е изготвен писмен доклад съгласно чл. 312 ГПК, приети
са доказателства и делото е насрочено в о.с.з. на 19.08.2019 г. Докладът е
съобщен на страните със същия акт по чл. 312, ал. 2 от ГПК/. Спазен е
триседмичния срок за насрочване в о.с.з. съгласно чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК.
Съобщенията са връчени до 08.08.2019 г.

В проведеното о.с.з. е даден ход, приети са писмените
доказателства, допуснати са свидетели и страните са приканени към
спогодба. Делото е отложено за събиране на доказателства за 30.08.2019 г.,
когато са разпитани са свидетели и за събиране на още гласни доказателства
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и поради заявено отсъствие извън страната на адвокат, делото е отложено за
18.11.2019 г. В о.с.з. е даден ход, разпитан е свидетел, даден е ход на устни
състезания, след приключването им съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 02.12.2019 г., в двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. С решение
от 02.12.2019 г. съдът е уважил предявения иск, признал е за незаконно
уволнението и е възстановил ищеца на длъжността. Съобщенията са
връчени на 05.12.2019 г. и на 11.02.2020 г. Решението  не е обжалвано.

Гр.  дело № 79/2020  г. е образувано председателя на съда и
разпределено автоматично на 24.01.2020 г. от съдебен деловодител,  на
доклад на съдия Полежанова, по постъпила на същата дата ИМ от ФЛ
срещу баща с предявен иск по чл. 149 СК за изплащане и изменение на
размера на издръжка на студент. Поставени са двата печата на съда – с
входящ номер на иска и за образуване с номер на делото. Делото е
отбелязано като БП с жълт етикет, разпределено е между трима съдии, един
изключен поради отпуск.

Разпореждането по чл. 311 ГПК, с  което производството е
определено по чл. 310 ГПК и е извършена проверка за редовност и
допустимост на ИМ е постановено на 24.01.2020 г., като препис от ИМ е
изпратена на ответника за отговор в едномесечен срок. Съобщението е
изпратено на ответника  на 24.01.2020 г. и връчено на 28.01.2020 г. Отговор
на ИМ е постъпил на 28.02.2021 г. С определение постановено на основание
чл. 312  и чл. 314 ГПК, на 28.02.2021 г. съдържащо писмен доклад по
делото, са приети писмените доказателства, докладът е обявен на страните,
съгл. чл. 312 ГПК, страните са приканени към спогодба. Насрочено е първо
о.с.з. на 18.03.2020 г. Съобщения са изпратени  на 02.03.2020 г. С две
разпореждания, съгласно заповед на председателя на съда от 16.03.2020 г. и
на СК на ВСС, от 09.04.2020 г.,  всички дела са отложени поради
епидемичната обстановка и делото е пренасрочено за 02.06.2020 г. В
проведеното о.с.з. на 02.06.2020 г. е даден ход на делото, съобщен е и е
приет доклада по чл. 312 ГПК с корекции, приети са писмени доказателства,
и за събиране на доказателства, делото е насрочено за 14.07.2020 г. В
проведеното о.с.з. е даден ход на делото, докладвано е, приети са писмени
доказателства, разпитани са допуснати свидетели и са приключени устните
състезания, като е посочено, че решението ще бъде обявено на 28.07.2020 г.
С решение от 28.07.2020 г. – постановено в рамките на двуседмичния срок,
съдът е отхвърлил предявения иск като неоснователен.

Съобщенията до страните са изпратени  на 29.07.2020 г. и получени
до 03.05.2020 г. Решението не е обжалвано, с разпореждане от 31.08.2020 г.
е  издаден ИЛ.

Гр. дело № 1308/2019 г. е образувано  от председателя на съда,
разпределено от съдебен деловодител на 20.11.2019 г. по постъпила на
същата дата ИМ за трудов спор с предявени искове по чл. 178 ЗМВР. За
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докладчик е определен съдия  Запрянова. Делото е образувано по реда на
чл. 310 ГПК, обозначено е с жълт етикет за „БП”. Разпределено е
автоматично между трима съдии със 100% натовареност. Актът за
образуване е под формата на печат, който съдържа: номер на делото, дата и
година на образуване, подпис на образуващия съдия, име на съдията
докладчик. Поставен е печат с входящ номер,  дата и точен час.

Разпореждане по чл.131, вр. с чл.311 ГПК е постановено на
21.11.2019 г. Посочено е, че искът се разглежда по реда на Глава  ХХV
ГПК, в съответствие с правилата по чл. 310 и сл. ГПК, извършена е
проверка по чл. 311 ГПК. Съобщението е изпратено на ответника на
следващия ден и е връчено на 02.12.2019 г. В едномесечния срок е постъпил
отговор на 02.01.2020 г. С определение от 03.01.2020 г. в з.з. е изготвен
писмен доклад съгласно чл. 312 ГПК, приети са доказателства, назначена е
ССчЕ, страните са приканени към спогодба и делото е насрочено в о.с.з. на
05.02.2020 г. –след един месец. Докладът е съобщен на страните със същия
акт по чл. 312, ал. 2 от ГПК. Не е спазен триседмичния срок за насрочване в
о.с.з. съгласно чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК.   Съобщенията са връчени до
21.01.2020 г.

В проведеното о.с.з. е даден ход, делото е докладвано, приети са
писмените доказателства, изслушано е вещото лице, прието е заключението
и е допуснато изменение на размера на иска , даден е ход на устни
състезания, след приключването им съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 19.02.2020 г., в двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. С решение
от 17.02.2020 г. съдът е уважил предявения иск частично и е осъдил
ответника да изплати възнаграждението. Съобщенията са изпратени веднага
и са връчени на 19.02.2020 г. и на 25.02.2020 г. Решението  е обжалвано по
в. гр. дело. № 448/2020 г. пред ОС-Благоевград, образувано на 25.06.2020 г.
С решение на ОС-Благоевград от 16.07.2020 г. решението на РС-Разлог е
отменено и исковете са отхвърлени като неоснователни

Гр. дело № 1081/2020 г. е образувано от председателя на съда и
разпределено автоматично на 30.10.2020 г. от съдебен деловодител,  на
доклад на съдия Запрянова, по постъпила на същата дата ИМ от ФЛ,
действащо със съгласие на майка си, с предявен иск по чл. 150 СК срещу
баща за изплащане и изменение на размера на определената издръжка за
дете. Поставени са двата печата на съда – с входящ номер на иска и за
образуване с номер на делото. Делото е отбелязано като БП с жълт етикет.

Разпореждането по чл. 311 ГПК, с  което производството е
определено по чл. 310 ГПК и е извършена проверка за редовност и
допустимост на ИМ е постановено на 30.10.2020 г., като ИМ е изпратена на
ответника за отговор в едномесечен срок. Съобщението е изпратено на
ответника  на 02.11.2020 г. и върнато в цялост на 02.12.2020 г. с
информация, че лицето от години не живее на адреса. С разпореждане на
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ръка от 02.12.2020 г. е изискана справка в НБДН и НАП, изготвени на
04.12.2020 г. Веднага е указано да се изготви повторно справка, след което
лицето да се уведоми чрез залепване. Уведомление е залепено на 08.12.2020
г. С определение от 25.01.2021 г. съдът на осн. чл. 47 ал. 6 ГПК е допуснал
правна помощ на ответника. Изпратено е искане до АК-Благоевград.
Уведомително писмо е получено на 26.01.2021 г.  С определение от з.з. на
16.02.2021 г. е назначен особен представител и са дадени указания. Отговор
на ИМ е постъпил на 04.03.2021 г. Определение на основание чл. 312  и чл.
314 ГПК е постановено, на 07.03.2021 г., съдържа писмен доклад по делото,
съобщен на страните. Приети са писмените доказателства. Изискан е
социален доклад от ДСП-Разлог и справка от НОИ. Допуснати са гласни
доказателства, страните са приканени към спогодба. Насрочено е първо
о.с.з. на 25.03.2021 г. Съобщението до  ответника е изпратено  на 08.03.2021
г. С разпореждане от 26.03.2021 г., съгласно заповед на председателя на
съда, всички дела са отложени поради епидемичната обстановка и делото е
пренасрочено. По делото е приложен социален доклад от ДСП-Разлог,
получен на 23.03.2021г. В проведеното о.с.з. на 16.04.2021 г. е даден ход на
делото, съобщен е и е приет доклада по чл. 312 ГПК, приети са писмени и
гласни доказателства, разпитан е свидетел, съдът е обявил, че решението ще
бъде обявено на 05.05.2021 г. С решение от 04.05.2021 г. – в рамките на
двуседмичния срок,  съдът е изменил издръжката на детето и е отхвърлил
иск над уважения размер, осъдил ответника да заплаща присъдената
издръжка до настъпване на законно основание за нейното изменяне като е
допуснал предварително изпълнение.

Съобщенията до страните са изпратени същия ден и получени до
14.05.2021 г. Решението не е обжалвано, с две разпореждания от 24.06.2021
г. са издадени ИЛ.

Гр. дело № 800/2019 г. е образувано от председателя на съда и
разпределено автоматично на 01.08.2019 г. от съдебен деловодител, между
двама съдии, един в отпуск, на доклад на съдия Трендафилова, по
постъпила на същата дата ИМ от ФЛ майка в качеството на законен
представител на малолетно дете  против баща с предявен иск по чл. 150 СК
за изменение на размера на определената издръжка за детето. Поставени са
двата печата на съда – с входящ номер на иска и за образуване с номер на
делото. Делото е отбелязано като БП с жълт етикет. С разпореждане от
01.08.2019 г. ИМ е оставена без движение и  на страната са дадени указания
за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок. Поправена ИМ е
внесена на 14.08.2019 г. С определение от 14.08.2019 г. ИМ отново е
оставена без движение. Поправена ИМ е внесена на 26.08.2019 г.

Проверка за редовност и допустимост на ИМ  е извършена с
разпореждане по чл. 131 ГПК, постановено на 16.09.2019 г., с  което
производството не е изрично определено по чл. 310 ГПК. ИМ е изпратена
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на ответника за отговор в едномесечен срок. Указано е да се призове ДСП-
Якоруда и е изискан социален доклад. Съобщения са изпратени на
17.09.2019 г., получени до 19.09.2019 г.  Отговор на ИМ е постъпил на
10.10.2019 г. С определение, постановено на основание чл. 312  и чл. 314
ГПК, на 10.10.2019 г. съдържащо писмен доклад по делото, обявен на
страните, са приети писмените доказателства. Страните са приканени към
спогодба. Насрочено е първо о.с.з. на 29.10.2019 г. Съобщения до страните
са изпратени  на 11.10.2019 г., получени на 15.10.2019 г. В проведеното
о.с.з. е даден ход на делото,  докладвано е, приети са писмени
доказателства, разпитан е свидетел. За събиране на доказателства делото е
отложени за 28.11.2019 г., когато е даден ход, приети са писмени
доказателства, приключени са устните състезания и е посочено, че
решението ще бъде обявено на 12.12.2019 г. С решение от 09.12.2019 г. – в
рамките на двуседмичния срок,  съдът е изменил издръжката на детето и е
отхвърлил иска над уважения размер, осъдил ответника да заплаща
присъдената издръжка, като е допуснал предварително изпълнение.

Съобщенията до страните са изпратени на 10.12.2019 г. и получени
на 23.12.2019 г. Решението не е обжалвано, с разпореждане от 07.01.2020 г.
е издаден ИЛ.

Гр. дело № 227/2020 г., образувано по реда на чл. 310 ГПК,
обозначено с жълт етикет „БП”. Разпределено е автоматично между
четирима съдии със 100% натовареност. Делото е образувано от
председателя на съда и разпределено на 26.02.2020 г. на съдия Запрянова по
постъпила на същата дата по постъпила на същата дата ИМ от ФЛ майка в
качеството на законен представител на малолетно дете  против баща с
предявен иск по чл. 150 СК за изменение на размера на определената
издръжка за детето. Поставени са двата печата на съда – с входящ номер на
иска и за образуване с номер на делото.

Разпореждане по чл. 131 ГПК, с  което производството е определено
по чл. 310 ГПК и е извършена проверка за редовност и допустимост на ИМ
по 311 ГПК, е постановено на 02.03.2020 г. ИМ е изпратена на ответника за
отговор в едномесечен срок. Съобщение до ответника е изпратено на
12.03.2020 г., получено на 20.05.2020 г.  Отговор на ИМ е постъпил на
22.06.2020 г. С определение от 26.06.2020 г. Съдия Запрянова се е отвела на
осн. чл. 22, ал 1, т. 6 ГПК поради възможен конфликт на интереси с адвокат
на ответника, с когото имат съсобствен имот. Делото е преразпределено на
26.06.2020 г. автоматично на съдия Трендафилова. С определение
постановено на основание чл. 312  и чл. 314 ГПК на 29.06.2020 г.,
съдържащо писмен доклад по делото, обявен на страните, са приети
писмените доказателства. Страните са приканени към споразумение.
Насрочено е първо о.с.з. на 13.07.2020 г. Съобщения до страните са
изпратени  на 30.06.2020 г., получени до 07.07.2020 г. В проведеното о.с.з.
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не е даден ход на делото поради късно връчване на призовката на
пълномощника на ответника и неизтекъл едноседмичен срок. Делото е
отложено за 20.08.2020 г., когато е даден ход, докладвано е, приети са
писмени доказателства, изискани са нови, допуснати са свидетели и
социален работник от ДСП-Якоруда, разпитани са свидетели. За събиране
на доказателства и изслушване на социалния работник, делото е отложени
за 29.09.2020 г., когато е даден ход, приети са гласни и писмени
доказателства, приключени са устните състезания и е посочено, че
решението ще бъде обявено на 13.10.2020 г. С решение от 13.10.2020 г. – в
рамките на двуседмичния срок,  съдът е изменил издръжката на детето, за
която е осъден ответника да заплаща, като е допуснал предварително
изпълнение. Съобщенията до страните са изпратени на 13.10.2020 г. г. и
получени на 19.10.2020 г. г. Решението е обжалвано от ответника пред ОС-
Благоевград по в.гр. дело № 58/2021 г. С протоколно определение от
18.02.2021 г. първоинстанционният акт е обезсилен поради постигната
спогодба между страните, одобрена в о.с.з от ОС-Благоевград.

КОНСТАТАЦИИ:

Съгласно изготвената  и предоставена служебно справка от РС -
Разлог през 2019 г. са образувани 111 граждански дела по реда на чл. 310 и
сл. ГПК – „Бързо производство“. През 2020 г. се наблюдава спад на тези
производства, като са образувани 38 такива дела.

Съгласно чл. 310 ГПК по реда на бързото производство освен
описаните искове в чл. 310, ал. 1, т. 1-5, се разглеждат и такива, чието
разглеждане в бързо производство е уредено в закон. Съгласно
разпоредбата на чл.  146,  ал.  2  СК по реда на бързото производство се
разглеждат и исковете за издръжка.

Всички проверени дела са образувани като бързи производства и са
отбелязани с жълти етикети, съобразно изискването на чл. 82, ал. 5 ПАС.
Образувани са в деня на постъпване на ИМ. Разпределени са автоматично
между всички съдии при 100 % участие в разпределението. Актът за
образуване е под формата на печат, който съдържа: номер на делото, дата и
година на образуване, подпис на образуващия съдия. Поставени са двата
печата на съда – с входящ номер на иска и за образуване с номер на делото.

Преценката дали делото да се разглежда по реда на бързото
производство се извършва от образуващия съдия. Всички проверени дела са
разгледани по чл. 310 и следващите ГПК. Постановените актове по
движението на делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални
срокове, са на основанията на Глава Двадесет и пета ГПК.

По проверените дела с разпореждане по чл. 311 ГПК, с което
производството е определено по реда на Глава ХХV ГПК, в съответствие с
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правилата по чл. 310 и сл. ГПК, е извършвана проверка за редовност и
допустимост на ИМ по чл. 311 ГПК. Проверката по редовността на исковата
молба и допустимостта на иска по делата се извършена в деня на
постъпване на исковата молба, или на следващия, респ. в деня на
отстраняване на нередовностите по ИМ. По гр. дело № 227/2020 г.
разпореждането е постановено след 4 дни. Съобщенията са изпращани на
ответника същия ден за отговор в едномесечен срок. След получаване на
отговор от ответника в срок, с определение от з.з. е изготвен писмен доклад
съгласно чл. 312 ГПК. Съдът се е произнасял по направените
доказателствени искания и е приканвал страните към спогодба. Делата са
насрочвани при спазване на триседмичния срок за насрочване в о.с.з.
съгласно чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, с изключение на гр. дело № 1308/2019 г.,
насрочено след един месец. По всички дела за изменение на издръжка е
указано да се призове ДСП и е изискан социален доклад. Проверените дела
са разгледани и приключени в рамките на две или повече о.с.з., отлагани за
събиране на доказателства и изслушване на експертизи. Някои съдебни
заседания са отлагани във връзка с противоепидемичните мерки. Делата са
разглеждани и по време на съдебната ваканция. Всички съдии спазват
разпоредбата на чл. 315, ал. 2 ГПК, относно посочване на датата, на която
ще бъде обявен съдебният акт, както и на двуседмичния срок по чл. 316
ГПК. Съдии в последното о.с.з., в което е приключило разглеждането на
делото, са посочвали деня, в който ще обявят решението си. По гр. дело №
800/2019 г. и гр. дело № 1308/2019 г. съдебното решение е постановено
преди датата, която е посочена от съда в последното о.с.з. По реда на
инстанционния контрол, пред ОС–Благоевград са обжалвани
първоинстанционните актове по две от делата. ОС-Благоевград е отменил
актовете, по едното от делата поради постигнато споразумение.

В заключение следва да се отбележи, че съдиите в РС-Разлог
организират много добре дейността си по подготовката и разглеждането на
гражданските дела по реда на чл. 310 и следващите от ГПК – Бързи
производства.

6.2.Проверени дела, образувани по реда на ЗЗДетето:

За 2019 г. са образувани общо 35 бр. дела, разпределени по съдии
както следва:

Видове
гр. дела
по
ЗЗДетет

всичко Велина
Полежанова

Искра
Трендафило
ва

Румяна Запрянова Стела

Шипковенска

Емил Божков

Общо
дела

35 13 9 9 1 3
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За 2020 г. са образувани общо 30 бр. дела, разпределени по съдии
както следва:

Видове
гр. дела
по
ЗЗДетет

всичко Велина
Полежанова

Искра
Трендафило
ва

Румяна Запрянова Стела

Шипковенска

Емил Божков

Общо
дела

30 11 11 6 0 2

Делата по ЗЗДетето се образуват незабавно след постъпването им в
съда и се разпределят ръчно, по дежурство на дежурен съдия.  Актът за
образуване е под формата на печат, който съдържа: име на съда, думите
образувано на, номер на делото, дата и година на образуване, подпис на
образуващия съдия и за предаване на съдия докладчика. Поставен е печат за
входящ номер с дата и точен час до минути и подпис. Всички дела се
насрочват незабавно, в деня на постъпване, като няма отделен акт за
насрочване в о.с.з., а датата и часа се изписват на корицата на делото.
Страните се призовават незабавно за о.с.з. и по телефон. Делата са
отбелязани с жълт етикет, съгласно ПАС.

Проверени дела:
Съдия Велина Полежанова
Гр. дело № 269/2019 г. е образувано от председателя на съда на

07.03.2019 г. по постъпила на същата дата молба от АСП, Д”СП” –Разлог
по чл. 26, ал. 1, вр. чл. 25 ЗЗДетето с искане за настаняване на малолетно
дете в професионално приемно семейство. Представен е социален доклад.
Веднага делото е разпределено от председателя на съда на дежурния съдия
В. Полежанова.

Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. същия ден от 14.00 часа.
С определение от з.з. на малолетното дете е допусната правна помощ на
основание чл. 23 ЗПП, вр. с чл. 15 ЗЗДетето и е изпратено искане до AСъвет
на АК-Благоевград. Призовани са молителят и детето. В с.з. на посочената
дата е даден ход на делото. Уведомителното писмо за определения адвокат
е получено в съда  по електронна поща. Делото е докладвано от съдията и е
назначен особен представител на детето. Даден е ход, приети са
доказателства. Изслушани са заинтересованите страни, майката, приемните
родители и особения представител на детето. Даден е ход по същество.
Съдът е обявил устните състезания за приключени, обявил е, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е постановено веднага в същото
о.с.з. С решение № 1329 от о.с.з. на 07.03.2018 г. с незабавно изпълнение,
съдът е определил 1 година срок за настаняване на малолетното дете в
приемно  семейство или до  настъпване на основания за изменение и е
определил режим на лични отношения с майката. Съобщения до страните са
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изпратени на 14.03.2018 г. и са връчени на 18.03.2018 г. Решението не е
обжалвано, препис е изпратен на ДСП-Разлог.

Гр. дело № 1341/2020 г. е образувано от председателя на съда на
29.12.2020 г. по постъпила на същата дата молба от Д”СП”–Разлог по чл.
26,  ал. 1,  вр. чл. 28 ЗЗДетето за настаняване на малолетно дете в
професионално приемно семейство. Приложен е социален доклад На
29.12.2020 г. делото е разпределено от председателя ръчно на дежурния
съдия Полежанова.

Съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 29.12.2020 г. в 14,
00 ч., с призоваване на молителя и заинтересованите страни С определение
от з.з. на 29.12.2020 г. на малолетното дете е допусната правна помощ на
основание чл. 23 ЗПП, вр. с чл. 15 ЗЗДетето и е изпратено искане до АС на
АК-Благоевград. Призовани са молителят и детето. В с.з. на посочената дата
е даден ход на делото. Уведомителното писмо за определения адвокат е
получено в съда  по електронна поща. В о.с.з. делото е докладвано от
съдията и е назначен е особения представител на детето. Даден е ход,
приети са писмените доказателства към молбата. Изслушана е
заинтересованата страна и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение в срок. С решение № 136 от 29.12.2020 г., на
което е посочено, че е произнесено в о.с.з., съдът е настанил малолетното
дете в професионално приемно семейството  за срок от 18 месеца или до
настъпване на основания за изменение и е определил режим на лични
отношения с майката. Решението е с незабавно изпълнение. Съобщения до
страните са изпратени на 12.01.2021 г. Съобщението до  майката е върнато в
цялост, поради което на 08.06.2021 г. е разпоредено да се изготвят справки в
НБДН и НАП. На 11.06.2021 г. е разпоредено да се връчи чрез залепване на
уведомление.

Съдия Искра Трифонова
Гр. дело № 40/2019 г. е образувано от председателя на съда на

17.01.2019 г. по постъпила на същата дата молба от АСП, Д”СП”–Разлог  по
чл. 28, вр. чл. 25, ал. 1 ЗЗДетето с искане за продължаване настаняването на
непълнолетното дете в семейство на роднини по майчина линия- баба му.
Представен е социален доклад. Веднага делото е разпределено  ръчно  от
съдия Трифонова на дежурния съдия Искра Трифонова.

Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. същия ден от 14.00 часа.
С определение от з.з. на 17.01.2019 г. на ненавършилото пълнолетие дете е
допусната правна помощ на основание чл. 23 ЗПП, вр. с чл. 15 ЗЗДетето и е
изпратено искане до AСъвет на АК- Благоевград. С разпореждане на ръка
съдът е указал да се изиска справка oт НБДН за родствени връзки  на
детето, която е изготвена веднага. Призовани са молителят и детето. В с.з.
на посочената дата е даден ход на делото. Уведомителното писмо за
определения адвокат е получено в съда  по електронна поща. Делото е
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докладвано от съдията и е назначен е особен представител на детето. Даден
е ход, приети са доклада по делото и писмените доказателства. Изслушани
са бабата и детето в присъствието на  социален работник и особения
представител на детето. Даден е ход по същество. Съдът е обявил устните
състезания за приключени и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено веднага в същото о.с.з. С решение № 766 от о.с.з.
на 17.01.2019 г. с незабавно изпълнение, съдът е продължил срока за
настаняване на  ненавършилото пълнолетие дете в семейство на роднини до
навършване на  пълнолетие или до завършване на средното образование, но
не по-късно от навършване на 20-годишна възраст. Съобщения до страните
са изпратени на 11.02.2019 г. и са връчени на 14 и 20.02.2019 г. Решението
не е обжалвано, препис е изпратен на ДСП-Разлог.

Гр. дело № 261/2020 г. е образувано от председателя на съда на
06.03.2020 г. по постъпила на същата дата молба от АСП, Д”СП” - Разлог по
чл. 28, вр. чл. 25, ал. 1, ЗЗДетето с искане за продължаване настаняването на
малолетно дете в семейство на близки. Представен е социален доклад.
Веднага делото е разпределено  ръчно  от съдия Трифонова на дежурния
съдия Искра Трифонова.

Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. същия ден от 14.30 часа.
С определение от з.з. на 06.03.2020 г. на ненавършилото пълнолетие дете е
допусната правна помощ на основание чл. 23 ЗПП, вр. с чл. 15 ЗЗДетето и е
изпратено искане до АС на АК-Благоевград. Призовани са молителят и
детето. В с.з. на посочената дата е даден ход на делото. Уведомителното
писмо за определения адвокат е получено в съда  по електронна поща.
Делото е докладвано от съдията с доклад и е назначен е особен
представител на детето. Даден е ход, приети са доклада по делото и
писмените доказателства. Изслушани са  близките на детето, и детето в
присъствието на  особения представител на детето и социален работник.
Даден е ход по същество. Съдът е обявил устните състезания за
приключени и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е
постановено веднага в същото о.с.з. С решение № 1422 от о.с.з. на
06.03.2020 г. с незабавно изпълнение, съдът е настанил детето в семейство
на  близки за срок от 18 месеца или до настъпване на основания за
изменение и е определил режим на лични контакти и отношения на
майката. Съобщения до страните са изпратени на 12.05.2020 г. – два месеца
по-късно. Решението е обжалвано от процесуалния представител на детето
на 20.05.2020 г. в частта за лични контакти с майката, администрирано е
същия ден. Пред ОС-Благоевград на 23.06.2020 г. е образувано в. гр. дело №
645/2020 г. по описа на съда. С решение от 13.08.2020 г. въззивният съд е
потвърдил акта на РС-Разлог. Заверен препис от решението е изпратен на
ДСП-Разлог.

Съдия Румяна Запрянова
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Гр. дело № 124/2019 г. е образувано от председателя на съда на
01.02.2019 г. по постъпила на същата дата молба от АСП, Д”СП”–Разлог  по
чл. 28 вр. чл. 25, ал.2, ЗЗДетето с искане за продължаване настаняването на
малолетно дете в професионално приемно семейство. Представен е
социален доклад. Веднага делото е разпределено ръчно от съдия Запрянова
на дежурен съдия Р. Запрянова.

С разпореждане от з.з. на 01.02.2019 г. на ненавършилото
пълнолетие дете е допусната правна помощ на основание чл. 23 ЗПП, вр. с
чл. 15 ЗЗДетето и е изпратено искане до АС на АК- Благоевград. Със същия
акт делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. същия ден от 15.00 часа.
Призовани са молителят и детето. Уведомителното писмо за определения
адвокат е получено в съда  по електронна поща. В с.з. на посочената дата не
е даден ход на делото поради нередовно призоваване на майката на детето.
С протоколно определение е назначен особения представител. Делото
насрочено за 19.02.2019 г., призовките са изпратени незабавно. На
19.02.2019  г.  делото е докладвано,  даден е ход и поради неявяване на
майката и за изслушване заедно с приемните родители делото е отложено за
12.03.2019 г. На призованите е указано, че при неявяване ще бъдат глобени.
В о.с.з е даден ход, приети са доклада по делото и писмените доказателства.
Изслушани са майката, близки на детето, и приемните родители. Отложено
е за разпит на близки за 28.03.2019 г., когато е даден ход по същество.
Съдът е обявил устните състезания за приключени и е обявил, че ще се
произнесе с решение на 30.04.2019 г. Решението е постановено на
03.05.2019 г. – след празнични дни. С решение № 2104 от 03.05.2019 г. с
незабавно изпълнение, съдът е продължил настаняването на детето в
приемно семейство за срок от 6 месеца или до настъпване на основания за
изменение и е определил режим на лични контакти и отношения на
майката. Съобщения до страните са изпратени на 07.05.2019 г. Решението е
обжалвано от процесуалния представител на детето в частта за срока на
настаняване, администрирано е същия ден, и  пред ОС-Благоевград, на
11.06.2019 г. е образувано в.гр. дело № 411/2019 г. по описа на съда,
прекратено с определение и върнато на РС-Разлог за връчване на майката на
препис от решението. След връчване на препис от решението на 19.07.2019
г., делото отново е изпратено на ОС-Благоевград, където на 26.08.2020 г. е
образувано в.гр. дело № 639/2019 г. по описа на съда. С решение от
25.09.2019 г. въззивният съд е потвърдил акта на РС-Разлог. Заверен препис
от решението е изпратен на ДСП-Разлог на 01.10.2019 г.

Гр. дело № 1337/2020 г е образувано от председателя на съда на
22.12.2020 г. по постъпила на същата дата молба от АСП, Д”СП”–Разлог  по
чл. 28 вр. чл. 25, ал. 1, ЗЗДетето с искане за продължаване настаняването на
непълнолетно дете в семейство на близки и роднини – баба и дядо по
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майчина линия. Представен е социален доклад. Веднага делото е
разпределено  ръчно  от съдия Запрянова на дежурен съдия Запрянова.

С разпореждане от з.з. на 22.12.2020 г. на ненавършилото
пълнолетие дете е допусната правна помощ на основание чл. 23 ЗПП, вр. с
чл. 15 ЗЗДетето и е изпратено искане до Съвета на АК- Благоевград, и
делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. същия ден от 14.00 часа.
Призовани са молителят и детето. Уведомителното писмо за определения
адвокат е получено в съда  по електронна поща. В с.з. на посочената дата е
даден ход на делото. Страните са уведомени по чл. 150 ГПК за провеждания
звукозапис. Делото е докладвано от съдията с доклад и е назначен особен
представител на детето. Даден е ход, приети са доклада по делото и
писмените доказателства. Изслушани са  близките на детето- баба и дядо, и
детето в присъствието на  социален работник и особения представител на
детето. Даден е ход по същество. Съдът е обявил устните състезания за
приключени и е обявил, че решението ще бъде обявено на 22.01.2021 г. С
решение от 26.12.2020 г. с незабавно изпълнение, съдът е настанил детето в
семейство на  близки за срок от 6 месеца или до  промяна на обстоятелства
в негов интерес и е определил режим на лични контакти на майката.
Съобщения до страните са изпратени на 29.12.2020 г., последното получено
на  21.01.2021 г. Решението не е обжалвано. Заверен препис от решението е
изпратен на ДСП-Разлог.

Съдия Ст. Шипковенска
Гр. дело № 450/2019 г. е образувано от председателя на съда на

25.04.2019 г. по постъпила на същата дата молба от АСП, Д”СП”–Разлог  по
чл. 30 ЗЗДетето с искане за прекратяване на настаняването на
непълнолетното дете в Дом за деца и връщане  в семейство на бащата.
Представен е социален доклад и заповеди за настаняване. Веднага делото е
разпределено  ръчно  от съдия Шипковенска на дежурния съдия
Шипковенска.

С разпореждане от з.з. на 25.04.2019 г. делото е насрочено за
разглеждане в о.с.з. същия ден от 14.30 часа и на детето е допусната правна
помощ на основание чл. 23 ЗПП, вр. с чл. 15 ЗЗДетето и е изпратено искане
до АС на АК- Благоевград. С разпореждане на ръка съдът е указал да се
изиска справка  НБДН за родствени връзки  на детето, която е изготвена
веднага. Призовани са молителят и детето. В о.с.з. на посочената дата е
даден ход на делото. Уведомителното писмо за определения адвокат е
получено в съда  по електронна поща. Делото е докладвано от съдията и е
назначен е особен представител на детето. Даден е ход, приети са доклада
по делото и писмените доказателства. Изслушани са  бащата и детето в
присъствието на  особения представител на детето и социален работник.
Даден е ход по същество. Съдът е обявил устните състезания за
приключени и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е



92

постановено веднага в същото о.с.з. С решение от о.с.з. на 25.04.2019 г. с
незабавно изпълнение, съдът е прекратил мярката за закрила на детето,
наложена с решение на съда от 2017 г. поради отпадане на основанията за
настаняване извън семейството по чл. 25 ЗЗДетето. Съобщения до страните
са изпратени на 02.05.2019 г. и са връчени на 09.05. и 07.05.2019 г.
Решението не е обжалвано, заверен препис е изпратен на ДСП-Разлог.

КОНСТАТАЦИИ:

Делата по ЗЗДетето се образуват незабавно след постъпването им в
съда и се разпределят ръчно на дежурен съдия. Актът за образуване е под
формата на печат, който съдържа: номер на делото, дата и година на
образуване, подпис на образуващия съдия. При поставяне на входящия
номер на молбите се вписва и точен час. От приложените по делата
протоколи за избор на съдия, е видно че са разпределени максимално бързо.

По всички проверени дела се спазва разпоредбата на чл. 28, ал. 1
ЗЗДетето, съгласно която исканията за настаняване на дете в семейство на
роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана
институция са подсъдни на районния съд по настоящ адрес на детето.

Делата са разгледани в открито съдебно заседание веднага, в
повечето случаи в деня на постъпване на молбата, с призоваване на
молителя, заинтересованите лица и при довеждане на децата, навършили 10
годишна възраст, които са изслушвани, съгласно чл. 15, ал. 1 ЗЗДетето.

Съдиите са насрочвали о.с.з. в деня на образуване на делото, респ. –
на постъпване на молбата, но не всички изписват нарочно разпореждане
или определение. Откритото съдебно заседание е насрочвано в максимално
кратък срок в деня на подаване на молбата, което се вписва на корицата на
делото. Съобщенията до страните се изпращат незабавно, включително се
призовават и по телефон. Изискването на чл. 28, ал. 3 от ЗЗДетето за
незабавно разглеждане на искането в открито заседание, с оглед
необходимостта от призоваване и уведомяване на участниците в
производството, както и на действията по образуване, разпределение,
докладване и подготовка на делото за разглеждане в о.с.з., се изпълнява на
практика. Всички проверени дела са насрочени незабавно в деня на
образуването и в повечето случаи приключват в същото заседание. При
изслушване на дете е спазвано изискването то да се извършва в
присъствието на  особения представител на детето и социален работник.

Спазена е разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето, за произнасяне с
решение в едномесечен срок от постъпване на искането, по всички
проверени дела, с изключение на гр. дело № 124/2019 г., по което
решението е постановено 3 дни след обявената дата, след изтичане на
официални празници.
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По-голямата част от проверените дела дори са приключени в
максимално кратък срок. Съдиите, освен че са насрочвали о.с.з. в
изключително кратки срокове, са се стремели и са произнасяли акта си в
деня, в който делото е обявено за решаване - в о.с.з. По част от проверените
дела не е посочен ден, в който съдът ще обяви решението, съгласно чл. 149,
ал. 2 ГПК - съдия Полежанова е обявила, че ще се произнесе с решение в
срок, съдия Трифонова и съдия Шипковенска са постановявали решението
си в о.с.з. същия ден, съдия Запрянова е посочвала точна дата.
Препоръчително е съдиите да обсъдят тези констатации и да уеднаквят
практиката си в съответствие с изискването на закона.

Влезлите в сила решения са обявявани на страните и изпълнявани
незабавно. Въззивният съд - ОС-Благоевград е потвърдил постановените
актове от проверените дела.

Впечатление прави високата организация и изключителната
бързина при разглеждане на този вид дела и при постановяване на
актовете, което е похвална практика, която следва да продължи.

6.3. Дела по Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/

През 2019 г. са образувани общо 25 бр. дела, разпределени по съдии
както следва:

гр. дела
по ЗЗДН

всичко
2019

Велина
Полежанова

Искра
Трендафилова Румяна

Запрянова

Стела

Шипковенска

Емил Божков

Общо
дела

25 6 8 4 5 2

№
по
ред

Съдия-
докладчик

№ на делото Дата на
образуван
е

Дата на с.з. по
същество

Дата на обявяване на
акта в книгата за

открити заседания

Резултат от
инстанционен
                  контрол

1. Стела
Шипковенска

25 11.01.2019 25.02.2020 28.02.2020 Р1

2. Стела
Шипковенска

31 11.01.2019 24.01.2019-
прекратено/

върната
нередовна ИМ

- -

3. Стела
Шипковенска

1087 03.10.2019 19.11.2019-
прекратено/
оттегляне на

молбата

- -

4. Стела
Шипковенска

1249 05.11.2019 03.12.2019-
прекратено/
оттегляне на

молбата

- -
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5. Стела
Шипковенска

1260 07.11.2019 03.12.2019 06.12.2019 -

6. Искра
Трендафилова

54 18.01.2019 31.05.2019-
прекратено/

върната
нередовна ИМ

- -

7. Искра
Трендафилова

228 21.02.2019 11.03.2019-
прекратено/
оттегляне на

молбата

- -

8. Искра
Трендафилова

320 27.03.2019 28.05.2019-
прекратено/
оттегляне на

молбата

- -

9. Искра
Трендафилова

503 15.05.2019 13.06.2019-
прекратено/

върната
нередовна ИМ

- -

10. Искра
Трендафилова

781 29.07.2019 13.07.2019 21.07.2019 -

11. Искра
Трендафилова

923 09.09.2019 17.01.2020 30.01.2020 -

12. Искра
Трендафилова

1160 17.10.2019 18.11.2019
Одобрена

съд.спогодба

18.11.2019 -

13. Искра
Трендафилова

1161 18.10.2019 18.11.2019
Одобрена

съд.спогодба

18.11.2019 -

14. Велина
Полежанова

61 23.01.2019 14.05.2019 14.05.2019 -

15. Велина
Полежанова

460 02.05.2019 13.07.2020-
прекратено/

отказ от молбата

- -

16. Велина
Полежанова

744 17.07.2019 21.10.2019 28.10.2019 -

17. Велина
Полежанова

841 19.08.2019 19.08.2020 25.08.2020 -

18. Велина
Полежанова

900 02.09.2019 26.11.2019 03.12.2019 -

19. Велина
Полежанова

1267 11.11.2019 06.12.2019-
прекратено/

върната
нередовна ИМ

- -

20. Емил Божков 295 14.03.2019 28.06.2019 11.07.2019 -

21. Емил Божков 957 16.09.2019 13.11.2019 27.11.2019 Р5а

22. Румяна
Запрянова

497 10.05.2019 10.05.2019прекра
тено/  оттегляне

на молбата

- -

23. Румяна
Запрянова

640 14.06.2019 27.11.2019 29.11.2019 -

24. Румяна
Запрянова

827 09.08.2019 06.12.2019 06.12.2019 -

25. Румяна
Запрянова

1347 03.12.2019 10.01.2020прекра
тено/  оттегляне

на молбата

- -
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През 2020 г. са образувани общо  29 бр. дела, разпределени по съдии
както следва:

гр. дела
по ЗЗДН

всичко2
020 г.

Велина
Полежанова

Искра
Трендафилова Румяна Запрянова Емил Божков

Общо
дела

29 6 10 8 5

№ по
ред Съдия-

докладчик
№ на
делото

Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество

Дата на
обявяване на

акта в книгата
за

открити
заседания

Резултат от
инстанционен
         контрол

1. Емил Божков 3 03.01.2020 03.02.2020-
прекратено/
оттегляне на
молбата

-

2. Емил Божков 127 05.02.2020 10.04.2020-
прекратено/ върната
нередовна ИМ

- -

3. Емил Божков 787 27.08.2020 10.04.2020-
прекратено
чл.130.ГПК/
недопустима ИМ

- -

4. Емил Божков 1031 20.10.2020 16.12.2020-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

5. Емил Божков 1203 24.11.2020 11.12.2020 04.01.2020 -

6. Велина
Полежанова

41 16.01.2020 11.06.2020-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

7. Велина
Полежанова

282 13.03.2020 20.05.2020-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

8. Велина
Полежанова

319 21.04.2020 09.12.2020-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

9. Велина
Полежанова

492 17.06.2020 Отвод на всички
съдии

Делото
изпратено в
друг съд по
подсъдност

10. Велина
Полежанова

881 17.09.2020 21.06.2021-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

11. Велина
Полежанова

1349 29.12.2020 Висящо/Спряно - -

12. Искра
Трендафилова

104 31.01.2020 18.02.2021-
прекратено/ върната
нередовна ИМ

- -
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13. Искра
Трендафилова

510 24.06.2020 18.02.2020-
прекратено/чл.230,
ал.1 от ГПК

- -

14. Искра
Трендафилова

628 21.07.2020 20.08.2020 23.09.2020 -

15. Искра
Трендафилова

638 23.07.2020 Висящо/Спряно - -

16. Искра
Трендафилова

795 28.08.2020 Висящо/Спряно - -

17. Искра
Трендафилова

1158 10.11.2020 17.11.2020-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

18. Искра
Трендафилова

1160 11.11.2020 17.11.2020-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

19. Искра
Трендафилова

1259 01.12.2020 05.02.2021 16.02.2021 -

20. Искра
Трендафилова

1293 08.12.2020 15.04.2021 26.04.2021 На въззивна
инстанция

21. Искра
Трендафилова

1305 14.12.2020 Висящо/Насрочено - -

22. Румяна
Запрянова

349 12.05.2020 03.12.2020 07.12.2020 -

23. Румяна
Запрянова

446 09.06.2020 16.07.2020 20.07.2020 -

24. Румяна
Запрянова

557 07.07.2020 05.03.2021-
прекратено/ чл.231,
ал.1 от ГПК

- -

25. Румяна
Запрянова

683 03.08.2020 04.10.2020-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

26. Румяна
Запрянова

928 29.09.2020 10.06.2021 16.06.2021 -

27. Румяна
Запрянова

1067 28.10.2020 23.02.2021 01.03.2021 На въззивна
инстанция

28. Румяна
Запрянова

1068 28.10.2020 Висящо/насрочено
23.06.2021

29. Румяна
Запрянова

1339 23.12.2020 11.01.2021-
прекратено/
оттегляне на
молбата

- -

Проверката на делата, образувани по реда на ЗЗДН през
проверявания период и приключили с решение по същество, установи
следното: Делата по ЗЗДН се разпределят ръчно на дежурен съдия.
Участието или натоварването по разпределение за 2019 г. и 2020 г. е по
100% за всички съдии. Актът за образуване е под формата на печат, който
съдържа: номер на делото, дата и година на образуване, подпис на
образуващия съдия – председателя  на съда.  На ИМ се поставя печат с дата
на входиране. Единадесет от дела през 2019 г. са прекратени поради
оттегляне на молбата за защита в кратки срокове или постигнато
споразумение. През 2020 г. прекратените дела са 15 броя или повече от
половината дела.
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Проверени дела:
Съдия Велина Полежанова
Гр. дело № 744/2019 г. е образувано на 17.07.2019 г. и е

разпределено  незабавно в 12,40 ч. от председателя на съда ръчно на
дежурен съдия по постъпила по ИМ, подадена от ФЛ на 17.07.2019 г. с
правно основание чл. 18 и чл. 8 ЗЗДН с искане за налагане на мерки по чл.
5, т. 1, т. 3 и т. 5 ЗЗДН. Подадена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. Молбата е
подадена от съпруга срещу съпруг за упражнено насилие в дома им и на
обществени места в нетрезво състояние.

С разпореждане от същия ден делото е насрочено в о.с.з. на
19.09.2019 г. Издадена е заповед за незабавна защита от 17.07.2019г.,
изпратена на РУ-Разлог за сведение и изпълнение. Съдът е изискал
служебно справки, вкл. от Бюро Съдимост, от МБАЛ дали лицето се води
на психиатричен отчет, от РУ на МВР за налагани мерки и образувани
преписки срещу ответника. Призовката до ответника е върната в цялост с
доклад от РУ-Разлог, че лицето е напуснало страната. В о.с.з. не е даден ход
поради  нередовно призоваване на ответника, изискана е справка от
Гранична полиция и НБДН, указано е да се призове лицето и по телефон.
Делото е насрочено за 21.10.2019 г., когато е даден ход, докладвано е
делото, приет е доклада и доказателства, разпитани са свидетели и съдът е
обявил устните състезания за приключени. Насрочено е о.с.з.  на 28.10.2019
г. за произнасяне и връчване на решението на страните. С решение от
28.10.2019 г., обявено в о.с.з.  на страните, съдът е уважил молбата и е
наложил мярка за защита от домашно насилие на осн. чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН
– да се въздържа от домашно насилие, на осн. чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗЗДН – да не
приближава молителката на разстояние от 300 метра за срок от 18 месеца,
на осн. чл. 5, ал. 4 налага глоба в р-р на 200 лв.

След решението е приложена заповед за защита от 28.10.2019 г. На
страните са изпратени съобщения на 28.10.2019 г., връчено на ответника на
21.01.2021 г.  Препис от Решението и Заповедта са изпратени на РУ на
МВР-Разлог. Решението не е обжалвано, издаден е изпълнителен лист с
разпореждане от 05.02.2020 г.

Гр. дело № 41/2020 г. е образувано на 16.01.2020 г. и е разпределено
незабавно в 10,23 ч. от председателя на съда ръчно на дежурен съдия по
постъпила ИМ, подадена от ФЛ на 16.01.2020 г. с правно основание чл. 18 и
чл. 8 ЗЗДН с искане за налагане на мерки по чл. 5, т. 1, т. 2 ЗЗДН. Подадена
е декларация по чл. 9 ЗЗДН. Молбата е подадена от снаха срещу свекърва за
упражнено насилие в дома им.

Издадена е заповед за незабавна защита от 16.01.2020г.,
задължаваща извършителя да се въздържа от домашно насилие, изпратена
на РУ-Разлог за сведение и изпълнение. С разпореждане от същия ден
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делото е насрочено в о.с.з. на 13.02.2020 г. Съдът е изискал служебно
справки от Бюро Съдимост, от МБАЛ-Разлог дали лицето се води на
психиатричен отчет, от РУ на МВР за налагани мерки и образувани
преписки срещу ответника. Призовката  са изпратени същия ден. В о.с.з. не
е даден ход поради  отсъствие на страните поради заболяване, за което
съдът е изискал представяне на доказателство. Делото е насрочено за
16.03.2020 г., отложено за 23.04.2020 г. по молба на адвокат на страната и
отново е отложено за 16.06.2020 г. поради епидемичната обстановка. На
11.06.2020 г. е внесена молба от молителката, която на основание чл. 232
ГПК оттегля изцяло претенцията и иска прекратяване на делото. С
определение от 11.06.2020 г. делото е прекратено и издадената заповед за
незабавна защита е отменена. Препис от определението е изпратен на РУ на
МВР- Разлог.

Съдия Искра Трифонова
Гр. дело № 744/2019 г. е образувано на 17.10.2019 г. и е

разпределено  незабавно в 16,25 ч. от  съдия Трифонова ръчно на дежурен
съдия по постъпила по ИМ, подадена от ФЛ, представител на малко дете, на
17.10.2019 г. с правно основание чл. 18 и чл. 8 ЗЗДН с искане за налагане на
мерки по чл. 5, т. 1, т. 3 ЗЗДН. Подадена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. С
определение от същия ден молбата е оставена без движение и на
молителката са дадени указания за отстраняване на нередовности.
Съобщение е изпратено веднага и получено същия ден. Внесена е нова
молба и на 18.10.2019 г. е издадена Заповед за незабавна защита на лицата,
изпратена на РУ-Разлог за сведение и изпълнение.

С разпореждане от същия ден делото е насрочено в о.с.з. на
18.11.2019 г. Съдът е изискал служебно справки, вкл. от Бюро Съдимост, от
МБАЛ дали лицето се води на психиатричен oтчет, от РУ на МВР за
налагани мерки и образувани преписки срещу ответника. Указано е да се
уведоми ДСП-Разлог и е изискан социален доклад. Призовките са връчени
на страните. В о.с.з. е даден ход, докладвано е делото, приет е доклада и
доказателства,  социалния доклад, страните са приканени към постигане на
спогодба. Спогодбата е приета от страните и одобрена от съда на основание
чл. 234 ГПК с протоколно определение. Наложена е мярка за защита от
домашно насилие на осн. чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН – лицето да се въздържа от
домашно насилие над майката и детето, и  на осн. чл. 5, ал. 4 - глоба в р-р на
200 лв. Производството е прекратено. Издадена е заповед за защита от
18.11.2019 г. Препис от Заповедта са изпратени на РУ на МВР-Разлог.
Определението не е обжалвано, издаден е изпълнителен лист с
разпореждане от 29.04.2020 г.

Гр. дело № 51/2020 г. е образувано на 24.06.2020 г. и е разпределено
незабавно в 12,12 ч. от съдия Трендафилова ръчно на дежурен съдия по
постъпила ИМ, подадена от ФЛ на 24.06.2020 г. с правно основание чл. 18 и
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чл. 8 ЗЗДН с искане за налагане на мерки по чл. 5, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 ЗЗДН.
Подадена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. Молбата е подадена от син срещу
баща за упражнено насилие в дома им. С определение от същия ден молбата
е оставена без движение и на молителя са дадени указания за отстраняване
на нередовности. Съобщение е изпратено веднага и получено на 24.06.2020
г. Внесена е поправена молба и на 25.06.2020 г. е издадена Заповед за
незабавна защита на лицето и отстраняване на извършителя от жилището,
изпратена на РУ-Разлог за сведение и изпълнение. С разпореждане от
същия ден делото е насрочено в о.с.з. на 24.07.2020 г. Съдът е изискал
служебно справки, вкл. от Бюро Съдимост, от МБАЛ-Разлог дали лицето се
води на психиатричен отчет, от РУ на МВР за налагани мерки и образувани
преписки срещу ответника. Призовката  са изпратени същия ден. В о.с.з. не
е даден ход поради  отсъствие на адвокат на ответника, ангажиран с други
дела. Делото е насрочено за 07.08.2020 г., отложено за 15.09.2020 г. по
молба на адвокат на страната, както и поради заболяване и поставяне под
карантина. Делото е преразпределено на съдия Полежанова на 14.09.2020 г.,
поради заболяване на докладчика. В о.с.з. отново е отложено за 19.10.2020
г. На 15.09.2020 г. делото отново е преразпределено на съдия
Трендафилова. На 19.10.2020 г. е даден ход на делото. По искане на
страните е отменена заповедта за незабавна защита и е издадена нова от
19.10.2020 г. с мярка по чл. 5, т.1. ЗЗДН. С протоколно определение по
взаимно съгласие на страните делото е спряно  за срок от 6 месеца по чл.
229,  ал.  1.  ,т.  1  ГПК.   С определение з.з.  на 22.06.2021  г.  поради изтекъл
срок без да е поискано възобновяване, делото е прекратено и издадените
заповеди за незабавна защита е отменена. Препис от определението е
изпратен страните на 23.06.2021 г.

Съдия Румяна Запрянова
Гр. дело № 640/2019 г. е образувано на 14.06.2019 г. и е

разпределено  незабавно в 16,36 ч. от съдия Запрянова ръчно на дежурен
съдия по постъпила по ИМ, подадена от ФЛ, лично и като законен
представител на малолетно дете, на 14.06.2019 г. с правно основание чл. 18
и чл. 8 ЗЗДН с искане за налагане на мерки по чл. 5, т. 1, т. 3 и т.4 ЗЗДН.
Подадена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. Издадена е Заповед за незабавна
защита на лицата на 14.06.2019 г., изпратена на РУ-Разлог за сведение и
изпълнение.

С разпореждане от същия ден делото е насрочено в о.с.з. на
10.07.2019 г. Съдът е изискал служебно справки, вкл. от Бюро Съдимост, от
МБАЛ дали лицето се води на психиатричен отчет, от РУ на МВР за
налагани мерки и образувани преписки срещу ответника. Призовките са
връчени на страните. В о.с.з. не е даден ход, докладвано е делото,
констатиран е процесуален пропуск, поради което е указано да се уведоми
ДСП-Разлог и е изискан социален доклад. Делото е отложено за 18.09.2019
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г. По молба от молителката, с определение от 19.07.2019 г. на нея лично и
като законен представител на малолетно дете е допуснато предоставяне на
правна помощ. Уведомително писмо от АК-Благоевград е получено по
електронна поща на 30.07.2019 г. С определение от з.з. на 31.07.2019 г. е
назначен особен представител. В о.с.з. не е даден ход поради неявяване на
ответника, делото е отложено за 16.10.2019 г. В о.с.з. е даден ход, страните
са предупредени за извършван звукозапис на заседанието, приет е
окончателния доклад по делото и доказателства,  социалния доклад,
изслушани са свидетели и делото е отложено за изслушване на малолетно
дете за 11.11.2019 г., като е призован психолог. Поради невнасяне на
депозит за психолога, делото е отложено за 21.11.2019 г., когато поради
отсъствие на психолога от страната отново е отложено за 27.11.2019 г. В
проведеното о.с.з. са приети писмени доказателства и е разпитано детето в
присъствие на психолог. Съдът е обявил, че ще обяви решението на
29.11.2019 г. от 16,30 ч. В о.с.з. на 29.11.2019 г. е даден ход, обявено е
решението и е връчен препис на страните.

Наложена е мярка за защита от домашно насилие на осн. чл. 5, ал. 1,
т. 1 ЗЗДН – лицето да се въздържа от домашно насилие спрямо майката и
детето, както и да ги приближава и жилището им на разстояние по-малко от
50 метра за срок от 12 месеца от постановяване на решението, и на осн. чл.
5, ал. 4 - глоба в р-р на 200 лв. Издадена е заповед за защита от 29.11.2019 г.
Препис от решението и заповедта са изпратени на РУ на МВР-Разлог.
Решението не е обжалвано, издаден е изпълнителен лист с разпореждане от
23.01.2020 г. и по молба на молителката втори ИЛ с разпореждане от
11.06.2020 г.

Гр. дело № 1067/2020 г. е образувано на 28.10.2020 г. и е
разпределено  незабавно в 14,44 ч. от съдия Запрянова ръчно на дежурен
съдия по постъпила ИМ, подадена от ФЛ, лично и като представител на две
малолетни деца, срещу бивш съпруг на 28.10.2020 г. с правно основание чл.
18 и чл. 8 ЗЗДН с искане за налагане на мерки по чл. 5, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5
ЗЗДН. Подадена е декларация по чл. 9 ЗЗДН. С  разпореждане от 29.10.2020
г. е издадена Заповед за незабавна защита на лицето, изпратена на РУ-
Разлог за сведение и изпълнение. Делото е насрочено в о.с.з. на 03.12.2020
г. Съдът е изискал служебно справки, вкл. от Бюро Съдимост, от МБАЛ-
Разлог дали лицето се води на психиатричен отчет, от РУ на МВР за
налагани мерки и образувани преписки срещу ответника, изпратен е препис
от молбата на ДСП-Банско. Призовката  са изпратени на следващия ден.
Отговор на молбата е получен на 10.11.2020 г. В о.с.з. е даден ход, страните
са уведомени за провеждан звукозапис, приети са доказателства, назначен е
преводач на свидетел, разпитан е свидетел, възложено е на социалния
работник да изготви социален доклад след лична среща с децата. Делото е
насрочено за 01.02.2021 г., отложено за 23.02.2021 г. по молба на адвокат на
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страната, както и поради заболяване. На 23.02.2021 г. е даден ход на делото.
В проведеното о.с.з. са приети писмени доказателства и социалния доклад.
Съдът е обявил, че ще обяви решението  си на 26.02.2021 г. от 16,30 ч. В
о.с.з. на 26.02.2021 г. не е даден ход, отложено е поради неизготвяне на
решението поради служебна ангажираност на съдията. Делото е насрочено
в о.с.з. за 01.03.2021 г., когато е обявено  решението и е връчен препис на
страните. Наложена е мярка за защита от домашно насилие на осн. чл. 5, ал.
1 ЗЗДН – лицето да се въздържа от домашно насилие спрямо молителката и
двете малолетни деца, и на осн. чл. 5, ал. 4 - глоба в р-р на 1000 лв.
Издадена е заповед за защита от 01.03.2021 г. Препис от решението и
заповедта са изпратени на РУ на МВР-Разлог. Решението е обжалвано пред
ОС-Благоевград, където на 249.04.2021 г. е образувано гр. дело № 439/2021
г. С решение от 08.06.2021 г. въззъвният съд е потвърдил акта. След влизане
в сила на решението е издаден изпълнителен лист с разпореждане от
23.06.2021 г. ИЛ.

Съдия Стела Шипковенска
Гр. дело № 1260/2019 г. е образувано и разпределено ръчно на

дежурен съдия на 07.11.2019 г. в 16,57 часа,  на съдия Шипковенска, по
постъпила на същата дата  молба с правно основание чл. 8, и чл. 18 ЗЗДН.
Молбата е подадена от съпруга, срещу  съпруг с искане за налагане на
мерки по чл. 5, ал. 1 – да се въздържа от домашно насилие и  т. 3,  ЗЗДН.
Издадена е заповед за незабавна защита на 07.11.2019 г. с исканите мерки. С
определение от същия ден съдът е приел молбата за редовна и допустима и
е насрочено о.с.з. за 03.12.2019 г. Съдът е изискал служебно справки, вкл. от
Бюро Съдимост, от МБАЛ-Разлог дали лицето се води на психиатричен
отчет, от РУ на МВР за налагани мерки и образувани преписки срещу
ответника Съобщенията са изпратени на 12.11.2019 г. В о.с.з. е даден ход на
делото, приети са писмените доказателства, допуснати са и са разпитани
свидетели и е даден е ход на устните състезания. Съдът е обявил, че ще се
обяви решението си в о.с.з. на 06.12.2019 г. от 13 ч. , за която дата страните
са уведомени. В о.с.з. решението от 05.12.2019 г. е обявено. С решението
съдът е уважил молбата и е наложил мярка за защита от домашно насилие
на осн. чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН – да се въздържа от домашно насилие, насилие
на осн. чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗЗДН – да доближава пострадалата и жилището й и
местата за социални контакти за срок от 12 месеца,  и на осн. чл. 5, ал. 4
налага глоба в р-р на 200 лв. След решението е приложена заповед за
защита от 05.12.2019 г. Съобщения са изпратени на 09.12.2019 г., връчени
на 16.12.2019 г.  Решението е изпратено на РУ на МВР-Разлог. Решението
не е обжалвано и е издаден ИЛ.

КОНСТАТАЦИИ:
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Проверените делата по ЗЗДН в РС-Разлог са образувани в деня на
постъпване на молбата по чл. 8 и чл. 18 ЗЗДН. Актът за образуване е под
формата на печат, който съдържа: номер на делото, дата и година на
образуване, подпис на образуващия съдия. При поставяне на входящ номер
на молбата се отбелязва и точен час на постъпване.

Делата по ЗЗДН се разпределят ръчно на дежурен съдия. Делата се
окомплектоват и докладват незабавно на съдията-докладчик, който също
незабавно, в деня на постъпване на книжата и образуване на делото, или в
деня на отстраняване на констатираните недостатъци, се произнася по
искането по чл. 18 ЗЗДН за незабавна защита, т.е. в рамките на изискуемия
24-часов срок по чл. 18, ал. 1 ЗЗДН.

В същия срок съдиите разглеждат и молбата по чл. 8 ЗЗДН и
насрочват о.с.з.  в срок до един месец от постъпване на книжата в съда, като
съобразяват разпоредбата на чл. 12, ал 1 ЗЗДН. По гр. дело № 744/2019 г.
о.с.з. е насрочено в едномесечен срок след отстраняване на нередовности по
молбата. На ответника се съобщава задължението за представяне на
доказателства и му се определя срок за това, най-късно до насроченото о.с.з.
В съответствие със законовите изисквания разпит на малолетно дете се
извършва в присъствие на психолог. Създадена е отлична организация при
допуснато предоставяне на правна помощ с АК-Благоевград. При отлагане
на с.з., най-често за събиране на доказателства, следващото заседание е
насрочвано също в кратки срокове – до 2 седмици. През 2020 г. съдебните
заседания са отлагани в съответствие с предприетите мерки и издадените
заповеди на административния ръководител във връзка с обявеното
извънредно положение.

По всички дела страните са приканвани към спогодба. Част от
делата са прекратени поради постигане на спогодба или оттегляне на
молбите. Едно от делата, спряно по взаимно съгласие на страните за срок от
6 месеца на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, поради изтекъл срок без да е
поискано възобновяване, с определение от з.з. е прекратено и издадената
заповед за незабавна защита е отменена. При прекратяване на делата
издадените заповеди за защита са обезсилени от съда. По проверените дела
се констатира, че решенията се обявяват в открито съдебно заседание,
насрочвано  в кратък срок при спазване на разпоредбата на чл. 15 ЗЗДН. По
гр. дело № 1067/2020 г. съдът не е дал ход, отложено е о.с.з. поради
неизготвяне на решението заради служебна ангажираност на съдията.
Делото е насрочено в кратък срок и в о.с.з. е обявено решението на съда. По
единственото обжалвано от проверените дела, въззивният съд е потвърдил
постановения акт от РС-Разлог.

Трябва да бъде отчетена създадената много добра организация
на работа в РС-Разлог по делата по ЗЗДН, изключителната бързина при
разглеждане на този вид дела и постановяване на актовете в
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законовите срокове, което е похвална практика, която следва да
продължи.

7. Частни производства, образувани през 2019 г. и 2020 г.

7.1.Частни граждански дела, образувани по молби за допускане
на обезпечение на бъдещ иск по реда на чл. 390 от ГПК

Делата, образувани по молби за допускане на обезпечение на бъдещ
иск по реда на чл. 390 от ГПК се разпределят автоматично в деня на
подаване на молбата. Разпределени са от съдебен деловодител. На всички
молби са поставени печати с вх. №, дата и час, и акт за образуване под
формата на печат, подписан от председателя на съда, с № на делото и дата.
През 2019 г. и 2020 г. всички съдии са със 100% натовареност.

Дела, проверени от екипа на ИВСС:
Съдия В. Полежанова
Ч. гр. дело № 733/2019 г. образувано на 11.07.2019г.  по молба за

обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 и сл. от ГПК, подадена  на 11.07.2019
г.  в 15.24 ч.  часа от ЮЛ – „К.  и К.“ ЕООД за бъдещ иск срещу друго ЮЛ,
като е поискано с издадената заповед да се наложи обезпечителна мярка –
възбрана на два недвижими имота на длъжника. С протокол за избор на
съдия докладчик делото е разпределено от съдебен деловодител  на съдия
Полежанова на 11.07.2019г. в 15.52 ч. Представен е платежен документ за
внесена ДТ. Поставен е печат за постъпила сума в съда с подпис от главен
счетоводител.  С определение от 11.07.2019 г. съдът се е произнесъл по
допустимостта и вероятната основателност на бъдещия иск. Съдът е
установил, че липсват доказателства за адекватността на исканата
обезпечителна мярка и е оставил без уважение молбата. Съобщението до
ищеца, изпратено веднага е получено  на 23.07.2019 г. Определението не е
обжалвано в едноседмичен срок от датата на уведомяване и е влязло в сила.

Ч.  гр.  дело № 559/2020 г., образувано на 08.07.2020 г. по молба за
обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 и сл. от ГПК, подадена  на 08.07.2020
г.  в 12.05  часа от ЮЛ „И.ф.“  ООД за бъдещ иск срещу друго ЮЛ,  като е
поискано с издадената заповед да се наложи обезпечителна мярка – запор
върху банкови сметки. С протокол за избор на съдия  докладчик делото е
разпределено от съдебен деловодител  на съдия Полежанова на 08.07.2020г.
в 12.30 ч. Представен е платежен документ за внесена ДТ. Поставен е печат
за постъпила сума в съда с подпис от главен счетоводител. С определение
от същия ден съдът е приел молбата за основателна и подкрепена с
доказателства, допуснал е обезпечение на бъдещ иск по чл. 397 от ГПК и е
определил едномесечен срок за внасяне на иска от датата на постановяване
на определението, страната е предупредена, че делото ще бъде прекратено
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при неизпълнение. Указал е делото да се докладва след изтичане на срока.
Определена е банкова гаранция в размер по чл. 391, ал. 2 ГПК и е указано
заповедта да се издаде след внасяне на гаранцията. Представено е
доказателство за внесена гаранция на 13.07.2020 г. Издадена е
обезпечителна заповед същия ден и е наложена обезпечителна мярка –
запор на сметки на  длъжника до размера на сумата. С определение от
15.07.2020 г. е оставена без уважение молба от ответника за поправка на
О.Ф.Г. По делото не са  представени писмени доказателства за подадена
искова молба от ищеца. С определение от 18.08.2020 г. обезпечението е
отменено и е освободена внесената банкова гаранция.  Съобщение е
изпратено на  веднага, получено на 21.08.2020 г., актът не е обжалван.

Съдия Р. Запрянова
Ч. гр. дело № 1335/2019 г. образувано на 27.11.2019 г. по молба от

същия ден, подадена в 11.07 часа, от управител на Етажна собственост за
обезпечаване на бъдещ иск срещу други две ФЛ, британски граждани, за
неплатени дължима сума за годишни вноски, поискана е обезпечителна
мярка – възбрана върху собствения им недвижим имот. С протокол за избор
на съдия докладчик делото е разпределено автоматично от съдебен
деловодител  на съдия Запрянова на 27.11.2019г. в 10.45 ч. Представен е
платежен документ за внесена ДТ. Поставен е печат за постъпила сума в
съда с подпис от главен счетоводител. С определение от следващия ден –
28.11.2019 г. съдът е оставил молбата без уважение като неоснователна и
недоказана. По въззивна частна жалба от молителя пред ОС-Благоевград е
образувано ч. гр. дело № 929/2019 г. С определение от 19.02.2020 г. е
отменено определението на РС-Разлог и е допуснато исканото обезпечение
на бъдещ иск, като на молителя е определен двуседмичен срок за
предявяване от връчване на съобщението. Връчено на 03.05.2020 г. По
делото не са представени писмени доказателства за подадена искова молба
от ищеца. След връщане на делото в РС-Разлог, с определение от 28.06.2020
г. е отменено допуснатото обезпечение и издадената обезпечителна заповед.
След влизане в сила на акта е изпратен заверен препис на съдия по
вписванията в РС - Разлог.

Ч. гр. дело № 1098/2020 г., образувано на 02.11.2020 г. по молба за
обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 и сл. от ГПК, подадена  на 02.11.2020
г. в 12.05 часа от ФЛ за бъдещ иск срещу ЮЛ, като е поискано с издадената
заповед да се наложи обезпечителна мярка – запор на селскостопанска
техника и е поискано служебно да се изискат доказателства. С протокол за
избор на съдия  докладчик делото е разпределено от съдебен деловодител
на съдия Запрянова на 02.11.2020г. в 14.02 ч. Представен е платежен
документ за внесена ДТ. Поставен е печат на молбата за постъпила сума в
съда с подпис от главен счетоводител и печат за внесена гаранция. С
разпореждане от същия ден е указано да се изискат платежни доказателства
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от Банка. Писма от банката са получени на 03.12.2020 г. С определение от
11.12.2020 г. съдът е приел молбата за частично основателна и подкрепена с
доказателства, допуснал е обезпечение на бъдещ иск по чл. 397 от ГПК, в
останалата част молбата е отхвърлена. Определена е банкова гаранция в
размер по чл. 391, ал. 2 ГПК и е указано заповедта да се издаде след внасяне
на гаранцията. Съдът е определил едномесечен срок за внасяне на иска от
датата на получаване на препис от определението, страната е предупредена,
че обезпечението ще бъде отменено при неизпълнение. Указал е делото да
се докладва след изтичане на срока. Представено е доказателство –
платежно нареждане за внесена гаранция на 15.12.2020 г. Издадена е
обезпечителна заповед  на 16.12.2020 г. и е наложена обезпечителна мярка –
запор на селскостопанска техника. С молба от 14.01.20201 г. е представена в
срок внесената искова молба пред РС-Разлог.

Съдия Искра Трендафилова
Ч. гр. дело №  795/2019 г., образувано на 01.08.2019 г. по

препратена по подсъдност с определение от РС-Благоевград по ч. гр. дело
№ 1879/2019 г. молба подадена на 11.07.2019 г. по чл. 390 от ГПК от ЮЛ за
обезпечение на бъдещ иск срещу ЮЛ, чрез налагане на обезпечителна
мярка запор на банкови сметки. Делото е разпределено от  съдебен
деловодител автоматично на 01.08.2019 г. на съдия Трендафилова. С
определение от същия ден е допуснато обезпечение в полза на ЮЛ, чрез
наложена обезпечителна мярка – „запор на банкови сметки“, определен е
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск от датата на
постановяването и е разпоредено издаване на обезпечителна заповед след
внасяне на посочената банкова гаранция. Представено е с молба
доказателство за внесена парична гаранция на 07.08.2019 г., върху която е
указано да се представи платежен документ за внесена гаранция. Издадена е
обезпечителна заповед на 08.08.2019 г. с обезпечителна мярка запор на
сметки. На 26.08.2019 г. е постъпила по делото молба от ищеца за отмяна на
допуснатото обезщетение и прекратяване на производството. С
разпореждане от 03.09.2019 г. е указано да се изпрати на насрещната страна
за становище в едноседмичен срок. Съобщението е получено  на 16.09.2019
г. С определение от 26.09.2019 г. е отменено допуснатото обезщетение,
обезсилена е издадената заповед, освободена е внесената гаранция и е
прекратено производството. Съобщения са изпратени  веднага, последното
получено на 22.10.2020 г., актът не е обжалван.

Ч.  гр.  дело №  288/2020  г., образувано на 02.04.2020 г. по молба
подадена на 02.04.2020 г.  по чл. 390 от ГПК от две ФЛ за обезпечение на
бъдещ иск срещу Етажна собственост, чрез налагане на обезпечителна
мярка - спиране на изпълнението на всички  решения на ОС на ЕС от
13.03.2020 г. Делото е  разпределено ръчно от дежурен съдия, съгласно
заповед № 101/16.03.2020 г., на 02.04.2020 г. на съдия Трендафилова. С
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определение от същия ден е допуснато обезпечение на бъдещия иск, чрез
наложена обезпечителна мярка – „спиране на изпълнението на всички
решения на ЕС… за срок до приключване на делото“, определен е
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск от датата на
постановяване на акта. Издадена е обезпечителна заповед на 02.04.2020г. с
обезпечителна мярка. На 21.04.2020 г. с молба е представена в срок
внесената искова молба пред РС-Разлог.  По въззивна частна жалба от
ответника, предявена на 24.04.2020 г., пред ОС-Благоевград е образувано
в.ч.гр.дело № 405/2020 г. с определение от 26.05.2020 г. въззивният съд е
потвърдил акта на РС-Разлог.

КОНСТАТАЦИИ:

Всички дела, изискани в хода на проверката, образувани по реда на
чл. 390 и сл. от ГПК са образувани съобразно изискванията на чл. 80, ал. 1,
т. 2 б. „б“ ПАС. Делата са разпределяни автоматично в деня на постъпване
на молбата и ръчно на дежурен съдия и са администрирани незабавно.
Всички съдии са със 100% натовареност. Делата, образувани по молби за
допускане на обезпечение на бъдещ иск по реда на чл. 390 от ГПК през 2019
г. са 13 броя, от които по 5 бр. е допуснато обезпечение на бъдещ иск. През
2020 г. са общо 22 броя, от които по 15 бр. е допуснато обезпечение на
бъдещ иск.

Проверените производства по чл. 390 от ГПК са образувани в деня
на постъпване на молбата и са разпределени незабавно. Положен е печат за
образуване на дело, който съдържа всички реквизити. По делото е
приложен протокол за случаен избор на съдия, за разпределение
автоматично или на дежурен съдия, разпределени са от съдебен
деловодител, съгласно заповед на административния ръководител.
Съдебният акт, с който са се произнасяли съдиите е постановен в з.з. в
съответствие с чл. 395, ал. 2 от ГПК – в деня на постъпване на молбата, с
малки изключения. Обезпечение в полза на ищеца е допускано с
определение от същия ден, чрез наложена обезпечителна мярка, издавана е
обезпечителна заповед и е определян едномесечен срок за предявяване на
бъдещия иск от датата на определението. По всички проверени дела
началото на срока за предявяване на обезпечения бъдещ иск е определян в
съответствие с ТР № 6/14.03.2014 г. по тълк. д. № 6/2013 г. на ВКС, ОСГТК.
При определена на основание чл. 391 от ГПК парична гаранция, вносима от
молителите по сметка на съда, съдът е разпореждал да се издаде
обезпечителна заповед след внасянето й. Обезпечителната заповед е
издавана веднага след представяне на доказателства за внасяне на
гаранцията или на следващия ден.
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В случаите, когато съдът е отхвърлял молбата за допускане на
обезпечение на бъдещ иск, молителят е уведомяван по надлежен ред.
Съобщението е изпращано незабавно или на следващия ден.

По проверените дела въззивният съд е потвърдил постановения акт
от РС-Разлог по ч. гр. дело №  288/2020 г. и е отменил акта по ч. гр. дело №
1335/2019 г.

7.2. Частни граждански дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 ГПК – заповедни производства РС-Разлог

От предоставената от РС-Разлог справка за образувани заповедни
производства през 2019 г. и 20120г., съдържаща общ брой дела по чл. 410
ГПК и по чл. 417 ГПК отделно и брой дела по съдии, се установява
следното:

През 2019г.

Съдия Велина
Полежанова

Румяна
Запрянова

Искра
Трендафилова

Емил
Божков

Общо дела 805 267 268 268
Дела по чл.
410 ГПК

643 214 213 214 2

по чл. 417
ГПК

162 53 55 54 0

През 2020г.

Съдия Велина
Полежанова

Румяна
Запрянова

Искра
Трендафилова

Емил
Божков

Общо дела 776 197 199 175 205

Дела по чл.
410 ГПК

581 147 151 130 153

по чл. 417
ГПК

195 50 48 45 52

Проверени производства по чл. 410 от ГПК в РС-Разлог
На всички дела върху заявлението за издаване на заповед за

изпълнение е поставен печат с вх. №, дата и час на постъпване и подпис,
втори печат – акт за образуване с № на дело, дата и подпис на председател
на съда, трети печат за платена ДТ с подпис на гл. счетоводител и печат за
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сканиране. Отделно върху протокола се поставя печат с разпореждане за
изготвяне на справка в НБДН за адресите на длъжника с дата и подпис на
съдията. Всички съдии са със 100% натовареност. По всички дела са
приложени документи за платени ДТ. Делата се разпределят автоматично
между всички съдии в деня на постъпване на молбите от съдебен
деловодител.

Съдия В. Полежанова
Ч. гр. дело № 48/2019 г., архивирано, образувано на 17.01.2019 г. по

заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,
подадено същия ден в 13 ч. и 26 мин. от заявител ЮЛ срещу длъжник  ФЛ
за заплащане на дължими суми по договор за кредит. Върху заявлението
същия ден са поставени  четири печата. Приложен е протокол за избор на
съдия докладчик, извършен от  деловодител същия ден автоматично, между
трима съди. Справка в НБДН, поставен печат върху протокола, е изготвена
същия ден, подписана от съдебен деловодител. С разпореждане от
17.01.2019 г. е определено реда на производство по чл. 410 ГПК,  уважено е
заявлението и отхвърлено е искането за юрисконсултско възнаграждение,
постановено е издаване на заповед. Заповед за изпълнение на парично
задължение по чл. 410 от ГПК е издадена на 17.01.2019 г. – същия ден с
информация за длъжника. Съобщението е изпратено на 18.01.2019 г. След
многократни опити за връчване, съдията е разпоредил да се връчи чрез
залепване. Съобщение е залепено на вратата на 02.05.2019 г. С
разпореждане  от 20.05.2019 г. е указано на заявителя в едномесечен срок от
връчване на акта да предяви иск за установяване на вземането, и ако не
предяви, съдът ще обезсили заповедта. Съобщението е изпратено на
20.05.2019 г., получено на 05.06.2019 г. След извършена служебна справка
на 12.07.2019 г. е издадено удостоверение за липса на образувано гр. дело
между страните, поради което с определение от 15.07.2019 г. съдът е
обезсилил издадената заповед и е прекратил производството.

Ч. гр. дело № 1354/2020 г., образувано на 30.12.2020 г. по заявление
за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено същия
ден от заявител ЮЛ срещу длъжник  ЮЛ за заплащане на дължими суми по
договор за потребление. Поставени са трите печата същия ден и печат за
сканиране. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик, извършен от
деловодител същия ден автоматично, между двама съдии, изключен двама
поради платен отпуск. Приложени са доказателства.  С разпореждане от
31.12.2020 г. е уважено заявлението за издаване на заповед  за изпълнение
на парично задължение по чл. 410 от ГПК. Заповед за изпълнение на
парично задължение по чл. 410 от ГПК е издадена на 31.12.2020 г. веднага с
указания за длъжника. Съобщението от 31.12.2020 г.  не е връчено лично на
длъжника, правени са многократни опити, след което е разпоредено да се
връчи чрез залепване. Последно уведомление е залепено на 19.02.2021 г. по
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чл. 50 ГПК. С разпореждане от 29.06.2021 г. е  постановено издаване на ИЛ,
издаден на същата дата. Съобщение е изпратено на 29.06.2020 г., получено
07.07.2020 г Разпореждането не е  обжалвано.

Съдия Искра Трендафилова
Ч. гр. дело № 1219/2019 г., архивирано, образувано на 30.10.2019 г.

по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,
подадено същия ден в 10 ч. и 41 мин. от заявител ЮЛ срещу длъжник  ФЛ
за заплащане на дължими суми по договор за кредит.  Върху заявлението
същия ден са поставени  четири печата. Приложен е протокол за избор на
съдия докладчик, извършен от  деловодител същия ден автоматично, между
трима съдии на съдия Трендафилова. Справка в НБДН, поставен печат
върху протокола, е изготвена същия ден, подписана от съдебен
деловодител. С разпореждане от 31.10.2019 г. е определен реда на
производство по чл. 410 ГПК, уважено е заявлението, указано е да се издаде
заповед за изпълнение. Заповед за изпълнение на парично задължение по
чл. 410 от ГПК е издадена на 31.10.2019 г. – същия ден с информация за
длъжника. Съобщението до длъжника е изпратено на 31.10.2019 г., но
лицето не е  намерено на адреса. След многократни опити за връчване,
съдията е разпоредил да се връчи чрез залепване. Съобщение е залепено на
вратата на 13.07.2020 г.  На 27.07.2020 г. е изискана справка в НБДН за
лицето. С разпореждане от 06.08.2020 г. е указано на заявителя в
едномесечен срок от връчване на акта да предяви иск за установяване на
вземането, предупреден е, че при непредявяване, съдът ще обезсили
заповедта. Съобщението е изпратено на 07.08.2020 г., получено на
25.08.2020 г. След извършена служебна справка на 10.10.2020 г. от съда е
издадено удостоверение за липса на образувано гр. дело между страните,
поради което с определение от 06.04.2021 г. съдът е обезсилил издадената
заповед и е прекратил производството. Съобщение е изпратено на
07.04.2021 г., получено на 23.04.2021 г., на длъжника е залепено
уведомление на 29.05.2021 г.

Ч. гр. дело № 1210/2020 г., образувано на 26.11.2020 г. по заявление
за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено същия
ден от заявител ЮЛ срещу длъжник ЮЛ за заплащане на дължими суми по
договор за потребление. Поставени са четирите печата същия ден и печат за
сканиране. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик, извършен от
деловодител същия ден автоматично, между двама съдии, изключен двама
поради платен отпуск, разпределено  на съдия Трендафилова. Приложени са
доказателства.  С разпореждане от  30.11.2020 г. е уважено заявлението за
издаване на заповед  за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от
ГПК. Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК е
издадена на 30.11.2020 г. веднага с указания за длъжника. Съобщението от
31.12.2020 г.  не е връчено лично на длъжника, правени са многократни



110

опити, включително е разпоредено да се връчи чрез залепване, последно
уведомление е залепено на 19.02.2021 г. по чл. 50 ГПК С разпореждане от
29.06.2021 г. е  постановено издаване на ИЛ, издаден на същата дата.
Съобщение  до длъжника е изпратено на 01.12.2020 г., не е връчено, тъй
като представител на ЮЛ не е намерен на адреса. С разпореждане от
14.01.2021 г. е указано да се връчи на адрес по седалище и управление,
изискана е справка  за актуално състояние. Съобщението от 14.01.2021 г.,
след няколко посещения, отново е върнато в цялост на 19.02.2021 г.
Разпоредено е на 16.04.2021 г. да се  залепи уведомление. Съобщението е
изпратено на 19.04.2021 г. Уведомлението е залепено на 25.05.2021 г.  С
разпореждане от 16.07.2021 г. е разпоредено да се издаде ИЛ, който е
издаден същия ден и не е получен.

Съдия Румяна Запрянова
Ч.  гр.  дело № 1368/2019  г.  , образувано на 05.12.2019 г. по

заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,
подадено същия ден от заявител ЮЛ срещу длъжник  ЮЛ за заплащане на
дължими суми по договор за транспортни услуги. Поставени са два печата
същия ден и печат за платена ДТ от 06.12.2019 г. Приложен е протокол за
избор на съдия докладчик, извършен от деловодител същия ден
автоматично, между трима съдии, разпределено  на съдия Запрянова.
Приложени са доказателства.  С разпореждане от  14.12.2019 г. е уважено
заявлението за издаване на заповед  за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 от ГПК, една част е отхвърлена. Заповед за изпълнение на
парично задължение по чл. 410 от ГПК е издадена на 14.12.2019 г. веднага с
указания за длъжника. Съобщения са изпратени на 17.12.2019 г., връчени на
19.12.2019 г. и на 14.01.2020г. С молба от 19.12.2019 г. от заявителя е
поискано изменение на посочената банкова сметка, отразена в заповедта.
Възражение  от длъжника по чл. 414 ГПК е постъпило на 29.01.2020 г. С
разпореждане от 31.01.2020 г. е указано препис от възражението да се
изпрати на заявителя. Указано е на заявителя в тридневен срок от
получаването на преписа да депозира становище, в противен случай
заповедта ще бъде обезсилена. Съобщението е изпратено на 31.01.2020 г.,
получено на 04.02.2020 г.

С  определение от 10.03.2020 г. е обезсилена заповедта за
изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена на
14.12.2019 г. Съобщенията до страните са изпратени на 10.03.2020 г.,
получени  на  11.03. и 16.03.2020г. Определението не е обжалвано.

Ч. гр. дело № 122/2020 г., образувано на 04.02.2020 г. по заявление
за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено същия
ден от заявител ЮЛ срещу длъжник  ФЛ за заплащане на дължими суми по
договор за заем.  Върху заявлението същия ден са поставени  четири печата.
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик, извършен от
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деловодител същия ден автоматично, между четирима съдии на съдия
Запрянова. Справка в НБДН, поставен печат върху протокола, е изготвена
на 15.02.2020 г., подписана от съдебен деловодител. С определение от
15.02.2020 г. при извършване на проверката по чл. 411 ГПК, съдът е оставил
без движение заявлението за представяне на писмените договори в
тридневен срок. Съобщението е изпратено на 17.02.2020 г. , получено на
27.02.2020 г. На 04.03.2020 г. с молба е внесен заверен препис от полица. С
разпореждане от 10.03.2020 г. е определен реда на производство по чл. 410
ГПК,  уважено е заявлението, указано е да се издаде заповед за изпълнение.
Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК е издадена
на 10.03.2020 г. – същия ден с информация за длъжника. Съобщението до
длъжника е изпратено на 11.03.2020 г., но лицето не е  намерено на адреса.
След многократни опити за връчване, съдията е разпоредил да се връчи
повторно на 19.06.2020 г., изискана е справка от НАП. Изпратено е поредно
повторно съобщение на 12.08.2020 г,  с указания да се връчи чрез залепване.
Съобщение е залепено на вратата на 13.08.2020 г., по сведения на родител,
лицето е в чужбина. Разпоредено е да се докладва на 01.09.2020 г.

Разпореждането от 10.03.2020 г, е обжалвано  от заявителя пред ОС-
Благоевград по в. ч. гр. дело № 676/2020 г. и е потвърден с определение от
28.07.2020 г. в обжалваната част.

С разпореждане от 03.09.2020 г. по чл.415 ГПК е указано на
заявителя в едномесечен срок от датата на получаване  на препис от акта да
предяви иск за установяване на вземането  и представи доказателства,
предупреден е, че при непредявяване, съдът ще обезсили заповедта.
Съобщението е изпратено на 04.09.2020 г., получено на 17.09.2020 г. На
14.10.2020 г. с молба от заявителя са представени доказателства за внесена
искова молба.

Проверени ч. гр. дела по чл. 417 от ГПК за 2019 и 2020 г.

Всички проверени дела са архивирани, приключени с опис и печат.
Съдия Велина Полежанова
Ч. гр. дело № 1348 / 2019 год. е образувано на 03.12.2019 год. по

постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение
по чл.417 ГПК, подадено от ЮЛ срещу три ФЛ. Делото е разпределено
незабавно  автоматично от съдебен деловодител между тримата съдии при
100 % натовареност  и за докладчик е определен съдия Полежанова.

Върху  протокола е поставен печат от същия ден, представляващ
разпореждане за извършване на справка по НБДН с подпис на докладчика,
съобразно изискването на чл.411, ал.1 ГПК. Справката е извършена на
същата дата и според нея постоянния и настоящ адрес на длъжниците са в
гр.  Разлог.  Представен е документ за внесена ДТ и е поставен печат върху
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заявлението. С разпореждане от 03.12.2019 г. в з.з. съдът е разгледал
представените документи, съгл. чл. 418 ГПК, уважил е заявлението и е
постановил издаване на заповед за изпълнение на парично задължение въз
основа на документ по чл.417, т.2 ГПК, допуснал е незабавно изпълнение и
е указал да се издаде ИЛ. Указал е също върху заповедта и извлечението от
счетоводните книги да се отбележи издаването  на ИЛ.  На 03.12.2019 год. е
издадена заповед № 5719 за изпълнение на парично задължение въз основа
на документ по чл.417, т.2 ГПК. В заповедта „Важна информация за
длъжника“ е записано, че заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз
основа на нея е издаден ИЛ. Посочен е срок за обжалване на
разпореждането.

Върху заповедта има отбелязване за издадения на 03.12.2019 год.
ИЛ, получен на 18.12.2019 год. Върху копие от Акт за начет, представен от
заявителя съгласно чл.417 ГПК, има надлежно отбелязване за издаден ИЛ
/също копие/, тъй като оригинала на акта е върнат по молба на заявителя,
поставена е бележка с препратка към стр. 81. Съобщение е изпратено на
10.12.2019 г., получено на 12.12.2019 г. По делото е постъпило заявление на
04.03.2020 г. от ЮЛ за образувано изпълнително дело, поради което съдът е
изискал доказателства от ЧСИ и препис от покани за доброволно
изпълнение. Представени са с писмо от ЧСИ от 16.09.2020 г. копия от
връчени ПДИ и заповед. С определение от 16.09.2020 г. съдът е оставил без
уважение искане от длъжник за спиране  на незабавното изпълнение на
заповедта.

Разпореждането от 03.12.2019 г. е обжалвано с частна жалба от
21.02.2020 г. Пред ОС - Благоевград е образувано в.ч.гр. дело. №1347/2020
г. С определение от 30.12.2020 г. ОС-Благоевград е потвърдил обжалваното
разпореждане.

Ч. гр. дело № 1100 / 2020 год. е образувано на 02.11.2020 год. по
постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение
по чл.417 ГПК, подадено от ЮЛ – Банка срещу ФЛ. Делото е разпределено
незабавно  автоматично от съдебен деловодител между тримата съдии при
100 %  натовареност, един в отпуск и за докладчик е определен съдия
Полежанова.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат същия ден,
представляващ разпореждане за извършване на справка по НБДН с подпис
на докладчика, съобразно изискването на чл.411, ал.1 ГПК. Справката е
извършена на същата дата и според нея постоянния и настоящ адрес на
длъжника е в гр.  Разлог.  Представен е документ за внесена ДТ. С
разпореждане от 02.11.2020 г. в з.з. съдът е разгледал представените
документи, съгл. чл. 418 ГПК, уважил е заявлението, отхвърлено е искане за
юрисконсултско възнаграждение и е постановил издаване на заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417, т.2
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ГПК, допуснал е незабавно изпълнение и е указал да се издаде ИЛ. Указал е
също върху заповедта и извлечението от счетоводните книги да се отбележи
издаването  на ИЛ.  На 02.11.2020 год. е  издадена заповед № 504387 за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417, т.2
ГПК. В заповедта „Важна информация за длъжника“ е записано, че
заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден
ИЛ. Посочен е срок за обжалване на разпореждането.

Върху заповедта има отбелязване за издадения на 02.11.2020 год.
ИЛ, получен на 15.02.2021 год. Върху извлечението от счетоводните книги
представени от заявителя съгласно чл.417 ГПК, има надлежно отбелязване
за издаден ИЛ. Съобщение е изпратено на 03.11.2020 г., получено на
01.12.2020 г.

Съдия Искра Трендафилова
Ч. гр. дело № 828 / 2019 год. е образувано на 12.08.2019 год. по

постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение
по чл.417 ГПК, подадено от ЮЛ срещу ФЛ. Делото е разпределено
незабавно  автоматично от съдебен администратор между двама съдии при
100 %  натовареност, третият е в отпуск и за докладчик е определен съдия
Трендафилова.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат същия ден,
представляващ разпореждане за извършване на справка по НБДН с подпис
на докладчика, съобразно изискването на чл.411, ал.1 ГПК. Справката е
извършена на същата дата и според нея постоянния и настоящ адрес на
длъжника е в гр. Разлог.  Представен е документ за внесена ДТ. Поставен е
печат за получена в съда сума. С разпореждане от 13.08.2019 г. в з.з. съдът е
разгледал представените документи, съгл. чл. 418 ГПК, уважил е
заявлението и е постановил издаване на заповед за изпълнение на парично
задължение въз основа на документ по чл.417, т.2 ГПК, допуснал е
незабавно изпълнение и е указал да се издаде ИЛ. Указал е също върху
заповедта и  договора за покупко-продажба да се отбележи издаването  на
ИЛ.  На 13.08.2019 год. е  издадена заповед № 3848 за изпълнение на
парично задължение въз основа на документ по чл.417, т.2 ГПК. В
заповедта „Важна информация за длъжника“ е записано, че заповедта
подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден ИЛ.
Посочен е срок за обжалване на разпореждането.

Върху заповедта има отбелязване за издадения на 13.08.2019 г. ИЛ,
получен на 22.08.2019 год. с представено пълномощно Върху  договорното
споразумение, представено от заявителя съгласно чл.417 ГПК, има
надлежно отбелязване за издаден ИЛ. Съобщение е изпратено на 13.08.2019
г., получено на 27.08.2019 г. По делото е постъпило  на 04.06.2021 г.
уведомление от  заявителя за образувано ИД срещу длъжника и изпратена
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молба за прекратяване поради постигнато споразумение. По делото не е
постъпило възражение.

Ч. гр. дело № 323 / 2020 год. е образувано на 23.04.2020 год. по
постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение
по чл.417 ГПК, подадено от ЮЛ - банка срещу ЮЛ. Делото е разпределено
незабавно  автоматично от съдебен администратор между четирима съдии
при 100 %  натовареност и за докладчик е определен съдия Трендафилова.

Представен е документ за внесена ДТ. Поставен е печат за получена
в съда сума върху заявлението. С разпореждане от 27.04.2020 г. в з.з. съдът
е разгледал представените документи, съгл. чл. 418 ГПК, уважил е
заявлението и е постановил издаване на заповед за изпълнение на парично
задължение въз основа на документ по чл.417, т.2 ГПК, допуснал е
незабавно изпълнение и е указал да се издаде ИЛ. Указал е също върху
заповедта и  договора за  банкова гаранция да се отбележи издаването  на
ИЛ.  На 27.04.2020 год. е  издадена заповед № 1729 за изпълнение на
парично задължение въз основа на документ по чл.417, т.2 ГПК. В
заповедта „Важна информация за длъжника“ е записано, че заповедта
подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден ИЛ.
Посочен е срок за обжалване на разпореждането.

Върху заповедта има отбелязване за издадения на 27.04.2020 г. ИЛ,
получен на 15.05.2020 год. с представено пълномощно. Върху  договорното
споразумение, представено от заявителя съгласно чл.417 ГПК, има
надлежно отбелязване за издаден ИЛ. Съобщение о заявителя е изпратено
на 04.05.2020 г., получено на 26.05.2020 г.  По делото не е постъпило
възражение.

Съдия  Румяна Запрянова
Ч. гр. дело № 1243/ 2019 год. е образувано на 04.11.2019 год. по

постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение
по чл.417 ГПК, подадено от ЮЛ срещу ЮЛ. Делото е разпределено
незабавно  автоматично от съдебен деловодител между тримата съдии при
100 % натовареност  и за докладчик е определен съдия Запрянова.

Представен е платежен документ за внесена ДТ и е поставен печат
върху заявлението същия ден.  С определение от 07.11.2019 г. заявлението е
оставено без движение  за конкретизиране на претенцията. Съобщението е
изпратено на 08.11.2019 г. Внесена е молба  от заявителя  на 11.11. 2019 г. С
разпореждане от 13.11.2019 г. в з.з. съдът е разгледал представените
документи, съгл. чл. 418 ГПК, уважил е заявлението и е постановил
издаване на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на
документ по чл.417, т.2 ГПК, допуснал е незабавно изпълнение и е указал
да се издаде ИЛ. Указал е също върху заповедта и  оригинала на договора за
наем да се отбележи издаването на ИЛ.  На 13.11.2019 год. е  издадена
заповед № 5421 за изпълнение на парично задължение въз основа на
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документ по чл.417, т.2 ГПК. В заповедта „Важна информация за
длъжника“ е записано, че заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз
основа на нея е издаден ИЛ. Посочен е срок за обжалване на
разпореждането.

Върху заповедта има отбелязване за издадения на 13.11.2019 год.
ИЛ, получен на 25.11.2019 год. Върху договор за наем, представен от
заявителя съгласно чл.417 ГПК, има надлежно отбелязване за издаден ИЛ.
Съобщения са изпратени на 14.11.2019 г., получени на 22.11.2019 г.
Подадена е частна жалба от 17.12.2019 г. срещу разпореждането, оставена с
разпореждане от 23.12.2019 г. без движение за довнасяне на ДТ. След
отстраняване на нередовностите, делото е изпратено на ОС-Благоевград,
Пред ОС-Благоевград на 06.02.2020 г. е образувано в.ч.гр. дело № 110/2020
г. С определение от 15.05.2020 г. ОС-Благоевград е оставил без уважение
частната жалба. По делото е постъпило на 17.12.2019 г. възражение от
длъжника по чл. 414 ГПК. С разпореждане от 24.12.2019 г. по чл. 415 ГПК е
указна на заявителя възможността да предяви иск по чл. 422 ГПК за
установяване на вземането в едномесечен срок. Съобщението е изпратено
на 24.12.2019 г., получено  на 13.01.2020 г. С определение от 17.06.2020 г.
съдът е обезсилил заповедта за изпълнение и ИЛ.

С молба от 05.02.2020 г., с екземпляр от входирана ИМ в ОС-
Благоевград , заявителят е уведомил РС-Разлог по делото. От запис на ръка
от съдията-докладчик е видно, че молбата й е докладвана на 17.06.2020 г.,
поради което не е администрирана. Молбата е приложена в кориците на
образуваното на 17.08.2020 г. по частна жалба на заявителя пред ОС-
Благоевград в. гр. дело № 958/2020 г. С Определение от 26.10.2020 г. е
отменено определението на РС-Разлог от 17.06.2020 г., с което съдът е
обезсилил заповедта за изпълнение и ИЛ.

 По делото е постъпило съобщение от ЧСИ на 09.12.2019 г. за
образувано изпълнително дело и връчени копия от ПДИ и заповед за
изпълнение.

Ч. гр. дело № 25/2020 год. е образувано на 09.01.2020 год. по
постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение
по чл.417 ГПК, подадено от ЮЛ – Банка срещу ФЛ. Делото е разпределено
незабавно  автоматично от съдебен деловодител между четиримата съдии
при 100 %  натовареност, за докладчик е определен съдия Трендафилова.

Върху първата страница на заявлението е поставен печат същия ден,
представляващ разпореждане за извършване на справка по НБДН с подпис
на докладчика, съобразно изискването на чл.411, ал.1 ГПК. Справката е
извършена на същата дата и според нея постоянния и настоящ адрес на
длъжника е в гр.  Банско.  Представен е документ за внесена ДТ.  С
определение от 10.01.2020 г. съдия  Трендафилова се е отвела на осн. чл. 22,
ал.1, т. 6 ГПК поради наличие на договорни отношения с Банката заявител.
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Делото е преразпределено автоматично с протокол от 13.01.2020 г. и за
докладчик е разпределен съдия Запрянова. С разпореждане от 28.01.2020 г.
в з.з. съдът е разгледал представените документи, съгл. чл. 418 ГПК и е
отхвърлил заявлението. Съобщението е изпратено на 30.01.2020 г.,
получено на 06.02.2020 г. На 17.02.2020 г. е депозирана частна жалба,
оставена без движение с разпореждане от 18.02.2020 г. за  внасяне на ДТ.
След изпълнение на указанията, пред ОС-Благоевград е образувано в. ч. гр.
дело № 266/2020 г. С определение от 09.05. 2020 г. въззивният съд е
отменил обжалваното разпореждане, като е постановил да се издаде заповед
за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417, т.2
ГПК и ИЛ , и е върнал делото на РС-Разлог за издаването им.

Заповед за изпълнение за изпълнение на парично задължение въз
основа на документ по чл.417, т.2 ГПК е издаден от РС-Разлог по делото на
13.05.2020 г., допуснато е незабавно изпълнение и е указано да се издаде
ИЛ. В заповедта „Важна информация за длъжника“ е записано, че заповедта
подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден ИЛ.
Посочен е срок за обжалване на разпореждането.

Върху заповедта има отбелязване за издадения на 13.05.2020 год.
ИЛ, получен на 28.05.2020 год. Върху извлечението от счетоводните книги
представени от заявителя съгласно чл.417 ГПК, има надлежно отбелязване
за издаден ИЛ. На 09.11.2020 г. е получено съобщение от ЧСИ с копие от
връчена ПДИ.

КОНСТАТАЦИИ:

При разпределението на случаен принцип на проверените дела -
заповедни  производства, натовареността на всички съдии е 100%.

Проверените производства по чл. 410 от ГПК са образувани в деня
на постъпване на заявлението и незабавно автоматично са разпределяни на
докладчик между всички присъстващи съдии. По всички производства е
спазена местната подсъдност по чл.411, ал. 1 от ГПК. По проверените дела
незабавно в тридневния срок по чл. 411, ал.1 от ГПК е извършвана
служебно проверка на местната подсъдност, като е изисквана справка от
оправомощения служител в РС - Разлог относно последния постоянен и
настоящ адрес на длъжника. Справката в НБНД е извършвана в същия ден.

По всички дела съдиите са се произнасяли по заявленията по чл. 410
от ГПК в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като се отчита траен стремеж това да
става в много по-кратък от предвидения в закона срок – в деня на
определянето им за докладчици, респ. отстраняване на нередовностите.
Директно е издавана ЗИ и на длъжника е връчван препис от заповедта,
съгласно чл. 411, ал. 3 ГПК. При наличие на условия за издаване на
изпълнителен лист, съдиите са констатирали това и са постановявали
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изрично разпореждане за неговото издаване, като по някои дела са
посочвали съдържанието на изпълнителния лист. Съдът е изпращал
съобщение на заявителя за разпореждането. ИЛ е издаван най-често в деня
на разпореждането. По всички дела са правени отбелязвания за издадения
изпълнителен лист и за сумата, за която е издаван съгласно чл. 418, пр. 2-ро
от ГПК.

Производствата по заявления чл. 417 от ГПК също са образувани в
деня на постъпване на заявлението и незабавно са разпределяни на съдия
докладчик. Върху първата страница на заявлението се поставя печат същия
ден, представляващ разпореждане за извършване на справка по НБДН с
подпис на докладчика, съобразно изискването на чл. 411, ал. 1 ГПК.
Справките в НБДН за постоянния и настоящ адрес на длъжника са
извършвани на същата дата. По делата е наличен документ за внесена ДТ.
Поставен е печат за получена в съда сума с подпис на главен счетоводител.
През 2019 г. и 2020 г. съдиите са се произнасяли в предвидения в закона
срок, включително в по-кратки от предвидения – в деня или на следващия
ден след разпределението на делото, респ. отстраняване на нередовностите.
В съответствие с чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК, по всички проверени дела
е правено надлежно отбелязване за издаден ИЛ върху заповедта за
изпълнение и върху документа, послужил като основание за издадения
изпълнителен лист, съгласно чл.417, т.2 ГПК. Констатирана беше много
добра практика по администриране на заповедните производства и
приключването им в кратки срокове. Освен, че са се произнасяли
своевременно, по всички дела съдиите са извършили проверка относно
местната подсъдност. Всички постановени актове са съобразени с
изискванията на закона относно форма и съдържание и са изготвени с
нужната пълнота.

8. Приключване на делата в установените срокове.

Постановени съдебни решения по гражданските дела,
образувани по общия исков ред в РС-Разлог:

За 2019 г. общ брой постановени решения – 319 бр.
За 2020 г. общ брой постановени решения – 295 бр.

По съдии:
Съдия Полежанова – 122 бр. постановени решения за 2019 г., 100

бр. постановени решения за 2020 г.;
Съдия Запрянова – 111 бр. постановени решения за 2019 г.; 70 бр.

постановени решения за 2020 г.;
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Съдия Божков – 6 бр. постановени решения за 2019 г.; 23 бр.
постановени решения за 2020 г.;

Съдия Трендафилова – 77 бр. постановени решения за 2019 г.; 102
бр. постановени решения за 2020 г.;

Съдия Шипковенска – 3 бр. постановени решения за 2019 г. и 0 бр.
постановени решения за 2020 г.

От предоставената справка за обща продължителност на
производството по граждански дела в РС - Разлог, от образуване на делото
до о.с.з., в което е обявено за решаване, по съдии за 2019г. и 2020 г.
отделно, по броя на делата, приключени в 3-месечен срок и дела,
приключени в срок над 3 месеца, се установява следното по съдии:

За 2019г.:

Приключе
ни

всичко
дела

Велина
Полежанова

Румяна
Запрянова

Е.Божков Искра
Трендафило
ва

 Шипковенска

в 3-месечен
срок

157 63 58 6 28 2

в срок над 3
месеца

42 16 13 0 13 0

Бр. дела 199 83 71 6 41 2

За 2020г.:

Приключе
ни

всичко
дела

Велина
Полежанова

Румяна
Запрянова

Е.Божков Искра
Трендафилова

Шипковенска

в 3-месечен
срок

148 63 26 16 43 0

в срок над 3
месеца

42 16 7 4 15 0

Бр. дела 190 79 33 20 58 0

От горните показатели е видно, че в РС - Разлог са постигнати
много добри резултати при решаване на делата до 3 месечен срок.

От предоставената справка за обща продължителност на
производството по граждански дела в РС-Разлог се установи следното:

Дела, приключени в 1-годишен срок /от образуване на делото до
о.с.з., в което е обявено за решаване/:

За 2019 г. общ брой дела – 60;
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За 2020 г. общ брой дела – 61;
По съдии:
Съдия Полежанова – 19 бр. за 2019 г.; 19 бр. за 2020 г.;
Съдия Запрянова – 19 бр. за 2019 г.; 14 бр. за 2020 г.;
Съдия Божков – 0 бр. за 2019 г.; 5 бр. за 2020 г.;
Съдия Трендафилова – 22 бр. за 2019 г.; 23 бр. за 2020 г.;
Съдия Шипковенска – 0 бр. за 2019 г.; 0 бр за 2020 г.

Дела, приключени над 1 година /от образуване на делото до о.с.з., в
което е обявено за решаване/:

За 2019 г. общ брой дела – 49;
За 2020 г. общ брой дела – 61;
По съдии:
Съдия Полежанова – 18 бр. за 2019 г.; 18 бр. за 2020 г.;
Съдия Запрянова – 16 бр. за 2019 г.; 19 бр. за 2020 г.;
Съдия Божков – 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Трендафилова – 14 бр. за 2019 г.; 24 бр. за 2020 г.;
Съдия Шипковенска – 1 бр. за 2019 г.; 0 бр за 2020 г.

Постановени съдебни актове по гражданските дела извън
установените срокове

От предоставени от РС-Разлог справки за 2019г. и 2020 г. за общ
брой дела по съдии и брой дела, по които постановените съдебни актове са
извън установените срокове - в срок до 3 месеца и в срок над 3 месеца,
се установяват следните данни:

- 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 – 34.
За 2020 г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 58.
По съдии:
Съдия Полежанова – 28 бр. за 2019 г.; 31 бр. за 2020 г.;
Съдия Запрянова – 3 бр. за 2019 г.; 15 бр. за 2020 г.;
Съдия Трендафилова – 3 бр. за 2019 г.; 12 бр. за 2020 г.;
Съдия Божков – 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Шипковенска – 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 – 30;
За 2020 г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 21;
По съдии:
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Съдия Полежанова – 1 бр. за 2019 г.; 8 бр. за 2020 г.;
Съдия Запрянова – 29 бр. за 2019 г.; 13 бр. за 2020 г.;
Съдия Трендафилова – 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;
Съдия Божков – 0 бр. за 2019 г.; 0 бр. за 2020 г.;

Брой постановени решения след едномесечния срок по чл. 235,
ал. 5 ГПК по съдии и след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК:

От предоставена от РС-Разлог справка за общ брой за 2019г. и 2020
г. постановени решения след едномесечния срок по чл. 235, ал.5 ГПК или
след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, по дела, образувани преди
01.01.2019г. и обявени за решаване през 2019г. или през 2020г. - отделно
за двете години, по съдии, се установява следното:

- Постановени решения след едномесечния срок по чл. 235,
ал.5 ГПК по съдии:

- Съдия Полежанова – 27 бр. за 2019 г.,  като  по едно дело се
установи просрочие от 3 м. и 20 дни;  36 бр. за 2020 г., с просрочие до 4
месеца;;

- Съдия Запрянова –  26  бр.  за 2019  г.;  26  бр.  за 2020  г.,  част от
делата са с просрочия над 5 месеца;

- Съдия Трендафилова –  1  бр.  за 2019  г.;  21  бр.  за 2020  г,  с
просрочие до 1 месец.

- Постановени решения след двуседмичния срок по чл. 316
ГПК

От предоставената от РС-Разлог справка за проверявания период за
тримата съдии се констатира, че постановени актове след изтичане на
двуседмичния срок по чл. 316 ГПК не са голям брой, като просрочието е до
3 дни, с изключение на гр. дело № 156/20 г. с просрочие от 3 м. и 2 дни.

 Установяват се просрочени дела за 2019 г. – 21 броя  с просрочия до
3 месеца и 2 броя за 2020 г. на доклад на съдия Запрянова,  и на съдия
Трифонова 1 дело за 2020 г.,  просрочено с 4 дни.

Просрочени или непостановени съдебни решения преди
започване на проверката от ИВСС по дела, образувани преди
01.01.2019г., и дела без обявен съдебен акт:

От предоставената от РС-Разлог справка се установяват общо 13
броя дела, по които постановените съдебни решения са просрочени:

съдия номер на дело и дата, на която е
обявено делото за решаване

забава в дни и
месеци
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Румяна Запрянова

Адм. д. № 7/2019 – 19.06.2020 г. 11м. 21д.
Гр. д. № 1121/2013 – 04.06.2020г. 11м. 24д.
Гр. д. № 292/2020 – 09.02.2021 г. 3м. 19д.
Гр. д. № 1275/2019 – 11.02.2021 г. 3м. 17д.
Гр. д. № 1389/2018 – 11.02.2021 г. 3м. 17д.
Гр. д. № 1467/2019 – 23.03.2021 г. 2м. 5д.
Гр. д. № 692/2019 – 18.05.2021 10д.
Гр. д. № 1205/2019 – 18.05.2021 10д.
Гр. д. № 1039/2019 – 18.05.2021 10д.

Велина Полежанова

Гр. д. № 816/2020 – 05.05.2021 21д.
Гр. д. № 678/2018 – 22.04.2021 1м. 6д.
Гр. д. № 757/20218 – 14.04.2021 1м. 14д.
Гр. д. № 455/2019 – 10.05.2021 18д.

От справката е видно, че просрочията по две от делта на доклад на
съдия Запрянова са по-значителни – над 11 месеца. Предвид допуснатите
просрочия са предприети мерки и са издадени заповеди от
административния ръководител: - Заповед № 58/11.02.2019 г. определяне на
срок за изписване на непостановени съдебни актове над 3 месеца; Заповед
№ 483/16.12.2019 г. определяне на срок за изписване на непостановени
актове над 3 месеца от съдия Запрянова; Заповед № 145/11.04.2020 г. за
проверка на всички висящи дела; Заповед № 383/13.10.2020 г. определяне
на срок за изписване на непостановени актове над 3 месеца от датата на
обявяване за решаване; Заповед № 439/02.12.2020 г. определяне срок за
изписване на непостановени актове над 3 месеца от датата на обявяване на
решаване.

КОНСТАТАЦИИ:

През проверявания период в РС-Разлог в срок са приключени
повечето производства, като дела са решени в тримесечен срок от
образуването им.

От предоставените от РС-Разлог справки и извършената на място
проверка по приключване на гражданските дела и постановяване на
съдебните решения в законовия 30 дневен срок по чл. 235 ГПК се установи,
че по малък брой дела съдиите са допуснали известни просрочия при
постановяване на съдебните решения. Просрочията при постановяване на
съдебните актове в отделни случай са над 3 или 5 месеца.

Съгласно представената от РС - Разлог информация по съдии за
наличие на дела, обявени за решаване и с ненаписани съдебни актове към
датата на проверката, се установява, че в съда има дела с непостановени
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актове. Броят им не е голям, като по-голямата част  от делата са на един
съдия, включително с допускани просрочия от над 11 месеца без изготвен
съдебен акт. Поради допуснатите просрочия административният
ръководител на съда е предприела организационни и дисциплиниращи
мерки за контрол и приключване на делата, чрез издадени нарочни
заповеди през 2020 г. за определяне срок за изписване на непостановени
актове над 3 месеца от датата на обявяване на решаване. Съдия Запрянова е
встъпила в длъжност в друг съд, след конкурс за преместване, като преди
да встъпи на новото работно място й е възложено да изготви съдебните
актове по обявените за решаване дела.

Установените данни от проверката сочат, че през 2019 г. и 2020 г.
съдиите в РС–Разлог, въпреки установените пропуски, са постигнали добри
резултати по отношение на сроковете, в които са изготвяни съдебните
актове по делата. Съдиите в РС - Разлог трябва да продължат да полагат
усилия и да не допускат в бъдеще просрочия при изготвяне на съдебните
актове.

9. Качество на съдебните актове.

Съгласно изготвените справки от ръководството на РС-Разлог
предоставени на проверяващия екип, през 2019 г. са постановени  общо
1183 бр. решения и 222 бр. определения, от които са обжалвани общо 126
броя решения  и 37  брой определения.

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол решения и
определения са потвърдени - общо 44 бр. решения и 10 потвърдени
частично, определения – 29 потвърдени и 3 броя потвърдени частично.

Общ брой отменени актове през 2019 г. за съда – 43 бр., от които
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове – 12 бр., отменени
актове с постановяване на нови – 30 бр., отменени актове с връщане на
делата за ново разглеждане – 1 бр.; отменени актове с прекратяване на
производството по делото – 0 бр.;

През 2020 г. в РС-Разлог са постановени  общо  1133 бр. решения и
220 бр. определения, от които са обжалвани общо 174 броя решения  и  53
брой определения.

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол решения и
определения са потвърдени - изцяло 52 бр. решения и 12 броя потвърдени
частично, потвърдени определения 41 броя изцяло и 5 броя определения
потвърдени частично.

Общ брой отменени актове за съда – 89 бр.; прогласени за нищожни
и обезсилени съдебни актове – 12 бр., отменени актове с постановяване на
нови – 77 бр., отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане – 0
бр.; отменени актове с прекратяване на производството по делото – 0 бр.;
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Резултатът от инстанционния контрол общо на постановените
решения и определения през 2019 год. от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. по
съдии, съгласно предоставена справка за обжалвани съдебни актове по
граждански дела, е както следва:

За 2019 г.
Съдия Полежанова – 391 бр. постановени решения, от които 11 бр.

потвърдени изцяло и 3 бр. потвърдени частично;
- 66 бр. постановени определения, от които 8 бр. потвърдени изцяло

и 0 бр. потвърдени частично;
- общо 13 бр. отменени актове; 4 бр. прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове, 8 бр. отменени актове с постановяване на нови,
1 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Запрянова – 359 бр. постановени решения, от които 8 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

 - 83 бр. постановени определения, от които 8 бр. потвърдени
изцяло и 1 бр. потвърдени частично;

 - общо 17 бр. отменени актове; 3 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 14 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 Божков – 42 бр. постановени решения, от които 2 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

 - 5 бр. постановени определения, от които 1 бр. потвърдени изцяло
и 0 бр. потвърдени частично;

 - общо 1 бр. отменени актове; 1 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 Трендафилова – 367 бр. постановени решения, от които 16
бр. потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично;

 - 62 бр. постановени определения, от които 10 бр. потвърдени
изцяло и 2 бр. потвърдени частично;

 - общо 5 бр. отменени актове; 2 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 3 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 Шипковенска – 24 бр. постановени решения, от които 0 бр.
потвърдени изцяло и 1 бр. потвърдени частично;

 - 6 бр. постановени определения, от които 0 бр. потвърдени изцяло
и 0 бр. потвърдени частично;
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 - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 1 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 Думбанов – 0 бр. постановени решения, от които 7 бр.
потвърдени изцяло и 4 бр. потвърдени частично;

 - 0 бр. постановени определения, от които 2 бр. потвърдени изцяло
и 0 бр. потвърдени частично;

 - общо 8 бр. отменени актове; 4 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 4 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.

За 2020 г.
Съдия Полежанова – 318 бр. постановени решения, от които 21 бр.

потвърдени изцяло и 5 бр. потвърдени частично;
- 66 бр. постановени определения, от които 3 бр. потвърдени изцяло

и 0 бр. потвърдени частично;
 - общо 36 бр. отменени актове; 9 бр. прогласени за нищожни и

обезсилени съдебни актове, 27 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 Запрянова – 280 бр. постановени решения,  от 14  бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

- 69 бр. постановени определения,  от които 20  бр.  потвърдени
изцяло и 4 бр. потвърдени частично;

 - общо 23 бр. отменени актове; 2 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 21 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 Божков – 252 бр. постановени решения, от които 0 бр.
потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично;

 - 39 бр. постановени определения, от които 5 бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

 - общо 3 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 3 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 Трендафилова – 283 бр. постановени решения, от които 16
бр. потвърдени изцяло и 4 бр. потвърдени частично;

 - 46 бр. постановени определения, от които 13 бр. потвърдени
изцяло и 1 бр. потвърдени частично;
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 - общо 26 бр. отменени актове; 1 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 25 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 Шипковенска – 0 бр. постановени решения, от които 1 бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

 - 0 бр. постановени определения, от които 13 бр. потвърдени
изцяло и 1 бр. потвърдени частично;

 - общо 8 бр. отменени актове; 3 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 5 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 Думбанов – 0 бр. постановени решения, от които 0 бр.
потвърдени изцяло и 1 бр. потвърдени частично;

 - 0 бр. постановени определения, 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

 - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 1 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:

Направената проверка относно приключване на гражданските дела и
инстанционния контрол на постановените актовете констатира, че през 2020
г., в сравнение с 2019 г., броят на обжалваните съдебни актове, постановени
по граждански дела в РС - Разлог, е увеличен, но като цяло броят не е
значителен. Изводите се подкрепят и от предоставената справка, както и от
резултатите от извършените проверки по реда на инстанционния контрол по
обжалваните актове. Същевременно броят на потвърдените от горестоящия
съд  актове също е увеличен. В съда през двете години няма отменени
актове с прекратяване на производството по делото. По значителен е броят
на отменените с постановяване на нови съдебни актове – 30 броя за 2019 г.
и 82 броя за 2020 г. Прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове са
14 за 2019 г. и 15 за 2020 г.

По-голямата част от обжалваните актове за двете години са
потвърдени от горната инстанция. Налице е положителна тенденция, която
на фона на големия общ обем постъпили дела в съда, показва високо
качество на работа. Независимо от това, съдиите трябва да се стремят да
повишат броя и качеството на напълно потвърдените по реда на
инстанционния контрол актове.
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10. Отводи на съда

От предоставената справка и регистъра на отводите на съдиите при
РС–Разлог за проверявания период 2019 год. и 2020 год. се установи   не
малък брой отводи на съдиите по граждански дела, като увеличението е
през втората година. Отводите са по 57 бр. дела от 2019 г. и по 88 броя  дела
през 2020 г.

Обобщената информация за отводите на съдии в РС–Разлог за  2019
г. е както следва:

Съдия Велина Полежанова– 6 бр.
Съдия Е. Божков – 3 бр.
Съдия Запрянова – 23 бр.
Съдия Искра Трендафилова – 22 броя
Съдия Шипковенска – 3 броя

През 2020 г. постановени отводи по граждански дела са както
следва:

Съдия Велина Полежанова– 11 бр.
Съдия Е. Божков – 28 бр.
Съдия Румяна Запрянова – 27 бр.
Съдия Искра Трендафилова – 22 броя

Проверени дела:

Гр. д. № 304 / 2018 г. е образувано на 19.03.2018 г. по подадена ИМ
с предявен иск по чл.40 ЗУЕС, постъпила в съда на 15.03.2018 год.. Делото е
разпределено съдия Румяна Запрянова.

В проведено с.з. от 24.09.2020 год. съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 24.09.2020 год. съдията докладчик е отменил
протоколното си определение за даване ход по същество и се е отвел от
разглеждането му с протоколно определение, постановено на 01.02.2021
год. в производството по чл.151, ал.4 ГПК.

В мотивите си съдията докладчик е посочил, че в срока за
произнасяне е депозирано искане от пълномощника на ищцовото дружество
за отвод на съдията докладчик по всички дела, разглеждане от него.
Причината за отвода е възникнал конфликт между пълномощника и
докладчика, като първият е отправил включително лични нападки срещу
втория, вследствие на което в съдията докладчик се формира негативно
отношение, което би могло да повлия върху безпристрастността на съда –
чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК.
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Делото е преразпределено автоматично на 02.02.2021 год. и за
докладчик е определена съдия В. Полежанова. След преразпределението не
са извършвани процесуални действия.

Гр. дело № 227/2020 г., образувано по реда на чл. 310 ГПК,
обозначено с жълт етикет „БП”. Разпределено е автоматично между
четирима съдии със 100% натовареност. Делото е образувано от
председателя на съда и разпределено на 26.02.2020 г. на съдия Запрянова по
постъпила на същата дата по постъпила на същата дата ИМ от ФЛ майка в
качеството на законен представител на малолетно дете  против баща с
предявен иск по чл. 150 СК за изменение на размера на определената
издръжка за детето. Поставени са двата печата на съда – с входящ номер на
иска и за образуване с номер на делото.

Разпореждане по чл. 131 ГПК, с  което производството е определено
по чл. 310 ГПК и е извършена проверка за редовност и допустимост на ИМ
по 311 ГПК, е постановено на 02.03.2020 г. ИМ е изпратена на ответника за
отговор в едномесечен срок. Съобщение до ответника е изпратено на
12.03.2020 г., получено на 20.05.2020 г.  Отговор на ИМ е постъпил на
22.06.2020 г. С определение от 26.06.2020 г. Съдия Запрянова се е отвела на
осн. чл. 22, ал 1, т. 6 ГПК поради възможен конфликт на интереси с адвокат
на ответника, с когото имат съсобствен имот. Делото е преразпределено на
26.06.2020 г. автоматично на съдия Трендафилова. С определение
постановено на основание чл. 312  и чл. 314 ГПК на 29.06.2020 г.,
съдържащо писмен доклад по делото, обявен на страните, са приети
писмените доказателства. Страните са приканени към споразумение.
Насрочено е първо о.с.з. на 13.07.2020 г. Съобщения до страните са
изпратени  на 30.06.2020 г., получени до 07.07.2020 г. В проведеното о.с.з.
не е даден ход на делото поради късно връчване на призовката на
пълномощника на ответника и неизтекъл едноседмичен срок. Делото е
отложено за 20.08.2020 г., когато е даден ход, докладвано е, приети са
писмени доказателства, изискани са нови, допуснати са свидетели и
социален работник от ДСП-Якоруда, разпитани са свидетели. За събиране
на доказателства и изслушване на социалния работник, делото е отложени
за 29.09.2020 г., когато е даден ход, приети са гласни и писмени
доказателства, приключени са устните състезания и е посочено, че
решението ще бъде обявено на 13.10.2020 г. С решение от 13.10.2020 г. – в
рамките на двуседмичния срок,  съдът е изменил издръжката на детето, за
която е осъден ответника да заплаща, като е допуснал предварително
изпълнение. Съобщенията до страните са изпратени на 13.10.2020 г. г. и
получени на 19.10.2020 г. г. Решението е обжалвано от ответника пред ОС-
Благоевград по в.гр.дело № 58/2021 г. С протоколно определение от
18.02.2021 г. е обезсилен първоинстанционния акт поради постигната
спогодба между страните, одобрена в о.с.з от ОС-Благоевград
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Гр. д. № 277 / 2019 г. е образувано на 08.03.2019 г. по подадена ИМ
с правно основание на предявения иск чл.422 ГПК. Делото е разпределено
автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия Искра
Трендафилова. Съдията се е отвела. Причина за отвода е посочен възникнал
конфликт между пълномощника и съдията докладчик, като първият е
отправил включително лични нападки срещу втория, вследствие на което в
съдията докладчик се формира негативно отношение, което би могло да
повлия върху безпристрастността на съда и с оглед отстраняване на
всякакви съмнения в безпристрастното разглеждане на процеса – чл.22,
ал.1. т.6 ГПК.

След направения отвод, за нов докладчик е  определена съдия
Румяна Запрянова.  С протоколно определение от с.з., проведено на
03.12.2020 год., съдът е спрял производството на основание чл.229, ал.1, т.2
ГПК поради смърт на страна по делото. На основание чл.230 ГПК е указано
на ищеца в 6-месечен срок да посочи правоприемници на наследодателя и
адреси за призоваването им и е предупреден, че при неизпълнението на
указанията, производството по делото ще бъде прекратено. Указанията са
изпълнени от ищеца на 24.03.2021 год. и с определение от 29.03.2021 год.
съдът е възобновил производството по делото. Конституирал е като
ответници наследниците на ответника и е насрочил о.с.з. за 17.06.2021 год.,
когато не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на
новоконституираните ответници и делото е отложено за 02.09.2021 год.

С определение № 3613 от 09.08.2019 год., постановено по ВЧГД №
545 / 2019 год., състав на ОС – Благоевград е потвърдил определението за
спиране от 17.06.2019 год.

Гр. д. № 664/2019 г. в периода от 17.05.2019 г. до 21.05.2019 г.
последователно се отвеждат всички съдии от РС-Разлог, тъй като с исковата
молба е поискано обявяване на нищожност на акт, постановен от съдия от
същия съд. Делото е прекратено и изпратено на ОС-Благоевград за
определяне на друг равен по степен съд.

Гр. дело № 646/2020 г. последователно се отвеждат всички съдии от
съда на основание чл. 22, ал. 1, т.1 ГПК, поради наличие на служебен
контакт със законен представител на малолетно дете и делото е изпратено
на ОС-Благоевград за определяне на друг равен по степен съд.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката констатира, че за изследвания период от две години,
отводите на съдиите в РС– Разлог не са малобройни. Съдиите са се отвели
по 57 бр. дела през 2019 г. и по 88 броя  дела за 2020 г., което навежда
извод, че прилагането на това процесуално действие от съдиите не е
изключение.
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Съдиите от РС-Разлог са се отстранили от разглеждане - самоотвели
са се общо за двете години по повечето от делата на основание чл. 22, ал. 1,
т. 6 от ГПК. Всички отводи са мотивирани, като мотивите за отстраняването
са изложени в определението, с което съдията се е отвел. Посочени са
подробни аргументи, сочещи колегиални или приятелски отношения със
страна по делото. Отводите не са довели до просрочие, тъй като делата са
били преразпределяни в кратки срокове, в някои случаи незабавно в същия
ден. По всички дела са приложени протоколи от избор на докладчик след
преразпределяне на делото.

По делата -  гр.  д.  № 304/2019  г и по чл.  22,  ал.1,  т.6  от ГПК е
посочен конфликт между пълномощника и съдията докладчик, като първият
е отправил включително лични нападки срещу съдията, което е можело да
формира негативно отношение, както и да повлия върху безпристрастността
на съда.  са се отвели всички съдии в съда.

По гр. д. № 646/2020 г. съдиите са се отвели на осн. чл. 22, ал. 1, т. 1
ГПК, тъй като страна по делото е бил в служебни взаимоотношения с всеки
от тях. След което, с определение съдът е прекратил производството и е
изпратил делото на основание чл. 23, ал.3 от ГПК на Окръжен съд -
Благоевград за определяне на друг равен съд за разглеждане на делото, тъй
като в РС-Разлог не може да се сформира състав, който да разгледа
образуваното дело. Делата са прекратявани в кратки срокове.

В Районен съд - Разлог е създаден и се попълва електронен Регистър
на отводите. Регистърът се съхранява в деловодството на съда. Вписванията
в регистъра се извършват от съдебните деловодители или съдебните
секретари незабавно при наличие на направен от съдията отвод. Видно от
регистъра и проверените дела, отводите се мотивират. Не бяха
констатирани забави или просрочия по делата, дължащи се на отводи или
самоотводи на съдиите.

11. Отсрочени съдебни заседания

От РС-Разлог за нуждите на проверката са предоставени справки за
отсрочените съдебни заседания през 2019 г. и 2020 г. С оглед представените
от РС-Разлог справки, в които са посочени отсрочени съдебни заседания по
причини на съда през проверяваните години, се констатира, че през 2019 г.
в съда не са отсрочвани цели открити съдебни заседания,  докато през 2020
г. са отсрочени 109 бр. открити съдебни заседания по 68 бр. граждански
дела.

Справките показват данни за всяко отсрочено и непроведено
съдебно заседание, отложено поради различни причини, основно дължащи
се на нередовно призоваване на страните, както и на процесуално поведение
на страна или други участници в гражданския процес – по молба на адвокат,
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на вещо лице, за изготвяне на експертизи или за набавяне на доказателства,
скици и други документи. По данни от Районен съд - Разлог за 2020 г. сe
констатира, че въпреки положените усилия, общият процент на отложените
граждански дела е все още твърде висок, съпоставен със заложения
показател – приключване на делото до 3 месеца. Въпреки проявените
усилия от страна на съдебните състави, насочени към спазване на
процесуална дисциплина, се установяват обективни причини, водещи до
отлагане на делата в открито заседание.

Една от причините, водещи до отлагане на делата в открито
заседание, се дължи на обявената в страната и в света през 2020 г.
извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Ковид
– 19. Втора причина е фактическата и правна сложност на казусите, предмет
на разглеждане, предпоставяща провеждането на най-малко две открити
съдебни заседания, обосновано от увеличаване на обема на
доказателствените искания на страните допуснати от съда, възползвайки се
от процесуалната възможност по чл. 143, ал. 2 от ГПК в първото по делото
открито съдебно заседание.

Най-честа и основна причина, водеща до отлагане на
производствата, е несвоевременното изготвяне и представяне на
заключенията на вещите лица. Последното е обусловено от липсата на
достатъчно експерти от съдебния регион, включително и натовареността на
същите в останалите съдилища, от ползването на вещи лица от други
съдебни райони, което до известна степен рефлектира както върху
оскъпяването на процеса, така и върху срочността на приключване.

Констатират се и случаи на отлагане на делата вследствие на
нередовно и несвоевременно призоваване, включително и
недисциплинирано поведение на страни, относно събирането на
доказателства или искания за нови такива и почти не се констатират случаи
на отлагане, поради неявяването на редовно призовани свидетели. В
контекста на горното следва да се отбележи и увеличаващия се брой дела с
участие на чужди граждани като страна, предимно ответник, в това число и
на лица, граждани на страни извън Европейския съюз, както и затварянето
на границите на страните заради пандемията от Ковид - 19. Освен
посочените обективни причини, отлагането на гражданските дела се дължи
в по-малка степен и на субективни такива.

Съдиите трябва да насочат усилията си за преодоляване на същите
към по-стриктно прилагане на законно регламентираните мерки, касаещи
дисциплинирането на участниците в процеса, както и в индивидуалната
организация на работата на отделния съдия във всички фази на процеса.

Съдебните заседания са отсрочвани за след две седмици до 1 месец
или по-дълъг период, в зависимост от причината, наложила
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пренасрочването, от което е видно, че за страните не са настъпили
последици, свързани с нарушаване на разумния срок.

ІV. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ

От извършената комплексна планова проверка по граждански дела в
РС-Разлог, въз основа на събраните данни и установеното при прегледа на
делата, могат да се направят следните изводи:

Съдиите работещи в РС–Разлог се отнасят отговорно и
професионално към служебните си задължения. Съдиите работят добре
както самостоятелно, така и екипно, въпреки че към момента на проверката
магистратският състав реално е значително намален. Действително
работещи в периода са четирима магистрати, а в някои моменти са работели
само трима, което допълнително натоварва съдиите и усложнява графика на
работа. Непостоянната кадрова обезпеченост на съда и текучество могат да
окажат негативно отражение върху цялостната организация, ефективност и
срочност на разглеждане на делата, макар до момента ръководството на
съда и съдиите да полагат усилия това да не се допуска.

През 2019 год. и 2020 год.  щатният състав на съда включва 26
бройки, от които шест магистрати, съдия по вписванията и ДСИ.

Съдебните служители в съда са 19 броя и изпълняват задълженията
си стриктно, експедитивно и отговорно, като изпълняват допълнителни
задачи и се заместват. Безспорно за утвърждаване на екипността допринася
и разпределението и работата на съдебните секретари по състави.
Ръководството на съда упражнява системно административен контрол. В
РС–Разлог е установена практика, съгласно която се извършват проверки от
председателя на съда и от съдебния администратор на наличността и
воденето на книгите и регистрите, съгласно ПАС.

Образуване на делата в РС-Разлог
Анализът на проверените дела сочи, че повечето дела са образувани

при спазване на ПАС и са приключили в установените процесуални
срокове, а в някои случаи предсрочно, или при спазване на изискванията на
чл. 13 от ГПК за разумност на срока.

По данни от съда през 2019 год. в РС - Разлог са постъпили за
разглеждане общо 2112 бр. дела, от които 1492 бр. граждански дела и 620
бр. наказателни дела.

Общият брой, стояли за разглеждане през 2019 г. е 2684 дела заедно
с несвършените дела, от които разгледаните граждански дела са 1825 - 68%
и наказателни дела са общо 859 броя или 32%.
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Общо свършените дела към 31.12.2019 г. са 2063 бр. дела, от които
1183 бр. граждански дела и 477 бр. наказателни дела. От горното е видно, че
намалението на броя на разглежданите наказателни дела е значително,
както и общо на наказателните и граждански дела, което спрямо
предходната 2018 г. е с 8%. Свършените дела в тримесечен срок са 1690
дела – 82%, като през 2018 г. са били 81%, т.е. въпреки намаления съдийски
състав и увеличението на постъпилите и разгледани дела е запазена
положителната тенденция по показател срочност и ефективност на работа
на съдиите.

Към 31.12.2019 г. са останали висящи общо 621 граждански и
наказателни дела, от които 420 граждански и 201 наказателни дела.

В Районен съд - Разлог през 2020 г. са постъпили за разглеждане
общо 1 975 бр. дела, от които граждански дела – 1 361 бр. и наказателни
дела – 614 бр. Делата са с 325 бр. по-малко от 2019 год.

Общият брой свършени дела през 2020 г. е 1 871 дела, от които 1353
граждански дела и 518 наказателни дела. При сравнение на броя на
постъпилите общо дела за предходните три години се констатира следното:
за 2018 г. – 2 300 бр., за 2019 г. – 2 112бр. и за 2020 г. – 1 975 бр.
Съпоставяйки броя на постъпилите дела през трите години трябва да се
отчете известно намаление на броя на делата постъпили през 2020 г., което
в процентно изражение спрямо предходната 2019 г. е приблизително 6.5 %.
Намалението на наказателните дела e с 6 бр., докато по отношение на
гражданските дела е със 131 бр. Към 01.01.2020 г. са останали общо 621 бр.
висящи в началото на периода граждански и наказателни дела. Общият
брой разгледани дела през календарната 2020 г. е 2 596 бр., от които 1 781 –
69 % граждански и 815 – 31 % наказателни. Съпоставяйки посочените
показатели в процентно изражение, несвършените дела – висящи в началото
на периода са приблизително 24 % от общия брой разгледани в съда дела.
От общия брой новопостъпили 1 975 дела, гражданските са 1 396 или 71 %
от тях, а наказателните са 614 – 29 %.

Горните показатели сочат за наличие на трайно установена
тенденция към увеличаване на разликата между постъпилите в съда
граждански и наказателни дела. Наблюдаваният през периода спад в
новообразуваните дела и делата за разглеждане се дължи преди всичко на
работата на съда в условията на пандемия и въведените във връзка с нея
извънредни мерки за дълъг период от време. Общият брой свършени дела
към 31.12.2020 г. е 1 871 дела. От тях в тримесечен срок, видно от общия
статистически отчет, са свършени 1 534 дела – 82 %.

При сравнителен анализ на натовареността по щат на съдиите в
Районен съд – Разлог за 2020 г. по показатели разглеждани и свършени
дела, в сравнение с предходната година се налага изводът за увеличаване на
средната натовареност. Констатира се леко намаление на постъпленията на
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дела през 2020 год., но увеличаване броя на свършените граждански дела,
както и натовареността на съдиите и броя на разгледаните дела. Следва да
се посочи, че натовареността на магистратите в съда не е малка, тя е на
средното за страната натоварване, съдиите работят ефективно като
процентът на решените дела в тримесечен срок е много висок. Посочените
резултати дават основание за положителна оценка на работата на Районен
съд-Разлог през периода, като съдиите са работили с усърдие, въпреки
трудностите от обективен характер.

В РС - Разлог е създадена много добра организация на работата по
регистриране на постъпващите книжа и образуване на делата. В Районен
съд - Разлог действат Вътрешни правила за разпределение на делата на
принципа на случайния подбор, с оглед спазване разпоредбите на чл. 9 от
ЗСВ, утвърдени от административния ръководител на съда със Заповед №
204 от 26.09.2015 г., допълнени и изменени със Заповед № 11 от 07.01.2019
год., допълнени със Заповед № 16 от 10.01.2019 год., допълнени със заповед
№ 33 от 24.01.2019 год., допълнени със заповед № 169 от 07.04.2020 г.
Вътрешните правила за разпределение на делата на принципа на случайния
подбор са изменени и допълнени със заповед № 14 от 18.01.2021 г. В
съответствие с Единната методика по приложението на принципа за
случайно разпределение на делата, приета с Протокол № 57/04.12.2014г. на
Висшия съдебен съвет, изменена и актуализирана с Решение по Протокол
№ 13/19.03.2015г. на ВСС, и решение на ВСС за въвеждане и използване на
Централизирана система за разпределение на делата /ЦСРД/ от 01.10.2015г.,
в РС - Разлог се гарантира пълно спазване на принципа на случайно
разпределение на делата, чрез  web – базиран софтуерен продукт за
случайно разпределение на делата – Централизирана система за
разпределение на делата, разработена от ЕООД “Смарт Системс 2010”, и
въведена във всички съдилища в изпълнение на решение по протокол № 23
от заседанието на ВСС, проведено на 07.05.2015 год., с който на практика се
обезпечава максимално както случайният подбор на съдия-докладчик, така
и съразмерна натовареност при разпределянето на делата между съдиите в
съответните отделения.

Изключение прави периодът от 11.08.2020 г. до 18.09.2020 г., през
който съдът преминава към образуване на делата в ЕИСС. Считано от
01.05.2021 г. всички дела се образуват и разпределят между съдийските
състави в ЕИСС.

Постъпващите по делата съдебни книжа своевременно се обработват
в деня на постъпване, подготвят за доклад и се докладват на председателя
на съда за образуване и разпределение практически веднага. Спазвано е
изискването по чл. 35, ал. 4 от ПАС за образуване и разпределение на
делата в деня на постъпването или най-късно на следващия ден, след
постъпване на книжата в съда и съобразено с процесуалните срокове,
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изискващи произнасяне. Самият акт по образуване на делата е във формата
на печат върху първата страница на исковата молба. Печатът съдържа
всички данни - вид на делото, №, година, дата на образуване, докладчик и
подпис на разпределящия. Делата се образуват по поредност на
постъпването им. Задължително по делото се прилага протокол от
извършеното разпределение, подписан от разпределящия.

Гражданските дела в РС - Разлог се разпределят от съдебен
служител - деловодител, оправомощен с изрична заповед на
административния ръководител на съда да извършва разпределението. На
дежурен съдия се разпределят постъпилите в съда след края на съответния
работен ден, както и в почивните и празничните дни, книжа, по които се
образуват дела по дежурства, както и някои бързи производства. Считано от
01.10.2015 год. разпределението на делата в РС - Разлог се извършва чрез
Централизираната система за разпределение на делата, разработена от ВСС.
Използваният софтуер, извън режима на случаен подбор „автоматично”,
предвижда особени режими за избор на докладчик – „по дежурство“, на
определен докладчик и без участие на конкретен докладчик.

Бързите производства се разпределят в деня на постъпването им,
като се отбелязва точно часът на постъпване на книжата и  незабавно се
докладват на определения съдия – докладчик. При постъпване на заявление
за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК
делото се разпределя на случаен принцип между всички съдии,
автоматично.

Отсъстващи магистрати се изключват от разпределение на дела,
посредством ЦСРД за периода от началото на последния работен ден преди
отсъствието и се включват в списъка за случайно разпределение на всички
видове дела от първия ден, в който се яви на работа.

Протоколите за избор на докладчик с дата и подпис на
разпределящия служител са приложени и са налични по делата.

Проверката по редовността и допустимостта на исковата молба е
извършвана в деня или на следващия ден след образуването на делото и
определянето на съдията-докладчик. Разпорежданията по чл.131 от ГПК са
постановявани в кратки срокове - преимуществено в деня или в срок от
един ден след разпределение на делото, респ. след отстраняване на
констатираните нередовности. Проверката установи, че размяната на
книжата по част от делата, особено делбени с повече съделители,
продължава между два, три и повече месеца. Проблемите с връчването на
съобщенията са свързани най-често с отсъствие на страната от посочения
адрес или от мястото на връчване. Съдиите докладчици системно прилагат
Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на
органите на съдебната власт до НБД „Население”, като възможност за
допълнително ускоряване на движението на делата.



135

Определението по чл.140 от ГПК, с което съдиите са се произнасяли
по предварителните въпроси по допускане на доказателствата и
доказателствените искания, и насрочване на делата за разглеждане в първо
открито съдебно заседание, са постановявани в срок.

Първото по делото о.с.з. е насрочвано в рамките на месец до два
месеца след постановяване на определението по чл. 140 от ГПК. В
проведеното първо о.с.з. повечето докладчици са изготвяли доклад по
делото по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 1-5 от ГПК. Повечето заседания са
отлагани за изготвяне на експертизи от вещи лица, за събиране на гласни и
писмени доказателства или поради нередовно призоваване на страните. При
отлагане на делата за събиране на доказателства, следващите открити
съдебни заседания са насрочвани ритмично, обичайно през интервали от
месец до месец и половина.

Приключването на делата, образувани и разгледани по общия исков
ред, е в рамките на разумни срокове – от два месеца и половина до една
година. По повечето дела е спазена разпоредбата на чл. 235, ал. 5 ГПК за
постановяване на решение в едномесечен срок, като решението се
постановява и преди посочения срок или дата. В съда продължават да се
разглеждат и дела, част от които делбени производства, които са с по-
голяма продължителност, образувани през 2013 г., 2015 г., 2016г. и 2017 г.

Като обща констатация по делата, разглеждани по реда на Глава
двадесет и пета от ГПК „Бързо производство” се установява, че при
образуване на делата и квалифицирането им по този ред, съдът е изградил
много добра практика, съгласно чл. 310 и сл. ГПК. Делата са обозначени с
жълт етикет, съгласно чл. 82, ал. 5 ПАС. Постановените актове по
движението са постановени на основанията, регламентиращи бързото
производство, като при решаване на делата съдиите се стремят да
приключват производства в кратки срокове. Съгласно изготвената и
предоставена служебно справка през 2019 г. образуваните по реда на чл. 310
и сл. ГПК - Бързо производство граждански дела са 111 гр. дела, докато
през 2020 г. се наблюдава спад на образувани такива дела – 38 броя.
Съгласно чл. 310 ГПК по реда на бързото производство освен описаните в
чл. 310, ал.1 т. т. 1-5 искове се разглеждат и такива, чието разглеждане в
бързо производство е уредено в закон. Съгласно разпоредбата на чл. 146, ал.
2 СК по реда на бързото производство се разглеждат и исковете за
издръжка. Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на
ИМ. Разпределени са автоматично между всички съдии при 100 % участие в
разпределението. Разгледани са в кратки срокове, като производството
отговаря на изискванията на чл. 310 и следващите от ГПК.

При постановяване на актове по движението на тези дела, всички
съдии съобразяват законовото изискване за спазване на разпоредбата на чл.
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315, ал. 2 ГПК относно посочване на датата, на която ще бъде обявен
съдебният акт, както и двуседмичния срок по чл. 316 от ГПК.

Установи се, че по делата, по които са засегнати права и интереси на
малолетни и непълнолетни деца, компетентната Дирекция ”СП” по
настоящия адрес на детето е била уведомена и по делата са представени
социални доклади.

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДетето и ЗЗДН, не
бе констатирано просрочие на съдебното производство. Делата се
разглеждат с изключителна бързина. Тази практика и усилията на съдиите
са похвални и следва да продължат.

Делата по ЗЗДетето са образувани незабавно в деня на постъпване
на  исканията от Д“СП“ в съда и веднага са администрирани. Делата по
ЗЗДетето се разпределят на дежурен съдия. Актът за образуване е под
формата на печат, който съдържа: номер на делото, дата и година на
образуване, подпис на образуващия съдия. При поставяне на входящия
номер на молбите се вписва и точен час. От приложените по делата
протоколи за избор на съдия, е видно че делата се разпределят максимално
бързо.

По всички проверени дела се спазва разпоредбата на чл. 28, ал. 1
ЗЗДетето, съгласно която исканията за настаняване на дете в семейство на
роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана
институция са подсъдни на районния съд по настоящ адрес на детето.

Делата са разгледани в открито съдебно заседание веднага, в
повечето случаи в деня на постъпване на молбата, с призоваване на
молителя, заинтересованите лица и при довеждане на децата, навършили 10
годишна възраст, които са изслушвани, съгласно чл. 15, ал. 1 ЗЗДто. Делата
са разглеждани в открито съдебно заседание в присъствие на молителя и
заинтересованите лица.

Съдиите са насрочвали о.с.з. в деня на образуване на делото, респ. –
на постъпване на молбата, но не всички съдии изписват нарочно
разпореждане или определение. Откритото съдебно заседание е насрочвано
в максимално кратък срок - в деня на подаване на молбата. Съобщенията до
страните се изпращат незабавно, включително се призовават и по телефон.
Изискването на чл. 28, ал. 3 от ЗЗДетето за незабавно разглеждане на
искането в открито заседание, с оглед необходимостта от призоваване и
уведомяване на участниците в производството, както и на действията по
образуване, разпределение, докладване и подготовка на делото за
разглеждане в о.с.з., въпреки че не се извършва размяна на книжа, се
изпълнява на практика. Всички проверени дела са насрочени незабавно в
деня на образуване и в повечето случаи приключват в същото заседание.

Спазена е разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето, за произнасяне с
решение в едномесечен срок от постъпване на искането, по всички
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проверени дела. По-голямата част от тях дори са приключени в максимално
кратък срок, като съдиите, освен че са насрочвали о.с.з. в изключително
кратки срокове, са се стремели и са произнасяли акта си в деня, в който
делото е обявено за решаване в о.с.з. – не по всички дела се посочва денят, в
който съдът ще се произнесе с решение, съгласно чл. 149 ГПК, някои
посочват, че ще се произнесат с решение в срок, като са постановявали
решението си същия ден. Влезлите в сила решения са обявявани на
страните и изпълнявани незабавно.

Впечатление прави високата организация и изключителната
бързина при разглеждане на този вид дела и при постановяване на
актовете, което е похвална практика.

Делата по ЗЗДН се образуват в деня на постъпване на молбата по чл.
8 и чл. 18 ЗЗДН. Актът за образуване е под формата на печат, който
съдържа: номер на делото, дата и година на образуване, подпис на
образуващия съдия. При поставяне на входящ номер на молбата се
отбелязва и точен час на постъпване. Делата по ЗЗДН се разпределят ръчно
на дежурен съдия. Участието или натоварването по разпределение за 2019 г.
и 2020 г. е 100% за всички съдии. Делата се окомплектоват и докладват
незабавно на съдията-докладчик, който също незабавно, в деня на
постъпване на книжата и образуване на делото, или в деня на отстраняване
на констатираните недостатъци, се произнася по искането по чл. 18 ЗЗДН за
незабавна защита, т.е. в рамките на изискуемия 24-часов срок по чл. 18, ал.
1 ЗЗДН.

В същия срок съдиите разглеждат и молбата по чл. 8 ЗЗДН и
насрочват о.с.з. до две седмици  от постъпване на книжата в съда, като
съобразяват разпоредбата на чл. 12, ал 1 ЗЗДН. На ответника се съобщава
задължението за представяне на доказателства и му се определя срок за
това, най-късно до насроченото о.с.з. Когато молбата е съдържала данни за
пряка и непосредствена последваща опасност за живота или здравето на
пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал. 1 ЗЗДН, в закрито
заседание, без призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна
защита в срок до 24 часа от получаването на съответната молба или от
отстраняване на нередовностите по нея. В тези случаи, на основание чл. 18,
ал. 2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е връчвана на страните и е
изпращана служебно до районното полицейско управление. Спазван е
едномесечният срок за насрочване на открито съдебно заседание съгласно
чл. 18, ал. 4 от ЗЗДН, като по някои дела о.с.з. е насрочвано в по-кратък
срок. На ответника се съобщава задължението за представяне на
доказателства и му се определя срок за това, най-късно до насроченото о.с.з.
В съответствие със законовите изисквания разпит на малолетно дете се
извършва в присъствие на психолог. Създадена е отлична организация с
АК-Благоевград при допуснато предоставяне на правна помощ. При
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отлагане на с.з., най-често за събиране на доказателства, следващото
заседание е насрочвано също в кратки срокове – до 2 седмици. През 2020 г.
съдебните заседания са отлагани в съответствие с предприетите мерки и
издадените заповеди на административния ръководител във връзка с
обявеното извънредно положение. По всички дела страните са приканвани
към спогодба. Част от делата са прекратени поради постигане на спогодба
или оттегляне на молбите. При прекратяване на делата издадените заповеди
за защита са обезсилени от съда. По проверените дела се констатира, че
решенията се обявяват в открито съдебно заседание, насрочвано в кратък
срок при спазване на разпоредбата на чл. 15 ЗЗДН. По единственото
обжалвано от проверените дела, въззивният съд е потвърдил постановения
акт от РС - Разлог.

Трябва да бъде отчетена създадената много добра организация
на работа в РС-Разлог по делата по ЗЗДН, изключителната бързина при
разглеждане на този вид дела и постановяване на актовете в
законовите срокове, което е похвалната практика, която следва да
продължи.

Анализът на проверените спрени и спирани производства сочи, че
общо са администрирани ритмично. От спрените общо 98 граждански дела
в РС-Разлог през 2019 г. и 2020 г., 96 са спрени  на основание чл. 229, ал. 1,
т.  4  ГПК до решаване на преюдициално производство по едно дело - гр.
дело № 1410 / 2016 год., по описа на съда, други две дела са спрени по
взаимно съгласие на страните. От справката за спирани дела, общо 27 броя
през 2019 г. - 17 дела са спирани по чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по взаимно
съгласие на страните, 2 дела са спирани по чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК - поради
смърт на страна и 7 дела са спирани на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК –
до приключване на преюдициално дело, 12 от делата са прекратени. От
общо 12 броя  спирани дела през 2020 г. - 8 дела са спирани по чл. 229, ал.
1, т. 1 ГПК по взаимно съгласие на страните и 3 дела са спирани на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на преюдициално дело,
5 от делата са прекратени.

В съда е създадена организация за проверка на спрените дела, като
съдебни служители извършват ежемесечни справки и съобразно дадени
указания от съдията докладчик, след което ги докладват на съдията-
докладчик своевременно. Не по всички дела с определението за спиране
съдиите са давали указания до съдебните деловодители за периода на
извършване на справки за обуславящи спирането дела или причини. По
всички проверени спрени дела, считано от датата на спирането им до
27.07.2021 год. (датата на проверката) липсват данни за извършвани
справки относно движението на преюдициалното гр. дело № 1410 / 2016
год., което по сведение на съдия Полежанова се дължи на факта, че делото е
на РС - Разлог и е известно на съдиите. Не бе установено забавяне на
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съдопроизводството. Принципно съдебните служители трябва да полагат
усилия и да извършват и отбелязват проверките по делата в едномесечен
срок, съгласно ПАС, за което да се упражнява контрол от съдиите.

При дела с отменен ход по същество, които за двете години в РС-
Разлог са общо 11 граждански дела, от които по 5 дела са постановени
решения, две са обявени за решаване и 3 са прекратени, се установи, че
причините за това процесуално действие имат субективен характер, дължащ
се основно на пропуски на съда, но поради малкия брой определения в този
смисъл, следва да се направи извод, че съдиите като цяло са извършвали
нужната предварителна подготовка по делата си с необходимата пълнота и
задълбоченост и това процесуално действие не е ставало честа причина за
удължаване на сроковете за разглеждане на делата. Още повече,
определението за отмяна на хода по същество е постановявано в
предвидения срок за произнасяне и следващото о.с.з. е насрочвано в кратки
срокове. Въпреки това съдиите не следва да допускат отмяна на хода по
същество, поради невнимателно проучване на исковите молби или
доказателствата, с цел избягване на допълнително изясняване на съдебния
спор.

За целите на проверката бяха проверени отделни видове и групи
частни граждански производства.

Производствата по подадените молби за обезпечение на бъдещ иск
по чл. 390 от ГПК са образувани, администрирани съобразно чл. 80, ал.1, т.
2 ПАС. Делата са разпределяни автоматично в деня на постъпване на
молбата и ръчно на дежурен съдия и са администрирани незабавно. Спазени
са изискванията за родова и местна подсъдност по глава тридесет и
четвърта от ГПК. Съдебните състави са се произнасяли в съответствие с чл.
395, ал. 2 от ГПК – в деня на постъпване на молбата, с малки изключения по
обективни причини. Обезпечение в полза на ищеца е допускано с
определение от същия ден, чрез наложена обезпечителна мярка, издавана е
обезпечителна заповед и е определян едномесечен срок за предявяване на
бъдещия иск от датата на определението. По всички проверени дела
началото на срока за предявяване на обезпечения бъдещ иск е определян в
съответствие с ТР № 6/14.03.2014 г. по тълк. д. № 6/2013 г. на ВКС, ОСГТК.
При определена на основание чл. 391 от ГПК парична гаранция, вносима от
молителите по сметка на съда, съдът е разпореждал да се издаде
обезпечителна заповед след внасянето й. Служебната отмяна на
допуснатото обезпечение на бъдещ иск на основание чл. 390, ал.3 ГПК, изр.
2-ро от ГПК е приложена по едно от проверените дела, като съдът е
постановил също и отмяна на издадената обезпечителна заповед. По част от
проверените дела молителите са представили надлежни доказателства за
предявения иск. Обезпечителната заповед е издавана веднага след
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представяне на доказателства за внасяне на гаранцията или на следващия
ден.

В случаите, когато съдът е отхвърлял молбата за допускане на
обезпечение на бъдещ иск, молителят е уведомяван по надлежен ред.
Съобщението е изпращано незабавно или на следващия ден.

По проверените дела въззивният съд е потвърдил постановения акт
от РС - Разлог.

Проверката на частните граждански дела, образувани по реда на
заповедното производство по чл. 410 и чл. 417 ГПК, които са най-голям
брой, установи, че делата са образувани в деня на постъпване на
заявлението и разпределяни на същата дата. Извършвана е служебно
проверка в НБНД, съгласно изискването на чл. 411 ГПК за спазване на
местната подсъдност. Съдът се е произнасял своевременно, в законовия
срок, включително и преди изтичането му. Не бяха констатирани
нарушения, грешки и пропуски в производствата по издаване на заповед за
изпълнение и изпълнителни листове. При разпределението на случаен
принцип на проверените дела - заповедни  производства натовареността на
всички съдии е 100%.

Проверените производства по чл. 410 от ГПК са образувани в деня
на постъпване на заявлението и незабавно автоматично са разпределяни на
докладчик между всички присъстващи съдии. По всички производства е
спазена местната подсъдност по чл. 411, ал. 1 от ГПК, извършвана е
служебно проверка, като е изисквана справка от оправомощения служител в
РС - Разлог относно последния постоянен и настоящ адрес на длъжника.
Справката в НБНД е извършвана в същия ден. По всички дела съдиите са се
произнасяли по заявленията по чл. 410 от ГПК в срока по чл.411, ал. 2 от
ГПК, като се отчита траен стремеж това да става в много по-кратък от
предвидения в закона срок – в деня на определянето им за докладчици,
респ. отстраняване на нередовностите. Директно е издавана ЗИ и на
длъжника е връчван препис от заповедта, съгласно чл. 411, ал. 3 от ГПК.
При наличие на условия за издаване на изпълнителен лист, съдиите са
констатирали това и са постановявали изрично разпореждане за неговото
издаване, като по някои дела са посочвали съдържанието на изпълнителния
лист. Съдът е изпращал съобщение на заявителя за разпореждането. ИЛ е
издаван най-често в деня на разпореждането. По всички дела са правени
отбелязвания за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е
издаван съгласно чл. 418, пр. 2-ро от ГПК.

Производствата по заявления чл. 417 от ГПК също са образувани в
деня на постъпване на заявлението и незабавно са разпределяни на съдия
докладчик. Върху първата страница на заявлението се поставя печат същия
ден, представляващ разпореждане за извършване на справка по НБДН с
подпис на докладчика, съобразно изискването на чл. 411, ал. 1 ГПК.
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Справките в НБДН за постоянния и настоящ адрес на длъжника са
извършвани на същата дата. По делата е наличен документ за внесена ДТ.
Поставен е печат за получена в съда сума с подпис на главен счетоводител.
През 2019 г. и 2020 г. съдиите са се произнасяли в предвидения в закона
срок, включително в по-кратки от предвидения – в деня или на следващия
ден след разпределението на делото, респ. отстраняване на нередовностите.
В съответствие с чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК, по всички проверени дела
е правено надлежно отбелязване за издаден ИЛ върху заповедта за
изпълнение и върху документа, послужил като основание за издадения
изпълнителен лист, съгласно чл.417, т. 2 ГПК. Констатирана беше много
добра практика по администриране на заповедните производства и
приключването им в кратки срокове. Освен, че са се произнасяли
своевременно, по всички дела съдиите са извършили проверка относно
местната подсъдност. Всички постановени актове са съобразени с
изискванията на закона относно форма и съдържание и са изготвени с
нужната пълнота.

Проверката констатира, че за проверения период от две години,
отводите или самоотводите на съдиите в РС– Разлог по граждански дела
не са малобройни. Съдиите са се отвели по 57 бр. дела през 2019 г. и по 88
броя дела за 2020 г., което навежда извод, че прилагането на това
процесуално действие от съдиите не е рядко.

Съдиите от РС-Разлог са се отстранили от разглеждане - самоотвели
са се общо за двете години по повечето от делата на основание чл. 22, ал. 1,
т. 6 от ГПК. Всички отводи са мотивирани, като мотивите за отстраняването
са изложени в определението, с което съдията се е отвел. Посочени са
подробни аргументи, сочещи колегиални или приятелски отношения със
страна по делото. Отводите не са довели до просрочие, тъй като делата са
били преразпределяни в кратки срокове, в някои случаи незабавно в същия
ден. По всички дела са приложени протоколи от избор на докладчик след
преразпределяне на делото.

В Районен съд - Разлог е създаден и се попълва електронен Регистър
на отводите. Регистърът се съхранява в деловодството на съда. Вписванията
в регистъра се извършват от съдебните деловодители или съдебните
секретари незабавно при наличие на направен от съдията отвод. Не бяха
констатирани забави или просрочия по делата, дължащи се на отводи или
самоотводи на съдиите.

Не се констатират безпричинни отлагания на съдебни заседания в
съда. През 2020 г. съдебните заседания са отлагани, съобразно издадените
заповеди на административния ръководител и с оглед
противоепидемичните мерки, след което заседанията са насрочвани в
първия възможен ден.
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Съдебните служители в съда работят с разбиране и съвестно, като
ръководството упражнява системно административен контрол. При
проверката на деловодните книги и регистри се установи, че същите са
водени, съобразно изискванията на ПАС. Книгите са прономеровани и
прошнуровани и се проверяват периодично от съдебния администратор,
което се обективира с дата на проверката и подпис на проверяващото лице.

Приключване на делата в срок:

Процентът на свършените в 3-месечен срок граждански дела,
разгледани по общия исков ред в РС - Разлог през 2019 г. е 72 %, а през
2020 г. е 54 %. От общия брой ч. гр. дела, разгледани през 2020 г., 94 % са
решени в 3-месечен срок. Този показател е леко намален в сравнение с 2018
г. и 2019 г., когато са приключени съответно 100% и 98 %.

Повечето от проверените дела в РС - Разлог са разглеждани и
приключвали в разумни срокове, а по някои описани по-горе видове дела –
съдебните актове са постановявани и предсрочно. Малко на брой са
останалите граждански дела, чиито производства са протекли след изтичане
на една година от образуването им. Образуваните преди 01.01.2019 г. и
неприключени към датата на проверката граждански дела в Районен съд -
Разлог са 23 на брой, делата са делбени производства или такива,
характеризиращи се с правна и фактическа сложност. Две от делата,
образувани през 2013 г., са делби, едно дело е образувано през 2015 г., две
са образувани през 2016 г., шест през 2017 г. и единадесет през 2018 г.
Административният ръководител на съда е предприела мерки за създаване
на организация  за приключване на делата в разумен срок, като е издала
няколко организационни заповеди: Заповед № 58/11.02.2019 г. за
определяне на срок за изписване на непостановени съдебни актове над 3
месеца; Заповед № 145/11.04.2020 г. проверка на всички висящи дела и
Заповед № 383/13.10.2020 г. определяне на срок за изписване на
непостановени актове над 3 месеца от датата на обявяване за решаване.
Делата с производство над една година се проследяват и докладват.

Понижаването на показателя за срочност по отношение на някои
дела, разгледани по-бавно през 2020 г. в сравнение с предходната 2019 г., се
дължи основно на фактическата и правна сложност на казусите, предмет на
разглеждане, обосноваваща необходимостта от провеждането на най-малко
две открити съдебни заседания. Някои производствата са продължили
сравнително по-дълго поради обективни причини - специфичният характер
на делата; оставяне на производствата без движение; конституиране на
страни и извършване на допълнителни действия по администриране;
установяване на адреси на ответници, част от които живеят в чужбина;
връчване на книжата по реда на чл. 47 от ГПК; извършване на процедури по
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назначаване на особен представител; назначаване на съдебни експертизи, в
някои случаи повече от една по делото, неизготвянето им в срока по чл.199
от ГПК, поставяне на допълнителни задачи на експертизата, неявяване и
замяна на вещи лица, повторна експертиза с друго вещо лице, молби от
вещи лица или от страните за отлагане на делото, спиране на
производството, отлагане на делата за събиране на доказателства.
Усложнената епидемична обстановка през 2020 г. също се отразява на
срочността, но съдиите са положили усилия да преодолеят някои забавяния.
За създаване на организация и прилагане на противоепидемичните мерки и
решаване на делата в срок през 2020 г. са издадени заповеди.

Принципно стремежът е делата да се решават в кратък срок, въпреки
че не бе установено съдиите да са предприемали дисциплиниращи мерки по
отношение на участници в процеса, с оглед недопускане отлагане на
поредни съдебни заседания поради неизготвено заключение по допусната
съдебна експертиза и неявяване на вещото лице.

Проверката констатира много добри резултати в работата на съда
през 2019 г. и 2020 г. по граждански дела по показател срочност при
постановяване на съдебните актове. В РС - Разлог има малък брой дела, по
които съдебните актове са постановени извън законово установените
срокове, което сочи много добра и прецизна организация и дисциплина от
страна на съдиите по изписване на делата. Съдиите се стремят стриктно да
спазват предвидените в чл. 235, ал. 5 и чл. 316, вр. чл. 317 от ГПК срокове, в
които са изготвяни съдебните актове по делата. При констатирани
просрочия са предприети мерки от административния ръководител на съда
за постановяване на просрочените актове от съдията, като просрочията по
две от делата са по-продължителни - над 11 месеца. Въпреки това, съдиите
в РС–Разлог са постигнали много добри резултати при значителна
натовареност и следва да продължат да поддържат ефективността на работа
си при спазването на срочността при постановяване на решенията по
делата. Тази тенденция е похвална и  трябва да бъде поощрена,
същевременно не трябва да се допуска бързината да се отразява на
качеството на работата. Административният ръководител на съда следва
също да продължи да упражнява ефективен контрол при изписването на
делата в срок, както е подходила през 2020 г.

Проверката на съдебните актове по реда на инстанционния
контрол установи, че броят на обжалваните съдебни актове, постановени
по граждански дела в РС–Разлог, е увеличен, но като цяло не е значителен.
Изводите се подкрепят и от предоставената справка, както и от резултатите
от извършените проверки по реда на инстанционния контрол по
обжалваните актове. Същевременно броят на потвърдените от горестоящия
съд актове също е увеличен. В съда през двете години няма отменени актове
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с прекратяване на производството по делото. Прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове са 14 за 2019 г. и 15 за 2020 г. По значителен е
броят на отменените с постановяване на нови съдебни актове – 30 броя за
2019 г. и 82 броя за 2020 г., което обаче сочи, че съдиите трябва да проучват
делата с по-голяма задълбоченост.

По-голямата част от обжалваните актове за двете години са
потвърдени от горната инстанция. Налице е положителна тенденция, която
на фона на големия общ обем постъпили дела в съда, показва високо
качество на работа на съдиите. Същевременно съдиите трябва да се стремят
да увеличат броя и качеството на напълно потвърдените съдебни актове по
реда на инстанционния контрол.

Извършената комплексна планова проверка в РС–Разлог констатира,
че в съда е създадена много добра организация на административната
дейност, на работата на съдебните служители и на съдиите, и на дейността
по образуване, разпределение, движение и приключване на гражданските
дела в установените процесуални срокове. Съдиите като цяло са разгледали
и приключили разпределените им дела при спазване на законовите
изисквания и в разумен срок.

Дадените по-долу препоръки във връзка с констатирани от
проверката пропуски по отделни видове граждански дела, съобразно
правомощията на ИВСС по чл. 58 от ЗСВ, целят да се постигне още по-
голяма прецизност и качество в правораздавателната дейност в съда и да се
избегне повторяемост на допуснатите пропуски.

Въз основа на направените констатации и изводи и на
основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните
ПРЕПОРЪКИ:

І. Председателят на РС - Разлог, с оглед правомощията си по чл.
80, ал. 1 от ЗСВ:

1. Да продължи да упражнява контрол върху срочността на
постановените решения на съдиите от РС - Разлог, с цел недопускане на
несвоевременно изготвяне на съдебни актове, предвид чл. 235, ал. 5 ГПК и
чл. 316 ГПК, както и да следи стриктно за изпълнението от съдиите на
издадените в тази връзка заповеди;

2. Да предприеме необходимите мерки, с цел подобряване на
дейността по администриране на спрените граждански производства,
служителите да извършват редовни проверки в сроковете по чл. 38, т. 10
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ПАС, които да се отразяват писмено по делото и да се докладват
своевременно на съдията-докладчик.

II. Съдиите от РС - Разлог:

1. Да спазват стриктно предвидените в ГПК срокове, свързани с
движението на гражданските дела и постановяване на съдебните актове в
законовоопределените срокове по чл. 235, ал. 5 ГПК и чл. 316 ГПК;

2. Да използват предвидените в ГПК процесуални средства за
дисциплиниране на страните, на вещите лица и длъжностните лица по
връчване на призовки и съобщения, с цел срочното разглеждане на делата в
разумни срокове и недопускане на отлагане на съдебни заседания;

3. Да постановяват изрични съдебни актове за изпращане на
постъпилите въззивни жалби на контролиращия съд, както и в случаите на
насрочване на открито съдебно заседание по делата по ЗЗДетето, след
преценка, че са налице процесуалните условия за това;

4. Да обсъдят, предвид професионалния им опит, начини за
повишаване на качеството и увеличаване на броя на напълно потвърдените
съдебни актове по реда на инстанционния контрол.

ІIІ. Председателят на РС–Разлог да упражни правомощията си
по чл.80, ал.1, т.3 от ЗСВ, като свика Общо събрание, на което:

Да запознае съдиите и съдебните служители с констатациите от
извършената комплексна планова проверка в съда, възложена със заповед
на главния инспектор на ИВСС, 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

двумесечен срок, считано 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 - Разлог, който
в едноседмичен срок от получаването му да запознае с него съдиите и
съдебните служители. Председателят на РС - Разлог да уведоми главния
инспектор на ИВСС за изпълнението на това свое задължение, като изпрати
списък с дата и подпис на всеки от проверяваните съдии.
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