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Комплексната планова проверка в ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК по
граждански и търговски дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-22-
38/28.06.2022 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, издадена на основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ, чл. 54, ал. 2 от Правилника за
организацията на дейността на Инспектората към ВСС и за дейността на
администрацията и на експертите (обн. ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от
1.01.2017 г., изм. и доп., бр. 35 от 30.04.2021 г., в сила от 2.05.2021 г., бр. 67 от
28.07.2020 г., в сила от 28.07.2020 г.) и приетата годишна програма за
провеждане на комплексни, контролни и тематични планови проверки от
Инспектората към ВСС на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели
към окръжните прокуратури за 2022г.

Проверката се извърши в периода 04.07.2022 г. – 08.07.2022 г. от
инспектор Игнат Георгиев, експерт Диана Иванова и експерт Мария Илиева.

Обхватът на комплексната планова проверка включва организацията по
образуването, движението и приключването на гражданските и на търговските
дела, образувани в периода от 01.01.2020г. – 31.12.2021г., както и на
неприключени към момента на проверката производства, образувани преди
01.01.2022г. в Окръжен съд – Перник, както и организацията по образуването
на делата и спазването на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за
администрацията на съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и
статистическите данни на съда. Със Заповед № ПП-22-38/28.06.2022г. на
главния инспектор е възложено, едновременно с комплексната планова
проверка в Окръжен съд – Перник, да се извърши и тематична планова
проверка относно даваните от въззивната инстанция указания във връзка с
администриране на въззивната жалба в случаите, когато оспореният
първоинстанционен съдебен акт не е приложен по хартиеното дело или не е
подписан със саморъчен подпис на съдията.

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

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Окръжен съд – Перник
справки, съобразно писма изх. № И-01-3/22 от 29.03.2022г. и изх. № И-01-3/22
от 18.05.2022г. на ИВСС, допълнителна информация за дейността на съда,
извлечения от електронната деловодна програма, заповеди, стари дела, спрени
производства, дела с отменен ход по същество, деловодни книги и регистри,
както и др. произволно посочени граждански и търговски дела.

Организация на административната дейност на съда.
Административно ръководство. Щатна и кадрова осигуреност.
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Административното ръководство на ОС–Перник се осъществява от
административен ръководител – председател на съда – Калин Кирилов
Баталски, от заместници на административния ръководител – заместник-
председатели на ОС–Перник - съдия Виктор Богданов Георгиев - зам.-
председател, ръководител „Наказателно отделение” и съдия Милена Рангелова
Даскалова - зам.-председател, ръководител „Гражданско отделение”. Съдебен
администратор - Б      С         А       .

Калин Кирилов Баталски е назначен  на длъжност “административен
ръководител – председател” на ОС - Перник с решение на Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 от 11.10.2018 г. и е встъпил в
длъжност на 22.10.2018 г. (акт за встъпване № 159/22.10.2018г.)

Виктор Богданов Георгиев е назначен на длъжност “съдия” в ОС–
Перник с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5 от 10.02.1999 г.
и е встъпил в длъжност на 01.04.1999 г. Съгласно решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 30/16.07.2009г. на ВСС е назначен за заместник
административен ръководител – заместник-председател на ОС–Перник и е
встъпил в длъжност на 16.07.2009г. (акт за встъпване № 1/16.07.2009г)

Милена Рангелова Даскалова е назначена на длъжност “съдия” в
ОС–Перник с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 8 от
23.02.2001 г. и е встъпила в длъжност на 01.03.2001 г. Съгласно решение на
Висшия съдебен съвет по протокол № 30/16.07.2009г. на ВСС е назначена за
заместник административен ръководител – заместник-председател на ОС–
Перник и е встъпила в длъжност на 16.07.2009г. (акт за встъпване №
2/16.07.2009г.)

В ОС-Перник към момента на проверката е утвърден щат от 45 души,
от които 14 щ.бр. съдии и 31 щ.бр. съдебни служители.

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

- за 2020 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 15 бр.,
действително заети щатни длъжности – 12 бр., администрация – общ брой
служители – 29 бр. и действително заети длъжности – 29 бр.;

- за 2021 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 14 бр.,
действително заети щатни длъжности – 12 бр., администрация – общ брой
служители – 31 бр. и действително заети длъжности – 31 бр.

Към момента на проверката общият брой съдии по щат  е 14 бр., от
които заети  - 12 бр. Съдии в продължителен отпуск към момента няма.

Командировани съдии в ОС-Перник през проверявания период и през
настоящата година са - 9 бр., командировани съдии от ОС- Перник  - 7 бр.
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Командировани съдии в ОС-Перник:
Роман Тодоров Николов – съдия в РС-Брезник, командирован в ОС-

Перник, считано от 22.11.2018г. до заемане на длъжността чрез конкурс.
Антон Рангелов Игнатов – съдия в РС-Радомир, командирован в ОС-

Перник, считано от 03.10.2019г. до 04.01.2021г., като командироването е на 4-
часов работен ден.

Антония Атанасова Атанасова - Алексова - съдия в РС-Перник,
командирована в ОС-Перник, считано от 02.10.2020г. до заемане на
длъжността чрез конкурс.

Татяна Иванова Тодорова – съдия в РС-Радомир, командирована в
ОС-Перник, считано от 06.10.2020г. до 06.10.2021г.

Камелия Георгиева Ненкова - съдия в РС-Перник, командирована в
ОС-Перник, считано от 27.09.2021г. до 26.09.2022г.

Мария Венциславова Милушева – съдия в РС-Перник,
командирована в ОС-Перник, считано от 27.09.2021г. до 26.09.2022г.

Петър Веселинов Боснешки - съдия в РС-Перник, командирован в
ОС-Перник, считано от 07.10.2021г. до 06.10.2022г.

Михаил Александров Малчев - съдия в РС-Дупница, командирован в
ОС-Перник считано от 14.10.2021г. до 23.05.2022г.

Диана Младенова Йорданова-Матеева - съдия в РС-Перник,
командирована в ОС-Перник считано от 30.05.2022г. до 29.05.2023г.

Командировани съдии от ОС-Перник:
Красимир Стефанов Маринов - командирован в Софийски

апелативен съд, считано от 12.02.2018 г. до заемане на длъжността чрез
конкурс.

Капка Емилова Павлова - командирована в Софийски апелативен съд
считано от 19.11.2018г. и към настоящия момент.

Иванка Стоименова Шкодрова - командирована в Софийски
апелативен съд, считано от 02.01.2019г и към настоящия момент.

Рени Петрова Ковачка - командирована в Софийски апелативен съд,
считано от 05.10.2021г. до заемане на длъжността чрез конкурс.

Милена Рангелова Даскалова - командирована във Върховен
касационен съд със Заповед № 924/20.09.2021г. на председателя на ВКС,
считано от 21.09.2021г. до отпадане необходимостта от командироването.

Маринела Красимирова Маринова-Стоева - командирована в РС-
Перник, считано от  27.09.2021г. до изтичане на срока по чл.240 от ЗСВ.

Мариета Стоянова Динева-Палазова - командирована в РС-Перник,
считано от  27.09.2021г. до изтичане на срока по чл.240 от ЗСВ.
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Съдии и състави в ОС- Перник:
Гражданско и търговско отделение

· за 2020 г.
съдия Антон Рангелов Игнатов - ранг „Съдия във ВКС/ВАС“
съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова - ранг„Съдия АС“
съдия Димитър Михайлов Ковачев - ранг„Съдия АС“
съдия Кристиан Божидаров Петров - ранг„Съдия АС“
съдия Методи Крумов Величков - ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Милена Рангелова Даскалова - ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Рени Петрова Ковачка - ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Роман Тодоров Николов - ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Татяна Иванова Тодорова - ранг „Съдия АС“
мл. съдия Мариета Стоянова Динева-Палазова
мл. съдия Маринела Красимирова Маринова-Стоева

· за 2021 г.
съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова – ранг „Съдия АС“
съдия Бисер Цветанов Петров - ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Камелия Георгиева Ненкова – ранг „Съдия ОС“
съдия Кристиан Божидаров Петров – ранг „Съдия АС“
съдия Мария Венциславова Милушева – ранг „Съдия АС“
съдия Методи Крумов Величков – ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Милена Рангелова Даскалова – ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Михаил Александров Малчев – ранг „Съдия АС“
съдия Петър Веселинов Боснешки – ранг „Съдия АС“
съдия Рени Петрова Ковачка – ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Роман Тодоров Николов – ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Татяна Иванова Тодорова – ран г„Съдия АС“
мл. съдия Мариета Стоянова Динева-Палазова - 01.07.2020 г. –
27.09.2021 г.
мл. съдия Маринела Красимирова Маринова-Стоева - 01.07.2020 г. –
27.09.2021 г.

· за периода на настоящата година
съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова – ранг „Съдия АС“
съдия Бисер Цветанов Петров – ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Диана Младенова Матеева – ранг „Съдия ОС“
съдия Камелия Георгиева Ненкова – ранг „Съдия ОС“
съдия Кристиан Божидаров Петров – ранг „Съдия АС“
съдия Мария Венциславова Милушева - ранг „Съдия АС“
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съдия Методи Крумов Величков - ранг „Съдия ВКС и ВАС“
съдия Михаил Александров Малчев – ранг „Съдия АС“
съдия Петър Веселинов Боснешки – ранг „Съдия АС“
съдия Роман Тодоров Николов – ранг „Съдия ВКС и ВАС“

Гражданско и търговско отделение
Със Заповед № 256/01.07.2020 г. на председателя на Окръжен съд -

Перник са формирани четири граждански състави - три постоянни въззивни
състава за разглеждане на граждански и търговски дела и един само за
нуждите на ЕИСС, както и два постоянни състава за разглеждане на
наказателни дела.

· за 2020 г.
Първи въззивен граждански състав
съдия Рени Петрова Ковачка
съдия Антон Рангелов Игнатов
мл. съдия Мариета Стоянова Динева-Палазова
Първи въззивен граждански състав
съдия Рени Петрова Ковачка
съдия Татяна Иванова Тодорова – 06.10.2020г (Заповед №
419/06.10.2020г)
мл. съдия Мариета Стоянова Динева-Палазова
Втори въззивен граждански състав
съдия Методи Крумов Величков
съдия Димитър Михайлов Ковачев – до 02.10.2020г
съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова – от 02.10.2020г.
Втори въззивен граждански състав
съдия Методи Крумов Величков
съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова – от 02.10.2020г.
мл. съдия Маринела Красимирова Маринова-Стоева – 01.07.2020 г.-
23.09.2021г
Трети въззивен граждански състав
съдия Милена Рангелова Даскалова
съдия Кристиан Божидаров Петров
съдия Роман Тодоров Николов
Четвърти въззивен граждански състав
съдия Методи Крумов Величков
съдия Димитър Михайлов Ковачев
мл. съдия Маринела Красимирова Маринова-Стоева
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(Определен със Заповед № 256/01.07.2020г. на председателя на ОС-
Перник, само за нуждите на ЕИСС и със Заповед № 412/01.10.2020г. е закрит).

· за 2021г.
Първи въззивен граждански състав
(съгласно заповед № 256/01.07.2020г)
съдия Рени Петрова Ковачка
съдия Антон Рангелов Игнатов
мл. съдия Мариета Стоянова Динева-Палазова
Първи въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 385/24.09.2021г)
съдия Рени Петрова Ковачка
съдия Татяна Иванова Тодорова – от 27.09.2021г
съдия Мария Венциславова Милушева – от 27.09.2021г
Първи въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 423/13.10.2021г)
съдия Петър Веселинов Боснешки – от 14.10.2021г
съдия Михаил Александров Малчев – от 14.10.2021г
съдия Мария Венциславова Милушева

Втори въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 412/01.10.2020г)
съдия Методи Крумов Величков
съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова
мл. съдия Маринела Красимирова Маринова-Стоева – до 27.09.2021г
Втори въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 385/24.09.2021г)
съдия Методи Крумов Величков
съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова
съдия Камелия Георгиева Ненкова – от 27.09.2021г
Трети въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 256/01.07.2020г)
съдия Милена Рангелова Даскалова
съдия Кристиан Божидаров Петров
съдия Роман Тодоров Николов
Трети въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 385/24.09.2021г)
съдия Кристиан Божидаров Петров
съдия Роман Тодоров Николов
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съдия Камелия Георгиева Ненкова – от 27.09.2021г
Трети въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 464/15.11.2021г)
съдия Бисер Цветанов Петров – 15.11.2021г
съдия Кристиан Божидаров Петров
съдия Роман Тодоров Николов

· за периода на настоящата година
Първи въззивен граждански състав
съдия Петър Веселинов Боснешки
съдия Диана Младенова Матеева – от 02.06.2022г.
съдия Мария Венциславова Милушева
Втори въззивен граждански състав
съдия Методи Крумов Величков
съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова
съдия Камелия Георгиева Ненкова
Трети въззивен граждански състав
съдия Бисер Цветанов Петров
съдия Кристиан Божидаров Петров
съдия Роман Тодоров Николов
Със Заповед № 256/01.06.2022 г. на председателя на ОС-Перник,

считано от 02.06.2022г. съдия Диана Матеева е включена в разпределението на
следните видове групи дела: облигационни искове ІІ-ра инстанция; искове по
КТ, включително по чл.200 КТ, искове по Семейния кодекс, обезпечения на
бъдещи искове (ГД), обезпечение на бъдещи искове (ТД) на 100%
натовареност и пр., като заседава в І-ви граждански състав.

Младши съдии за периода 2020г. -2021г.:
Симона Пламенова Кирилова - встъпила в длъжност на 02.07.2018г.

Акт за прекратяване - 01.07.2020г. (В отпуск по майчинство, Заповед № 474/
28.10.2019г. на председателя на ОС-Перник)

Кристина Николаева Костадинова - встъпила в длъжност на
02.07.2018г. Командирована в РС-Перник със Заповед № 544/29.11.2019г.  на
председателя на ОС-Перник до изтичане на срока по чл.240 от ЗСВ.

Маринела Красимирова Маринова-Стоева е назначена на длъжност
“младши съдия” в ОС-Перник с решение на ВСС по протокол № 21/23.06.2020
г. и е встъпила в длъжност на 01.07.2020г. Командирована в РС-Перник със
Заповед № 379/23.09.2021г.  на председателя на ОС-Перник до изтичане на
срока по чл.240 от ЗСВ.
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Мариета Стоянова Динева-Палазова е назначена на длъжност
“младши съдия” в ОС-Перник с решение на ВСС по протокол № 21/23.06.2020
г. и е встъпила в длъжност на 01.07.2020 г. Командирована в РС-Перник със
Заповед № 380/23.09.2021г.  на председателя на ОС-Перник до изтичане на
срока по чл.240 от ЗСВ.

Съдебни помощници за периода 2021г. -2022г.:
Дарина Красимирова Данчова е назначена на длъжност “съдебен

помощник” в ОС-Перник със Заповед № 142/26.04.2021г. на председателя на
ОС-Перник, до провеждане на конкурс.

Иванина Игнатова Иванова е назначена на длъжност “съдебен
помощник” в ОС-Перник със Заповед № 141/26.04.2021г. на председателя на
ОС-Перник, до провеждане на конкурс.

Промяна в съставите за двугодишния период:
За 2020г.
- Граждански състави:
Първи въззивен граждански състав
съдия Рени Петрова Ковачка
съдия Татяна Иванова Тодорова – 06.10.2020г.
мл. съдия Мариета Стоянова Динева-Палазова
Втори въззивен граждански състав
съдия Методи Крумов Величков
съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова – от 02.10.2020г.
мл. съдия Маринела Красимирова Маринова-Стоева – 01.07.2020 г.-

23.09.2021г

Със Заповед № 412/01.10.2020г. на председателя на ОС-Перник,
считано от 02.10.2020г. съдия Димитър Ковачев е изключен от
разпределението на делата в ОС-Перник. За членове на втори съдебен състав
са определени: Методи Величков (председател), Антония Атанасова-Алекова
(старши член) и и Маринела Маринова-Стоева (мл. съдия). Считано от
02.10.2020г. се закрива ІV-ти граждански състав.

Със Заповед № 419/01.10.2020г. на председателя на ОС-Перник,
считано от 06.10.2020 г. съдия Татяна Тодорова е включена в разпределението
на всички групи първоинстанционни и въззивни граждански, търговски и
фирмени дела при натовареност от 100%, като заседава в І-ви съдебен състав,
на мястото на съдия Антон Игнатов.
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Със Заповед № 544/29.11.2019г. на председателя на ОС-Перник
мл.съдия Кристина Костадинова е командирована в РС-Перник до изтичане на
срока по чл.240 от ЗСВ.

Със Заповед № 562/02.12.2019г. се изменя Заповед № 193/15.05.2019г.
и двете на председателя на ОС-Перник, като считано от 02.12.2019г. съдия
Антония Алексова е включена във втори наказателен състав, на мястото на
мл.съдия Кристина Костадинова.

За 2021г.
- Граждански състави:
Първи въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 385/24.09.2021г)
съдия Рени Петрова Ковачка
съдия Татяна Иванова Тодорова – от 27.09.2021г
съдия Мария Венциславова Милушева – от 27.09.2021г (Заповед №
385/24.09.2021)
Първи въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 423/13.10.2021г)
съдия Петър Веселинов Боснешки – от 14.10.2021г
съдия Михаил Александров Малчев – от 14.10.2021г
съдия Мария Венциславова Милушева
Втори  въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 385/24.09.2021г)
съдия Методи Крумов Величков
съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова
съдия Камелия Георгиева Ненкова
Трети въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 385/24.09.2021г)
съдия Кристиан Божидаров Петров
съдия Роман Тодоров Николов
съдия Камелия Георгиева Ненкова – от 27.09.2021г
Трети въззивен граждански състав
(съгласно Заповед № 464/15.11.2021г)
съдия Бисер Цветанов Петров – 15.11.2021г
съдия Кристиан Божидаров Петров
съдия Роман Тодоров Николов

Със Заповед № 385/24.09.2021г. на председателя на ОС-Перник,
считано от 27.09.2021г. се изменят заповеди с № 256/01.07.2020г и №
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412/01.10.2020г. и двете на председателя на ОС-Перник, с които са формирани
граждански и наказателни състави.

Със Заповед № 423/13.10.2021г. на председателя на ОС-Перник се
изменя първи въззивен граждански състав.

Със Заповед № 426/14.10.2021г. на председателя на ОС-Перник се
изменят заповеди с № № 385/24.09.2021г., 256/01.07.2020г. и 412/01.10.2020г.
и трите на председателя на ОС-Перник, с които са формирани  граждански и
наказателни състави .

Със Заповед № 464/15.11.2021г. на председателя на ОС-Перник,
считано от 17.11.2021г. съдия Бисер Петров е включен в ІІІ-ти въззивен
граждански състав, на мястото на съдия Камелия Ненкова, като е включен в
следните групи въззивни граждански и търговски дела (делби, вещни искове,
облигационни искове, искове по КТ, вкл. по чл.200 от КТ, искове по Семейния
кодекс) в Системата за случайно разпределение на делата при 50%
натовареност. Със Заповед № 256/ 01.06.2022г. на председателя на съда
натовареността на съдия Бисер Петров, по групите въззивни граждански дела,
по които е включен по силата на Заповед № 464/15.11.2021 г. на председателя,
се увеличава от 50% на 100% натовареност.

Данни за съдебен администратор, административен секретар
Б      А        притежава висше образование по специалност

„Държавно управление и администрация“ и „Управление на човешките
ресурси“. Назначена е на длъжност “административен секретар” с трудов
договор, считано от 10.02.1992 г., преназначена на длъжност “съдебен
администратор” с трудов договор, считано от 03.01.2006 г., след провеждане
на конкурс.

В ОС-Перник, по утвърденото щатното разписание няма бройка за
длъжността административен секретар.

Материална база и техническа обезпеченост
Информационно обслужване и информационни технологии

Окръжен съд - Перник е поместен в сградата на Съдебна палата гр.
Перник, ул.“Търговска“ № 37, заедно с Районен съд – Перник,
Административен съд – Перник, Районна прокуратура – Перник,  Окръжна
прокуратура – Перник и ОЗ „Охрана-Перник“.

Материалните условия, според административното ръководство, са
добри. Съдиите работят по един в кабинет, а 31 бр. съдебни служители
ползват 17 помещения. Съдът разполага с 2 бр. съдебни зали.

ОС – Перник е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти
в кабинетите на съдиите, съдебните служители и в съдебните зали. Работните
места са оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и
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работят в мрежа. Необходима е подмяна на част от използваните компютърни
конфигурации (морално остарели) за по-бързото и качествено изпълнение на
служебните задължения.

От 2000 г. до 30.06.2020 г. в ОС – Перник функционира програмата за
управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство“. От 01.07.2020 г. в
съда се използва ЕИСС (Единна информационна система на съдилищата) за
всички дела, образувани след тази дата (за несвършените дела продължава да
се използва САС).

Председателят на съда със Заповед № 183/04.09.2009 г. е утвърдил
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Окръжен съд –
Перник на интернет страницата на съда и Заповед № 210/09.10.2009 г. е
регламентирал начина на публикуване на съдебните актове (отменени); Със
Заповед № 430/16.12.2016 г. на председателя на съда са утвърдени Вътрешни
правила за публикуване на съдебните актове на Окръжен съд - Перник на
интернет страницата на съда, в сила от 01.01.2017 г. и Заповед №
431/16.12.2016 г. относно начина на публикуване на съдебните актове
(отменени). Със  Заповед № 180/27.04.2017 г. на председателя на съда  са
утвърдени Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Окръжен
съд – Перник на интернет страницата на съда, в сила от 01.05.2017 г. и Заповед
№ 181/27.04.2017 г. относно начина на публикуване на съдебните актове
(отменени). Със Заповед № 469/02.11.2017 г. на председателя на съда са
утвърдени Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Окръжен
съд – Перник на интернет страницата на съда, в сила от 06.11.2017 г. и Заповед
№ 470/02.11.2017 г. относно начина на публикуване на съдебните актове. С
цитираните заповеди са регулирани начина на публикуване и достъпа до
публикуваните в Интернет страницата съдебни актове на ОС-Перник.

Със Заповед № 300/29.07.2014 г. на председателя на съда са утвърдени
Вътрешни правила за класифициране на съдебни дела и работа с материали,
съдържащи класифицирана информация.

В ОС-Перник са внедрени следните програмни продукти:
- “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата,

предоставена от ВСС, която функционира от 2006 г. до 30.09.2015 г.;
- Централизирана система за случайно разпределение на делата

(ЦССРД), предоставена от ВСС,  която функционира от 01.10.2015 г. до
момента (в момента се използва само за несвършени дела, образувани в САС
„Съдебно деловодство“, за които е необходимо преразпределение на съдия-
докладчика);

- Система за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС) –
предоставена от ВСС, функционира от 01.04.2016 г. до 30.06.2020 г. (до
внедряване на ЕИСС);
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- Деловодна система САС „Съдебно деловодство“ – функционира от
2000 г. до 30.06.2020 г. (след тази дата се използва само за справки и
финализиране на делата, образувани в САС);

- ЕИСС (Единна информационна система на съдилищата) –
предоставена от ВСС, функционира от 01.07.2020 г. до момента за делата,
образувани след тази дата;

- счетоводен продукт „Поликонт“, който функционира от м. януари
2006 г.;

- счетоводен продукт „Конто“, предоставен от ВСС, който се използва
от м. януари 2010 г.;

- Правно-информационна система „Апис“ – използва се от м. октомври
1998 г.

Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишни доклади
на ОС-Перник

За 2020г.
Отчетено е, че правораздавателната дейност през годината е

обусловена от обявеното в страната извънредно положение заради пандемията
от Covid-19, което се е отразило и в постъпленията за съответната година.

Обобщеният анализ на данните от годишния доклад за дейността на
Окръжен съд - Перник през 2020 г. показва спад с 100 броя на общо постъпили
за разглеждане дела. Статистиката сочи, че през 2019 г. са постъпили 1564 бр.
дела,  при 1316 бр.  за 2018 г.  и 1397 броя за 2017 г.  Това се дължи главно на
намалелия брой постъпили въззивни дела - граждански и наказателни спрямо
предходната 2019 г.

При търговските дела също се наблюдава намаление на постъпилите
дела спрямо предходната година - 65 броя, при 124 бр. за 2019 г., 74 бр. за
2018 г. и 66 броя за 2017 г.

Действителната натовареност на съдиите спрямо всички дела за
разглеждане за 2020 г. е 10,31 дела, за 2019 г. е 12,03 дела, за 2018 г. е 8,66
дела, за 2017 г. е 8,08 дела.

Действителната натовареност спрямо всички свършени дела за 2020 г. е
5,81 дела, за 2019 г. е 9,85 дела, за 2018 г. е 7,46 дела, за 2017 г. е 7,10 дела.

Спрямо видовете дела са отчетени следните данни:
През 2020 г. в ОС-Перник са постъпили общо 857 граждански,

търговски и фирмени дела. Статистическите данни за последните три години
относно постъпилите дела са следните: 1026 за 2019 г., за 2018 г. са постъпили
812 дела, през 2017г. – 845 броя дела, т.е. постъпилите през отчетната 2020 г.
дела са със 169 по-малко от 2019 г., но са повече спрямо останалите две
години – съответно с 45 и с 12 броя, от което е направен извод за сравнителна
устойчивост на постъпленията през 2020г. година спрямо предходните три
години.
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Сравнителният анализ в отчетния доклад сочи следното:
Първоинстанционните граждански дела за 2020 г. са 120, за 2019 г. –

92, за 2018 г. – 106 и за 2017 г. – 94 бр.
При търговските дела броят на постъпленията е както следва: за 2020 г.

– 67 бр., за 2019 г. – 125 бр., за 2018 г. – 74 бр. и за 2017 г. – 68 броя.
Постъпилите въззивни граждански дела са 409 при 558 за 2019 г., 408

за 2018 г. и 390 броя за 2017 г.
Постъпилите частни граждански дела през 2020 г. са 23, за 2019 г. са 12,

за 2018г. са 23, а за 2017 г. са 41.
През 2020 г. са постъпили 232 частни граждански дела втора

инстанция. През 2019г. са били 236, при 198 бр. за 2018 г. и 218 за 2017 г.
Новообразуваните фирмени дела за 2020г. са 2 бр., за 2019 г. – 3 бр., за

2018 г. – 2 бр., а за 2017 г. – 33 броя.
От анализа на данните следва извод, че е налице трайна тенденция към

увеличение в постъпленията през отчетната 2020 г. спрямо предходните
отчетни години на първоинстанционните граждански дела. Относно
въззивните граждански дела и частните граждански дела втора инстанция се
констатира намаляване на постъпленията спрямо предходната 2019 г., но
увеличаване спрямо 2018 г. и 2017 г. Увеличен е броят на постъпленията и при
частните граждански дела спрямо 2019 г., но не и спрямо предходните 2017 г.
и 2018 г. Трайно намаление в постъпленията се констатира само относно
търговските дела. Относно фирмените дела може да се направи извод, че няма
разлика в постъпленията.

Общият брой на постъпилите въззивни граждански дела и частни
граждански дела втора инстанция е 631, което е със 153 бр. по-малко от 2019
г., но с 35 бр. в повече спрямо 2018 г. и с 32 бр. в повече спрямо 2017 г.
Постъпленията по въззивните дела са в пряка зависимост от тези в районните
съдилища.

Общият брой дела за разглеждане през  2020 г. е 1 107, през 2019 г. е
бил 1 189, през 2018 г. - 962 бр., а за 2017 г. – 1 007. Броят на приключилите
през 2020 г. дела е 771, за 2019 г. - 939, за 2018 г. – 799 дела, докато през 2017
г. е бил 857, т.е. през 2020 г. са приключени по-малко дела от предходните три
години.

Средният процент на всичко свършените в тримесечен срок
граждански дела е 70 %, за 2019 г. – 82 % , за 2018 – 77 % и 76 % за 2017 г.

Към 31.12.2020 г. са останали несвършени 336 дела, което в процентно
изражение спрямо делата за разглеждане е 30,35 %, а спрямо постъпилите –
39,20 %. Към 31.12.2019 г. са останали несвършени 250 дела, което в
процентно изражение спрямо делата за разглеждане е 21,03 %, а спрямо
постъпилите – 24,37 %. Към 31.12.2018 г. е имало несвършени 163 граждански
дела, което е 16,94 % спрямо делата за разглеждане, а спрямо постъпилите –
20,40 %. В края на 2017 г. е имало несвършени 150 граждански дела, което в



15

процентно изражение спрямо делата за разглеждане е 14,89 %, а спрямо
постъпилите – 17,74 %.

От постановените съдебни актове по граждански, търговски и въззивни
дела, са били обжалвани общо 107 бр. През 2020 г. са върнати след
инстанционен контрол общо 112 граждански, търговски и въззивни дела, като
предмет на контрол са били 63 решения и 49 определения.

Потвърдени са решенията по 14 от делата, недопуснати до касационно
обжалване са решенията по 32 дела, изменените решения са 7, а отменените –
6. Процентът на изцяло отменените решения поради пропуск на съда е 9,52 %,
при 11,82 % за 2019 г., 18,48 % за 2018 г. и 13,75 за 2017 г.

Сравнителните данни относно изменените решения са следните: 12,70
% за 2020 г., за 2019 г. – 13,63 %; за 2018 г. - 13,04 % и за 2017 г. - 15,74 %.

През 2020 г. са върнати след инстанционен контрол 49 определения, от
които 26 потвърдени, 8 недопуснати до касационно обжалване, 11 отменени, 2
изменени и 2 отменени по обективни причини. Процентът на изцяло
отменените определения (без тези по обективни причини) е 22,45, при 19,35 %
за 2019 г., 33,33 % за 2018 г. и 30 % за 2017 г.

Въз основа на посочените данни е направен извод, че тенденцията за
повишаване на качеството на постановените съдебни актове е запазена.

За 2021г.
Обобщеният анализ на данните от годишния доклад за дейността на

Окръжен съд - Перник през 2021 г. е эпоказал увеличение с 138 броя на общо
постъпили за разглеждане дела. Статистиката сочи, че през 2020 г. са
постъпили 1464 бр., при 1564 бр. дела за 2019 г. и 1564 бр. за 2018 г. Тези
данни се дължат главно на увеличения брой постъпили въззивните граждански
и наказателни дела - спрямо предходната 2020 г.

През 2021 г. се наблюдава увеличение на действителната натовареност
на съдиите спрямо всички дела за разглеждане и всички свършени дела.
Действителната натовареност на съдиите спрямо всички дела за разглеждане
за 2021 г. е 11,36 дела, за 2020 г. е 10,31 дела, за 2019 г. е 12,03 дела, за 2018 г.
е 8,66 дела.

Действителната натовареност спрямо всички свършени дела за 2021 г. е
9,22 дела, за 2020 г. е 5,81 дела, за 2019 г. е 9,85 дела, за 2018 г. е 7,46 дела.

Спрямо видовете дела, са отчетени следните данни:
През 2021 г. в Окръжен съд - Перник са постъпили общо 837

граждански, търговски и фирмени дела. Статистическите данни за последните
три години са следните: 857 дела за 2020 г., 1026 за 2019 г., за 2018 г. са
постъпили 812 дела, т.е. постъпилите през отчетната 2021 г. дела са със 26 по-
малко от 2020 г. и със 195 по-малко от 2019 г., но са с 19 броя повече спрямо
2018 г., от което е направен извод за относителна устойчивост на
постъпленията през 2021г. спрямо предходните три.
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По видове постъпленията са както следва:
Първоинстанционните граждански дела за 2021 г. са 108 бр., за 2020 г.

– 120 бр., за 2019 г. – 92 бр. и за 2018 г. – 106 бр.
При търговските дела броят на постъпленията са - за 2021 г. – 64 бр., за

2020 г. – 67 бр., за 2019 г. – 125 бр. и за 2018 г. – 74 бр.
Постъпилите въззивни граждански дела за 2021 г. са 413 бр., за 2020 г.

– 409 бр., за 2019 г. – 558 бр. и 408 за 2018 г.
Постъпилите частни граждански дела през 2021 г. са 17 бр., през 2020 г.

са били 23 бр. , през 2019 г. - 12 бр. и през 2018 г. са били 23 бр.
През 2021 г. са постъпили 230 частни граждански дела втора

инстанция. През 2020 г. те са били 232 бр., през 2019 г. - 236 бр. и през 2018 г.
- 198 бр.

Новообразуваните фирмени дела през отчетния период са 6 бр., през
2020 г. са постъпили 2 бр., през 2019 г. – 3 бр. и през 2018 г. са били 2 бр.

От анализа на данните е направен извод, че е налице тенденция към
запазване на броя на постъпленията на първоинстанционните граждански дела
през отчетната 2021 г. спрямо предходните отчетни години. Относно
въззивните граждански дела е констатирано намаляване на постъпленията
спрямо 2019 г., но увеличаване спрямо 2020 г. и 2018 г. По отношение на
частните граждански дела втора инстанция е констатирано почти същият брой
на постъпленията спрямо 2020 г. и 2019 г. и увеличаване спрямо 2018 г.
Увеличен е броят на постъпленията и при частните граждански дела спрямо
2019 г., но не и спрямо предходната 2020 г. и спрямо 2018 г. Запазен е броя в
постъпленията на търговските дела от предходната година, който обаче е по-
нисък в сравнение с 2019 г. и с 2018 г. Относно фирмените дела е направен
извод, че има двукратно увеличение в постъпленията спрямо предходните три
години.

Общият брой на постъпилите въззивни граждански дела и частни
граждански дела втора инстанция е 643 бр., което е със 141 бр. по-малко от
2019 г., но е с 12 бр. в повече спрямо 2020 г. и с 47 бр. в повече спрямо 2018 г.
Постъпленията по въззивните дела са в пряка зависимост от тези в районните
съдилища.

Общият брой на делата за разглеждане през 2021 г. е 1173 бр., през
2020 г. е бил 1107 бр., през 2019 г. - 1189, а през 2018 г. – 962. Броят на
приключилите през 2021 г. дела е 905, за 2020 г. е бил 771, за 2019 г. – 939 и за
2018 г. – 799. От анализа на тези данни е направен извод, че през отчетната
2021 г. са приключени по-малко дела от 2019 г., но много повече в сравнение с
2020 г. и 2018 г.

Средният процент на свършените в тримесечен срок граждански дела е
66 %, за 2020 г. – 70 %, за 2019 г. – 82 % и за 2018 – 77 %.
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От посочените данни се е наложил извод, че е увеличен броя на
свършените дела, но е намалял процента на приключилите дела в тримесечен
срок.

Към 31.12.2021 г. са останали несвършени 268 дела, което в процентно
изражение спрямо делата за разглеждане е 27.71 %, а спрямо постъпилите –
32.25 %. Към 31.12.2020 г. са останали несвършени 336 дела, което в
процентно изражение спрямо делата за разглеждане е 30,35 %, а спрямо
постъпилите – 39,20 %. Към 31.12.2019 год. са останали несвършени 250 дела,
което в процентно изражение спрямо делата за разглеждане е 21,03 %, а
спрямо постъпилите – 24,37 %. Към 31.12.2018 г. е имало несвършени 163
граждански дела, което е 16,94 % спрямо делата за разглеждане, а спрямо
постъпилите – 20,40 %.

Въз основа на посочените данни в отчетния доклад за 2021г. е направен
извод за намаляване на броя на неприключилите дела в края на 2021г. спрямо
2020 г., което е било основание да се заключи, че съдиите и съдебните
служители са се приспособили към работата в извънредна обстановка и са
положили усилия за срочното приключване на делата.

От постановените съдебни актове по граждански, търговски и въззивни
дела, са били обжалвани общо 148 бр. През 2021 г. са върнати след
инстанционен контрол общо 97 граждански, търговски и въззивни дела, като
предмет на контрол са били 75 решения и 53 определения.

Потвърдени са решенията по 35 от делата, недопуснати до касационно
обжалване са решенията по 10 дела, изменените решения са 12, а отменените –
17 и 1 решение е обезсилено.

Процентът на изцяло отменените решения поради пропуск на съда е
16.22 % при 9,52 % за 2020 г., 11,82 % за 2019 г. и 18,48 % за 2018 г.

Сравнителните данни относно изменените решения са следните: 16 %
за 2021 г. 12,70 % за 2020 г., за 2019 г. – 13,63 %; за 2018- 13,04 %.

През 2021 г. са върнати след инстанционен контрол 22 определения, от
които 10 потвърдени, 6 недопуснати до касационно обжалване и 6 отменени.

Процентът на изцяло отменените определения е 27.75 %, при 22,45 %
за 2020 г., 19,35 % за 2019 г. и 33,33 % за 2018 г.

Отчетето е, че ОС-Перник се е справил с предизвикателствата, в
условията на извънредната ситуация в страната заради Covid-19.

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

За 2020г.
За 2020 г. са разгледани, изготвени и изпратени във ВКС в

определените срокове 9 броя становища по граждански дела:
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• по т.дело №3/2019г. на Общо събрание на ГК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „Откога тече двуседмичния срок за
явяване на работа по чл.345, ал.1 от КТ – само от получаване на нарочно
съобщение от първоинстанционния съд, разгледал делото или/и от узнаването
за влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа, което не
съдържа съобщение за явяване на работа в определен срок?“

• по т.дело №4/2019г. на Общо събрание на ГК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „При извършен строеж от съпрузи по
време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен
между единия съпруг и трето лице, придобивали се в режим на съпружеска
имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на
съпруга от съсобствеността върху терена?“

• по т.дело №5/2019г. на Общо събрание на ГТК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „При уговорено погасяване на
главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи,
откога тече 6-мес. срок по чл.147, ал.1 ЗЗД – от датата на падежа за всяка
вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително
хипотеза на предсрочна изискуемост?“

• по т.дело №3/2019г. на Общо събрание на ГТК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „Гражданско или търговско е дело с
предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на
строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с
упражняваното от него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно
обжалване на въззивното решение по делото?“

• по т.дело №1/2020г. на Общо събрание на ГТК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „Длъжен ли е съдът служебно да
следи за нищожността на правни сделки, които са от значение от решаване на
правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако
заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност?“

• по т.дело №2/2020г. на Общо събрание на ГТК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „При направено възражение за
прихващане (съдебна компенсация) от кой момент се считат погасени двете
насрещни вземания, когато едно от тях или и двете са спорни/ неликвидни,
респ. от кой момент поражда действие съдебното възражение за прихващане?“

• по т.дело №1/2020г. на Общо събрание на ТК на ВКС на
поставените процесуалноправни въпроси: 1.„По какъв ред се прекратява
ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на
дружеството и бездействие на наследниците му?“ 2.„Допустими ли е иск по
чл.74, ал.1 от ТЗ за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в
ООД за освобождаване на управител, ако по предходната точка от дневния ред
е прието решение за изключване на управителя като съдружник?“
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3..„Приложима ли е санкцията по чл.126 от ТЗ по отношение на съдружник за
действия, визирани в чл.126, ал.3, т.1.3 от ТЗ , но извършени от него в
качеството м, на управител или отговорността му може да бъде реализирана
само по реда на чл.145 ТЗ?“ 4.„Кой орган на дружеството с ограничена
отговорност е легитимиран да получи уведомлението на управителя  за
заличаването му по реда на чл.141, ал.5 ТЗ?“ 5..„Легитимиран ли е
напускащият по реда на чл.125, ал.2 от ТЗ съдружник сам да заяви вписване в
Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
(ТРРЮЛНЦ) на прекратяване на участието му в ООД в случай на бездействие
на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му
дялове и вписване на промяната на Търговския регистър?“ 6.„Какви са
правомощията на съда при обжалване на отказ по чл.25, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ
хипотезата на липса на указания по чл.22, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното
лице по регистрацията?“ 7.„Допустимо ли е вписване в ТРРЮЛНЦ на
разпоредително сделка с дружествени дялове по реда на чл.129 ТЗ при
наличието на вписан запор или при невписвани предходни продажби?
Отрицателната предпоставка по чл.129, ал.1, предложение 2-ро ТЗ приложима
ли е при прехвърляне на дялове между съдружници?“ 8.„Допустимо ли е по
реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните
лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите,
постановени по подадени заявления по вписване, заличаване и обявяване на
актове?“

• по т.дело №1/2020г. на Общо събрание на ГК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „При уговорено погасяване на
главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи,
откога тече 6-мес. срок по чл.147, ал.1 ЗЗД – от датата на падежа за всяка
вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително
хипотеза на предсрочна изискуемост?“

• по т.дело №2/2020г. на Общо събрание на ГК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „Допустимо ли е и при какви
предпоставки съдът да допусне по реда на закона за гражданската регистрация
промяна на данните в съставените актове за гражданско състояние на молител,
който твърди, че е транссексуален?“

За 2021г.
За 2021 г. са разгледани, изготвени и изпратени във ВКС в

определените срокове 3 броя становища по граждански дела:
• по т.дело №3/2020г. на Общо събрание на ГК на ВКС на

поставения процесуалноправен въпрос: „Становище при иск по чл.108 ЗС
предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от
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съсобствен недвижим имот, може ли и в кои случаи съдът да уважи искането
за предаване владението върху претендираната идеална част?“

• по т.дело №6/2020г. на Общо събрание на ГТК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „Подлежат ли на отмяна по реда на
чл.303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл.496, ал.1 ГПК за
възлагане на недвижими имоти?“

•  по т.дело №4/2019г. на Общо събрание на ГТК на ВКС на
поставения процесуалноправен въпрос: „До кого следва да бъде адресирано
изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е на лице
прекъсване на давността на основание чл.116, б.“а“ ЗЗД?“

Извършени проверки от и на ОС – Перник

Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела
от Окръжен съд - Перник в районните съдилища, за двете години, отделно:

За 2020г.-  няма извършени проверки от ОС-Перник;
За 2021г.- няма извършени проверки от ОС-Перник.
Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански и

търговски дела на  ОС- Перник от АпС- София за двете години, отделно:
За 2020г.- няма извършени проверки от САС на ОС-Перник;
За 2021г.- няма извършени проверки от САС на ОС-Перник.
Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански и

търговски дела на  ОС- Перник от ИВСС (или ВСС), за двете години, отделно:
За 2020г.- няма извършени проверки от ИВСС на ОС-Перник;
За 2021г.- няма извършени проверки от ИВСС на ОС-Перник.

Взаимодействие между административния ръководител и Общото
събрание на съдиите в Окръжен съд – Перник.

За 2020г.
През 2020 г. по инициатива на председателя на съда Калин Баталски

със заповед са свикани и проведени 5 общи събрания на съдиите от ОС-
Перник и са взети съответните решения, както следва:

ОС на 23.01.2020 г. – Обсъждане на въпроса за даване съгласие от
съдиите-наставници във връзка с провеждането на професионалния стаж по
Наредба № 1/01.02.2019г. за придобиване на юридическа правоспособност,
както и на останалите въпроси по чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата; Обсъждане
на въпросите във връзка с писмо на председателя на Софийски апелативен съд
относно провеждането на общо събрание по реда на чл.183, ал.2, т.1 от ЗСВ,
насрочено за 30.01.2020г. в зала Тържествена № 15 на Съдебна палата –
София; Обсъждане на въпроса във връзка с евентуално участие на ОС-Перник
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в програмата за регионални обучения на НИП за 2020г.; Обсъждане
създаването на централизиран фонд СБКО.

ОС на 17.02.2020г. – Обсъждане на въпроса за определяне броя на
съдебните заседатели за ОС-Перник по Наредба № 7/28.09.2017г. за съдебните
заседатели, поради изтичане мандата на настоящите.

ОС на 01.07.2020г. – Встъпване в длъжност и полагане на клетва от
младшите съдии; Обсъждане на въпроса с натовареността на ОС-Перник;
Приемане на решение за назначаване на кандидатите за съдебни заседатели за
РС-Брезник, Приемане на решение за определяне броя на съдебните
заседатели за РС-Перник; Приемане на решение за определяне броя на
съдебните заседатели за РС-Радомир; Приемане на решение за определяне
броя на съдебните заседатели за РС-Трън; Приемане на решение по молбите за
предсрочно освобождаване на съдебни заседатели от РС-Радомир на осн.
чл.71, ал.1, т.1 и т.4 от ЗСВ.

ОС на 14.07.2020г – Приемане на решение за назначаване на
кандидатите за съдебни заседатели за РС-Брезник.

ОС на 15.09.2020г – Обсъждане на проблемите във връзка с
функционалностите и работата с ЕИСС; Обсъждане на промяна в
организацията на работа на съставите в гражданско отделение на съда във
връзка с предстоящото преместване на съдия Димитър Ковачев в Софийски
градски съд.

За 2021г.
През 2021 г. по инициатива на председателя на съда Калин Баталски

със заповед са свикани и проведени 3 общи събрания на съдиите от ОС-
Перник и са взети съответните решения, както следва:

ОС на 29.01.2021 г. – Обсъждане създаването на централизиран фонд
СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съд. служители през 2021г.

ОС на 20.04.2021 г. – Обсъждане на годишния отчетен доклад по чл.86,
ал.1, т.15 от ЗСВ за 2020 г; Утвърждаване на кандидатите за съдебни
заседатели на РС-Трън, Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели
на РС-Перник.

ОС на 08.12.2021 г. – Полагане на клетва на съдебните заседатели на
Окръжен съд – Перник, избрани с решение по протокол от 14.07.2021 г. на
Общо събрание на съдиите от Софийски апелативен съд (с оглед спазване на
противоепидемичните мерки съдиите са участвали в общото събрание чрез
осигурена видеоконферентна връзка).
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Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите
и  повишаване на квалификацията на съдебните служители

в  ОС- Перник

Съдиите и служителите от ОС-Перник системно са повишавали своята
квалификация, като активно участват в програми за обучение, семинари,
уебинари, работни среши, организирани от НИП и други организации.

През 2020 г. и 2021 г. поради обявената епидемична обстановка,
свързана с разпространението на Covid-19 обученията са били силно
редуцирани.

Участие на съдиите от ОС–Перник в организирани семинари:
Съдии от Окръжен съд – Перник, взели участие в семинари:
Калин Баталски, Виктор Георгиев, Милена Даскалова, Методи

Величков, Бисер Петров, Рени Ковачка, Кристиан Петров, Капка Павлова,
Красимир Маринов, мл.съдия Мариета Динева-Палазова, мл.съдия Маринела
Маринова-Стоева, Роман Николов, Антония Атанасова-Алексова, Татяна
Тодорова.

През 2020г.
По тема: Прилагането на закона за признаване, изпълнение и

изпращане на съд. актове  за налагане наказание „лишаване от свобода“ или на
мерки, включващи „лишаване от свобода“, в сила от 01.01.2020г. по програма
"Регионално обучение на съдилища и прокуратури" - съдия Калин Баталски,
съдия Виктор Георгиев, съдия Бисер Петров;

По тема: Актуални промени в ГПК: - Изменения в ГПК /ДВ
бр.100/20.12.2019г/ и конкретно приложението на разпоредбите на чл.415,
ал.1,т.2 ГПК и чл.414а ГПК; - Влязла в сила заповед по чл.410 или чл.417
ГПК- погасителна давност на вземането по нея, във вр. с чл.117, ал.2 от ЗЗД.
Съд.практика; - Исковете по КЗ. Съд.практика; - Наредба за структурата и
организацията на работна заплата/ при правоотношение с лице, работещо при
условията на чл.142, ал.1, т.1 ЗМВР и по- конкретно на чл.9 от НСОРЗ - съдии
Калин Баталски, Милена Даскалова, Методи Величков, Рени Ковачка,
Кристиан Петров, Капка Павлова, Красимир Маринов, Роман Николов,
Антония Атанасова-Алексова, Татяна Тодорова, мл.съдия Мариета Динева-
Палазова, мл.съдия Маринела Маринова-Стоева;

През 2021г.
По тема: Първа онлайн среща за новоназначени контактни точки на

ЕСМ (1st Meeting for newly appointed Contact Points of the European Judicial
Network), организирано от Националната съдебна мрежа за съдебно
сътрудничество по наказателни дела (НСМССНД) - съдия Калин Баталски;

Национална среща по инициатива на НСМССНД с оглед обсъждане на
решения на съда на ЕС – решения С-648/20 и С-852/19, отнасящи се до
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европейската заповед за арест (ЕЗА) и европейската заповед за разследване
/ЕЗР/- съдия Калин Баталски;

уебинар: „Международно правно сътрудничество между България и
Великобритания: Какво се промени след Брекзит?“, организиран от Кралската
прокурорска служба на Великобритания, Върховната касационна прокуратура
и Националния институт на правосъдието - съдия Калин Баталски;

По тема: "Семейно право в ЕС", организиран от Академията по
Европейско право (ЕРА) в изпълнение на Дейност 4 "Обмяна на опит за
развитие на професионални умения и компетентности" по програма на "НИП -
модерна институция за съдебно обучение", с подкрепата на ОП "Добро
управление" - мл.съдия Маринела Маринова-Стоева;

По тема: "Потребителски договори. Договори за кредит" по проект:
"Правосъдие през 21 век - развиване на професионална компетентност и
интегритет на магистрати и съд.служители", по договор ОПДУ - мл.съдия
Мариета Динева-Палазова, мл.съдия Маринела Маринова-Стоева.

Участие на съдебните служители от ОС-Перник в организирани
семинари:

През 2020г. - двама съдебни служиели са участвали в обучителни
семинари по теми "Комуникационна компетентност в съдебната система“ и
„Защита на класифицирана информация“.

През 2021г. – един съдебен служител е участвал в обучение по тема:
„Защита на класифицирана информация“.

Информация за съдиите, разглеждащи граждански дела  - акт на
встъпване в длъжност и дата. Поощрения и наложени дисциплинарни
наказания в ОС-Перник на съдии и съдебни служители.

За 2020г.
Милена Рангелова Даскалова е назначена на длъжност “съдия” в

ОС–Перник с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/23.02.2001г.
и е встъпила в длъжност на 01.03.2001г. Съгласно решение на ВСС по
протокол № 30/16.07.2009г. е назначена за заместник административен
ръководител – заместник-председател на ОС–Перник и е встъпила в длъжност
на 16.07.2009г. (Акт № 2/16.07.2009г.). Командирована във Върховен
касационен съд със Заповед № 924/20.09.2021г. на председателя на ВКС.

Иванка Стоименова Шкодрова е назначена на длъжност “съдия” в
ОС-Перник с решение на ВСС по протокол № 32/06.10.1999 г. и е встъпила в
длъжност на 06.09.1999г. Командирована в САС със Заповед № К-
1365/11.12.2018г. на председателя на САС.
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Красимир Стефанов Маринов е назначен на длъжност “съдия” в ОС-
Перник с решение на ВСС по протокол № 9/05.03.2003г. и е встъпил в
длъжност на 10.03.2003г. Командирован в САС със Заповед № К-
126/05.02.2018г. на председателя на САС.

Методи Крумов Величков е назначен на длъжност “съдия” в ОС-
Перник с решение на ВСС по протокол № 19/15.06.2005г. и е встъпил в
длъжност на 20.06.2005г.

Рени Петрова Ковачка е назначена на длъжност “съдия” в ОС-Перник
с решение на ВСС по протокол № 5/25.01.2006 г. и е встъпила в длъжност на
01.02.2006г. Командирована в САС със Заповед № К-1053/04.10.2021г. на
председателя на САС.

Бисер Цветанов Петров е назначен на длъжност “съдия” в ОС-Перник
с решение на ВСС по протокол № 23/10.05.2006г. и е встъпил в длъжност на
17.05.2006г.

Капка Емилова Павлова е назначена на длъжност “съдия” в ОС-
Перник с решение на ВСС по протокол № 23/10.05.2006г. и е встъпила в
длъжност на 17.05.2006г. Командирована в САС със Заповед № К-
1225/16.11.2018г. на председателя на САС.

Кристиан Божидаров Петров е назначен на длъжност “съдия” в ОС-
Перник с решение на ВСС по протокол № 19/09.05.2017 г. и е встъпил в
длъжност на 26.06.2017г.

Маринела Красимирова Маринова-Стоева е назначена на длъжност
“младши съдия” в ОС-Перник с решение на ВСС по протокол № 21/23.06.2020
г. и е встъпила в длъжност на 01.07.2020г. Командирована в РС-Перник със
Заповед № 379/23.09.2021г. на председателя на ОС-Перник до изтичане на
срока по чл.240 от ЗСВ.

Мариета Стоянова Динева-Палазова е назначена на длъжност
“младши съдия” в ОС-Перник с решение на ВСС по протокол № 21/23.06.2020
г. и е встъпила в длъжност на 01.07.2020 г. Командирована в РС-Перник със
Заповед № 380/23.09.2021г. на председателя на ОС-Перник до изтичане на
срока по чл.240 от ЗСВ.

Роман Тодоров Николов – съдия в РС-Брезник, командирован в ОС-
Перник със Заповед № К-1242/21.11.2018г. на председателя на Софийски
апелативен съд (на мястото на съдия К. Павлова). Със Заповед № К-
1098/19.11.2019г. на председателя на САС е командирован в ОС-Перник – на
свободна щатна бройка до заемане на длъжността чрез конкурс.

Антон Рангелов Игнатов – съдия в РС-Радомир, командирован в ОС-
Перник със Заповед № К-922/02.10.2019г. на председателя на САС на мястото
на съдия Кр. Маринов).

Антония Атанасова Атанасова - Алексова - съдия в РС-Перник,
командирована в ОС-Перник със Заповед № К-1137/29.11.2019г. на
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Председателя на САС (на мястото на съдия К.Павлова). Със Заповед № К-
893/02.10.2020г. на председателя на САС е командирована в ОС-Перник – на
свободна щатна бройка до заемане на длъжността чрез конкурс.

Татяна Иванова Тодорова – съдия в РС-Радомир, командирована в
ОС-Перник със Заповед № К-897/05.10.2020г. на председателя на САС (на
мястото на съдия К. Павлова). Със Заповед № 402/05.10.2021г. на
председателя на ОС-Перник е командирована в РС-Перник.

За 2021г.
Съдии, разглеждали граждански и търговски дела през 2021 г.:
Милена Рангелова Даскалова, Методи Крумов Величков, Рени Петрова

Ковачка, Кристиан Божидаров Петров, Бисер Цветанов Петров, мл.съдия
Маринела Красимирова Маринова-Стоева, мл.съдия Мариета Стоянова
Динева-Палазова, Роман Тодоров Николов, Антония Атанасова-Алексова и
Татяна Иванова Тодорова.

Бисер Цветанов Петров – съдия в ОС-Перник, НО със Заповед №
464/15.11.2021г. на председателя на ОС-Перник, считано от 17.11.2021г. е
включен при 50 % натовареност в разпределението на въззивни граждански и
търговски дела, както следва: делби, вещни искове, облигационни искове,
искове по Кодекса на труда, вкл. по чл.200 от КТ, искове по Семейния кодекс.
Със Заповед № 256/01.06.2022г. на председателя на ОС-Перник, считано от
02.06.2022г. натовареността по групите въззивни граждански дела се
увеличава от 50% на 100% натовареност.

Камелия Георгиева Ненкова - съдия в РС-Перник, командирована в
ОС-Перник със Заповед № К-1018/15.09.2021г. на председателя на САС (на
мястото на съдия  Ив.Шкодрова).

Мария Венциславова Милушева – съдия в РС-Перник,
командирована в ОС-Перник със Заповед № К-1019/15.09.2021г. на
председателя на САС (на мястото на съдия Кр. Маринов).

Петър Веселинов Боснешки - съдия в РС-Перник, командирован в
ОС-Перник със Заповед № К-1065/06.10.2021г. на председателя на САС (на
мястото на съдия К.Павлова).

Михаил Александров Малчев - съдия в РС-Дупница, командирован в
ОС-Перник със Заповед № К-1068/07.10.2021г. на председателя на САС (на
мястото на съдия Р.Ковачка).

През 2020 г. и 2021 г. няма поощрения и наложени дисциплинарни
наказания на магистратите и съдебните служители в Окръжен съд - Перник.
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Информация за съдиите, ангажирани в изпълнението на други
служебни задачи, извън основната им дейност

Със  Заповед  № 268/08.07.2020г. на адм.ръководител-председател на
Окръжен съд-Перник, съдия Рени Петрова Ковачка е определена за наставник
на Мариета Стоянова Динева - младши съдия в ОС-Перник за периода от
02.07.2020 г. до 29.07.2021 г. и Маринела Красимирова Маринова-Стоева -
младши съдия в ОС-Перник за периода от 02.07.2020 г. до 29.07.2021 г.

Административни служби – обща и специализирана
администрация. Съдебно деловодство

Към 2022 г. в ОС-Перник е утвърдено щатно разписание с 31 бр.
съдебни служители. Администрацията на ОС - Перник е обща и
специализирана.

Общата администрация се състои от 5 бр. Служители, по отдели или
сектори и длъжности, както следва:

· "Финансова дейност и снабдяване"- 2бр., от които 1 бр.
гл.счетоводител и 1 бр. счетоводител;

· "Стопанисване и управление на съдебното имущество" – 1 бр.;
· "Информационно обслужване, статистика и информационни

технологии" – 1 бр. гл.специалист „Софтуер“;
· "Пресслужба и информация" – 1 бр. служител „Връзки с

обществеността“
В специализираната администрация работят общо 22 бр. служители,

организирани в служби и длъжности, както следва:
· „Регистратура за класифицирана информация” – 0 бр.

(длъжността се съвместява от съдебен администратор и завеждащ
служба);

· Завеждащ служба – 1 бр.;
· „Регистратура” – 2 бр.;
· „Съдебно деловодство” – 6 бр. съдебни деловодители, от които 4

бр. за граждански и фирмени дела, 2 бр. за наказателни дела;
· „Съдебни деловодители компютърна обработка на данни” – 2 бр.;
· „Съдебни секретари” – 4 бр.;
· „Архив”- 1 бр.;
· „Връчване на призовки и съдебни книжа” – 4 бр. призовкари;
· Служител по сигурността на информацията 0 бр. (длъжността се

съвместява от зам.-председател на ОС-Перник, НО);
· „Съдебни помощници” - 2 бр.
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Техническите длъжности са общо 3 бр. – 2 бр. чистачки, 1 бр. шофьор
Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са:
Виктор Богданов Георгиев – зам. адм.ръководител - зам.председател на

ОС-Перник, ръководител на НО, определен за служител по сигурността на
информацията, съгласно Заповед № 10/11.01.2010г. на председателя на ОС-
Перник;

Б      С         А        – съдебен администратор, определена за
„завеждащ регистратура КИ“, съгласно Заповед № 123/07.07.2005г. на
председателя на ОС-Перник;

С      З         Н        – Завеждащ служба, определена за
„заместник-завеждащ регистратура КИ“, съгласно Заповед № 338/11.08.2020г.
на председателя на ОС-Перник;

Ц          Е       Ц         – служител „Връзки с обществеността“,
определена за длъжностно лице за защита на лични данни със Заповед №
213/16.06.2020г. на председателя на ОС-Перник.

От 2000 г. в ОС – Перник е внедрена и функционира деловодната
програма на САС “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване”
АД – Варна. От 01.07.2020 г. е внедрена и функционира Единна
информационна система на съдилищата (ЕИСС), утвърдена от ВСС.

Със Заповед № 496/29.12.2014 г. на председателя на ОС-Перник,
книгите по чл. 39 от ПАС се водят на електронен носител и се разпечатват на
хартиен носител, както следва:

- Входящ дневник - ежедневно (в края на работния ден);
- Изходящ дневник - годишно (в края на годината);
- Азбучник - граждански дела - годишно (в края на годината);
- Азбучник - търговски дела - годишно  (в края на годината);
- Описна книга - I - ва инстанция - граждански дела - в края на всеки

месец;
- Описна книга - II - ра инстанциа - граждански дела - в края на всеки

месец;
- Описна книга - търговски дела - в края на всеки месец;
- Книга за закрити и разпоредителни заседания - граждански дела - в

края на всеки месец;
- Книга за закрити и разпоредителни заседания - търговски дела - в края

на всеки месец;
- Книга по чл.634в от ТЗ - в края на всеки месец;
- Регистър на изпълнителни листове - в края на всяко шестмесечие;
Срочна книга по първоинстанционни граждански дела, срочна книга по

въззивни граждански дела, срочна книга по търговски дела и регистър по
чл.39, т.13 от ПАС се водят  на хартиен носител.
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Регистърът за отводите и самоотводите се води само на електронен
носител.

Със Заповед № 41/30.01.2015 г. на председателя на ОС-Перник,
съдебният регистър по чл.235, ал.5 от ГПК се образува от последователното
подреждане на съдебните актове в цялост. Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК
се води и на електронен носител - в деловодните програми. Длъжностното
лице, отговорно за водене на регистъра е Н    В          Г        , в
съответствие с длъжностната характеристика, Заповед № 196/17.09.2009 г. и
Заповед № 102/30.03.2011 г. на председателя на съда. Номерата на съдебните
актове по всички граждански дела се получават автоматично от деловодната
програма.

Всички дела, образувани след 01.01.2000г. са въведени във
функциониращата САС „Съдебно деловодство“, а образуваните от 01.07.2020
г. – в ЕИСС.

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

- Азбучен указател - граждански дела - съдържа 1 том за 2020 г. и  1
том за 2021 г.; води се от съдебни деловодители в гражданско отделение;
проверява се от съдебния администратор.

- Описна книга - първоинстанционни граждански дела - съдържа 1 том
за 2020 г. и 1 том за 2021 г.; води се от съдебни деловодители в гражданско
отделение; проверява се от съдебния администратор.

- Описна книга - въззивни  граждански дела - съдържа 1 том за 2020 г. и
1 том за 2021 г.; води се от съдебни деловодители в гражданско отделение;
проверява се от съдебния администратор.

- Азбучен указател - търговски  дела - съдържа 1 том за 2020 г. и  1 том
за 2021 г.; води се от съдебни деловодители в гражданско отделение;
проверява се от съдебния администратор.

- Описна книга - търговски дела - съдържа 1 том за 2020 г. и  1 том за
2021 г.; води се от съдебни деловодители в гражданско отделение; проверява
се от съдебния администратор.

- Срочна книга по първоинстанционни граждански дела -  съдържа 1
том за 2020  г.  и 1  том за 2021  г.;  води се от съдебни деловодители в
гражданско отделение; проверява се от съдебния администратор.

- Срочна книга по въззивни граждански дела -  съдържа 1 том за 2020 г.
и 1 том за 2021 г.; води се от съдебни деловодители в гражданско отделение;
проверява се от съдебния администратор.

- Срочна книга по търговски  дела -  съдържа 1 том за 2020 г. и 1 том
за 2021 г.; води се от съдебни деловодители в гражданско отделение;
проверява се от съдебния администратор.
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- Книга за закрити и разпоредителни заседания - граждански дела -
съдържа 1 том  за 2020 г. и 1 том за 2021 г.; води се от съдебни деловодители в
гражданско отделение; проверява се от съдебния администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания - търговски дела -
съдържа 1 том  за 2020 г. и 1 том за 2021 г.; води се от съдебни деловодители в
гражданско отделение; проверява се от съдебния администратор.

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа за
2020 г. и 2021 г. се води на  електронен носител - в деловодните програми;
води се от призовкарите;

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация се
води от 2009 г.; води се от Ц          Е       Ц         - връзки с
обществеността; проверява се от съдебния администратор.

- Изходящ и входящ дневник – входящ дневник за 2020 г. - съдържа -
1 том; входящ дневник за 2021 г. - съдържа - 2 тома; изходящ дневник за 2020
г. - съдържа - 1 том; изходящ дневник за 2021 г. - съдържа - 1 том; води се от
регистратура проверява се от съдебния администратор.

- Регистър за предоставени данни от НБД „Население” –  води се от
К       Т        Ч        - гл. специалист софтуер, С      З 
Н        - завеждащ служба и Ц          Е       Ц         – връзки с
обществеността; проверява  се от съдебния администратор.

- Книгата по чл. 634в от ТЗ – 4 бр. класьора; води се от И     И      
В         – съдебен деловодител – гражданско отделение; проверява се от
съдебния администратор.

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК – съдържа 8
тома за 2020 г. и 12 тома за 2021 г.; води се от Н    В          Г         –
съдебен деловодител – компютърна обработка на данни; проверява се от
съдебния администратор.

На случаен принцип бяха проверени следните деловодни книги:
Книгата за открити заседания за първоинстанционни дела от юли

2020г. до м. февруари 2022г. – Проверката констатира, че книгата не е
подпечатана, прошнурована и подписана от председателя на съда.
Диспозитивите на съдебните решения се вписват непълно.

Книгата за открити заседания за въззивни дела  - проверката
констатира че книгата не е прощнурована, подпечатана и подписана от
председателя на съда.

Бяха проверени на случаен принцип и няколко съдебни решения по
датата, вписана в решението, съдържащо се по делото, датата, посочена в
книгата за открити заседания (в графата за съдебното решение), датата на
предаване на делото в деловодството на съда, вписана в съответната графа на
книгата за открити заседания и датата, вписана в  регистъра на съдебните
решения по чл. 235,ал.5 ГПК при обявяване на съдебното решение:
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г.д.№ 358/2020 г. – В о.с.з. на 31.07.2020г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  31.07.2020г. В съдебния
регистър по чл. 235,ал.5 ГПК липсва дата на обявяване на съдебно решение и
подпис на деловодител. В книгата за открити заседания не е вписана датата,
на която делото е върнато в деловодството на съда;

г.д.№ 688/2020 г. – В о.с.з. на 07.12.2020г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  21.12.2020г. съвпада с датата,
вписана в книгата за открити заседания, с датата, на която делото е върнато в
деловодството на съда и с датата на обявяване на решението в съдебния
регистър по чл. 235,ал.5 ГПК;

г.д.№ 453/2020 г. – В о.с.з. на 25.08.2020г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  25.08.2020г.,  съвпада с датата,
вписана в книгата за открити заседания, с датата, на която делото е върнато в
деловодството на съда и с датата на обявяване на решението в съдебния
регистър по чл. 235,ал.5 ГПК;

гр.д.№  135/2021г.  – В о.с.з. на 29.03.2021г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  29.03.2021г. –  съвпада с
датата, вписана в книгата за открити заседания, с датата, на която делото е
върнато в деловодството на съда, а датата на обявяване на решението в
съдебния регистър по чл. 235, ал.5 ГПК е 30.03.2021;

гр.д.№  670/2021 г.  – В о.с.з. на 07.12.2021г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  07.12.2021,  в  съдебния
регистър по чл. 235,ал.5 ГПК е обявено на 08.12.2021г.; В срочната книга
липса вписан диспозитив, липсва дата и номер на решението и дата на
връщане на делото в деловодството на съда, с подпис на служител.

гр.д.№  625/2021 г.  – В о.с.з. на 11.11.2021г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  11.11.2021г., съвпада с датата,
вписана в книгата за открити заседания и с датата на обявяване на решението
в съдебния регистър по чл. 235, ал.5 ГПК. Датата, на която делото е върнато в
деловодството на съда е 12.11.2021г.

г.д.№ 257/2021 г. – В о.с.з. на 09.06.2021г. съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  09.06.2021г.,  съвпада с датата,
вписана в книгата за открити заседания, с датата, на която делото е върнато в
деловодството на съда и с датата на обявяване на решението в съдебния
регистър по чл. 235,ал.5 ГПК.

в.гр.  дело № 728/2021г.   – В о.с.з. на 05.01.2022г. съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  19.01.2022г. съвпада с
датата, вписана в книгата за открити заседания, с датата, на която делото е
върнато в деловодството на съда и с датата на обявяване на решението в
съдебния регистър по чл. 235,ал.5 ГПК.

в.гр.  дело № 719/2020г.   – В о.с.з. на 23.12.2020г. съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  22.01.2021г./петък/
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съвпада с датата, вписана в книгата за открити заседания и с датата, на която
делото е върнато в деловодството на съда. В регистъра на съдебните решения
по чл. 235, ал.5 ГПК е посочена дата на обявяване на съдебното решение -
25.01.2021г. /понеделник/.

в.гр. дело № 438/2021г.  – В о.с.з. на 16.09.2021г.  съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение. Датата на съдебния акт -  29.09.2021г.,  съвпада с
датата, вписана в книгата за открити заседания и с датата, на която делото е
върнато в деловодството на съда. Датата на обявяване на делото в съдебния
регистър е 30.09.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверени бяха на случаен принцип част от деловодните книги за

2020г. и 2021г., както и регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от
ГПК. Констатирано бе, че проверените книги за открити заседания не са
номерирани, прошнуровани, подпечатани и подписани от председателя на
съда. Няма данни деловодните книги да са били проверявани от съдебния
администратор или от друг член на ръководството на съда. Вписаната
информация в книгата за открити заседания е непълна – не се вписва
диспозитива на съдебното решение в графа „решение“.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води
съобразно изискванията чл. 52 ПАС, с някои пропуски. Констатирано бе, че
регистърът съдържа и постановени от съда определения, а в някои описани по-
горе случаи съдебното решение е приложено, но не е обявено с дата и подпис
на съдебен служител, според нормата на чл. 52 ПАС.

Установено бе, че датите на съдебните решения по проверените дела,
вписани в книгата за открити заседания, в регистъра на съдебните решения по
чл. 235, ал. 5 ГПК, както и датите на връщане на делата в деловодството на
съда не винаги съвпадат, а по някои дела – липсват дата и номер на
решението, дата на връщане на делото в деловодството на съда, както и
диспозитив.

Други допълнителни заповеди,
свързани с организацията на дейността

Със Заповед № 136/31.03.2017 г. на председателя на ОС-Перник са
утвърдени Вътрешни правила за реда и начина на прилагане на системата за
изчисляване натовареността на съдиите в ОС-Перник; Вътрешни правила за
подбор и наемане на съдебни служители в ОС-Перник /Заповед №
396/30.09.2021 г. допълва досега действащите вътрешни правила за подбор,
назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната
квалификация на съдебните служители в ОС-Перник, одобрени със заповеди
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№ 407/06.10.2017 г. и № 90/19.03.2021 г./; Вътрешни правила за публикуване
на съдебните актове на ОС-Перник на интернет страницата на съда /Заповед
№ 469 № 470 и двете от 02.11.2017 г/; Вътрешни правила за разпределението
на делата на случаен принцип в ОС-Перник /Заповед № 127/29.03.2017 г./;
Вътрешни правила за работа със съдебни заседатели /Заповед №
471/19.11.2021 г./; Вътрешни правила за изплащане на възнаграждения на
вещи лица и свидетели /Заповед № 3/06.01.2015 г./; Вътрешни правила за
изпращане на съобщения и призовки по електронен път по съдебни
производства в ОС-Перник /Заповед № 212/12.06.20 г./; Вътрешни правила за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /Заповед №
32/30.01.2019 г./; Вътрешни правила и процедури за предварителен контрол за
законосъобразност на различните дейности в ОС-Перник /Заповед №
530/13.12.2021 г./; Вътрешни правила за определяне и изплащане на
възнаграждения и разходи за командировки на съдебни преводачи в ОС-
Перник /Заповед № 530/13.12.2021 г./; Вътрешни правила за реда за
определяне на размера на държавните такси и осъществяване на контрол във
връзка с постъпването и събирането на държавни такси, глоби и разноски в
ОС-Перник /Заповед № 530/13.12.2021 г., изменени със заповед №
215/12.05.2022 г./.

Със Заповед № 75/19.03.2010 г. и Заповед № 76/17.02.2020 г. на
председателя на ОС-Перник, са оправомощени следните служители, които
разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба №
14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите на
съдебната власт до Национална база данни „Население” извършват справките,
за което имат предоставен достъп.

Организация по образуването и разпределението
на гражданските и търговските дела в ОС-Перник

Образуване на гражданските  и търговските   дела
В ОС - Перник е извършена следната организация по образуването на

делата и спазването на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за
администрацията на съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и
статистическите данни на съда:

Гражданските и търговските дела в ОС - Перник се образуват в деня на
постъпване на книжата в регистратурата на съда или най-късно на следващия
ден от постъпването им. Книжата постъпват в служба „Регистратура“, в
„Гражданско деловодство“ се поставя печат за образуване на делото и се
докладват на съдията, извършващ електронното разпределение - зам. адм.
ръководител - зам. председател на ОС – Перник - Милена Даскалова, а след
20.09.2021 г.  - на съдия Роман Николов. При отсъствие или служебна



33

ангажираност на съдията, извършващ електронното разпределяне, същото се
възлага на друг съдия, определен с изрична заповед на председателя на съда.
След образуване и разпределяне, съдебният деловодител на съответния състав,
докладва делото на съдията - докладчик.

               Разпределение на гражданските и търговските дела

Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно
чл. 9 от ЗСВ, се извършва от 2006 г. до 30.09.2015 г. чрез програмния продукт
за случайно разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС. От
01.10.2015 г. до 30.06.2020 г. се осъществява чрез ЦССРД (Централизирана
система за случайно разпределение на делата), разработена от ВСС. От
01.07.2020 г. до момента за разпределението на делата на принципа на
случайния избор се използва модула за случайно разпределение, който е част
от ЕИСС. Фактически електронното разпределение на наказателните дела се
извършва от съдия Виктор Георгиев - зам.-председателя „Наказателно
отделение“, а на гражданските и търговските дела – от съдия Роман Николов,
определен със Заповед № 372/21.09.2021г. на адм. ръководител на Окръжен
съд – Перник. До 21.09.2021 г. разпределението на случаен принцип по
гражданските и търговски дела се извършва от зам.- председателя
„Гражданско отделение“). В тяхно отсъствие – от други съдии, определени с
нарочни заповеди на председателя на съда.

Със Заповед № 127/29.03.2017 г. председателят на съда е утвърдил
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в ОС –  Перник.
Всяко разпределение се отразява в протокол, подписан от разпределящия
съдия и се съхранява в електронен вариант в информационната система,
използвана за избора на съдия-докладчик. Всеки протокол се разпечатва и
подписва саморъчно от разпределящия и се прилага към съответното дело.
Всички протоколи за случайно разпределение се публикуват и са достъпни и
чрез публичен портал (http://webrand.justice.bg/) на ВСС.

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100
% на съдиите, 50 % на председателя на съда (за всички групи наказателни
дела) и 100 % на зам. председателите на съда за всички видове дела.
Регламентирани са и изключенията, при които председателят със заповед
определя намален процент на натовареност. С цел запълване на съдебните
състави с намален процент на натовареност в някои групи наказателни дела са
командировани от районните съдилища съдии, разглеждащи граждански дела.
С решение на ОС на съдиите от 05.07.2022г. председателят на съда е
предложил неговата натовареност да се увеличи на 100%, но с решение на
Общото съобрание на съдиите от ОС-Перник на съдия Калин Баталски-
председател на съда е определена натовареност 80% при първоначално
разпределение на делата.
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Заложена процентна натовареност за всеки съдия при разпределяне на
различните категории дела, на председателя и на зам.- председателите на съда,
за всяка година от проверявания период:

За 2020 г.:
- Граждански и търговски дела: всички съдии, разглеждащи

граждански и търговски дела, са със 100 % натовареност; мл. съдия Мариета
Динева и мл. съдия Маринела Стоева са със 100 % натовареност само във
въззивните групи граждански дела; съдия Антон Игнатов (командирован от
РС – Радомир) е със 100 % натовареност в следните групи: Вещни искове (І
инст.), Облигационни искове (І инст.), Произход и запрещение, Дружествени
дела, Несъстоятелност, Производство по стабилизация, Търговски дела,
Осиновяване, Други гр.дела (І инст.), Други търговски дела, ЗОПДНПИ и
Фирмени дела;

- Наказателни дела: съдия Калин Баталски – адм. ръководител-
председател е с 50 % натовареност във всички групи наказателни дела; съдия
Виктор Георгиев – зам.-председател и съдия Бисер Петров са със 100 %
натовареност във всички групи наказателни дела; съдия Антония Алексова е с
50 % натовареност в следните въззивни групи наказателни дела: НОХД (ІІ
инст.), ВНЧХД, МНО (ІІ инст.), ЧНД (ІІ инст.), НАХД - ІІ инст., ЧНД (чл.243)
- II инст.; съдия Методи Величков и съдия Кристиан Петров, разглеждащи
граждански дела, са със 100 % натовареност в Други нак. дела (І инст.) и
Други нак. дела (ІІ инст.).

За 2021 г.:
- Граждански и търговски дела: всички съдии, разглеждащи

граждански и търговски дела, са със 100 % натовареност; съдия Бисер Петров,
разглеждащ наказателни дела, е с 50 % натовареност в следните въззивни
групи граждански дела: Делби, Вещни искове (ІІ инст.), Облигационни искове
(ІІ инст.), КТ, чл.200 КТ и СК;

- Наказателни дела: съдия Калин Баталски – адм. ръководител-
председател е с 50 % натовареност във всички групи наказателни дела; съдия
Виктор Георгиев – зам.-председател и съдия Бисер Петров са със 100 %
натовареност във всички групи наказателни дела; съдия Антония Алексова,
съдия Мария Милушева и съдия Камелия Ненкова, разглеждащи граждански
дела, са с 50 % натовареност в следните въззивни групи наказателни дела:
НОХД (ІІ инст.), ВНЧХД, МНО (ІІ инст.), ЧНД (ІІ инст.), НАХД - ІІ инст.,
ЧНД (чл.243) - II инст. и Други нак.дела (ІІ инст.).

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за
всички видове дела. В Окръжен съд – Перник не се разпределят по дежурство
граждански и търговски дела. По дежурство се разпределят само наказателни
дела (искания за мярка за неотклонение, за обиск и претърсване, за разпит на
свидетел/обвиняем, искания по чл. 159а от НПК, искане за СРС по ЗСРС),
когато се налага тяхното разглеждане през почивни и празнични дни.
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Към момента на проверката, считано от 01.07.2020 г. функционира
модул за разпределение на делата, който е част от ЕИСС. За всички висящи
дела, образувани преди 01.07.2020 г., за които е необходимо промяна на
съдията-докладчик (отвод/самоотвод, командироване, преместване) се
използва ЦССРД.

Право на достъп до модула за случайно разпределение на делата в
ЕИСС е предоставен на съдия Виктор Георгиев – зам. - председател
„Наказателно отделение“ и съдия Милена Даскалова – зам. - председател
„Гражданско отделение“ (до 21.09.2021 г.). От 21.09.2021 г. съдия  Даскалова е
командирована във ВКС и изборът на съдия-докладчик по всички граждански,
търговски и фирмени дела е възложен на съдия Роман Николов (командирован
от РС – Брезник), разглеждащ граждански, търговски и фирмени дела (Заповед
№ 372/21.09.2021 г.). В тяхно отсъствие в заповедта за разрешаване
ползването на отпуск  (или друг вид отсъствие) се определя друг съдия, който
да извършва разпределението на делата.

Право на достъп до модула за случайно разпределение на делата в
ЕИСС е предоставен и на съдебните деловодители, които използват
функционалността за промяна на член на състав при конкретни условия,
съгласно Заповед № 289/16.07.2020 г. на председателя на ОС-Перник.

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите
в съда входящи документи, до докладване на делото на съдията-докладчик, се
извършва в следната последователност: след постъпване и регистриране на
книжата в служба „Регистратура”, те се предават на служба „Съдебно
деловодство“. Служителите от деловодната служба в същия ден (или най-
късно на следващия работен ден) предават книжата на разпределящия съдия за
образуването им в съдебни дела и за избор на съдия-докладчик. След избора
на съдията-докладчик делата в същия ден (или най-късно на следващия
работен ден) се окомплектоват и се докладват на съответния съдия-докладчик.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските и търговските дела през периода на проверката са

образувани и разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или по-
рядко на следващия ден, от упълномощен от председателя на съда съдия.
Образувани са съобразно разпоредбите на чл. 80 ПАС. Образуването се
извършва с нарочен печат върху исковата молба или жалба, с дата и подпис на
съдия, като делата обикновено се образуват в деня на постъпване на книжата в
съда. Разпределението на гражданските, търговските и фирмени дела се е
извършвало електронно, при спазване на случайния подбор, според чл. 9 ЗСВ,
от съдия Роман Николов, а до 21.09.2021г. – от зам. председателя на съда
Милена Даскалова.
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Създадена е много добра организация при образуване и разпределение
на гражданските и търговските дела. Утвърдени са и се спазват вътрешни
Правила за случайно разпределение на делата в ОС-Перник.

                                         Натовареност
Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в ОС – Перник за

двете проверявани години:
· за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане - 10.31
Действителна натовареност към свършени дела - 7.64
· за 2021 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане - 11.36;
Действителна натовареност към свършени дела - 9.22

Натовареност - граждански/търговски дела за двете проверявани
години:

· за 2020  г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане - 9.71
Действителна натовареност към свършени дела - 6.76
· за 2021 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане - 10.29;
Действителна натовареност към свършени дела - 7.94
Натовареност по съдии - спрямо разпределени и спрямо свършени дела

(решени и прекратени), в това число частни производства и процент на
натовареност при разпределение на постъпващите дела (100% или определен
по-малък процент), за двете проверявани години:

Граждански  дела
· за 2020 г.

Съдия Разпр.
дела

гр.
дела

р.

гр.
дела
пр.

ч. гр.
дела

р.

ч. гр.
дела
пр.

Общо
свършени

Антон
Игнатов 58 36 5 15 3 59

Антония
Атанасова
– Алексова

102 46 6 25 3 80

Димитър
Ковачев 41 34 3 16 1 54

Кристиан
Петров 95 39 9 31 1 80

Мариета 38 10 0 15 0 25
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Динева -
Палазова
Маринела
Маринова -
Стоева

40 9 2 15 1 27

Методи
Величков 90 43 7 21 1 72

Милена
Даскалова 83 48 3 21 4 76

Рени
Ковачка 83 50 12 19 1 82

Роман
Николов 93 58 6 26 0 90

Татяна
Тодорова 48 10 0 9 2 21

· за 2021 г.

Съдия Разпр.
дела

гр.
дела

р.

гр.
дела
пр.

ч. гр.
дела

р.

ч. гр.
дела
пр.

Общо
свършени

Антон
Игнатов 0 12 0 1 0 13

Антония
Атанасова
– Алексова

101 53 12 23 5 93

Бисер
Петров 3 1 0 0 0 1

Калин
Баталски 2 0 2 0 0 2

Камелия
Ненкова 42 24 0 8 2 34

Кристиан
Петров 98 63 7 23 1 94

Мариета
Динева -
Палазова

38 29 6 15 1 51

Маринела
Маринова
– Стоева

42 32 3 16 4 55

Мария
Милушева 39 16 2 7 2 27

Методи 99 53 9 25 8 95
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Величков
Милена
Даскалова 46 39 5 23 0 67

Михаил
Малчев 31 15 4 6 0 25

Петър
Боснешки 41 16 4 3 2 25

Рени
Ковачка 47 35 8 15 7 65

Роман
Николов 104 71 11 23 3 108

Татяна
Тодорова 32 28 9 11 3 51

Търговски дела
· за 2020 г.

Съдия Разпр.
дела

т. дела
р.

т. дела
пр.

ч. т.
дела

р.

ч. т.
дела
пр.

Общо
свършени

Антон
Игнатов 7 4 2 0 0 6

Антония
Алексова 13 2 3 2 0 7

Димитър
Ковачев 6 8 0 1 2 11

Кристиан
Петров 11 10 4 4 0 18

Мариета
Динева -
Палазова

0 0 0 0 0 0

Маринела
Маринова
– Стоева

0 0 0 0 0 0

Методи
Величков 11 8 3 3 0 14

Милена
Даскалова 12 8 10 2 1 21

Рени
Ковачка 7 11 4 1 0 16

Роман
Николов 8 9 1 1 0 11

Татяна
Тодорова 5 0 0 0 0 0
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· за 2021 г.

Съдия Разпр.
дела

т. дела
р.

т дела
пр.

ч. т.
дела

р.

ч. т.
дела
пр.

Общо
свършени

Антон
Игнатов 0 4 0 0 0 4

Антония
Алексова 11 4 3 4 0 11

Бисер
Петров 0 0 0 0 0 0

Калин
Баталски 0 0 0 0 0 0

Камелия
Ненкова 2 0 0 1 0 1

Кристиан
Петров 6 7 1 1 0 9

Мариета
Динева 0 0 0 0 0 0

Маринела
Маринова 0 0 0 0 0 0

Мария
Милушева 1 1 0 0 0 1

Методи
Величков 10 14 3 0 0 17

Милена
Даскалова 8 10 2 1 0 13

Михаил
Малчев 5 4 0 0 0 4

Петър
Боснешки 5 1 1 1 0 3

Рени
Ковачка 3 2 0 3 0 5

Роман
Николов 15 14 3 2 0 19

Татяна
Тодорова 0 8 0 0 0 8

За периода на 2020 г. процентът на натовареност за всеки съдия е,
както следва:

1. Съдия Калин Баталски – адм.ръководител-председател: 50 %
натовареност в следните групи: НОХД (І инст.), НОХД (ІІ инст.), ВНЧХД,
Досъдебни производства, ЧНД (І инст.), ЧНД (ІІ инст.), Убийства, ПТП,
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Икономически, НОХД - Споразумения, НАХД (78а НК) - І инст. и НАХД - ІІ
инст.

2. Съдия Виктор Георгиев – зам.адм.ръководител-зам.-председател:
100 % натовареност в следните групи: НОХД (І инст.), НОХД (ІІ инст.),
ВНЧХД, МНО (І инст.), МНО (ІІ инст.), Досъдебни производства, ЧНД (І
инст.), ЧНД (ІІ инст.), Убийства, ПТП, Икономически, НОХД - Споразумения,
НАХД (78а НК) - І инст., НАХД - ІІ инст., ЧНД (чл.243) - I инст. и ЧНД
(чл.243) - II инст.

3. Съдия Милена Даскалова – зам.адм.ръководител-зам.-председател:
100 % натовареност във всички групи граждански, търговски и фирмени дела.
За периода от 03.12.2019 г. до 01.07.2020 г.: 90 % натовареност в групи ДСИ и
Закрити заседания (Заповед № 559/02.12.2019 г. и Заповед № 253/01.07.2020
г.).

4. Съдия Методи Величков: 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела; 100 % натовареност в Други нак.дела
(І инст.) и Други нак.дела (ІІ инст.). За периода от 03.12.2019 г. до 01.07.2020
г.: 90 % натовареност в групи ДСИ и закрити заседания (Заповед №
559/02.12.2019 г. и Заповед № 253/01.07.2020 г.).

5. Съдия Рени Ковачка: 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела. За периода от 03.12.2019 г. до
01.07.2020 г.: 90 % натовареност в групи ДСИ и Закрити заседания (Заповед
№ 559/02.12.2019 г. и Заповед № 253/01.07.2020 г.).

6. Съдия Бисер Петров: 100 % натовареност в следните групи: НОХД (І
инст.), НОХД (ІІ инст.), ВНЧХД, МНО (І инст.), МНО (ІІ инст.), Досъдебни
производства, ЧНД (І инст.), ЧНД (ІІ инст.), Убийства, ПТП, Икономически,
НОХД - Споразумения, НАХД (78а НК) - І инст., НАХД - ІІ инст., ЧНД
(чл.243) - I инст. и ЧНД (чл.243) - II инст.

7. Съдия Кристиан Петров: 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела; 100 % натовареност в Други нак.дела
(І инст.) и Други нак.дела (ІІ инст.). За периода от 03.12.2019 г. до 01.07.2020
г.: 90 % натовареност в групи ДСИ и Закрити заседания (Заповед №
559/02.12.2019 г. и Заповед № 253/01.07.2020 г.).

8. Съдия Роман Николов (командирован от РС – Брезник, съгласно
Заповед № 430/21.11.2018 г.): 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела. За периода от 03.12.2019 г. до
01.07.2020 г.: 90 % натовареност в групи ДСИ и Закрити заседания (Заповед
№ 559/02.12.2019 г. и Заповед № 253/01.07.2020 г.).

9. Съдия Антон Игнатов (командирован от РС – Радомир, съгласно
Заповед № 429/03.10.2019 г.): От 03.10.2019 г. – 100 % натовареност във
всички групи граждански, търговски и фирмени дела. От 03.07.2020 г. – 100 %
натовареност само в групите за първоинстанционни граждански и търговски
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дела, с изключение на: Обезпечение на бъдещ иск (ГД) и Обезпечение на
бъдещ иск (ТД) (Заповед № 255/01.07.2020 г.).

10. Съдия Димитър Ковачев: 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела до 01.10.2020 г. (Заповед №
412/01.10.2020 г. – назначен в СГС). За периода от 03.12.2019 г. до 01.07.2020
г.: 90 % натовареност в групи ДСИ и Закрити заседания (Заповед №
559/02.12.2019 г. и Заповед № 253/01.07.2020 г.).

11. Съдия Антония Атанасова-Алексова (командирована от РС –
Перник, съгласно Заповед № 558/02.12.2019 г.): 100 % натовареност във
всички групи граждански, търговски и фирмени дела; 50 % натовареност в:
НОХД (ІІ инст.), ВНЧХД, МНО (ІІ инст.), ЧНД (ІІ инст.), НАХД - ІІ инст. и
ЧНД (чл.243) - II инст.

12. Съдия Татяна Тодорова (командирована от РС – Радомир, съгласно
Заповед № 419/06.10.2020 г.): 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела.

13. Мл. съдия Мариета Динева-Палазова: 100 % натовареност във
всички въззивни граждански и наказателни дела (Заповед № 254/01.07.2020
г.).

14. Мл. съдия Маринела Маринова-Стоева: 100 % натовареност във
всички въззивни граждански и наказателни дела (Заповед № 254/01.07.2020
г.).

Изключени от разпределението са следните съдии:
Иванка Шкодрова (Заповед № 480/18.12.2018г., считано от

02.01.2019г.), съдия Красимир Маринов (Заповед № 64/12.02.2018г. и Заповед
№ 50/06.02.2019г.), съдия Капка Павлова (Заповед № 424/16.11.2018г.) -
командировани в САС; съдия Димитър Ковачев (Заповед № 412/01.10.2020г.)
– командирован в Софийски градски съд, както и мл. съдия Кристина
Костадинова (Заповед № 407/16.09.2019г. и № 557/02.12.2019г.), мл. съдия
Симона Кирилова (Заповед № 187/14.05.2019г.).

За периода на 2021 г. процентът на натовареност за всеки съдия е,
както следва:

1. Съдия Калин Баталски – адм.ръководител-председател: 50 %
натовареност в следните групи: НОХД (І инст.), НОХД (ІІ инст.), ВНЧХД,
Досъдебни производства, ЧНД (І инст.), ЧНД (ІІ инст.), Убийства, ПТП,
Икономически, НОХД - Споразумения, НАХД (78а НК) - І инст. и НАХД - ІІ
инст. От 26.04.2021 г. 50% натовареност и в следните групи: МНО (І инст.),
МНО (ІІ инст.), ЧНД (чл.243) - I инст. и ЧНД (чл.243) - II инст. (Заповед №
143/26.04.2021 г.). От 10.12.2021 г. 50% натовареност и в следните групи:
Други нак.дела (І инст.) и Други нак.дела (ІІ инст.) (Заповед № 510/07.12.2021
г.).
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2. Съдия Виктор Георгиев – зам.адм.ръководител-зам.-председател:
100 % натовареност в следните групи: НОХД (І инст.), НОХД (ІІ инст.),
ВНЧХД, МНО (І инст.), МНО (ІІ инст.), Досъдебни производства, ЧНД (І
инст.), ЧНД (ІІ инст.), Убийства, ПТП, Икономически, НОХД - Споразумения,
НАХД (78а НК) - І инст., НАХД - ІІ инст., ЧНД (чл.243) - I инст. и ЧНД
(чл.243) - II инст. От 10.12.2021 г. 100% натовареност и в следните групи:
Други нак.дела (І инст.) и Други нак.дела (ІІ инст.) (Заповед № 510/07.12.2021
г.).

3. Съдия Милена Даскалова – зам.адм.ръководител - зам.-председател:
100 % натовареност във всички групи граждански, търговски и фирмени дела
до 21.09.2021 г. (Заповед № 372/21.09.2021 г. – изключена от разпределението,
поради командироване във ВКС).

4. Съдия Методи Величков: 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела; до 10.12.2021 г. 100 % натовареност в
Други нак.дела (І инст.) и Други нак.дела (ІІ инст.) (Заповед № 510/07.12.2021
г.).

5. Съдия Рени Ковачка – 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела до 05.10.2021 г. (Заповед №
408/06.10.2021 г. – командирована в АС – София).

6. Съдия Бисер Петров: 100 % натовареност в следните групи: НОХД (І
инст.), НОХД (ІІ инст.), ВНЧХД, МНО (І инст.), МНО (ІІ инст.), Досъдебни
производства, ЧНД (І инст.), ЧНД (ІІ инст.), Убийства, ПТП, Икономически,
НОХД - Споразумения, НАХД (78а НК) - І инст., НАХД - ІІ инст., ЧНД
(чл.243) - I инст. и ЧНД (чл.243) - II инст. От 10.12.2021 г. 100% натовареност
и в следните групи: Други нак.дела (І инст.) и Други нак.дела (ІІ инст.)
(Заповед № 510/07.12.2021 г.).

7. Съдия Кристиан Петров: 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела; до 10.12.2021 г. 100 % натовареност в
Други нак.дела (І инст.) и Други нак.дела (ІІ инст.) (Заповед № 510/07.12.2021
г.).

8. Съдия Роман Николов (командирован от РС – Брезник, съгласно
Заповед № 430/21.11.2018 г.): 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела.

9. Съдия Петър Боснешки (командирован от РС – Перник, съгласно
Заповед № 406/06.10.2021 г.): 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела.

10. Съдия Антония Атанасова-Алексова (командирована от РС –
Перник, съгласно Заповед № 558/02.12.2019 г.): 100 % натовареност във
всички групи граждански, търговски и фирмени дела; 50 % натовареност в:
НОХД (ІІ инст.), ВНЧХД, МНО (ІІ инст.), ЧНД (ІІ инст.), НАХД - ІІ инст. и
ЧНД (чл.243) - II инст. От 10.12.2021 г. 100% натовареност и в следните
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групи: Други нак.дела (І инст.) и Други нак.дела (ІІ инст.) (Заповед №
510/07.12.2021 г.).

11. Съдия Татяна Тодорова (командирована от РС – Радомир, съгласно
Заповед № 419/06.10.2020 г.): 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела до 07.10.2021 г. (Заповед №
404/06.10.2021 г. – командирована в РС – Перник).

12. Съдия Михаил Малчев (командирован от РС – Дупница, съгласно
Заповед № 420/13.10.2021 г.): 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела.

13. Съдия Мария Милушева (командирована от РС – Перник, съгласно
Заповед № 387/24.09.2021 г.): 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела; 50 % натовареност в: НОХД (ІІ инст.),
ВНЧХД,  МНО (ІІ инст.),  ЧНД (ІІ инст.),  НАХД -  ІІ инст.,  ЧНД (чл.243)  -  II
инст. и Други нак.дела (ІІ инст.)

14. Съдия Камелия Ненкова (командирована от РС – Перник, съгласно
Заповед № 387/24.09.2021 г.): 100 % натовареност във всички групи
граждански, търговски и фирмени дела; 50 % натовареност в: НОХД (ІІ инст.),
ВНЧХД,  МНО (ІІ инст.),  ЧНД (ІІ инст.),  НАХД -  ІІ инст.,  ЧНД (чл.243)  -  II
инст. и Други нак.дела (ІІ инст.)

15. Мл. съдия Мариета Динева-Палазова: до 24.09.2021 г. 100 %
натовареност във всички въззивни граждански и наказателни дела (Заповед №
384/24.09.2021 г. – командирована в РС – Перник).

16. Мл. съдия Маринела Маринова-Стоева: до 24.09.2021 г. 100 %
натовареност във всички въззивни граждански и наказателни дела (Заповед №
384/24.09.2021 г. – командирована в РС – Перник).

Изключени от разпределението са следните съдии:
Иванка Шкодрова (Заповед № 480/18.12.2018г., считано от

02.01.2019г.), съдия Красимир Маринов (Заповед № 64/12.02.2018г. и Заповед
№ 50/06.02.2019г.), съдия Капка Павлова (Заповед № 424/16.11.2018г.), съдия
Рени Ковачка (Заповед № 408/06.10.2021г.) – командировани в АС – София;
съдия Димитър Ковачев (Заповед № 412/01.10.2020г.) – командирован в
Софийски градски съд, съдия Милена Даскалова (Заповед № 372/21.09.2021г.)
– командирована във ВКС, мл. съдия Мариета Динева-Палазова (Заповед №
384/24.09.2021г.) и мл. съдия Маринела Маринова-Стоева (Заповед №
384/24.09.2021г.)  – командировани в РС – Перник.

Годишна индивидуална натовареност на всеки съдия, разглеждащ
гр.дела, съгласно Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС),
за двете проверявани години:

За 2020г.
Съдия                                                                     индекс на натовареност
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Съдия Антон Рангелов Игнатов – към делата за разглеждане - 6.83; към
свършени дела - 5.42;

Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова - към делата за
разглеждане - 11.92; към свършени дела   -  7.25;

Съдия Димитър Михайлов Ковачев - към делата за разглеждане - 7.22;
към свършени дела  - 7.22;

Съдия Кристиан Божидаров Петров - към делата за разглеждане - 11.5;
към свършени дела  - 8.08;

Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - към делата за
разглеждане - 6.33; към свършени дела  - 4.17;

Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева - към делата за
разглеждане - 6.67; към свършени дела  - 4.5;

Съдия Методи Крумов Величков - към делата за разглеждане - 10.67;
към свършени дела - 7.25;

Съдия Милена Рангелова Даскалова - към делата за разглеждане -
10.58; към свършени дела  - 7.75;

Съдия Рени Петрова Ковачка - към делата за разглеждане - 10.83; към
свършени дела - 8.42;

Съдия Роман Тодоров Николов - към делата за разглеждане - 12.67;
към свършени дела  - 8.42;

Съдия Татяна Иванова Тодорова - към делата за разглеждане - 20.67;
към свършени дела  - 7.00;

За 2021г.
Съдия                                                                     индекс на натовареност
Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова - към делата за

разглеждане - 14.00; към свършени дела   -  8.58;
Съдия Бисер Цветанов Петров - към делата за разглеждане - 0.25; към

свършени дела - 0.08;
Съдия Камелия Георгиева Ненкова - към делата за разглеждане -15.67;

към свършени дела  - 11.67;
Съдия Кристиан Божидаров Петров - към делата за разглеждане -

12.08; към свършени дела  - 8.5;
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - към делата за

разглеждане - 5.67; към свършени дела  - 5.67;
Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева - към делата за

разглеждане - 6.11; към свършени дела  - 6.11;
Съдия Мария Венциславова Милушева - към делата за разглеждане -

15.33; към свършени дела  - 9.33;
Съдия Методи Крумов Величков - към делата за разглеждане - 12.5;

към свършени дела  - 9.33;
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Съдия Милена Рангелова Даскалова - към делата за разглеждане - 8.78;
към свършени дела  - 8.78;

Съдия Михаил Александров Малчев - към делата за разглеждане -
15.00; към свършени дела  - 9.67;

Съдия Петър Веселинов Боснешки - към делата за разглеждане - 18.67;
към свършени дела  - 9.33;

Съдия Рени Петрова Ковачка - към делата за разглеждане - 7.78; към
свършени дела  - 7.78;

Съдия Роман Тодоров Николов - към делата за разглеждане - 14.17;
към свършени дела  - 10.67;

Съдия Татяна Иванова Тодорова - към делата за разглеждане - 6.3;
свършени дела - 5.9.

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставената за нуждите на проверката информация, от

съдиите със 100% натовареност и през двете проверявани години, с най-голям
индекс на натовареност към дела за разглеждане и към свършени дела,
съгласно Правилата за оценка на натовареността на съдиите /ПОНС/, е бил
съдия Роман Николов, като за 2020г. и 2021г. индексът на натовареност към
делата за разглеждане е бил съответно 12.67 и 14.17, а към свършените дела –
съответно 8.42 и 10.67. С най-малък индекс на натовареност към дела за
разглеждане през 2020г. е била съдия Милена Даскалова – 10.58, а през 2021г.
- съдия Кристиан Петров - 12.08.

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

Общ брой дела за разглеждане и брой заседателни дни, по съдии:
За 2020г.
Съдия Антон Игнатов - 90 разгледани дела, 63 заседателни дни
Съдия Антония Алексова – 74 разгледани дела, 35 заседателни дни
Съдия Димитър Ковачев - 93 разгледани дела, 33 заседателни дни
Съдия Кристиан Петров - 140 разгледани дела, 58 заседателни дни
Съдия Мариета Динева-Палазова - 16 разгледани дела, 10 заседателни

дни
Съдия Маринела Стоева - 21 разгледани дела, 14 заседателни дни
Съдия Методи Величков- 130 разгледани дела, 58 заседателни дни
Съдия Милена Даскалова - 120 разгледани дела, 62 заседателни дни
Съдия Рени Ковачка - 116 разгледани дела, 49 заседателни дни
Съдия Роман Николов - 158 разгледани дела, 64 заседателни дни
Съдия Татяна Тодорова - 32 разгледани дела, 20 заседателни дни

За 2021г.
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Съдия Антония Алексова - 84 разгледани дела, 48 заседателни дни
Съдия Камелия Ненкова - 30 разгледани дела, 16 заседателни дни
Съдия Кристиан Петров - 120 разгледани дела, 57 заседателни дни
Съдия Мариета Динева-Палазова - 39 разгледани дела, 22 заседателни

дни
Съдия Маринела Стоева - 38 разгледани дела, 22 заседателни дни
Съдия Мария Милушева - 25 разгледани дела, 17 заседателни дни
Съдия Методи Величков- 110 разгледани дела, 59 заседателни дни
Съдия Милена Даскалова - 52 разгледани дела, 36 заседателни дни
Съдия Михаил Малчев - 31 разгледани дела, 11 заседателни дни
Съдия Петър Боснешки - 27 разгледани дела, 15 заседателни дни
Съдия Рени Ковачка - 80 разгледани дела, 39 заседателни дни
Съдия Роман Николов - 145 разгледани дела, 63 заседателни дни
Съдия Татяна Тодорова - 101 разгледани дела, 60 заседателни дни

График на дежурства. Организация на работа в ОС за разглеждане
на делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ

Съгласно Заповед № 303/19.07.2018г. на председателя на ОС-Перник са
утвърдени за разглеждане делата по чл.329, ал.3 от ЗСВ през съдебната
ваканция.

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

През 2020 г. и 2021 г. поради обявената епидемична обстановка,
свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната във
връзка с  организацията на административната дейност в ОС- Перник от адм.
Ръководител - председател на ОС-Перник са издадени следните заповеди:

За 2020г.
Заповеди с № № 112/2020г., 113/2020г,  126/2020г, 131/2020г,

186/2020г, 189/2020г, 192/2020г, 289/2020г и 477/2020г. на председателя на
ОС-Перник.

За 2021г.
Заповед № 491/2021г. на председателя на ОС-Перник.

Брой дела, образувани и приключени в ОС-Перник през
проверявания период. Натовареност.

За 2020 г.
Първоинстанционни гр. дела:
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През 2020 г. в ОС - Перник са постъпили общо 120 бр. дела,
разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години - 41 бр. дела или общо за разглеждане - 161 бр.  дела. От тях  свършени
през 2020 г. са 60 бр. дела.

Въззивни гр. дела:
През 2020 г. в ОС - Перник са постъпили общо 409 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години -  118  бр.  дела или общо за разглеждане -  527  бр.   дела.  От тях
свършени през 2020 г. са 382 бр. дела.

Въззивни ч.гр. дела:
През 2020 г. в ОС - Перник са постъпили общо 232 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години - 14 бр. дела или общо за разглеждане - 246 бр.  дела. От тях  свършени
през 2020 г. са 216 бр. дела.

Търговски дела, в т.ч. и дела по несъстоятелност:
През 2020 г. в ОС - Перник са постъпили общо 67 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години - 77 бр. дела или общо за разглеждане - 144 бр.  дела. От тях  свършени
през 2020 г. са 84 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2020 г. в ОС - Перник са постъпили общо 12 бр. дела, останали

несвършени от минали години - няма или общо за разглеждане - 12 бр.  дела.
От тях  свършени през 2020 г. са 12 бр. дела.

Частни търговски дела:
През 2020 г. в ОС - Перник са постъпили общо 15 бр. дела, останали

несвършени от минали години - няма или общо за разглеждане - 15 бр.  дела.
От тях  свършени през 2020 г. са 15 бр. дела.

Общ брой гр. и т. дела:
През 2020 г. в ОС - Перник са постъпили общо 855 бр. дела,(в това

число първоинстанционни гр. дела, въззивни гр. дела, въззивни ч.гр. дела,
търговски дела, частни гр. дела и  частни търговски дела), останали
несвършени от минали години - 250 бр. дела или общо за разглеждане  - 1105
бр.  дела.От тях  свършени през 2020г. са 769 бр. дела (в това число
първоинстанционни гр. дела, въззивни гр. дела, въззивни ч.гр. дела, търговски
дела, частни гр. дела и  частни търговски дела).

Информация по съдии:
Съдия  Антон Рангелов Игнатов  -  висящи в началото на годината - 17

бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината  - 54 бр.
общо, в т.число - 1 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 71 бр., в т.число -
1 бр. частни г./т. д.;  свършени - 66 бр. общо, в т.число - 1 бр. частни г./т. д.;
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Съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова - висящи в началото на
годината - 28 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през
годината  - 114 бр. общо, в т.число - 3 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане -
142 бр.,  в т.число - 3 бр.  частни г./т.  д.;  свършени - 87 бр.  общо,  в т.число - 3
бр.частни г./т. д.;

Съдия  Димитър Михайлов Ковачев  -  висящи в началото на годината -
18 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината  - 46 бр.
общо, в т.число - 2 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 64 бр., в т.число -
2 бр. частни г./т. д.;  свършени - 65 бр. общо, в т.число - 2 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Кристиан Божидаров Петров  -  висящи в началото на годината -
31 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината  - 111 бр.
общо, в т.число - 6 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 142 бр., в т.число -
6 бр. частни г./т. д.;  свършени - 97 бр. общо, в т.число - 6 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Мариета Стоянова Динева-Палазова - висящи в началото на
годината -  няма, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 38
бр. общо, в т.число - няма  частни г./т. д.; общо за разглеждане - 38 бр., в
т.число - няма частни г./т. д.;  свършени - 25 бр. общо, в т.число - няма частни
г./т. д.;

Съдия  Маринела Красимирова Маринова-Стоева - висящи в началото
на годината- няма, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината -
40 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 40 бр., в
т.число - няма частни г./т. д.;  свършени - 27 бр. общо, в т.число - няма частни
г./т. д.;

Съдия  Методи Крумов Величков  -  висящи в началото на годината -
27 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 101 бр.
общо, в т.число - 5 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 128 бр., в т.число -
5 бр. частни г./т. д.;  свършени - 87 бр. общо, в т.число - 5 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Милена Рангелова Даскалова -  висящи в началото на година -
31 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през година - 88 бр.
общо, в т.число - 4 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 119 бр., в т.число -
4 бр. частни г./т. д.;  свършени - 94 бр. общо, в т.число - 4 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Рени Петрова Ковачка -  висящи в началото на годината - 40 бр.
общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 84 бр. общо, в
т.число - 4 бр.  частни г./т.  д.;  общо за разглеждане - 124 бр.,  в т.число - 4 бр.
частни г./т. д.;  свършени - 101 бр. общо, в т.число - 4 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Роман Тодоров Николов  -  висящи в началото на годината - 49
бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 103 бр.
общо, в т.число - 2 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 152 бр., в т.число -
2 бр. частни г./т. д.;  свършени - 101 бр. общо, в т.число - 2 бр. частни г./т. д.;
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Съдия  Татяна Иванова Тодорова  -  висящи в началото на годината - 9
бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 45 бр.
общо, в т.число - няма  частни г./т. д.; общо за разглеждане - 54 бр., в т.число -
няма частни г./т. д.;  свършени - 21 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.;

Съдия  Петър Веселинов Боснешки  -  висящи в началото на годината -
няма , в т.число - няма г./т. д.; постъпили през годината - 14 бр. общо, в
т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 14 бр., в т.число - няма
частни г./т. д.;  свършени - няма, в т.число - няма частни г./т. д.;

Съдия  Камелия Георгиева Ненкова -  висящи в началото на годината -
няма , в т.число - няма г./т. д.; постъпили през годината - 3 бр. общо, в т.число
- няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 3 бр., в т.число - няма частни г./т.
д.;  свършени - няма, в т.число - няма частни г./т. д.;

Съдия  Мария Венциславова Милушева -  висящи в началото на
годината - няма , в т.число - няма г./т. д.; постъпили през годината - 6 бр.
общо, в т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 6 бр., в т.число -
няма частни г./т. д.;  свършени - няма, в т.число - няма частни г./т. д.;

Съдия  Михаил Александров Малчев  -  висящи в началото на годината
- няма , в т.число - няма г./т. д.; постъпили през годината -  4 бр. общо, в
т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 4 бр., в т.число - няма
частни г./т. д.;  свършени - няма, в т.число - няма частни г./т. д.;

За 2021 г.
Първоинстанционни гр. дела:
През 2021 г. в ОС - Перник са постъпили общо 111 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години - 101 бр. дела или общо за разглеждане - 212 бр.  дела. От тях
свършени през 2021 г. са 124 бр. дела.

Въззивни гр. дела:
През 2021 г. в ОС - Перник са постъпили общо 413 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години -  145  бр.  дела или общо за разглеждане -  558  бр.   дела.  От тях
свършени през 2021 г. са 440 бр. дела.

Въззивни ч.гр. дела:
През 2021 г. в ОС - Перник са постъпили общо 230 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години - 30 бр. дела или общо за разглеждане - 260 бр.  дела. От тях  свършени
през 2021 г. са 229 бр. дела.

Търговски дела, в т.ч. и дела по несъстоятелност:
 През 2021 г. в ОС – Перник са постъпили общо 55 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
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години - 60 бр. дела или общо за разглеждане - 115  бр.  дела. От тях
свършени през 2021 г. са  85 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2021 г. в ОС - Перник са постъпили общо 11 бр. дела, останали

несвършени от минали години – няма  дела или общо за разглеждане - 11
бр.  дела. От тях  свършени през 2021 г. са 9 бр. дела.

Частни търговски дела:
През 2021 г. в ОС - Перник са постъпили общо 11 бр. дела, останали

несвършени от минали години - няма  дела или общо за разглеждане  - 11
бр.  дела. От тях  свършени през 2021 г. са 9 бр. дела.

Общ брой гр. и т. дела:
През 2021 г. в ОС - Перник са постъпили общо 831 бр. дела, (в това

число първоинстанционни гр. дела, въззивни гр. дела, търговски дела, частни
гр. дела и  частни търговски дела), останали несвършени от минали години -
336 бр. дела или общо за разглеждане - 1167  дела. От тях  свършени през 2021
г. са 905 бр. дела (в това число първоинстанционни гр. дела, въззивни гр. дела,
търговски дела, частни гр. дела и  частни търговски дела).

Информация по съдии:
Съдия  Антон Рангелов Игнатов  -  висящи в началото на годината - 17

бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината  - няма, в
т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 17  бр., в т.число - няма
частни г./т. д.;  свършени - 17 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.;

Съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексов - висящи в началото на
годината - 56 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през
годината  - 113 бр. общо, в т.число - 5 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане -
169 бр., в т.число - 5 бр. частни г./т. д.; свършени - 104 бр. общо, в т.число - 4
бр.частни г./т. д.;

Съдия Бисер Цветанов Петров - висящи в началото на годината - няма,
в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината  - 3 бр. общо, в
т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 3 бр., в т.число - няма
частни г./т. д.; свършени - 1 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.;

Съдия  Калин Кирилов Баталски  -  висящи в началото на годината -
няма общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината  - 2 бр.
общо, в т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 2 бр., в т.число -
няма частни г./т. д.;  свършени - 2 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.;

Съдия  Камелия Георгиева Ненкова -  висящи в началото на годината -
3 бр. , в т.число - няма г./т. д.; постъпили през годината - 44 бр. общо, в
т.число -  1  бр.  частни г./т.  д.;  общо за разглеждане -  47 бр.,  в т.число –  1 бр.
частни г./т. д.;  свършени – 35 бр., в т.число - 1 бр. частни г./т. д.;
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Съдия  Кристиан Божидаров Петров  -  висящи в началото на годината -
41 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината  - 105 бр.
общо, в т.число - 2 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 146 бр., в т.число -
2 бр. частни г./т. д.;  свършени - 103 бр. общо, в т.число - 2 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Мариета Стоянова Динева-Палазова - висящи в началото на
годината -  13 бр., в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 38
бр. общо, в т.число - няма  частни г./т. д.; общо за разглеждане - 51 бр., в
т.число - няма частни г./т. д.;  свършени - 51 бр. общо, в т.число - няма частни
г./т. д.;

Съдия  Маринела Красимирова Маринова-Стоева - висящи в началото
на годината – 13 бр., в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината -
42 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 55 бр., в
т.число - няма частни г./т. д.;  свършени - 55 бр. общо, в т.число - няма частни
г./т. д.;

Съдия  Мария Венциславова Милушева -  висящи в началото на
годината - 6 бр., в т.число - няма г./т. д.; постъпили през годината - 40 бр.
общо, в т.число - 1 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 46 бр., в т.число -
1 бр. частни г./т. д.;  свършени - 28 бр., в т.число - 1 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Методи Крумов Величков  -  висящи в началото на годината -
41 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 111 бр.
общо, в т.число - 2 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 152 бр., в т.число -
2 бр. частни г./т. д.;  свършени - 114 бр. общо, в т.число - 2 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Милена Рангелова Даскалова -  висящи в началото на година -
25 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през година - 54 бр.
общо, в т.число - 4 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 79 бр., в т.число -
4 бр. частни г./т. д.;  свършени - 79 бр. общо, в т.число - 4 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Михаил Александров Малчев  -  висящи в началото на годината
-  9  бр.  ,  в т.число -  няма г./т.  д.;  постъпили през годината -   36  бр.  общо,  в
т.число - няма частни г./т. д.; общо за разглеждане - 45 бр., в т.число - няма
частни г./т. д.;  свършени - 29 бр., в т.число - няма частни г./т. д.;

Съдия  Петър Веселинов Боснешки  -  висящи в началото на годината -
10 бр. , в т.число - няма г./т. д.; постъпили през годината - 46 бр. общо, в
т.число – 1 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 56 бр., в т.число – 1 бр.
частни г./т. д.;  свършени – 28 бр., в т.число - 1 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Рени Петрова Ковачка -  висящи в началото на годината - 20 бр.
общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 51 бр. общо, в
т.число -  3  бр.  частни г./т.  д.;  общо за разглеждане -  71 бр.,  в т.число –  3 бр.
частни г./т. д.;  свършени - 71 бр. общо, в т.число - 3 бр. частни г./т. д.;
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Съдия  Роман Тодоров Николов  -  висящи в началото на годината - 51
бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 120 бр.
общо, в т.число - 3 бр. частни г./т. д.; общо за разглеждане - 171 бр., в т.число -
3 бр. частни г./т. д.;  свършени - 129 бр. общо, в т.число - 3 бр. частни г./т. д.;

Съдия  Татяна Иванова Тодорова  -  висящи в началото на годината - 31
бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.; постъпили през годината - 32 бр.
общо, в т.число - няма  частни г./т. д.; общо за разглеждане - 63 бр., в т.число -
няма частни г./т. д.;  свършени - 59 бр. общо, в т.число - няма частни г./т. д.

КОНСТАТАЦИИ:
От предоставената за нуждите на проверката информация е видно, че

през 2020г. от съдиите със 100% натовареност през цялата година, най-много
дела са били разпределени на доклад на съдия Антония Алексова - 114 броя.
Най-малко дела са разпределени за разглеждане на съдия Милена Даскалова –
88 бр., а на останалите съдии - между 101 и 111 дела.

През 2021г. данните сочат, че за съдиите със 100% натовареност през
цялата година, най-много дела са били разпределени на доклад на съдия Роман
Николов - 120 дела, а на останалите съдии, са разпределени между 105 – 113
дела. Същевременно, най-много заседателни дни има съдия Роман Николов,
като през 2020г. са 64 бр., а през 2021г. – 63 бр.

Данните за съдиите със 100% натовареност през  цялата година сочат,
че за двете проверявани години най-малко заседателни дни има съдия
Антония Алексова - 35 бр. за 2020г. и 48 бр. за 2021г.

От предоставената информация е видно, че и през двете проверявани
години най-много дела за разглеждане са били на доклад на съдия Роман
Николов - 152 бр. през 2020г. и 171 бр. през 2021г. През 2020г. най-малко дела
за разглеждане са били на доклад на съдия Милена Даскалова – 119 бр., а през
2021г. най-малко дела за разглеждане  са били на доклад на съдия Кристиан
Петров – 146 броя.

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

       Образуване и движение. Искови производства.

Стари производства - граждански и търговски дела /без дела по
несъстоятелност/, образувани преди 01.01.2020 г. и неприключили  към
датата на изготвената справка

Делата, образувани преди 01.01.2020 г. и неприключени към датата на
изготвената справка са общо 9 бр., в това число 5 бр. първоинстанционни
граждански дела, 2 бр. въззивни дела, 2 бр. търговски дела, по съдии както
следва:
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Съдия Р. Николов – 1 бр. първоинстанционни гр. дела, 0 бр. въззивни
граждански дела и 1 бр. търговски дела;

Съдия А. Алексова – 0 бр. първоинстанционни гр. дела, 2 бр. въззивни
граждански дела и 1 бр. търговски дела;

Съдия П. Боснешки - 1 бр. първоинстанционни гр. дела, 0 бр. въззивни
граждански дела и 0 бр. търговски дела;

Съдия М. Милушева - 2 бр. първоинстанционни гр. дела, 0 бр. въззивни
граждански дела и 0 бр. търговски дела;

Съдия М. Величков - 1 бр. първоинстанционни гр. дела, 0 бр. въззивни
граждански дела и 0 бр. търговски дела;

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

Информацията за старите, неприключили дела по съдии е следната:

съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова

търговски дела (без дела по несъстоятелност)

№ на делото Дата на
образуване

Дата на акта
за насрочване
в първо о.с.з.

Статус към
изготвяне на

справката

Забележка- настъпили
промени до деня на

проверката – съдебен акт
номер и дата

Т. д. 120/2019 10.12.2019 06.07.2022 Насрочено за
12.09.2022

С опр.№ 385/12.12.2019 -
изисква ч.гр.дело №
4419/2019 г. по описа на РС-
Перник за послужване.;
С разп.№ 20/15.01.2020 -
изпраща препис от исковата
молба на другите страни.;
С опр.№ 260058/21.08.2020 -
прекратява делото в частта
по отношение на ответника
Д.П.И.
С разп.№ 260050/17.02.2021
- изпраща на ищеца препис
от отговорите.;
С разп.№ 260158/27.05.2021
- изпраща препис от
допълнителна искова молба
на ответниците.;
С опр.№ 260103/06.07.2022 -
насрочва делото за
12.09.2022.
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въззивни гр. дела

№ на делото Дата на
образуване

Дата на
акта за

насрочване
в първо

о.с.з.

Статус към изготвяне
на справката

В. гр. д. 871/2019 30.12.2019 18.02.2020 Обявено за решаване
от 31.05.2022

В. гр. д. 878/2019 31.12.2019 14.01.2020 Обявено за решаване
от 31.05.2022

съдия Мария Венциславова Милушева

първоинстанционни гр. дела

№ на делото Дата на
образуване

Дата на
акта за

насрочване
в първо

о.с.з.

Статус към изготвяне
на справката

Гр. д. 699/2017 22.12.2017 17.10.2019 Насрочено за
12.09.2022

Гр. д. 542/2019 19.08.2019 09.10.2020 Насрочено за
08.09.2022

съдия Методи Крумов Величков

първоинстанционни граждански дела

№ на делото Дата на
образуване

Дата на акта за
насрочване в
първо о.с.з.

Статус към
изготвяне на

справката

Гр. д. 221/2018 05.04.2018 23.10.2018 Насрочено за
05.09.2022

съдия Петър Веселинов  Боснешки

първоинстанционни граждански дела

№ на делото Дата на
образуване

Дата на акта за
насрочване в
първо о.с.з.

Статус към
изготвяне на

справката

Гр. д. 923/2014 19.11.2014 Не е
насрочвано

От 16.05.2022
без движение

съдия Роман Тодоров Николов
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първоинстанционни гр. дела

№ на делото Дата на
образуване

Дата на акта
за насрочване
в първо о.с.з.

Статус към
изготвяне на

справката

Гр. д. 27/2019 14.01.2019 Не е
насрочвано

От 10.01.2020
в САС по ч.

жалба

търговски дела (без дела по несъстоятелност)

№ на делото Дата на
образуване

Дата на акта
за насрочване
в първо о.с.з.

Статус към
изготвяне на

справката

Т. д. 43/2019 30.05.2019 13.11.2019 Насрочено за
07.09.2022

Проверени бяха следните дела:
Т.д. № 43/2019г. е образувано и разпределено на 30.05.2019г. по иск за

застрахователно обезщетение, изпратен от ОС-София по компетентност,
получен на 30.05.2019г., на доклад на съдия Роман Николов. Приложен е
протокол за  случайно разпределение на докладчик. С определение от
31.05.2019г. ищецът е освободен от заплащане на такси. Разпореждането по
чл. 131 ГПК е постановено в същия ден. Отговор на исковата молба е
депозиран на 28.06.2019г., изпратен е на ищеца, на основание чл. 372 ГПК.
Съобщението е връчено на 13.09.2019г. и становище не е депозирано по
делото. С определение от 09.10.2019г. съдът е докладвал проекта на доклад,
приел и приложил е доказателствата и е насрочил делото в о.с.з. за
13.11.2019г. Проведени са двадесет съдебни заседания по доказателствата,
през един, два месеца. Назначени са съдебно-автотехническа експертиза,
съдебно-медицинска, тройна съдебно-медицинска и петорна съдебно-
медицинска експертизи, заменяни са вещи лица и са назначавани
допълнителни експерти за вещи лица. В съдебно заседание, проведено на
25.05.2022г. е дадена възможност на новия процесуален представител на
ищеца да се запознае с материалите по делото и производството е отложено за
20.06.2022г. С разпореждане от 16.06.2022г. делото е пренасрочено за
07.09.2022г. поради участие на докладчика в семинар.

В.гр.д. № 878/2019г. е образувано и разпределено на 31.12.2019г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Антония Алексова, с приложен протокол за случайно
разпределение на докладчик. С определение от 31.12.2019г. делото е
докладвано и е насрочено в о.с.з. за 14.01.2020г. В това съдебно заседание са
приключили устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 28.01.2020г. С определение от 28.01.2020г. съдът е констатирал, че
делото е останало неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното
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си определение от 14.01.2020г., допусната е съдебно-икономическа експертиза
и делото е насрочено в о.с.з. за 25.02.2020г. В това съдебно заседание е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
04.03.2020г. С определение от 02.03.2020г. съдът е докладвал молба за
спиране на производството, отменил е протоколното си определение от
25.02.2020г. и е спрял производството, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, а
с определение от 02.10.2020г. производството е спряно на основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 ГПК. С определение от 13.04.2022г. е констатирано, че пречките за
движение са отпаднали, делото е възобновено и е насрочено в о.с.з. за
31.05.2022г. В това съдебно заседание са приключили устните състезания и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 14.06.2022г.

В.гр.д. № 871/2019г. е образувано и разпределено на 30.12.2019г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Антония Алексова. Приложен е протокол от случайно
разпределение на докладчик. С определение от 30.12.2019г. делото е
докладвано и е насрочено в о.с.з. за 14.01.2020г. В това съдебно заседание са
приключили устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 28.01.2020г. С определение от 28.01.2020г. съдът е констатирал, че
делото е останало неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното
си определение от 14.01.2020г., допуснал е съдебно-икономическа експертиза
и делото е насрочено в о.с.з. за 18.02.2020г. В това съдебно заседание не е
даден ход поради неявяване на вещото лице. В следващото о.с.з., проведено на
25.02.2020г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 04.03.2020г. С определение от 02.03.2020г. съдът е докладвал
молба за спиране на производството, отменил е протоколното си определение
от 25.02.2020г. и е спрял производството, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК,
а с определение от 02.10.2020г. производството е спряно на основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 ГПК. С определение от 13.04.2022г. съдът е констатирал, че
пречките за спиране са отпаднали, делото е възобновено и е насрочено в о.с.з.
за 31.05.2022г. В това съдебно заседание са приключили устните състезания и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 14.06.2022г.

Гр.д. № 221/2018г. е образувано и разпределено на 05.04.2018г. по иск
с правна квалификация чл. 135, ал. 1, във вр. с ал. 2 ЗЗД, депозиран в същия
ден, на доклад на съдия Методи Величков. Приложен е протокол за случайно
разпределение на докладчик. С определения от 05.04.2018г. и 18.05.2018г.
делото е оставено без движение с указания за отстраняване на нередовностите,
срокът е удължаван, а нередовностите са отстранени с молба от 31.05.2018г. С
разпореждане от 11.06.2018г., на основание чл. 131 ГПК, е изпратен препис от
исковата молба на ответниците за отговор. Съобщения са връчени на
12.05.2018г. и 04.07.2018г. Отговори на искова молба са депозирани на
16.07.2018г. и 04.08.2018г. С определение по  чл. 140 ГПК от 21.09.2018г. са
приети доказателствата, назначена е съдебно-графологична експертиза и
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делото е насрочено в о.с.з. за 23.10.2018г. Проведени са седем съдебни
заседания през един месец, с изключение на едно от заседанията, насрочено
след 3 месеца, като периода обхваща и съдебната ваканция. В съдебно
заседание, проведено на 17.09.2019г., е прието заключението по съдебната
експертиза, съдът е констатирал наличието на висящ преюдициален спор и е
спрял производството, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. На 02.06.2022г. е
депозирана молба за възобновяване на производството от процесуален
представител на ищеца, с доказателство за приключването на преюдициалния
спор с влязъл в сила съдебен акт. С определение от 03.06.2022г. делото е
възобновено и е насрочено в о.с.з. за 05.09.2022г.

Гр.д. № 923/2014г. е образувано и разпределено на 19.11.2014г. по
облигационен иск по ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Явор
Джамалов. Приложен е протокол за случайно разпределение на докладчик. С
разпореждане от 21.11.2014г. делото е оставено без движение с указания за
отстраняване на нередовностите. Съобщението е връчено на 12.12.2014г.,
нередовностите са отстранени с молба от 22.12.2014г. С разпореждане от
12.01.2015г. на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на
ответниците за отговор. Съобщения са връчени на 14.01.2015г. и на
10.02.2015г. Отговори са депозирани на 16.02.2015г. и на 09.03.2015г. С
определение от 11.03.2015г. съдът е констатирал наличието на висящ
преюдициален спор и е спрял производството, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК. Преюдициалното производство е приключило на 30.06.2021г. С
определение от 30.08.2021г. делото е възобновено и исковата молба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите в нея. Съобщение е връчено
по реда на чл. 47 ГПК. На 11.10.2021г. ищецът е депозирал молба за спиране
на производството. С определение от 14.10.2021г. производството е спряно, на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 20.04.2022г. съдът е
възобновил производството и е продължил срока за отстраняване на
нередовностите в исковата молба. С разпореждане от 17.05.2022г. срокът е
удължен, считано до 22.07.2022г.

Гр.д. № 699/2017г. е образувано и разпределено на 22.12.2017г. по иск
по ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Петя Георгиева. Приложен
е протокол за случайно разпределение на докладчик. С разпореждане от
02.01.2018г. делото е оставено без движение с указания за отстраняване на
нередовностите. Съобщението е връчено на 02.02.2018г., нередовностите са
отстранени с молба от 09.02.2018г. С определение от 19.02.2018г.
производството по делото е частично прекратено. В същия ден с
разпореждане, на основание чл. 131 ГПК, е изпратен препис от исковата
молба на ответниците за отговор. Съобщенията са връчени в периода от
21.02.2018г. до 26.03.2018г. Определението за прекратяване е обжалвано и
потвърдено с определение от 04.09.2018г. по ч.гр.д. № 3534/2018г.  по описа
на САС. С определение от 06.12.2018г., постановено по ч.гр.д. № 4346/2018г.
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по описа на ВКС и двете определения са обезсилени. Делото се е върнало в
ОС-Перник на 07.03.2019г. С определение от 15.03.2019г. производството е
оставено без движение в частта на неотстранените нередовности в исковата
молба. Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 01.04.2019г. С
определение от 20.05.2019г. производството по делото е частично прекратено.
С определение от 08.08.2019г., постановено по ч.т.д. № 3779/2019г.,
прекратителното определение е отменено и делото е върнато за продължаване
на съдопроизводствените действия. С определение от 16.08.2019г. са приети
доказателствата, допусната е СИЕ и делото е насрочено в о.с.з. за 17.10.2019г.

В това съдебно заседание съдът е констатирал наличието на висящ
преюдициален спор и е спрял производството, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК. Преюдициалното производство е приключило на 01.10.2021г. с влязъл в
сила  съдебен акт. С определение от 27.10.2021г. делото е възобновено и е
спряно по молба на страните, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С
определение от 28.04.2022г. съдът е възобновил производството и е насрочил
делото в о.с.з. за 02.06.2022г. В това съдебно заседание страните са поискали
допълнително време за постигане на извънсъдебна спогодба и делото е
отложено за 12.09.2022г.

Гр.д. № 542/2019г. е образувано и разпределено на 19.08.2019г. по
облигационен иск, изпратен от САС по подсъдност и заведен в ОС-Перник на
19.08.2019г., на доклад на съдия Рени Ковачка. Приложен е протокол за
случайно разпределение на докладчик. С разпореждане от 21.08.2019г. делото
е оставено без движение с указания за отстраняване на нередовностите.
Съобщението е връчено на 20.09.2019г., нередовностите са отстранени с
молба от 30.09.2019г. С разпореждане от 31.10.2019г. препис от уточняващата
молба е изпратен на ответниците. Отговори са депозирани на 28.11.2019г. и
06.12.2019г. С определение в з.з. от 10.02.2020г. исканията на ответниците са
оставени без уважение и на ищеца е даден срок за становище по направеното
от ответниците възражение. Съобщението е връчено на 13.03.2020г.,
становище е постъпило на 23.03.2020г., а с молба от 10.04.2020г. ищецът е
депозирал становище за неоснователност на възраженията на ответниците. С
определение от 09.06.2020г. съдът е оставил производството без движение, до
заплащането на държавна такса. Уточнителна молба е депозирана на
20.07.2020г. С определение от 07.08.2020г. производството е частично
прекратено, а с определение от 10.08.2020г. е допусната СИЕ и делото е
насрочено в о.с.з. за 09.10.2020г., когато същото е отложено по
доказателствата за 06.11.2020г. С определение от 26.10.2020г. по молба,
депозирана от ответник в същия ден, е открита процедура за поправка на
протокола от о.с.з. Процедурата е приключила с протоколно определение в
проведеното на 01.02.2021г. съдебно заседание. В същото съдебно заседание е
заличен свидетел и производството е отложено за събиране на доказателства
за 11.03.2021г. С определение от 09.02.2021г. е открита процедура по
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поправка на протокола от о.с.з., която е приключила на 11.03.2021г.
Проведени са още няколко процедури по реда на чл. 151 ГПК. Съдебни
заседания по доказателствата са проведени през един, два месеца, а в това
о.с.з.  на 12.05.2022г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване.
С определение от 06.06.2022г. съдът е докладвал основания за самоотвод,
отменил е протоколното определение за даване на ход по същество и на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК се е отвел от разглеждане на делото, с мотив
за „колегиални отношения с ответника и злоупотреба с процесуалното право
за поправка на протокол“ /след 2 години и 9 месеца/. Видно  от протокола за
избор на докладчик, делото е преразпределено на доклад на съдия Милушева.
С определение в з.з. от 14.06.2022г. делото е насрочено в о.с.з. по
доказателствата за 08.09.2022г.

КОНСТАТАЦИИ:
От извършената проверка по движението на „старите“ производства се

установи, че повечето от тях са спирани по молба на страните, или поради
наличие на висящ преюдициален спор, довел до продължителност на
съдопроизводството. Друга предпоставка за това са назначените съдебни
експертизи, в това число тройни и петорни съдебни експертизи, с поставени
допълнителни задачи и замяна на вещи лица. Отстраняването на
нередовностите в исковите молби, удължаването на срока за това и проблеми с
връчване на книжата също са довели до известно удължаване на
съдопроизводството.

Делата са образувани и разпределяни веднага след подаване на молбите
в съда. Проверката по редовността и допустимостта на молбите е извършвана
в деня на образуване на делата, на следващия ден, или най-късно до десет дни.
Физически делата са предавани на съдията-докладчик веднага след
образуването и разпределението им. Разпорежданията по чл. 131 и чл.367 ГПК
са постановявани в рамките на един ден до единадесет дни, най-късно до един
месец след депозиране на исковата молба, или отстраняването на
нередовностите в нея.

Определенията, с които делата са насрочвани в открито съдебно
заседание са подробни и с тях съдът е докладвал делото, приемал е
представените доказателствата, произнасял се е по допустимостта на
съдебните експертизи и по доказателствените искания. Определенията за
насрочване са постановявани от два до двадесет дни след получаване на
отговора/допълнителния отговор на исковата молба или след изтичане на
срока за това, а в периода на съдебна ваканция – след месец и половина. При
въззивните производства определенията за насрочване са постановени в деня
на образуване на делото. Съдебните заседания са провеждани през един, два
месеца, а в някои случаи и по – дълъг период, обхващащ съдебната ваканция.
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При проверката бе констатирано, че по гр.д. № 923/2014г. след
размяната на книжата производството е спряно два пъти, като след
възобновяването му исковата молба е оставена без движение и съдът е
продължил срока за отстраняване на нередовностите в нея. По т.д. №
43/2019г. бе констатирано, че последното съдебно заседание е пренасрочено
поради участие на докладчика в семинар. По гр.д. № 542/2019г. съдът, след
две години и девет месеца и обявен ход по същество, в срока за произнасяне е
констатирал, че поради колегиални отношения с ответника и злоупотреба с
процесуалното право за поправка на протокол, следва да се отведе от
разглеждане на делото, отменил е протоколното определение за даване ход по
същество и на основание чл. 22,ал.1,т.6 ГПК се е отстранил от разглеждане на
спора.

                         Първоинстанционни граждански

Първоинстанционни граждански дела, образувани през 2020г. и
неприключили към 31.12.2020 г. са 80 броя.

Първоинстанционни граждански дела, образувани през 2021г. и
неприключили към 31.12.2021г. са 45 броя.

Търговски дела

Търговски дела, образувани през 2020 г. и неприключили към 31.12.2020 г.
са 26 броя.

Търговски дела, образувани през 2021г. и неприключили към 31.12.2021 г. са
17 броя.

На случаен принцип бяха проверени следните дела:
Гр.д. № 107/2020г. е образувано и разпределено на 12.02.2020г. по

облигационен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Игнатов. По
делото е приложен протокол от случайно разпределение, подписан от
разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за образуване.
С определение от 20.02.2020г. ищците са освободени от заплащането на такси.
Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в същия ден. Съобщението е
връчено на 12.03.2020г., отговорът е депозиран на 23.03.2020г. С определение
по чл. 140 ГПК от 19.05.2020г. е изготвен доклад, приети са доказателства,
допусната е комплексна САвТЕ и делото  е насрочено в о.с.з. за 22.06.2020г.
Проведени са пет съдебни заседания по доказателствата през месец, месец и
половина,  а в това о.с.з. на 29.12.2020г. е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 12.01.2021г. Решението е
постановено на 11.01.2021г. Обжалвано е и е потвърдено от САС.

Гр.д. № 93/2021г. е образувано и разпределено на 18.02.2021г. по иск с
правна квалификация чл. 49 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Алексова. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
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подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. С определение от 22.02.2021г. ищецът е освободен от
заплащането на такси. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в същия
ден. Отговор е депозиран на 19.03.2021г. С определение по чл. 140 ГПК от
26.05.2020г. е изготвен доклад, приети са доказателства, допусната е съдебно-
медицинска експертиза и делото  е насрочено в о.с.з. за 25.06.2021г., в което е
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
законоустановения срок. Решението е постановено на 24.01.2022г.

Гр.д. № 519/2021г. е образувано и разпределено на 27.08.2021г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Петров. По
делото е приложен протокол от случайно разпределение, подписан от
разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за образуване.
С разпореждане от 30.08.2021г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите в нея. Съобщението е връчено на
21.09.2021г., указанията на съда са изпълнени с молба от 28.09.2021г. С
определение от 30.09.2021г. ищецът е освободен от заплащането на такси.
Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в същия ден. Отговор е
депозиран на 23.11.2021г. С определение по чл. 140 ГПК от 25.11.2021г. е
изготвен доклад, приети са доказателства и делото  е насрочено в о.с.з. за
22.12.2021г. Проведени са пет съдебни заседания по доказателствата, а в о.с.з.
на 11.05.2022г. е изслушано заключението на вещото лице, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 11.06.2022г.
Решението е постановено на 13.06.2022г.

Гр.д. № 266/2020г. е образувано и разпределено на 05.06.2020г. по
облигационен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Даскалова. По
делото е приложен протокол от случайно разпределение, подписан от
разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за образуване.
С определение от 09.06.2020г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите в нея. Съобщението е връчено на
03.07.2020г., молба за освобождаване от такси е депозирана на 07.07.2020г., а
с определение от 16.07.2020г. искането е оставено без уважение.
Нередовностите са отстранени с молба от 17.08.2020г.  Определението по чл.
131 ГПК е постановено в същия ден. Съобщението е връчено на 03.09.2020г.,
отговор е депозиран на 06.10.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от
26.10.2020г. е изготвен доклад, приети са доказателства, допусната е
комплексна съдебно-медицинска експертиза и делото е насрочено в о.с.з. за
09.12.2020г. С разпореждане от 08.12.2020г. делото е отсрочено за 29.01.2021г.
въз основа Заповед № 477/27.11.2020г. на председателя на съда, поради
отсъствие на докладчика. В това съдебно заседание е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.02.2021г. Решението е
постановено на 04.03.2021г.
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Гр.д. № 284/2021г. е образувано и разпределено на 17.05.2021г. по  иск
с правна квалификация чл. 19, ал. 3 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Даскалова. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. С определение от 18.05.2021г. исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите в нея. Срокът за отстраняването
им е удължаван с разпореждания от 10.06.2021г., 28.07.2021г. и от 17.09.2021г.
С протокол за преразпределение от 14.10.2021г. делото е било
преразпределено на съдия Милушева, която с разпореждания в з.з. от
14.10.2021г., 17.11.2021г., 13.12.2021г., 03.02.2022г. и 24.02.2022г. е
удължавала срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба. С
определение от 07.03.2022г. е докладвана молба за прекратяване на делото
поради постигнато извънсъдебно споразумение между страните и
производството е прекратено.

Гр.д. № 152/2021г. е образувано и разпределено на 18.03.2021г. по  иск
с правна квалификация чл. 432 КЗ, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Величков. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 19.03.2021г. На
06.04.2021г. е депозирано искане от пълномощник на ищците. Отговор на
исковата молба е депозиран на 11.05.2021г. С определение от 12.05.2021г.
производството е оставено без движение до предоставянето на банкови
сметки от ищците. Указанията са изпълнени с молба от 20.05.2021г. и с
определение от 21.05.2021г. производството е оставено отново без движение
до заплащането на държавна такса. Съобщението е връчено на 28.06.2021г.,
указанията са изпълнени с молба от 06.07.2021г. С определение от
03.08.2021г. е конституирано трето лице помагач и му е изпратен препис от
исковата молба за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Съобщенията са се
връщали в цялост, извършени са справки, изпратени са писма до Софийския
затвор и до ГД „Изпълнение на наказанията“. Съобщенията не са връчени. На
27.05.2022г. са депозирани молби от ищците за прекратяване на делото. С
определение 30.05.2022г. е допуснато оттеглянето на исковата молба и
производството е прекратено.

Гр.д. № 361/2020г. е образувано и разпределено на 09.07.2020г. по  иск
с правна квалификация чл. 66, ал. 2 СК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Петров. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. С определение от 10.07.2020г. исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите в нея и указанията на съда са
изпълнени с молба от 20.07.2020г. С разпореждане от 23.07.2020г. по чл. 131
ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. На
31.08.2020г. е депозиран отговор и с определение по чл. 140 ГПК от
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07.10.2020г. е изготвен доклад, приети са доказателства и делото  е насрочено
в о.с.з. за 29.10.2020г. Проведени са четири съдебни заседания по
доказателствата през месец, месец и половина, а в това о.с.з. на  25.03.2021г. е
разпитан свидетел, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 25.04.2021г. Решението е постановено на 22.04.2021г.

Гр.д. № 469/2021г. е образувано и разпределено на 03.08.2021г. по
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 26 ЗЗД, във вр. с чл.
17 и чл. 87 ЗЗД, депозирани в същия ден, на доклад на съдия Николов. По
делото е приложен протокол за случайно разпределение, подписан от
разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за образуване.
С разпореждане от 04.08.2021г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите в нея. Срокът е удължен с разпореждане от
17.09.2021г., а указанията на съда са изпълнени с молба от 11.10.2021г. С
определение от 19.10.2021г. ищецът е освободен от заплащането на такси.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 01.11.2021г. Съобщението се е
връщало многократно в цялост, връчено е на 26.04.2022г. Отговор е депозиран
на 25.05.2022г. С определение по чл. 140 ГПК от 30.05.2022г. е изготвен
доклад, приети са доказателства и делото  е насрочено в о.с.з. за 29.06.2022г. С
разпореждане от 24.06.2022г. делото е пренасрочено за 20.07.2022г. поради
участие на докладчика в семинар.

Гр.д. № 448/2021г. е образувано и разпределено на 21.07.2021г. по иск
с правна квалификация чл. 79 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Ковачка. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 22.07.2021г.
Съобщението е връчено на 25.08.2021г. На основание Заповед №
420/13.10.2021г. на председателя на ОС-Перник делото е преразпределено на
доклад на съдия Малчев, на 14.10.2021г. С определение от следващия ден
исковата молба е  оставена без движение до отстраняване на нередовностите в
нея. Съобщението е връчено на 02.11.2021г., указанията са изпълнени с молба
от 09.11.2021г. С определение по чл. 140 ГПК от 11.11.2021г. е изготвен
доклад, приети са доказателства и делото  е насрочено в о.с.з. за 16.12.2021г. В
това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в законоустановения срок. Решението е постановено на
06.01.2022г.

Гр.д. № 709/2020г. е образувано и разпределено на 01.12.2020г. по  иск
с правна квалификация чл. 62, ал. 2 СК, депозиран на 26.11.2020г., на доклад
на съдия Тодорова. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение, подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е
положен печат за образуване. С разпореждане от 02.12.2020г. исковата молба
е оставена без движение до отстраняване на нередовностите в нея, указанията
на съда са изпълнени с молба от 21.12.2020г. С разпореждане от 22.12.2020г.
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по чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответниците за
отговор.  На 14.01.2021г. е депозиран отговор и с разпореждане от 19.01.2021г.
са конституирани ответниците и им е изпратен препис от исковата молба за
отговор. Съобщенията са връчени на 03.02.2021г., отговори не са получени в
указания срок. С определение по чл. 140 ГПК от 11.03.2021г. е изготвен
доклад, приети са доказателства и делото и е насрочено в о.с.з. за 08.04.2021г.
Проведени са две съдебни заседания по доказателствата през един месец, а в
това о.с.з. на 13.05.2021г. е разпитан свидетел, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.
Решението е постановено на 14.06.2021г.

Гр.д. № 464/2020г. е образувано и разпределено на 13.08.2020г. по  иск
с правна квалификация чл. 50 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Ковачка. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. С определение от 14.08.2020г. исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите в нея, а указанията на съда са
изпълнени с молба от 04.09.2020г. С разпореждане от 16.09.2020г. е
извършена справка за имущественото състояние на ищеца и с определение от
17.09.2020г. същият е освободен от заплащането на държавна такса.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено в същия ден. Отговор е
депозиран на 28.10.2020г. С определение от 03.11.2020г. исковата молба е
оставено без движение с указания за отстраняване на нередовности.
Указанията са изпълнени с молби от 14.12.2020г. и от 29.12.2020г. С
определение по чл. 140 ГПК от 10.02.2021г. е изготвен доклад, приети са
доказателства, допусната е съдебно-медицинска експертиза и делото е
насрочено в о.с.з. за 04.03.2021г. Проведени са шест съдебни заседания по
доказателствата през един, два месеца, а в това о.с.з. на 04.11.2021г. е прието
заключението по експертизата, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Решението е
постановено на 02.12.2021г.

Т.д. № 12/2021г. е образувано и разпределено на 19.02.2021г. по
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 155, т. 3 и чл. 157 ТЗ,
депозирани в същия ден, на доклад на съдия Ковачка. По делото е приложен
протокол за случайно разпределение на докладчик, подписан от
разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за образуване.
С определение от 22.02.2021г. съдия Ковачка се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК, с мотив за съпружески отношения
със страна в производството. Видно от протокола за избор на докладчик,
делото е преразпределено за 23.02.2021г. на доклад на съдия Алексова.
Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 28.05.2021г. Съобщението е
връчено на 15.06.2021г., отговор не е депозиран. С определение от
28.07.2021г. са приети доказателствата, делото е докладвано, установено е, че
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наследниците на починалия собственик на капитала и управител на ответното
дружество не са поискали да продължат дейността му, определил е на
основание чл. 376, ал.1 ГПК двуседмичен срок за представене на писмени
защити. На 08.03.2022г. по делото е получено писмо от кметство с. Негованци
с уведомление относно връчване на съобщение. Писмени защити не са
представени по делото. Решението е постановено в закрито заседание на
19.04.2022г. и дейността на дружеството е прекратена.

Т.д. № 58/2021г. е образувано и разпределено на 02.11.2021г. по
искова молба с обективно съединени искове с правна квалификация чл. 155,
ал. 3 и чл. 157 ТЗ, депозирана в същия ден, на доклад на съдия Петров. По
делото е приложен протокол от случайно разпределение на докладчик,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 02.11.2021г.
Съобщението е връчено по реда на чл. 47 ГПК на 18.11.2021г. С
разпореждания от 19.11.2021г. е указано делото да се докладва след изтичане
на срока. С определение по чл. 374 ГПК от 20.12.2021г. са приети
доказателствата, делото е докладвано и на страните е определен срок за
писмена защита. С решение в з.з. от 30.01.2022г. дейността на дружеството е
прекратена.

Т.д. № 41/2020г. е образувано и разпределено на 06.07.2020г. по
искова молба с обективно съединени искове с правна квалификация чл. 99,
във вр. с чл. 79 ЗЗД, във вр. с чл. 86 ЗЗД, депозирана в същия ден, на доклад на
съдия Даскалова. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. Определението по чл. 367 ГПК е постановено на 14.07.2020г.
Съобщението е връчено на 05.08.2020г., отговор е депозиран на 19.08.2020г. С
определение от 21.08.2020г. препис от отговора е изпратен на ищеца, на
основание чл. 372 ГПК. Допълнителна искова молба е депозирана на
29.09.2020г. Определението по чл. 373 ГПК е постановено на 30.09.2020г.
Съобщението е връчено на 19.10.2020г., а допълнителен отговор е депозиран
на 02.11.2020г. С определение по чл. 374 ГПК от 26.11.2020г. са приети
доказателствата, допусната е СИЕ и делото е насрочено в о.с.з. за 03.02.2021г.
В това съдебно заседание съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че ще се
произнесе с решение на 04.03.2021г. Решението е постановено на 24.03.2021г.

Т.д. № 70/2020г. е образувано и разпределено на 17.11.2020г. по
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 79 ЗЗД, във вр. с чл.
86 ЗЗД, депозирани в същия ден, на доклад на съдия Даскалова. По делото е
приложен протокол от случайно разпределение, подписан от разпределящия
съдия, а върху исковата молба е положен печат за образуване. С разпореждане
от 19.11.2020г. е изискано ч.гр.д. по описа на РС-Перник. С определение от
21.12.2020г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите в нея. Съобщението е връчено на 11.01.2021г., нередовностите
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са отстранени с молба от 13.01.2021г. Определението по чл. 367 ГПК е
постановено на 14.01.2021г. Съобщението е връчено на 20.01.2021г.,
заявление е депозирано на 03.02.2021г. С определение от 05.02.2021г. препис
от отговора е изпратен на ищеца, на основание чл. 372 ГПК. Допълнителна
искова молба е депозирана на 01.03.2021г. Определението по чл. 373 ГПК е
постановено на 02.03.2021г. Съобщението е връчено на 11.03.2021г., а
допълнителен отговор е депозиран на 26.03.2021г. С определение по чл. 374
ГПК от 14.06.2021г. са приети доказателствата, допусната е СИЕ и делото е
насрочено в о.с.з. за 07.07.2021г. В това съдебно заседание не е даден ход
поради нередовно призоваване на страна и производството е отложено за
08.10.2021г. Проведени са шест съдебни заседания по доказателствата през
месец, месец и половина, а в това о.с.з. на  02.06.2022г. е прието заключението
по СТЕ и за допълнителни доказателства делото е отложено за 08.09.2022г.

Т.д. № 38/2020г. е образувано и разпределено на 26.06.2020г. по  иск с
правна квалификация чл. 517, ал. 4 ГПК, депозиран предния ден, на доклад на
съдия Величков. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 30.06.2020г.
Съобщението е връчено на 06.07.2020г., отговор е депозиран на 20.07.2020г. С
ръкописно разпореждане от 22.07.2020г. препис от отговора е изпратен на
ищеца, на основание чл. 372 ГПК. Допълнителна искова молба е депозирана
на 20.08.2020г. Разпореждането по чл. 373 е постановено на 21.08.2020г.
Съобщението е връчено на 08.09.2020г., а допълнителен отговор е депозиран
на 23.09.2020г. С определение по чл. 374 ГПК от 01.10.2020г. са приети
доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за 24.11.2020г. С ръкописно
разпореждане от 13.11.2020г. производството е пренасрочено за 22.12.2020г.
съгласно Заповед № 460/12.03.2020г. на председателя на съда, поради
извънредната епидемична обстановка. В това съдебно заседание не е даден
ход поради невъзможност за явяване на ответника, с приложени
доказателства, а в следващото, проведено на 12.01.2021г. са приключили
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
12.02.2021г. Решението е постановено на 29.01.2021г.

Т.д. № 76/2020г. е образувано и разпределено на 07.12.2020г. по  иск с
правна квалификация чл. 86 ЗЗД, депозиран предния ден, на доклад на съдия
Ковачка. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. С разпореждане от 14.12.2020г. исковата молба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите в нея. Съобщението е връчено
на 19.01.2021г., указанията са изпълнени с молба от 22.01.2021г.
Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 25.01.2021г. Съобщението е
връчено на 04.03.2021г., отговор не е депозиран. С определение по чл. 374
ГПК от 26.03.2020г. са приети доказателствата, допусната е СТЕ и делото е
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насрочено в о.с.з. за 29.04.2021г. С определение от 27.04.2021г. съдът е
докладвал молба за постигнато извънсъдебно споразумение и е прекратил
производството.

Т.д. № 59/2021г. е образувано и разпределено на 05.11.2021г. по  иск с
правна квалификация чл. 155, ал. ТЗ, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Николов. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за
образуване. Определение по чл. 367 ГПК е постановено на 05.11.2021г.
Съобщението е връчено на 07.12.2021г. по реда на чл. 47 ГПК, отговор не е
депозиран. С определение по чл. 374 ГПК от 05.01.2022г. са приети
доказателствата, делото е насрочено за разглеждане в закрито заседание, след
представяне на писмените бележки. С определение от 07.02.2022г. съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 15.02.2022г. С решение в з.з. от
15.02.2022г. дейността на дружеството е прекратена.

Т.д. № 60/2021г. е образувано и разпределено на 16.11.2021г. по
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 266, ал. 1 и чл. 86
ЗЗД, депозиран от дружество с ограничена отговорност в същия ден, на
доклад на съдия Боснешки. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение, подписан от разпределящия съдия, а върху исковата молба е
положен печат за образуване. С разпореждане от 16.11.2021г. исковата молба
е оставена без движение до отстраняване на нередовностите в нея.
Съобщението е връчено на 09.12.2021г. Указанията са изпълнени с молба от
16.12.2021г. Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 16.12.2021г.
Съобщението е връчено по реда на чл. 47 ГПК на 29.12.2021г., отговор не е
депозиран. С определение по чл. 374 ГПК от 17.01.2022г. са приети
доказателствата, делото е докладвано и насрочено в о.с.з. за 17.02.2022г. В
това съдебно заседание съдът е констатирал предпоставки за постановяване на
неприсъствено решение по смисъла на чл. 238, ал.1 ГПК и е обявил, че ще се
произнесе с неприсъствено решение в срок. Решението е постановено на
25.02.2022г.

Гр.д. № 42/2021г. е образувано и разпределено на 30.07.2021г. по
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 327 ТЗ, във вр. с чл.
86 ЗЗД, депозирани в същия ден, на доклад на съдия Ковачка. По делото е
приложен протокол за случайно разпределение на докладчик, подписан от
разпределящия съдия, а върху исковата молба е положен печат за образуване.
С определение в същия ден е допуснато обезпечение на бъдещ иск.
Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 05.08.2021г. Съобщението е
връчено на 07.09.2021г., отговор е депозиран на 21.09.2021г. С определение по
чл. 374 ГПК от 27.09.2021г. са приети доказателствата, допусната е СИЕ и
делото е насрочено в о.с.з. за 04.11.2021г. Видно от протокол за избор на
докладчик от 14.10.2021г., делото е преразпределено на доклад на съдия
Малчев, съгласно Заповед № 420/13.10.2021г. на председателя на съда. В това
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съдебно заседание съдът е констатирал, че не е извършена двойна размяна на
книжата, съгласно чл. 372 ГПК, не е дал ход на делото и е постановил
разпореждане съобразно цитираната норма. Съобщението е връчено на
17.11.2021г., допълнителна искова молба от ищеца е депозирана на
02.12.2021г. Разпореждането по чл. 373 ГПК е постановено в същия ден.
Съобщението е връчено на 15.12.2021г., допълнителна молба от ответника е
депозирана на 23.12.2021г. С определение по чл. 374 ГПК от 04.01.2022г. са
приети доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за 10.02.2022г. Проведени
са две съдебни заседания по доказателствата, а в това о.с.з. на 10.03.2022г.
делото е счетено за изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 23.03.2022г.

КОНСТАТАЦИИ:
От извършената проверка на първоинстанционните граждански и

търговски дела в ОС–Перник се установи, че през 2020г. и 2021г. делата са
образувани и разпределяни в деня на постъпване на книжата в съда, на
следващия ден, а по изключение след 3 дни. Съдът е проверявал редовността и
допустимостта на исковите молби незабавно в същия ден, или в рамките от
един ден до седмица след постъпването на книжата в съда. Физически
проверените дела са предавани на съдията-докладчик веднага след
образуването и разпределянето им. Разпорежданията по чл. 131 ГПК и чл. 367
ГПК са постановявани в същия ден, на следващия ден, или най-късно седмица
след образуване на делото или след отстраняване на нередовностите в
исковата молба. Съдът се е произнасял с определения по чл.140 ГПК и чл.374
ГПК в период от два до двадесет дни, или до два месеца след депозиране на
отговора на исковата молба, или на допълнителната искова молба. Установено
бе, че с определенията по чл. 140 и чл.374 ГПК съдът е приемал представените
с исковите молби доказателства, а не се е произнасял по допускане на
доказателствата. Съдебните заседания са насрочвани ритмично, от три
седмици до един, два месеца. Продължителността на производството е
свързана със събиране на голям обем от доказателства, изготвяне на
експертизи, необходимостта от допълнително време за отстраняване на
нередовностите в исковите молби и пречки при връчването на книжа.
Постъпващите по делата книжа са администрирани своевременно. По част от
делата се наблюдава отсрочване на съдебни заседания поради извънредната
епидемиологична обстановка в страната, а по гр.д, № 469/2021г., бе
констатирано, че последното съдебно заседание е пренасрочено поради
участие на докладчика в семинар. По някои от проверените дела, в откритото
съдебно заседадание съдът е обявил, че ще се произнесе в законния срок, а по
други е посочил деня, в който ще обяви решението си, съгласно нормата на
чл. 149, ал. 2 ГПК. Решенията са постановявани в срок от дванадесет дни до
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един месец, а по гр.д. № 93/2021г., решението е постановено в 7 - месечен
срок.

                           Въззивни граждански  дела

Въззивни граждански дела, образувани през 2020 г. и неприключили
към 31.12.2020 г. са 112 броя.

Въззивни граждански дела, образувани през 2021 г. и неприключили към
31.12.2021 г. са 85 броя.

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
В.гр.д. № 568/2020г. е образувано и разпределено на 02.10.2020г. по

въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Николов. С разпореждане от 05.10.2020г., постановено от
докладчика, на основание чл. 267 ГПК делото е насрочено в о.с.з. на
18.11.2020г. Проведени са три съдебни заседания по доказателствата през
един, два месеца. С разпореждане от 16.11.2021г. съдебното заседание е
пренасрочено за 22.01.2021г., в което е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение. С решение от 22.02.2021г. е потвърден
първоинстанционния акт.

В.гр.д. № 518/2020г. е образувано и разпределено на 14.09.2020г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Величков. С определение по чл. 267 ГПК от 16.09.2020г.,
постановено от тричленен състав делото е насрочено в о.с.з. на 20.10.2020г.,
когато производството е отложено за 24.11.2020г. С разпореждане от
13.11.2020г. производството е пренасрочено за 08.12.2020г.  В това съдебно
заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение. С решение от 08.01.2021г. е потвърдено първоинстанционното
решение.

В.гр.д. № 704/2020г. е образувано и разпределено на 01.12.2020г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Ковачка. С разпореждане от 10.12.2020г., на основание чл.
267 ГПК, подписано от докладчика, делото е насрочено в о.с.з. на 28.01.2021г.
В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. С решение от 01.03.2021г. е потвърдено
първоинстанционното решение.

В.гр.д. № 562/2020г. е образувано и разпределено на 02.10.2020г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Даскалова. С разпореждане от 13.10.2020г., постановено от
докладчика, на основание чл. 267 ГПК, делото е насрочено в о.с.з. на
11.11.2020г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е
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обявил, че ще се произнесе с решение. С решение от 14.01.2021г. е отменено
първоинстанционното решение и исковете са отхвърлени като неоснователни.

В.гр.д. № 598/2020г. е образувано и разпределено на 15.10.2020г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Стоева. С определение по чл. 267 ГПК от 19.10.2020г.,
постановено от тричленен състав, делото е докладвано, съдът се е произнесъл
по доказателствените искания и го е насрочил в о.с.з. на 17.11.2020г. В това
съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. С решение от 15.01.2021г. е потвърдено
първоинстанционното решение.

В.гр.д. № 605/2020г. е образувано и разпределено на 16.10.2020г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Динева. С определение от 22.10.2020г. въззивната жалба е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите в нея. Указанията
са изпълнени с молба от 04.11.2020г. С определение по чл. 267 ГПК от
05.11.2020г., постановено от тричленен състав, делото е докладвано, съдът се
е произнесъл по доказателствените искания и го е насрочил в о.с.з. на
10.12.2020г. Проведени са три съдебни заседания през един месец.  В това
о.с.з. на 18.02.2021г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение. С решение от 18.03.2021г. е потвърдено
първоинстанционното решение.

В.гр.д. № 684/2020г. е образувано и разпределено на 19.11.2020г. по
въззивна жалба срещу заповед за изпълнение на РС-Радомир, депозирана в
същия ден, на доклад на съдия Тодорова. С определение от 23.11.2020г.
въззивната жалба е оставена без движение до отстраняване на нередовностите
в нея. Указанията са изпълнени с молба от 27.11.2020г. С разпореждане от
07.12.2020г. е изискан препис от покана за доброволно изпълнение, с
доказателства за връчване по изпълнително дело по описа на ЧСИ. С
определение по чл. 267 ГПК от 15.01.2021г., постановено от тричленен състав
делото е докладвано, съдът се е произнесъл по доказателствените искания и го
е насрочил в о.с.з. на 18.02.2020г. С разпореждане от 10.02.2021г. делото е
отсрочено за 04.03.2021г., когато е обявено за решаване. С определение от
22.03.2021г. възражението по чл. 423 ГПК е оставено без разглеждане и
производството е прекратено.

В.гр.д. № 267/2021г. е образувано и разпределено на 12.05.2021г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Алексова. С определение по чл. 267 ГПК от 08.06.2021г.,
постановено от тричленен състав, делото е докладвано, съдът се е произнесъл
по доказателствените искания и го е насрочил в о.с.з. на 29.06.2021г.
Проведени са съдебни заседания по доказателствата на 29.06.2021г.,
21.09.2021г., 19.10.2021г. и 16.11.2021г., в което е даден ход по същество и
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съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. С решение от 18.01.2022г. е
потвърдено първоинстанционното решение.

В.гр.д. № 613/2021г. е образувано и разпределено на 25.10.2021г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Петров. С определение по чл. 267 ГПК от 01.11.2021г.,
постановено от тричленен състав, делото е докладвано, съдът се е произнесъл
по доказателствените искания и го е насрочил в о.с.з. на 15.12.2021г.
Проведени са три съдебни заседания през един месец.  В това съдебно
заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение. С решение от 14.01.2022г. е отменено частично
първоинстанционното решение, като е отхвърлен иска в частта за присъдените
лихви за забава , а в останалата част решението е потвърдено.

В.гр.д. № 453/2021г. е образувано и разпределено на 23.07.2021г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Ненкова. С определение по чл. 267 ГПК от 30.07.2021г.,
постановено от тричленен състав, са приети доказателствата, допусната е
съдебно-психологична експертиза и делото е насрочено в о.с.з. на 14.09.2021г.
Проведени са четири съдебни заседания през месец, месец и половина, като в
съдебното заседание на 18.01.2022г. е даден ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение. С решение от 07.02.2022г. е потвърдено
частично първоинстанционното решение, в друга част е изменено, а в
останалата част  - е отменено.

В.гр.д. № 633/2021г. е образувано и разпределено на 04.11.2021г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Радомир, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Боснешки. С разпореждане от 08.11.2021г., постановено от
докладчик, на основание чл. 267 ГПК делото е докладвано, съдът го е
насрочил в о.с.з. на 09.12.2021г. В това съдебно заседание е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. С решение от
07.01.2022г. е обезсилено първоинстанционното решение, производството е
прекратено частично, а в останалата част решението е отменено и исковете са
отхвърлени като неоснователни.

В.гр.д. № 673/2021г. е образувано и разпределено на 24.11.2021г. по
въззивна жалба срещу решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Малчев. С разпореждане от 25.11.2021г., постановено от
докладчика, на основание чл. 267 ГПК делото е докладвано и насрочено в
о.с.з. на 20.01.2022г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. С решение от 26.01.2022г. е
потвърдено първоинстанционното решение.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката установи, че всички въззивни дела са образувани и

разпределени в деня на депозиране на жалбата в съда. Съдебните състави са се
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произнасяли с определения по чл. 267 от ГПК в същия ден, на следващия ден
или най-късно десет дни след подаване на въззивната жалба или отстраняване
на нередовностите в нея, а по изключение и след три седмици (в.гр.д. №
267/2021г.). Част от делата са насрочени в открито съдебно заседание с
определение по чл. 267 ГПК, постановено от тричленен състав, който е
докладвал делото, произнасял се е  по доказателствени искания и е насрочвал
открито съдебно заседание. В останалите случаи, докладчикът с разпореждане
в з.з. е докладвал делото и го е насрочвал в открито съдебно заседание.
Извършвана е предварителна подготовка и делата са разглеждани в едно
съдебно заседание, с изключение на случаите, в които е било необходимо
допускането на съдебни експертизи или събирането на други доказателства.
Първите открити съдебни заседания са насрочвани след двадесет дни, месец,
най-късно след месец и половина. Следващите открити заседания са
провеждани през интервал от месец, месец и половина. Съдебните решения са
постановявани в срок от шест дни до един, два месеца.

Граждански дела с кратки процесуални срокове

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

Първоинстанционни гр. дела:
За 2020 г. са образувани общо 15 бр. дела, по съдии, както следва:
Съдия Антон Игнатов  - 2 бр.;
Съдия Антония Атанасова - Алексова - 1 бр.;
Съдия Димитър Ковачев -  2 бр.;
Съдия Кристиан Петров - 4 бр.;
Съдия Методи Величков - 3 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 1 бр.;
Съдия Рени Ковачка - 1 бр.;
Съдия Роман Николов - 1 бр.

За 2021 г. са образувани общо 25 бр. дела, по съдии, както следва:
Съдия Антония  Атанасова - Алексова - 4 бр.;
Съдия Камелия Ненкова - 1 бр.;
Съдия Кристиан Петров - 2 бр.;
Съдия Мария Милушева - 2 бр.;
Съдия Методи Величков - 4 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 5 бр.;
Съдия Михаил Малчев - 1 бр.;
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Съдия Рени Ковачка - 3 бр.;
Съдия Роман Николов - 3 бр.

Информацията за първоинстанционните гр.дела, по съдии, за
съответните години е следната:

- образувани през 2020г.

Съдия-докладчик Вид и номер на
делото

Дата на
образуване

Дата на
съдебното

заседание по
същество

Дата на
обявяване

на акта

Резултат от
инстанционен

контрол

Антон Игнатов
Гр. д. № 453/2020 11.08.2020 25.08.2020 25.08.2020 -
Ч. гр. д. 621/2020 23.10.2020 24.11.2020 24.11.2020 -

Антония Атанасова
- Алексова Ч. гр. д. № 486/2020 26.08.2020 02.09.2020 02.09.2020 -

Димитър Ковачев
Ч. гр. д. № 65/2020 29.01.2020 31.01.2020 31.01.2020 -
Гр. д. № 358/2020 08.07.2020 31.07.2020 31.07.2020 -

Кристиан Петров

Ч. гр. д. № 463/2020 13.08.2020 13.08.2020 13.08.2020 -
Ч. гр. д № 515/2020 11.09.2020 15.09.2020 15.09.2020 -
Гр. д. № 610/2020 20.10.2020 04.11.2020 04.11.2020 -
Ч. гр. д. № 685/2020 20.11.2020 20.11.2020 20.11.2020 -

Милена Даскалова Ч. гр. д. № 530/2020 18.09.2020 18.09.2020 18.09.2020 -

Методи Величков
Ч. гр. д. № 136/2020 24.02.2020 24.02.2020 24.02.2020 -
Гр. д. № 547/2020 28.09.2020 09.10.2020 09.10.2020 -
Ч. гр. д. № 708/2020 01.12.2020 01.12.2020 02.12.2020 -

Рени Ковачка Ч. гр. д. № 570/2020 02.10.2020 13.10.2020 13.10.2020 -
Роман Николов Гр. д. № 688/2020 24.11.2020 07.12.2020 21.12.2020 -

образувани през 2021г.

Съдия-докладчик Вид и номер на
делото

Дата на
образуване

Дата на
съдебното

заседание по
същество

Дата на
обявяване

на акта

Резултат от
инстанционен

контрол

Антония Атанасова
- Алексова

Гр. д. № 121/2021 09.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 -
Ч. гр. д. 236/2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 -
Гр. д. № 346/2021 09.06.2021 22.06.2021 22.06.2021 -
Гр. д. № 515/2021 26.08.2021 10.09.2021 10.09.2021 -

Камелия Ненкова Гр. д. № 670/2021 22.11.2021 07.12.2021 07.12.2021 -

Кристиан Петров
Ч. гр. д. № 5/2021 05.01.2021 07.01.2021 07.01.2021 -
Гр. д. № 257/2021 25.05.2021 09.06.2021 09.06.2021 -

Мария Милушева Ч. гр. д. № 609/2021 21.10.2021 21.10.2021 21.10.2021 -
Гр. д. № 631/2021 02.11.2021 21.11.2021 21.11.2021 -

Милена Даскалова
Гр. д. № 135/2021 15.03.2021 29.03.2021 29.03.2021 -
Гр. д. № 234/2021 19.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 -
Ч. гр. д. № 239/2021 21.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 -
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Ч. гр. д. № 361/2021 14.06.2021 14.06.2021 14.06.2021 -
Ч. гр. д. № 493/2021 18.08.2021 25.08.2021 25.08.2021 -

Методи Величков
Ч. гр. д. № 38/2021 22.01.2021 22.01.2021 22.01.2021 -
Ч. гр. д. № 296/2021 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 -
Гр. д. № 614/2021 25.10.2021 09.11.2021 09.11.2021 -
Гр. д. № 649/2021 11.11.2021 30.11.2021 30.11.2021 -

Михаил Малчев Гр. д. № 625/2021 28.10.2021 11.11.2021 11.11.2021 -

Рени Ковачка
Гр. д. № 170/2021 23.03.2021 01.04.2021 01.04.2021 -
Гр. д. № 186/2021 30.03.2021 12.04.2021 12.04.2021 -
Ч. гр. д. № 241/2021 22.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 -

Роман Николов
Ч. гр. д. № 16/2021 08.01.2021 12.01.2021 12.04.2021 -
Гр. д. № 351/2021 10.06.2021 21.06.2021 21.06.2021 -
Гр. д. № 632/2021 04.11.2021 12.11.2021 12.11.2021 -

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

Гр.д. № 688/2020г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 24.11.2020г., на доклад на съдия Роман
Николов. Разпределението е извършено в деня на подаване на молбата и на
образуване на делото, от разпределящ съдия, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. Върху молбата е положен печат за
образуване, с подпис на съдия. С определение в з.з. от 24.11.2020г. съдът е
изготвил доклад на делото по смисъла на чл. 140,ал.3 ГПК, като при липса на
твърдения за нови факти и обстоятелства в насроченото „открито съдебно
заседание“ може да бъде обявен за окончателен доклад по реда на чл. 146, ал.1
ГПК. Насрочил е с.з. при закрити врата на 07.12.2020, указал е да се призоват
молителите, ДСП-Перник и ОП-Перник и е приел представените с молбата
доказателства. Задължил е ДСП-Перник да изготви социален доклад в
определения срок. Спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В
това с.з., съдът е приел представените към преписката доказателства, делото е
изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще
се произнесе с решение на 21.12.2020г., за която дата страните са уведомени.
Решението е постановено на 21.12.2020г. и като необжалвано е влязло в сила.
По делото е била призована ОП-Перник,  чиито представител е участвал в
процеса.

Гр.д.  № 358/2020 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 08.07.2020г., на доклад на съдия Димитър
Ковачев. Разпределението е извършено в деня на подаване на молбата и на
образуване на делото, от разпределящ съдия, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. Върху молбата е положен печат за
образуване, с подпис на съдия. С определение в з.з. от 08.07.2020г. съдът е
докладвал делото, насрочил е с.з. на 31.07.2020г., указал е да се призоват
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молителите, ДСП-Перник и ОП-Перник, приел е като писмени доказателства
представените с молбата документи, допуснал е СМЕ и е определил депозит,
дал е указания на страните, изискал е актуални социални доклади. Спазен е
предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з., съдът е приел
представените писмени доказателства,  делото е изяснено от фактическа
страна, съдът е дал ход по същество и е обявил решението си, ведно с
мотивите. По делото е била призована ОП-Перник,  чиито представител е
участвал в процеса.

Гр.д.  № 453/2020 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 11.08.2020г., на доклад на съдия Антон
Игнатов. Разпределението е извършено в деня на подаване на молбата и на
образуване на делото, от разпределящ съдия, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. Върху молбата е положен печат за
образуване, с подпис на съдия. С определение в з.з. от 11.08.2020г. съдът е
насрочил делото на 25.08.2020г. В това с.з., съдът е приел представените с
молбата писмени доказателства, делото е изяснено от фактическа страна,
съдът е дал ход по същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По
делото е била призована ОП-Перник, чиито представител е участвал в
процеса.

Гр.д. №170/2021г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл.
96 СК, постъпила в съда на 23.03.2021г., на доклад на съдия Рени Ковачка.
Разпределението е извършено в същия ден от председателя на съда, видно от
протокол за избор на докладчик, приложен по делото. Печат за образуване на
делото е поставен върху молбата, с дата и подпис. С определение в з.з. от
23.03.2021г. делото е насрочено за 01.04.2021г. – след 8 дни, съобразно
предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. съдът е приел
представените писмени доказателства, делото е изяснено от фактическа
страна, съдът е дал ход по същество и е обявил решението си, ведно с
мотивите. ОП-Перник е била призована  и прокурор е участвал в процеса.

Гр.д.  № 515/2021 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 26.08.2021г., на доклад на съдия Антония
Алексова. Разпределението е извършено в същия ден от председателя на съда,
видно от протокол за избор на докладчик, приложен по делото. Печат за
образуване на делото е поставен върху молбата, с дата и подпис. С
разпореждане в з.з. от 26.08.2021г. делото е насрочено за 10.09.2021г. – след
15 дни, в рамките на предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з.
делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и след
тайно съвещание е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била
призована ОП-Перник,  чиито представител е участвал в процеса.

Гр.д.  № 614/2021 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 25.10.2021г., на доклад на съдия Методи
Величков. Разпределението е извършено на 25.10.2021г. от разпределящ съдия
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и протокол за избор на докладчик е приложен по делото. Видно от печата за
образуване, положен върху молбата, делото е образувано и разпределено в
деня на депозирането й в съда. С разпореждане в з.з. от 26.10.2021г. съдът е
насрочил делото в с.з. на 09.11.2021г. –  в 14-дневния срок по чл. 97, ал.1 СК,
за която дата е указал да се призоват молителката, ДСП - Перник и ОП-
Перник, както и да се осигури присъствието на детето, за изслушването му,
съгласно чл. 15,ал.1 ЗЗДт.  Това с.з. делото е отложено по доказателствата за
07.12.2021г., когато е докладвано заявлението на молителката за оттегляне на
молбата за осиновяване и съдът с протоколно определение е допуснал
оттегляне на молбата и е прекратил производството по делото. ОП-Перник е
била призована и прокурор е участвал в процеса.

Гр.д.  № 670/2021 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 22.11.2021г., на доклад на съдия Камелия
Ненкова. Разпределението е извършено в деня на подаване на молбата и на
образуване на делото, от разпределящ съдия, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. Върху молбата е положен печат за
образуване, с подпис на съдия. С определение в з.з. от 22.11.2021г. съдът е
докладвал делото, насрочил е с.з. на 07.12.2021, указал е да се призоват
молителите, ДСП-Перник и ОП-Перник, приел е приложените и подробно
описани в придружително писмо към молбата писмени доказателства, изискал
е социален доклад и е дал указания на страните. Спазен е предвидения 14-
дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з., съдът е приел представените към
преписката доказателства,  делото е изяснено от фактическа страна, съдът е
дал ход по същество и е обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е
била призована ОП-Перник,  чиито представител е участвал в процеса.

Гр.д. № 257/2021г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 05.05.2021г., на доклад на съдия Кристиан
Петров. Разпределението е извършено в деня на подаване на молбата и на
образуване на делото, от разпределящ съдия, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. Върху молбата е положен печат за
образуване, с подпис на съдия. С определение в з.з. от 26.05.2021г. съдът е
докладвал делото, насрочил е с.з. при закрити врата на 09.06.2021, указал е да
се призоват молителите, ДСП-Перник и ОП-Перник и е приел представените с
молбата доказателства. Спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1
СК. В това с.з., съдът е приел представените към преписката доказателства,
делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е
обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била призована ОП-
Перник,  чиито представител е участвал в процеса.

Гр.д. № 631/2021г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 02.11.2021г., на доклад на съдия Мария
Милушева. Разпределението е извършено в деня на подаване на молбата и на
образуване на делото, от разпределящ съдия, видно от протокол за избор на
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докладчик, приложен по делото. Върху молбата е положен печат за
образуване, с подпис на съдия. С определение в з.з. от 02.11.2021г. съдът е
докладвал делото, насрочил е с.з. при закрити врата на 15.11.2021г., указал е
да се призоват молителите, ДСП-Перник и ОП-Перник, приел е представените
с молбата доказателства. Изискал е от ДСП-Перник да изготви социален
доклад. Спазен е предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з.,
съдът е приел представените към преписката доказателства, делото е изяснено
от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след тайно съвещание. Решението е постановено в същия
ден и като необжалвано е влязло в сила. По делото е била призована ОП-
Перник,  чиито представител е участвал в процеса.

Гр.д. № 625/2021г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 28.10.2021г., на доклад на съдия Михаил
Малчев. Разпределението е извършено в деня на подаване на молбата и на
образуване на делото, от разпределящ съдия, видно от протокол за избор на
докладчик, приложен по делото. Върху молбата е положен печат за
образуване, с подпис на съдия. С определение в з.з. от 28.10.2021г. съдът е
докладвал делото, насрочил е с.з. при закрити врата на 11.11.2021г., указал е
да се призоват молителите, ДСП-Перник и ОП-Перник, приел е представените
с молбата доказателства, дал е указания. Спазен е предвидения 14-дневен срок
по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з., съдът е приел представените към преписката
доказателства, делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след тайно съвещание.
Решението е постановено в същия ден и като необжалвано е влязло в сила. По
делото е била призована ОП-Перник, чиито представител е участвал в
процеса.

Гр.д.  № 135/2021 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на
чл. 96 СК, постъпила в съда на 15.03.2021г., на доклад на съдия Милена
Даскалова. Разпределението е извършено в същия ден от председателя на
съда, видно от протокол за избор на докладчик, приложен по делото. Печат за
образуване на делото е поставен върху молбата, с дата и подпис. С
разпореждане в з.з. от 15.03.2021г. делото е насрочено за 29.03.2021г. – в
предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено
от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и след тайтно съвещание е
обявил решението си, ведно с мотивите. По делото е била призована ОП-
Перник,  чиито представител е участвал в процеса.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените първоинстанционни дела с регламентирани кратки

процесуални срокове са образувани в деня на постъпване на книжата в съда
видно от положения печат върху молбата и са разпределяни на случаен
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принцип в същия ден, за което към делата са приложени протоколи за избор
на докладчик, подписани от разпределящия съдия.

Молбите с правно основание чл. 96 СК са администрирани веднага, без
изключение – в деня на образуване и разпределение на делото, което е
отлична практика. Съдът е насрочвал съдебното заседание при закрити врата
почти винаги в двуседмичния срок по чл. 97, ал.1 СК. Дирекция „Социално
подпомагане” е била уведомена, съгласно изискването по чл. 97, ал.1 СК,
както и ОП – Перник. Съдебното дирене е приключвало в първото по делото
съдебно заседание, проведено при закрити врата и съдът е обявил решението
си, съобразно чл. 97, ал.3 СК. Съдът е изисквал актуални социални доклади, а
в случаите, когато детето е навършило 10-годишна възраст е указвал то да
бъде изслушано, съобразно нормата на чл. 15, ал.1 ЗЗДт. Делата са
приключили с решение, обявено в съдебното заседание, съгласно изискването
на цитираната разпоредба. Изключение прави едно дело, при което съдът е
обявил датата, на която решението ще бъде обявено 14-дни по-късно.

Въззивни гр. дела:
За 2020 г. са образувани общо 20 бр. дела, по съдии, както следва:
Съдия Антон Игнатов - 3 бр.;
Съдия Антония Атанасова - Алексова - 3 бр.;
Съдия Димитър Ковачев - 2 бр.;
Съдия Мариета Динева - Палазова - 2 бр.;
Съдия Маринела Маринова - Стоева - 2 бр.;
Съдия Методи Величков  - 1 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 3 бр.;
Съдия Кристиан Петров  - 1 бр.;
Съдия Рени Ковачка - 1 бр.;
Съдия Роман Николов - 2 бр.

За 2021 г. са образувани общо 26 бр. дела, по съдии, както следва:
Съдия Антония Атанасова - Алексова - 7 бр.;
Съдия Кристиан Петров - 1 бр.;
Съдия Мариета Динева - Палазова - 3 бр.;
Съдия Маринела Маринова  - Стоева - 1 бр.;
Съдия Мария Милушева - 1 бр.;
Съдия Методи Величков - 5 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 3 бр.;
Съдия Михаил Малчев - 1 бр.;
Съдия Петър Боснешки - 1 бр.;
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Съдия Роман Николов - 3 бр.

Информация за въззивните гр.дела, по съдии, за съответните години е
следната:

- образувани през 2020 г.

Съдия-
докладчик

Вид и номер на
делото

Дата на
образуване

Дата на
съдебното

заседание по
същество

Дата на обявяване
на акта

Резултат от
инстанционен

контрол

Антон
Игнатов

В. гр. д. № 93/2020 10.02.2020 02.03.2020 07.04.2020 -
В. гр. д. № 169/2020 05.03.2020 22.05.2020 04.06.2020 -
В. гр. д. № 195/2020 12.03.2020 22.05.2020 18.06.2020 -

Антония
Атанасова -
Алексова

В. гр. д. 39/2020 22.01.2020 18.02.2020 15.04.2020 -
В. гр. д. № 162/2020 28.02.2020 11.08.2020 31.08.2020 -
В. гр. д. № 396/2020 22.07.2020 11.08.2020 11.09.2020 -

Димитър
Ковачев

В. гр. д. № 217/2020 07.05.2020 07.05.2020 07.05.2020 -

В. гр. д. № 448/2020 10.08.2020 08.09.2020 18.09.2020 -
Кристиан
Петров В. гр. д. № 342/2020 02.07.2020 15.07.2020 24.07.2020 -

Мариета
Динева -
Палазова

В. гр. д. № 363/2020 10.07.2020 20.07.2020 31.07.2020 Опр. №
385/13.05.2021

В. гр. д. № 458/2020 12.08.2020 27.08.2020 28.09.2020 -
Маринела
Маринова –
Стоева

В. гр. д. № 717/2020 07.12.2020 22.12.2020 05.01.2021 Опр. №
2192/11.08.2021

В. гр. д. № 719/2020 08.12.2020 23.12.2020 22.01.2021 -

Милена
Даскалова

В. гр. д. № 539/2020 28.09.2020 25.11.2020 23.12.2020 -
В. гр. д. № 758/2020 23.12.2020 06.01.2021 08.02.2021 -
В. гр. д. № 769/2020 31.12.2020 13.01.2021 15.02.2021 -

Методи
Величков В. гр. д. № 735/2020 15.12.2020 29.12.2020 29.01.2020 -

Рени Ковачка В. гр. д. № 337/2020 01.07.2020 13.07.2020 13.08.2020 -
Роман
Николов

В. гр. д. № 626/2020 27.10.2020 10.11.2020 26.11.2020 -
В. гр. д. 645/2020 04.11.2020 18.11.2020 29.12.2020 -

-  образувани през 2021 г.

Съдия-докладчик Вид и номер на
делото

Дата на
образуване

Дата на
съдебното

заседание по
същество

Дата на
обявяване на

акта

Резултат от
инстанционен

контрол

Антония
Атанасова -
Алексова

В. гр. д. № 40/2021 25.01.2021 02.03.2021 18.03.2021 Опр. №
231/28.03.2022

В. гр. д. № 171/2021 24.03.2021 27.07.2021 30.07.2021 -
В. гр. д.  № 230/2021 19.04.2021 11.05.2021 21.06.2021 -

В. гр. д. 626/2021 29.10.2021 16.01.2021 06.12.2021 -
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В. гр. д. 644/2021 10.11.2021 01.03.2022 05.04.2022 -
В. гр. д. № 671/2021 23.11.2021 23.11.2021 23.11.2021 -
В. гр. д. № 742/2021 22.12.2021 01.03.2022 05.04.2022 -

Кристиан Петров В. гр. д. № 728/2021 15.12.2021 05.01.2022 19.01.2022 -
Мария Милушева В. гр. д. № 481/2021 13.08.2021 02.09.2021 17.09.2021 обжалвано

Мариета Динева –
Палазова

В . гр. д. № 32/2021 21.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 -
В. гр. д. № 298/2021 25.05.2021 15.07.2021 15.07.2021 -
В. гр. д. № 438/2021 19.07.2021 16.09.2021 29.09.2021 -

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

В.гр.д.№ 195/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд, по реда на ЗЗДН, на доклад на съдия Игнатов.
Делото е постъпило в съда на 12.03.2020г., образувано е и разпределено на
докладчика в същия ден, видно от протокола за разпределение, подписан от
разпределящ съдия. С определение в з.з. от 12.03.2020г. на въззивния състав,
делото е насрочено за 26.03.2020г. – в триседмичен срок. Отсрочвано е на два
пъти с ръкописно разпореждание на докладчика от 16.03.2020г. и с
разпореждане в з.з. от 29.04.2020г., заради обявеното инзвънредно положение
в страната и решение на ВСС от 15.03.2020г. В първото по делото о.с.з. на
22.05.2020г. е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 22.06.2020г. Решението е постановено по-рано - на
18.06.2020г. и с него е потвърдено решиението на първоинстанционния съд.

В.гр.д.№  40/2021 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд – трудов спор по КТ, на доклад на съдия Алексова.
Делото е постъпило в съда и е образувано на 25.01.2021г., разпределено е в
същия ден от разпределящ съдия, видно от приложения протокол за избор на
докладчик. С определение в з.з. от 25.01.2021г. въззивният състав е указал на
жалбоподателя да отстрани нередовности в 7-дневен срок и го е предупредил,
че при неизпълнение, ще обезсили решението на първоинстанционния съд и
ще прекрати производството по делото. След изпълнение на указанията, с
определение в з.з. от 11.02.2021г. съдът е докладвал делото, дал е указания на
страните и е насрочил делото в о.с.з. на 02.03.2021г. – в срока по чл. 312, ал.1,
т.1, вр. чл. 317 ГПК. В това с.з. е даден ход на делото, приключило е
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
16.03.2021г. Решението е постановено на 18.03.2021г. - в срока по чл. 316, вр. с
чл. 317 ГПК и с него е отменено решението на първоинстанционния съд,
признато е за незаконно уволнението на ищеца, съдът го е отменил и го е
възстановил на предишната му работа. Ответникът е осъден да заплати
обезщетение по чл. 225, ал.1 КТ и разноските по делото. Върху решението са
направени надлежни бележки за издадени изпълнителни листове. По
подадената касационна жалба, ВКС с определение в з.з. от 28.03.2022г.  по
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гр.дело № 3514/2022г. не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

В.гр.д.№ 217/2020г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд – иск по чл. 144 СК, на доклад на съдия Ковачев.
Делото е постъпило в съда на 07.05.2020г. и е образувано на същата дата,
видно от положения печат върху придружителното писмо от РС-Перник.
Разпределено е също на 07.05.2020г. и протокол за избор на докладчик е
приложен по делото. С определение от 07.07.2020г. съдът след като е приел, че
за искането по чл. 248 ГПК компетентен е бил РС-Перник, е прекратил
производството по делото и го е върнал на първоинстанционния съд за
произнасяне по направеното с въззивната жалба искане за изменение на
решението. Указано е след приключване на производството по чл. 248 ГПК
делото да се изпрати в ОС-Перник за произнасяне по депозираната жалба. На
07.08.2020г. делото отново е върнато в ОС-Перник, след изпълнение на
указанията, разпределено е ръчно на същия докладчик, преразпределено е
поради ползване на отпуск, на друг докладчик – съдия Методи Величков. С
определение в з.з. от 10.08.2020г. съдът е докладвал делото и го е насрочил в
с.з. на 25.08.2020г. - в срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК.  Това
съдебно заседание е отложено паради нередовна процедура по призоваване на
въззивника, за 08.09.2020г., когато е даден ход на делото,  съдебното дирене е
приключило и съдът е обявил, че  ще се произнесе с решение на 18.09.2020г.
Решението е постановено на обявената дата - 18.09.2020г., в срока по чл. 316,
вр. с чл. 317 ГПК и с него съдът е отменил решението на първоинстанционния
съд в едната част, отхвърлил е иска, а в останалата част го е потвърдил.
Касационна жалба не е подадена и решението е влязло в сила.

В.гр.д.№ 728/2021г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд – иск по чл. 144 СК, на доклад на съдия Петров.
Делото е постъпило в съда на 15.12.2021г. и е образувано на същата дата
видно от положения върху придружителното писмо от РС-Перник печат.
Разпределено е също на 15.12.2021г. и по делото се съдържа протокол за избор
на докладчик. С разпореждане в з.з. от 20.12.2021г. на съдия Петров делото е
докладвано, указано е на страните, че мотивите на разпореждането има
характер на окончателен доклад на жалбите и делото е нарсочено за
05.01.2022г. - в срока по чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК. В това о.с.з. е
приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в законоустановения срок. Решението е постановено на 19.01.2022г. - в срока
по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК и е влязло в сила.

В.гр.д.№ 438/2021 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд – иск по чл. 144 СК, на доклад на съдия Динева-
Палазова. Делото е постъпило в съда на 19.07.2021г. и е образувано на същата
дата, видно от печата, положен върху придружителното писмо на РС-Перник.
С разпореждане в з.з. от 19.07.2021г. на съдия Тодорова, заместваща съдията-
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докладчик, е докладвала делото, приканила е страните към спогодба, указала
е, че мотивната част на разпореждането има характер на доклад по въззивната
жалба, по реда на чл. 268, ал.1, вр. чл. 312  ГПК и е насрочила о.с.з. за
09.08.2021г.,   в срока по чл.  312, ал.1, т.1, вр.  чл.  317 ГПК.  С разпореждане в
з.з. от 21.07.2021г. съдия Тодорова е наредила за насроченото о.с.з. да се
призове ДСП-Перник. В това о.с.з. на 09.08.2021г., в което член на състава е
докладчикът по делото - съдия Динева, е отложено по доказателствата за
16.09.2021г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че  ще
се произнесе с решение на 30.09.2021г. Решението е постановено с 1 ден по -
рано от обявената дата – на 29.09.2021г.

В.гр.д.№ 719/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд, по реда на ЗЗДН, на доклад на съдия Даскалова.
Делото е постъпило в съда на 08.12.2020г., образувано е и разпределено на
докладчика в същия ден, видно от протокола за разпределение, подписан от
разпределящ съдия. По делото се съдържа втори протокол за
преразпределение от 09.12.2020г., видно от който същото е преразпределено
на мл.с. Маринова – Стоева, като за причини е посочено, че съгласно чл. 11 от
Вътрешните правила за разпределение на делата на случаен принцип в ОС-
Перник, процесуалният представител на молителката в първоинстанционното
производство е адвокат Даскалов – съпруг на определения на случаен принцип
съдия – докладчик. С разпореждане в з.з. от 09.12.2020г. младши съдия
Маринова – Стоева е докладвала делото, насрочила го е в с.з. на 23.12.2020г. и
е приканила страните към спогодба. В първото по делото о.с.з. на 23.12.2020г.
е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 23.01.2021г.  Решението е постановено по-рано - на 22.01.2021г. и
с него е потвърдено решиението на първоинстанционния съд.

В.гр.д.№ 758/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд, по реда на ЗЗДН, на доклад на съдия Даскалова.
Делото е постъпило в съда на 23.12.2020г., образувано е и разпределено на
докладчика в същия ден, видно от протокола за разпределение, подписан от
разпределящ съдия. С определение в з.з. от 23.12.2020г. въззивният състав е
докладвал делото, насрочил го е в с.з. на 06.01.2021г. и е приканил страните
към спогодба. В първото по делото о.с.з. е приключило съдебното дирене и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 06.02.2021г. Решението е
постановено на 08.02.2021г. и с него е потвърдено решиението на
първоинстанционния съд. Върху решението е положен печат за издаден
изпълнителен лист.

В.гр.д.№ 758/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд, по реда на ЗЗДН, на доклад на съдия Величков.
Делото е постъпило в съда на 15.12.2020г., образувано е и разпределено на
докладчика в същия ден, видно от протокола за разпределение, подписан от
разпределящ съдия. С определение в з.з. от 15.12.2020г. въззивният състав е
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докладвал делото и го е насрочил в с.з. на 29.12.2020г. – след 14 дни. В
първото по делото о.с.з. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 29.01.2021г. Решението е постановено на
29.01.2021г. и с него е потвърдено решиението на първоинстанционния съд.
Върху решението е положен печат за издаден изпълнителен лист.

В.гр.д.№ 337/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд, по реда на ЗЗДН, на доклад на съдия Ковачка.
Делото е постъпило в съда на 01.07.2020г., образувано е и разпределено на
докладчика в същия ден, видно от протокола за разпределение, подписан от
разпределящ съдия. Към делото е приложена заповед за разрешен отпуск на
докладчика и с определение в з.з. от 01.07.2020г. въззивният състав –съдия
Петров, съдия Игнатов и съдия Динева е докладвал делото, дал е указания и го
е насрочил в о.с.з. на 13.07.2020г. – след 12 дни.  По делото е приложен
протокол за преразпределение, ръчно, от 10.07.2020г., от съдия Ковачка на
съдия Петров, който я замества. Въззивният състав е докладвал делото и го е
насрочил в с.з. на 29.12.2020г. – след 14 дни. В първото по делото о.с.з. на
13.07.2020г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение на 13.08.2020г.  Решението е постановено на обявената
дата и с него е потвърдено решиението на първоинстанционния съд.

В.гр.д.№ 645/2020 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на
първоинстанционния съд, по реда на ЗЗДН, на доклад на съдия Николов.
Делото е постъпило в съда на 04.11.2020г., образувано е и разпределено на
докладчика в същия ден, видно от протокола за разпределение, подписан от
разпределящ съдия. С определение в з.з. от 04.11.2020г. съдията-докладчик, е
докладвал делото, указал е на страните, че мотивите на определението има
характер на окончателен доклад на жалбата и делото е нарсочено за
18.11.2020г. – след 2 седмици.  В първото по делото о.с.з. е приключило
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
18.12.2020г. Решението е постановено на 29.12.2021г. – след 1м. и 11 дни и с
него е потвърдено решението на първоинстанционния съд. Върху решението е
положен печат за издаден изпълнителен лист.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените въззивни граждански дела с кратки процесуални срокове

са образувани по въззивни жалби срещу първоинстанционни решения по
трудови спорове, искове по СК или по молби по реда на ЗЗДН в деня на
постъпване на въззивните жалби в съда и са разпределяни в същия ден от
разпределящия съдия. Всички проверени дела са администрирани в деня на
образуване и разпределението им или до 5 дни. Приключвали са в рамките на
регламентираните срокове, съобразно чл. 317 ГПК.

Първото по делата съдебно заседание е насрочвано в триседмичен
срок, съобразно чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК, а в някои случаи – и по-
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рано. По част от делата, съдебните заседания са пренасрочвачвани в периода,
когато е обявено извънредно положение в Република България заради
пандемията от Covid – 19. Делата са насрочвани в о.с.з. с определения по чл.
267, ал.1 ГПК и съобразно нормата на чл. 360а ЗСВ.

По проверените дела съдът винаги е посочвал деня, в който ще обяви
решението си, според разпоредбата на чл. 315, ал.2, вр.чл. 317 ГПК, с едно
изключение. Изискването за постановяване на съдебния акт в двуседмичен
срок, съгласно чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК, е спазвано. Въззивните дела,
образувани по жалби срещу решения на първоинстанционния съд по реда на
ЗЗДН, са приключвани с окончателно решение в едномесечен срок.

Бързите производства са обозначени с жълт етикет, съобразно нормата
на чл. 78, ал.5 ПАС. По част от въззивните производства се установи, че
въззивният състав е докладвал делото,  дал е указания и го е насрочвал в о.с.з.,
съобразно нормите на чл. 267 и чл. 268 ГПК, а в други случаи – съдията-
докладчик го е насрочвал в о.с.з. Разнородна практика се установи и по
отношение на постановените съдебни актове, с които делото е било
насрочвано в о.с.з. -  част от делата са насрочвани с разпоредждане в з.з., без
доклад, а в други случаи - с определение, с което делото е докладвано
подробно, дадени са указания и е насрочено съдебното заседание.

                                Тематична проверка

Съобразно приетата годишна програма за провеждане на комплексни,
контролни и тематични планови проверки от Инспектората към ВСС на
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към окръжните
прокуратури за 2022г., паралелно с комплексната планова проверка в ОС-
Перник по гражданските и търговските дела, със Заповед № ПП-22-
38/28.06.2022г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет бе възложено да се извърши и тематична планова проверка относно
давани от въззивната инстанция указания във връзка с администриране на
въззивната жалба в случаите, когато оспорения първоинстанционен съдебен
акт не е приложен по хартиеното дело или не е подписан със саморъчен
подпис на съдията.

В изпълнение на цитираната заповед бе извършена тематична проверка
по граждански и търговски дела, образувани в ОС-Перник която констатира,
че по първоинстанционните дела, по които са подадени въззивни жалби и са
образувани въззивни производства в ОС-Перник, се съдържат съдебни актове
на хартиен носител, подписани от съдията - докладчик. Проверката не
установи наличие на дело по описа на ОС-Перник, по което съдът да е давал
указания във връзка с администриране на въззивната жалба в случай, когато
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оспореният първоинстанционен съдебен акт не е приложен по хартиеното
дело или не е подписан със саморъчен подпис на съдията.

Дела, образувани по част четвърта от ТЗ „Несъстоятелност”

Общо образуваните дела за 2020 г. - 7 бр. и за 2021 г. - 4 бр., по съдии
както следва:

Съдия Антония Атанасова-Алексова - 2 бр. за 2020 г. ; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Камелия Ненкова - 1 бр. за 2020 г.;  0 бр. за 2021 г.;
Съдия Кристиан Петров - 1 бр. за 2020 г.;  0 бр. за 2021 г.;
Съдия Мария Милушева - 0 бр. за 2020 г.;  1 бр. за 2021 г.;
Съдия Методи Величков - 1 бр. за 2020 г.;  1 бр. за 2021 г.;
Съдия Милена Даскалова - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Роман Николов - 1 бр. за 2020 г.;  2 бр. за 2021 г.;
Приключили производства /с постановен акт за заличаване на

търговеца от ТР/.
Общо приключили производства за 2020 г. - 4 бр. и за 2021 г. - 5 бр.,
по съдии както следва:

· за 2020г.

Съдия докладчик-брой
приключили
производство

№ на дело
Дата на

подаване на
молбата

Дата, на която
делото е

обявено за
решаване

чл.629,ал.6 ТЗ

Дата на
обявяване на

акта

Дата на
обявяване на

акта за
заличаване

на търговеца

Димитър Ковачев 59/2018 16.11.2018 05.02.2019 27.02.2019 17.08.2020

Кристиан Петров 32/2018 21.06.2018 16.01.2019 08.02.2019 04.05.2020

Рени Ковачка

31/2018 15.06.20218 31.01.2019 28.02.2019 29.05.2020

2/2018 25.01.2018 11.06.2018 03.07.20218 23.07.2020

· за 2021г.

Съдия докладчик-брой
приключили
производство

№ на дело
Дата на

подаване на
молбата

Дата, на която
делото е

обявено за
решаване

чл.629,ал.6 ТЗ

Дата на
обявяване на

акта

Дата на
обявяване на

акта за
заличаване

на търговеца
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Методи Величков
71/2019 22.07.2019 29.10.2019 29.11.2019 05.01.2020

13/2020 26.02.2020 02.06.2020 02.07.2020 05.08.2021

Кристиан Петров
122/2019 11.12.2019 28.02.2020 03.04.2020 27.07.2021

111/2008 28.01.2008 28.05.2008 28.06.2008 21.10.2021

Роман Николов 24/2020 04.05.2020 19.06.2020 16.07.2020 03.08.2021

Неприключили производства към датата на изготвяне на
справката по дела, образувани преди 01.01.2022г. / без постановен акт за
заличаване на търговеца от ТР - /общ брой - 17 дела и брой дела по съдии-
докладчици:

Съдия Кристиан Петров – 1 бр.
Съдия Роман Николов – 3 бр.
Съдия Мария Милушева – 7 бр.;
Съдия Методи Величков - 2 бр.;
Съдия Петър Боснешки - 2 бр.
Съдия Камелия Ненкова – 2 бр.

Проверката на неприключилите производства по несъстоятелност към
датата на изготвяне на справката по дела, образувани преди 01.01.2020г. - без
постановен акт за заличаване на търговеца от ТР, констатира следното:

Производството по т.д./н/ № 83/2017г. е образувано на 16.10.2017г. по
молба за обявяване в несъстоятелност на кредитор. Разпределено е на доклад
на съдия Петров. Първото разпореждане за връчване молбата с приложенията
на ответника за отговор в едномесечен срок е постановено в з.з. е на
17.10.2017г. След получаване на отговора на 23.11.2017г., с разпореждане в
з.з. от същата дата съдът е насрочил о.с.з. за 07.12.2017г. С решение от
22.03.2018г. съдът е е открил производство по несъстоятелност поради
неплатежоспособност и свъхзадлъжнялост на ответника. Апелативен съд –
София с решение от 28.04.2020г. по т.д. № 3158/2918г. е отменил решението
на ОС-Перник и вместо него е постановил ново, с което е обявил
неплатежоспособността на длъжника, определил е начална дата на
неплатежоспособност, открил е производство по несъстоятелност, назначил е
временнен синдик. Решението е обжалвано с касационна жалба, но с
определение в з.з. от 05.10.2020г. по т.д. № 1270/2019г. по описа на ВКС не е
допуснато касационно обжалване на решението на въззивния съд. Съдът е
администрирал своевременно подадените молби за предявяване на
вземанията. С определение в з.з. от 01.12.2020г. съдът е освободил временния
синдик и е назначил служебен синдик, дал е указания и е определил размер на
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месечното му възнаграждение. Синдикът е представял периодични писмени
отчети за дейността си. С определение от 25.02.2022г. производството по
делото е спряно, с указания, че ако производството не бъде възобновено по
молба на длъжника или на кредитора в срок от една година от вписването му в
ТР, същото ще бъде прекратено и постановено заличаване на търговеца от
търговския регистър. На основание чл. 632, ал.2 ТЗ производството по
несъстоятелност е възобновено с определение от 21.04.2022г. и с определение
от 27.05.2022г. е свикано събрание на кредиторите на 01.07.2022г., с
определен дневен ред. С решение от 01.07.2022г. съдът е избрал постоянен
синдик, определил му е възнаграждението и го е оправомощил относно избора
на оценители.

Производството по т.д./н/ № 17/2021г. е образувано на 05.03.2021г. по
молба за обявяване в несъстоятелност на молителя -
длъжник. Разпределено е на доклад на съдия Николов. Първото определение в
з.з. е от 05.03.2021г. за допускане на предварителни обезпечителни мерки, а с
друго определение от същата дата съдът е докладвал делото,  дал е
указанания, допуснал е СИЕ, назначил е вещо лице и е определил
първоначален дапозит, насрочил е о.с.з. за 19.03.2021г. С решение от
18.06.2021г. е обявена неплатежоспособността на дружеството, определена е
начална й дата, открито е производство по несъстоятелност, прекратена е
дейността на предприятието, обявено е в несъстоятелност, постановен е общ
запор и възбрана върху имуществото и производството по делото е спряно за
период от една година. На 09.06.2022г. по делото е постъпеила молба от
кредитор за възобновяване на производствто и с определение от 09.06.2022г.
съдът се е произнесъл. На 09.06.2022г. решението е изпратено на АВ и е
вписано в ТР.

Производството по т.д./н/ № 731/2010г. е образувано на 13.10.2010г. по
молба за обявяване в несъстоятелност на длъжник. Разпределено е на доклад
на съдия Милушева. Първото определение в з.з. е от 14.10.2010г. за връчване
молбата с приложенията на ответника за отговор в едномесечен срок. След
получаване на отговора на 06.12.2010г., с определение в з.з. от 13.12.2010г.
съдът е допуснал СИЕ, назначил е вещо лице, определил е първоначален
дапозит и е насрочил о.с.з. за 19.01.2011г. С решение от 21.11.2011г. е обявена
неплатежоспособността на дружеството, определена е начална й дата, открито
е производство по несъстоятелност, наложени са общ запор и възбрана върху
имуществото на длъжника, назначен е временнен синдик и е опредвелено
възнаграждението му, насрочено е първото събрание на кредиторите.
Решението е изпратено за вписване в АВ-ТР. С определение в з.з. от
11.01.2012г. е назначен постоянен синдик. С решение от 07.05.2012г. е
наложена обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника,
постановено е прекратяване на дейността на предприятието на длъжника,
обявен е в несъстоятелност, спряно е производството по несъстоятелност.
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Препис от решението е изпратено за вписване в ТР. Производството по делото
е възобновено с решение от 07.05.2013г. и е вписано в ТР. Периодични отчети
за дейността на синдика са депозирани по делото. С определение от
15.03.2016г. съдът е свикал заключително събрание на кредиторите за
изслушване отчета на синдика и за определяне окончателно възнаграждение
на синдика. С решение от 07.06.2016г. съдът е прекратил производството по
несъстоятелност, постановил е заличаване на дружеството длъжник,
прекратил е правомощията на синдика, прекратил е и действието на общата
възбрана. Препис от решението е изпратено за вписване в ТР. Съдът се е
произнасял своевременно по подадените от синдика молби и на основание чл.
659, ал2 ТЗ е указвал на синдика да представя отчет за своята дейнос.

Т. д. /н/ № 380/2014 г. - молбата е подадена на 25.04.2014 г. Докладчик
по делото към настоящия момент е съдия Петър Боснешки. Делото е било
проверено при извършената тематична проверка на ИВСС, възложена със
Заповед № ТП-01-12/16.10.2018г. и изготвен акт изх. № ТП-01-12/18 от
06.12.2018г. Производството е на етап осребряване на имущество.

Т. д. /н/ № 39/2021 г. – молбата е подадена на 25.06.2021 г. от кредитор
срещу длъжник, образувано е и разпределено в същия ден, на доклад на  съдия
Методи Величков. Първото разпореждане в з.з. е от 25.06.2021г. за връчване
молбата с приложенията на ответника за отговор в едномесечен срок. След
получаване на отговора на 06.08.2021г., определение в з.з. от 09.08.2021г.
съдът е насрочил о.с.з. за 24.08.2021г. С решение от 28.10.2021г. е обявена
неплатежоспособността на дружеството, определена е начална й дата, открито
е производство по несъстоятелност, постановен е запор и възбрана върху
имуществото, като е издадена и обезпечителна заповед в същия ден, назначан
е временнен синдик, свикано е първо събрание на кредиторите. По делото са
представени ежемесечни доклади от временния синдик. Съдът се е произнасял
своевременно по направените искания и възражения от страните. С
определение в з.з. от 23.06.20022г. на основание чл. 640, ал.3 ТЗ е наложена
глоба в размер на 5 000 лв. на управителя на дружеството длъжник, като му е
указано в 7-дневен срок от получаване на определението да предаде на
временния синдик всички търговски книги на дружеството по реда на чл. 640,
ал.1 ТЗ. Следващото съдебно заседание е насрочено за 02.08.2022 г.

Т. д. /н/ № 3/2018 г. - молбата е подадена на 08.02.2018 г.  от кредитор
срещу длъжник, образувано е и разпределено в същия ден, на доклад на  съдия
Камелия Ненкова. Първото разпореждане в з.з. е от 08.02.2018г. за връчване
молбата с приложенията на ответника за отговор в едномесечен срок. Отговор
не е постъпил по делото и с определение в з.з. от 28.03.2018г. съдът е допуснал
СИЕ, назначил е вещо лице, определил е първоначален дапозит и е насрочил о.
с.  з.  за 18.04.2018  г.  С решение от 11.07.2018  г.  е обявена
неплатежоспособността на дружеството, определена е начална й дата, открито
е производство по несъстоятелност, обявено е в несъстоятелност, наложена е
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обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството, постановено е
прекратяване на дейността на предприятието на длъжника, спряно е
производството по несъстоятелност и са дадени указания,  постановен е общ
запор и възбрана върху имуществото и производството по делото е спряно за
период от една година. На 09.06.2022г. по делото е постъпила молба от
кредитор за възобновяване на производството и с определение от 09.06.2022г.
съдът се е произнесъл. На 09.06.2022г. актът е изпратен за вписване на АВ.

Т.  д.  /н/  № 50/2019 г. - молбата е подадена на 10.06.2019 г. Докладчик
по делото е съдия Мария Милушева. Първото определение в з.з. е от
18.06.2019г. и с него съдът е приел и приложил като доказателства по делото
представените с молбата документи, допуснал е изслушване на СИТ, назначил
е вещо лице, определил е размер на депозита и е насрочил делото в о.с.з. на
24.06.2019г. С решение от 23.12.2019г. е обявена неплатежоспособността на
дружеството, открито е производство по несъстоятелност, наложена е обща
възбрана и запор върху имуществото на дружеството, постановено е
прекратяване на дейността на предприятието на длъжника, спряно е
производсктвото по несъстоятелност и са дадени указания,  постановен е общ
запор и възбрана върху имуществото и производството по делото е спряно за
период от една година.  С определение в з.з. от 23.06.2022г. съдът е обявил
списъка на служебно приетите вземания, изменил е размера на вземането на
кредитор, одобрил е списък на непретите, предявени вземания, оставил е без
уважение възражение на НАП.

По останалите дела по несъстоятелност, информацията е следната:
Т.  д.  /н/  № 31/2019 г. - молбата е подадена на 23.04.2019 г. Докладчик

по делото е съдия Камелия Ненкова. С определение от 11.06.2019г.
производството по делото е спряно на основание чл. 629, ал.3 ТЗ.
Производството по несъстоятелност е спряно от 11.06.2019 г. до произнасяне с
влязло в сила решение по т. д. № 50/2019 г. по описа на ОС-Перник. По
разпореждане на съда от 23.06.2022г. е указано да се изиска заверен препис  от
влязло в сила решение по гр.д. № 50/2019г. по описа на ОС-Перник. С вх. №
260604 от 24.06.2022г. е изпратен заверен препис на решение по т.д. №
50/2019г. на ОС-Перник, влязло в сила на 04.01.2020г., видно от положения
печат върху съдебния акт за влизането му в сила. В периода от 24.06.2022г. до
момента на проверката – 07.07.2022г. съдът не е постановил съдебен акт за
евентуално възобноваване на делото, поради отсъствието му в част от
периода. Предстои произнасяне.

Т. д. /н/ № 531/1993 г. -  молбата е подадена на 30.06.1993 г. Докладчик
по делото към настоящия момент е съдия Мария Милушева. Производството
по несъстоятелност е на етап осребряване на имущество.

Т.  д.  /н./  № 841/2004  г. – молбата е подадена на 27.07.2004 г.
Докладчик по делото към настоящия момент е съдия Методи Величков.
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Производството по делото е прекратено и търговецът е заличен с решение №
43 от 29.09.2016г. По молба на синдика от 12.03.2019г. е поискано
възобновяване на производството по несъстоятелност поради наличие на
имущество, което не е било известно към датата на заличаване.

Т.  д.  /н/  № 70/2017 г. - молбата е подадена на 09.08.2017 г. Докладчик
по делото към настоящия момент е съдия Роман Николов. Производството по
несъстоятелност е на етап осребряване на имущество.

Т. д. /н/ № 666/2011 г. – молбата е подадена на 19.07.2011 г. Докладчик
по делото към настоящия момент е съдия Мария Милушева. Производството
по несъстоятелност е на етап осребряване на имущество.

Т. д. /н/ № 2/2018 г. - молбата е подадена на 25.01.2018 г. Докладчик по
делото е съдия Мария Милушева. Производството по несъстоятелност е
спряно с определение в з.з. от 16.03.2022 г. за предплащане на разноски.

Т.  д.  /н/  № 16/2018 г. - молбата е подадена на 10.04.2018 г. Докладчик
по делото е съдия Петър Боснешки. Производството по несъстоятеилност е на
етап осребряване на имущество.

Т.  д.  /н/  № 17/2021 г. - молбата е подадена на 05.03.2021 г. Докладчик
по делото е съдия Роман Николов. Производството по несъстоятелност е
спряно за предплащане на разноски.

Т.  д.  /н/  № 33/2021 г. - молбата е подадена на 08.06.2021 г. Докладчик
по делото е съдия Мария Милушева. Производството по несъстоятелност е
спряно за предплащане на разноски.

Т.  д.  /н/  № 53/2021 г. - молбата е подадена на 04.10.2021 г. Докладчик
по делото е съдия Роман Николов. Постановено е решение № 39/14.12.2021 г.
по чл. 630, ал. 1 от ТЗ, назначен е временен синдик.

Т.  д.  /н/  № 83/2017 г. - молбата е подадена на 16.10.2017 г. Докладчик
по делото е съдия Кристиан Петров. Насрочено е събрание на кредиторите за
01.07.2022 г. за избор на постоянен синдик.

Т.  д.  /н/  № 84/2017 г. - молбата е подадена на 20.10.2017 г. Докладчик
по делото е съдия Мария Милушева. Производството по несъстоятелност е на
етап осребряване на имущество.

КОНСТАТАЦИИ:
Бяха проверени на случаен принцип част от производствата по

несъстоятелност, които не са приключили към момента на настоящата
проверка и не са били обхванати от предходната тематична проверка по
несъстоятелност, извършена в изпълнение на Заповед № ТП-01-12/16.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС.

Проверката установи, че всяко от делата е образувано в деня на
постъпване на молбата в съда. Първото разпореждане на съда е постановявано
в деня на образуване и разпределение на делото или на следващия ден.
Първото с.з. е насрочвано след 14 дни до 1 месец – по изключение.
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Съобщенията до страните са изпращани веднага. Делата по несъстоятелност се
движат сравнително ритмично. Съдебните заседания са отлагани и насрочвани
в рамките до един, два месеца - за изготвяне на съдебни експертизи. Съдът е
назначавал съдебно-счетоводни експертизи своевременно. Определенията по
проверените дела съдържат доклад по делото и ясни указания. По делата са
изисквани от съда и са депозирани периодично доклади на синдиците,
съобразно нормата на чл. 659, ал.2 ТЗ. Част от съдебните актове са
постановявани ръкописно.

Висящите производства са образувани през периода 1993г. – 2021г.,
като три от тях продължават повече от десет, двадесет години и още не са
приключили с влязъл в сила акт за заличаване на търговеца от ТР – едното е
образувано през 1993г. - преди 29г., второто дело е образувано през 2004г., а
третото дело е образувано през 2010г.

Дела, образувани по жалби срещу актове на длъжностно лице по
регистрация, съгласно чл. 25 ЗТР

Дела, образувани по жалби срещу актове на длъжностно лице по
регистрация, съгласно чл. 25 ЗТР:

Общо образуваните дела за 2020 г. - 15 бр. и за 2021 г. - 10 бр., по
съдии както следва:

Съдия Антон Игнатов - 1 бр. за 2020 г.;  0 бр. за 2021 г;
Съдия Антония Атанасова - Алексова - 2 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Димитър Ковачев - 4 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Кристиан Петров - 2 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Методи Величков - 1 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Милена Даскалова - 2 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Рени Ковачка - 1 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Роман Николов - 1бр. за 2020 г.; 3 бр. за 2021 г.;
Съдия Татяна Тодорова - 1бр.за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.

За 2020г.
Съдия докладчик-брой

приключили производства № на дело Дата на подаване на
жалбата

Дата на обявяване
на решението

Антон Игнатов 46/2020 22.07.2020 09.10.2020

Антония Атанасова - Алексова 3/2020 15.01.2020 17.02.2020
8/2020 07.02.2020 20.05.2020

Димитър Ковачев

14/2020 02.03.2020 22.04.2020
31/2020 19.05.2020 28.05.2020
37/2020 17.06.2020 27.07.2020
40/2020 03.07.2020 07.07.2020
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Кристиан Петров 12/2020 26.02.2020 16.03.2020
62/2020 01.10.2020 21.01.2021

Милена Даскалова
10/2020 19.02.2020 18.03.2020
43/2020 14.07.2020 18.08.2020

Методи Величков 47/2020 22.07.2020 11.09.2020
Рени Ковачка 30/2020 19.05.2020 09.06.2020
Роман Николов 59/2020 17.09.2020 19.10.2020
Татяна Тодорова 72/2020 19.11.2020 03.12.2020

За 2021г.
Съдия докладчик-брой

приключили производства № на дело Дата на подаване на
жалбата

Дата на обявяване на
решението

Антония  Атанасова - Алексова 2/2021 14.01.2021 18.01.2021
37/2021 24.06.2021 09.07.2021

Кристиан Петров 8/2021 26.01.2021 23.02.2021

Милена Даскалова 5/2021 15.01.2021 15.02.2021
6/2021 18.01.2021 15.02.2021

Методи Величков 26/2021 21.05.2021 14.06.2021
Рени Ковачка 3/2021 14.01.2021 26.01.2021

Роман Николов
1/2021 08.01.2021 08.02.2021
4/2021 14.01.2021 15.02.2021

34/2021 10.06.2021 13.07.2021

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:
Т.д. 46/2020г. образувано и разпределено на 22.07.2020г. по жалба по

реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на АВ по заявление, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Игнатов. С определение от 31.07.2020г.
производството е прекратено и преписката е върната на АВ за комплектоване
на жалбата. Указанията са изпълнени с молба от 11.08.2020г. С разпореждане
от 31.08.2020г. жалбоподателят е уведомен да заплати държавна такса.
Указанията не са изпълнени в определения срок. С определение от
09.10.2020г. жалбата е оставена без разглеждане и производството е
прекратено.

Т.д. 37/2021г. образувано и разпределено на 24.06.2021г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Алексова. С решение в з.з. от 29.07.2021г.
жалбата е оставена без уважение.

Т.д. 14/2020г. образувано и разпределено на 02.03.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Ковачев. С решение в з.з. от 22.04.2020г.
отказът на длъжностното лице при АВ е потвърден.



93

Т.д. 8/2021г. образувано и разпределено на 26.01.2021г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Петров. С решение в з.з. от 23.02.2021г.
отказът на длъжностното лице при АВ е потвърден.

Т.д. 10/2020г. образувано и разпределено на 19.02.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Даскалова. С решение в з.з. от 18.03.2020г.
отказът на длъжностното лице при АВ е потвърден. Решението е обжалвано и
потвърдено с решение от 23.06.2020г., постановено по т.д. № 1839/2020г. по
описа на САС.

Т.д. 26/2021г. образувано и разпределено на 21.05.2021г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Величков. С определение от 10.06.2021г.
производството е оставено без движение с указания към жалбоподателя.
Указанията са изпълнени с писмо от 11.06.2021г. С решение в з.з. от
14.06.2021г. отказът на длъжностното лице при АВ е отменен.

Т.д. 3/2021г. образувано и разпределено на 14.01.2021г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Ковачка. С решение в з.з. от 26.01.2021г.
отказът на длъжностното лице при АВ е отменен. Решението е обжалвано и
потвърдено с решение от 14.06.2021г., постановено по т.д. № 228/2021г. по
описа на САС.

Т.д. 59/2020г. образувано и разпределено на 17.09.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Николов. С решение в з.з. от 19.10.2020г.
отказът на длъжностното лице при АВ е отменен.

Т.д. 4/2021г. образувано и разпределено на 14.01.2021г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Николов. С решение в з.з. от 15.02.2021г.
отказът на длъжностното лице при АВ е отменен. Решението е обжалвано и
потвърдено с решение от 26.04.2021г., постановено по т.д. № 313/2021г. по
описа на САС.

Т.д. 72/2020г. образувано и разпределено на 19.11.2020г. по жалба по
реда на чл. 25, ал. 2 ЗТР, срещу отказ на длъжностно лице при АВ, депозирана
в същия ден, на доклад на съдия Тодорова. С решение от 03.12.2020г. жалбата
е оставена без уважение. Решението е обжалвано и потвърдено с решение от
11.03.2021г., постановено по т.д. № 178/2020г. по описа на САС.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените търговски дела по жалби срещу актове на длъжностно

лице по регистрация към АВ, съгласно чл. 25 ЗТР, са образувани в деня на
постъпване на книжата в ОС - Перник, без изключение. Жалбите са
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администрирани веднага. Когато е констатирана нередовност в жалбата, съдът
с разпореждане или определение в з.з. я е оставял без движение с указания.

Съдът се е произнасял по жалбата в рамките от един ден до месец след
подаването й, или след отстраняване на нередовностите в нея, а по
изключение - след месец и двадесет дни. Всички жалби са разгледани в
закрито заседание. С решението или определението си, съдът е потвърждавал
или отменял решението на длъжностно лице при АВ. В случаите, в които
указанията на съда не са изпълнени в определения срок, жалбата е оставяна
без разглеждане и производството е прекратявано.

Дела, по които съдебният акт не подлежи на касационно
обжалване, съгласно чл. 280, ал.3 ГПК

Общо образувани дела за 2020 г. - 470 бр. и за 2021г. - 382 бр., по съдии
както следва:

Съдия Антон Р. Игнатов - 27 бр. за 2020 г.;   0 бр. за 2021 г.;
Съдия Антония А. Алексова - 66 бр. за 2020 г.; 37 бр. за 2021 г.;
Съдия Бисер Петров - 0 бр. за 2020 г. 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Димитър М. Ковачев - 26 бр. за 2020 г.;   0 бр. за 2021 г.;
Съдия Камелия Г. Ненкова -  0 бр. за 2020 г.; 18 бр. за 2021 г.;
Съдия Кристиан Б. Петров - 53 бр. за 2020 г.; 59 бр. за 2021 г.;
Съдия Мариета Динева-Палазова  - 30 бр. за 2020 г.; 31 бр. за 2021 г.;
Съдия Маринела Маринова-Стоева - 31 бр. за 2020 г.; 34 бр. за 2021 г.;
Съдия Мария В. Милушева -  0 бр. за 2020 г.; 12 бр. за 2021 г.;
Съдия Методи К. Величков  - 55 бр. за 2020 г.; 54 бр. за 2021 г.;
Съдия Милена Даскалова - 52 бр. за 2020 г.; 25 бр. за 2021 г.
Съдия Михаил А. Малчев  -  0 бр. за 2020 г.; 16 бр. за 2021 г.;
Съдия Петър В. Боснешки  -  1 бр. за 2020 г.;   9 бр. за 2021 г.;
Съдия Рени П. Ковачка  - 53 бр. за 2020 г.; 29 бр. за 2021 г.;
Съдия Роман Николов - 55 бр. за 2020 г.; 61 бр. за 2021 г.;
Съдия Татяна И. Тодорова  - 21 бр. за 2020 г.; 23 бр. за 2021 г.

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
В.ч.гр.д. № 23/2020г. е образувано и разпределено на 13.01.2020г. по

въззивна частна жалба, депозирана на 10.01.2020г., на доклад на съдия
Игнатов. С окончателно определение от 15.01.2020г. делото е изпратено в РС-
Перник по компетентност.

В.ч.гр.д. № 5/2020г. е образувано и разпределено на 03.01.2020г. по
въззивна частна жалба против разпореждане на РС-Радомир, депозирана в
същия ден, на доклад на съдия Алексова. С окончателно определение от
03.02.2020г. е потвърдено обжалваното определение.
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В.ч.гр.д. № 702/2021г. е образувано и разпределено на 03.12.2021г. по
въззивна частна жалба против определение на РС-Перник, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Алексова. С окончателно определение от 07.12.2021г.
е отменено обжалваното определение в частта за разноските.

В.гр.д. № 27/2020г. е образувано и разпределено на 15.01.2020г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Ковачев. С определение от 24.01.2020г. е насрочено о.с.з. за
18.02.2020г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване, а с
окончателно решение от 28.02.2020г. е потвърдено обжалваното решение.

В.гр.д. № 599/2021г. е образувано и разпределено на 15.10.2021г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Петров. С разпореждане от 19.10.2021г. е насрочено о.с.з. за
17.11.2021г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване, а с
окончателно решение от 17.12.2021г. е потвърдено обжалваното решение.

В.гр.д. № 381/2021г. е образувано и разпределено на 21.06.2021г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Ненкова. С разпореждане от 25.06.2021г. е насрочено о.с.з. за
29.09.2021г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване, а с
окончателно решение от 29.10.2021г. е отменено обжалваното решение в
частта, в която са отхвърлени законната лихва за забава и насрещните искове,
а в останалата му част – решението е потвърдено.

В.гр.д. № 431/2020г. е образувано и разпределено на 05.08.2020г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана предния ден, на
доклад на съдия Динева. С определение от 12.08.2020г. жалбата е оставена без
движение с указания за отстраняване на нередовностите в нея. Указанията са
изпълнени с молба от 04.09.2020г. С разпореждане от 10.09.2020г. е насрочено
о.с.з. за 15.10.2020г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване, а
с окончателно решение от 13.11.2020г. обжалваното решение е отменено
частично.

В.гр.д. № 44/2021г. е образувано и разпределено на 26.01.2021г. по
въззивна жалба против решение на РС-Брезник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Стоева. С определение от 01.02.2021г. е насрочено о.с.з. за
09.03.2021г. В това съдебно заседание не е даден ход на делото, а в
следващото о.с.з. на 30.03.2031г. е обявено за решаване. С окончателно
решение от 17.05.2021г. обжалваното решение е частично обезсилено и в тази
част производството е прекратено, а в останалата част – решението е
потвърдено.

В.ч.гр.д. № 699/2021г. е образувано и разпределено на 03.12.2021г. по
въззивна частна жалба против определение на РС-Перник, депозирана в същия
ден, на доклад на съдия Милушева. С окончателно определение от
03.12.2021г. обжалваното определение в частта за разноските е отменено.
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В.гр.д. № 31/2020г. е образувано и разпределено на 21.01.2020г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Даскалова. С определение от 27.01.2020г. е насрочено о.с.з. за
19.02.2020г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване, а с
окончателно решение от 20.03.2020г. обжалваното решение е отменено и
вместо него е постановено друго.

В.гр.д. № 535/2021г. е образувано и разпределено на 08.09.2021г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Малчев. С определение от 27.09.2021г. е насрочено о.с.з. за
04.11.2021г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. С
окончателно решение от 09.12.2021г. обжалваното решение е потвърдено.

В.гр.д. № 36/2020г. е образувано и разпределено на 22.01.2020г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Величков. С определение от 22.01.2020г. е насрочено о.с.з. за
11.02.2020г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване, а с
окончателно решение от 11.03.2020г. първоинстанционното решение е
потвърдено.

В.гр.д. № 473/2021г. е образувано и разпределено на 05.08.2021г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Боснешки. С определение от 18.08.2021г. е насрочено о.с.з. за
07.10.2021г., пренасрочено е за 21.10.2021г. В това съдебно заседание делото е
обявено за решаване. С окончателно решение от 21.10.2021г. обжалваното
решение е частично отменено, искът в тази част е отхвърлен, а в останалата
част - е потвърдено.

В.гр.д. № 38/2020г. е образувано и разпределено на 22.01.2020г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Ковачка. С определение от 22.01.2020г. делото е насрочено в
о.с.з. за 03.02.2020г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване и
с окончателно решение от 04.03.2020г. обжалваното решение е частично
отменено.

В.гр.д. № 505/2021г. е образувано и разпределено на 23.08.2021г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Николов. С разпореждане от 24.08.2021г. е насрочено о.с.з. за
20.10.2021г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. С
окончателно решение от 22.11.2021г. обжалваното решение е потвърдено.

В.гр.д. № 404/2020г. е образувано и разпределено на 24.07.2020г. по
въззивна жалба против решение на РС-Перник, депозирана в същия ден, на
доклад на съдия Тодорова. С определение от 29.07.2020г. делото е насрочено в
о.с.з. за 06.10.2020г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване, а
с окончателно решение от 13.11.2020г. обжалваното решение е отменено и
вместо него е постановено друго.
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КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на делата, по които съдебният акт не подлежи на

касационно обжалване, съгласно чл. 280, ал.3 ГПК, констатира, че по
въззивните частни производства съдът се е произнасял с окончателно
определение в същия ден, след два дни или най-късно след един месец. При
въззивните производства съставите са се произнасяли по редовността на
жалбите в същия ден, или в рамките от един ден до тринадесет дни. Делата са
разпределяни на принципа на случайния подбор. Определенията или
разпорежданията, с които е насрочвано открито съдебно заседание, са
постановявани в деня на образуване на делото, или най-късно след тринадесет
дни. В случаите, когато съдът се е произнасял с решение, въззивната жалба е
докладвана и делото е насрочено в открито съдебно заседание. Всички
проверени производствата са приключвани в едно открито заседание.
Решенията по въззивните жалби са постановявани в рамките от един ден до
един месец, или малко над месец.

Спрени производства по
граждански и търговски дела /без дела по несъстоятелност/

Първоинстанционни гр. дела, по които производството е спирано през
2020 г. са общо 5 бр., по съдии както следва:

Съдия Антон Игнатов  - 0 бр.;
Съдия Антония Атанасова - Алексова - 0 бр.;
Съдия Димитър Ковачев - 0 бр.;
Съдия Кристиан Петров  - 0 бр.;
Съдия Мариета Динева - Палазова - 0 бр.;
Съдия Маринела Маринова - Стоева - 0 бр. ;
Съдия Методи Величков - 1 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 1 бр.;
Съдия Рени Ковачка - 0 бр.;
Съдия Роман Николов - 3 бр.;
Съдия Татяна Тодорова - 0 бр.

Информацията за спрените първоинстанционни гр. дела през 2020г. по
съдии е следната:

Съдия-
докладчик

№ на
 дело

Дата на
образуване

Дата на
спиране

Правно
основание Статус
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Методи
Величков 638/2020 02.11.2020 27.11.2020 чл. 229,

ал. 1, т. 4 спряно

Милена
Даскалова 41/2020 23.01.2020 29.05.2020 чл. 229,

ал. 1, т. 4

възобновено
23.11.2021

Р № 260003
11.04.2022

Роман
Николов

628/2018 07.11.2018
30.01.2019 чл. 229,

ал.1, т. 7
възобновено

 на 17.04.2019

20.01.2020 чл. 229,
ал.1, т. 7

Р № 260036
 31.07.2020

617/2020 27.01.2020 09.12.2020 чл. 229,
ал.1, т. 4

Разп. № 918
21.12.2021

238/2020 27.05.2020 29.07.2020 чл. 229,
ал.1, т.4

възобновено
03.02.2022
Р№ 260026
25.05.2022

Първоинстанционни гр. дела, по които производството е спирано през
2021 г. са общо 13 бр., по съдии както следва:

Съдия Антония Атанасова - Алексова - 2 бр.;
Съдия Камелия Ненкова  - 0 бр.;
Съдия Кристиан Петров - 1 бр.;
Съдия Мария Милушева - 1 бр.;
Съдия Методи Величков - 1 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 1 бр;
Съдия Михаил Малчев - 1 бр.;
Съдия Петър Боснешки - 1 бр.;
Съдия Рени Ковачка - 1 бр.;
Съдия Роман Николов - 2 бр.;
Съдия Татяна Тодорова - 2 бр.

Информацията за спрените първоинстанционни гр. дела през 2021г. по
съдии е следната:

Съдия-
докладчик

№ на
 дело

Дата на
образуване

Дата на
спиране

Правно
основание Статус

Антония
Атанасова
- Алексова

868/2019 23.12.2019 03.02.2021 чл.229,
ал.1, т. 4 Спряно

384/2021 22.06.2021 14.10.2021 чл.229,
ал.1, т.1

насрочено
01.07.2022
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Кристиан
Петров 523/2020 15.09.2020 27.01.2021 чл.229,

ал.1, т.1
О № 429

28.05.2021
Мария
Милушева 118/2021 09.03.2021 17.11.2021 чл.229,

ал.1, т.4 Спряно

Методи
Величков 164/2021 22.03.2021 20.04.2021 чл.229,

ал.1, т.4 Спряно

Милена
Даскалова 391/2020 20.07.2020 17.03.2021 чл.229,

ал.1, т.1

възобновено
 на 17.03.2022

О № 210
14.04.2021

Михаил
Малчев 699/2017 22.12.2017

17.10.2019 чл.229,
ал.1, т.4 27.10.2021

27.10.2021 чл.229,
ал.1, т.1

възобновено
 на 28.04.2022
Р № 260000
21.03.2022

Петър
Боснешки 923/2014 19.11.2014

11.03.2015 чл.229, ал.1
т.4

възобновено
30.08.2021

14.10.2021 чл.229,
ал.1, т.1

възобновено
20.04.2022

без движение

Рени
Ковачка 637/2020 02.11.2020 28.04.2021 чл.229,

ал.1, т.4 спряно

Роман
Николов

004/2021 04.01.2021 15.09.2021 чл.229,
ал.1, т.4 спряно

461/2021 12.08.2020 13.10.2021 чл.229,
ал.1, т.1

О № 273
15.04.2022

Татяна
Тодорова

425/2019 26.06.2019 13.09.2021 чл.229,
ал.1, т. 4

възобновено
 на 14.12.2021
Р № 260000
21.03.2022

737/2019 31.10.2019
27.11.2019 чл.229,

ал.1, т.5 29.01.2021

29.01.2021  чл.229,
ал.1, т. 4 спряно

Въззивни гр. дела, по които производството е спирано през 2020 г. са
общо 50 бр., по съдии както следва:

Съдия Антон Игнатов - 4 бр.;
Съдия Антония Атанасова - Алексова - 7 бр.;
Съдия Димитър Ковачев - 6 бр.;
Съдия Кристиан Петров - 7 бр.;
Съдия Маринела Маринова - Стоева - 4 бр.;
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Съдия Методи Величков - 4 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 3 бр.;
Съдия Рени Ковачка - 3 бр.;
Съдия Роман Николов - 8 бр.
Съдия Татяна Тодорова - 4 бр.;

Информацията за спрените въззивни гр.  дела през 2020г. по съдии е
следната:

Съдия-
докладчик

№ на
 дело

Дата на
образуване

Дата на
спиране

Правно
основание Статус

Антон
Игнатов

877/2019 31.12.2019

27.02.2020 чл.229, ал.1, т.1 02.12.2020

02.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022
Р№260022
19.05.2022

33/2020 21.01.2020

27.02.2020 чл.229, ал.1, т.1 02.12.2020

02.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260019
19.05.2022

198/2020 12.03.2020

04.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 11.12.2020

11.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022
Р№260018
19.05.2022

255/2020 01.06.2020

18.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 29.12.2020

29.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022
Р№260015
19.05.2022

Антония
Атанасова
-Алексова

835/2019 10.12.2019 28.01.2020 чл.229, ал.1, т.2

възобновено
29.05.2020

Р № 260005
13.01.2021

871/2019 30.12.2019

02.03.2020 чл.229, ал.1, т.1 02.10.2020

02.10.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
13.04.2022
обявено за

решаване от
13.04.2022

878/2019 31.12.2019 02.03.2020 чл.229, ал.1, т.1 02.10.2020
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02.10.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
13.04.2022
обявено за

решаване от
31.05.2022

138/2020 25.02.2020 09.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 16.12.2020
179/2020 09.03.2020 09.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 15.12.2020
200/2020 12.03.2020 09.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 15.12.2020
216/2002 07.05.2020 02.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 01.12.2020

Димитър
Ковачев

474/2019 17.07.2019 01.09.2020 чл.229, ал.1, т.2 възобновено
11.02.2021

14/2020 08.01.2020 02.03.2020 чл.229, ал.1, т.1 09.10.2020
146/2020 26.02.2020 19.05.2020 чл.229, ал.1,  т.1 19.11.2020
191/2020 11.03.2020 26.05.2020 чл.229, ал.1, т.1 19.11.2020

201/2020 13.03.2020 17.08.2020 чл.229, ал.1, т.2 О №260045
25.05.2021

241/2020 29.05.2020 14.07.2020 чл.229, ал.1, т.1 16.12.2020

Кристиан
Петров

639/2018 14.11.2018 17.06.2020 чл.229, ал.1, т.4
обявено за

решаване от
13.04.2022

19/2020 10.01.2020

03.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 08.12.2020

08.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
14.04.2022

Р № 260004
11.05.2022

83/2020 05.02.2020

03.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 8.12.2020

08.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
14.04.2022

Р № 260005
11.05.2022

131/2020 24.02.2020

13.03.2020 чл.229, ал.1, т.1 18.11.2020

18.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
14.04.2022

Р № 260012
18.05.2022

137/2020 25.02.2020

13.03.2020 чл.229, ал.1, т.1 18.11.2020

18.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
15.04.2022

Р № 260013
18.05.2022

243/2020 29.05.2020

17.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 16.12.2020

16.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
14.04.2022

Р № 260006
11.05.2022

327/2020 29.06.2020 15.07.2020 чл.229, ал.1, т.1 16.12.2020
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16.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
14.04.2022

Р № 260027
11.05.2022

Маринела
Маринова -
Стоева

138/2020 25.02.2020 16.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
13.05.2022
обявено за

решаване от
31.05.2022

179/2020 09.03.2020 15.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
13.04.2022
обявено за

решаване от
31.05.2022

200/2020 12.03.2020 15.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
13.04.2022
обявено за

решаване от
31.05.2022

216/2020 07.05.2020 1.12.2020 чл.229,ал.1,т. 7

възобновено
13.04.2022
обявено за

решаване от
31.05.2022

Методи
Величков

20/2020 10.01.2020

2.3.2020 чл.229,ал.1,т.1 05.11.2020

5.11.2020 чл.229,ал.1,т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260031
31.05.2022

88/2020 07.02.2020

10.03.2020 чл.229, ал.1, т.1 16.11.2020

16.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260034
31.05.2022

144/2020 26.02.2020

19.05.2020 чл.229, ал.1, т.1 16.11.2020

16.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260032
17.05.2022

215/2020 07.05.2020

02.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 08.12.2020

08.12.2020 чл.229,ал.1,т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260033
31.05.2022

Милена
Даскалова

30/2020 16.01.2020 03.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 07.12.2020
143/2020 26.02.2020 03.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 17.11.2020
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17.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260028
26.05.2022

145/2020 26.02.2020

13.03.2020 чл.229, ал.1, т.1 17.11.2020

17.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260029
26.05.2022

Рени
Ковачка

009/2020 06.01.2020 04.06.2020 чл.229, ал.1, т.1

възобновено
13.04.2022

Р № 260023
19.05.2022

94/2020 10.02.2020

04.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 21.12.2020

21.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
29.05.2020

Р № 260005
13.01.2021

244/2020 29.05.2020

18.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 17.12.2020

17.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
13.04.2020

Р № 260025
19.05.2022

Роман
Николов

879/2019 31.12.2019

03.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 07.12.2020

07.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
29.05.2020

Р № 260005
13.01.2021

006/2020 03.01.2020 05.02.2020 чл.229, ал.1, т.1

възобновено
02.06.2020
О № 424

24.06.2020

30/2020 16.01.2020 07.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
13.04.2022

Р № 260014
19.05.2022

130/2020 24.02.2020

13.03.2020 чл.229, ал.1, т.1 17.11.2020

17.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
15.04.2022

Р № 260008
16.05.2022

199/2020 12.03.2020

09.04.2020 чл.229, ал.1, т.1 17.11.2020

17.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
14.04.2022

Р № 260009
18.05.2022

240/2020 29.05.2020 17.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 15.12.2020
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15.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
14.04.2022

Р № 260010
18.05.2022

242/2020 29.05.2020

17.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 15.12.2020

15.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
14.04.2022

Р № 260011
18.05.2022

533/2020 21.09.2020 04.12.2020 чл.229, ал1, т.4 О № 533
24.06.2020

Татяна
Тодорова

14/2020 08.01.2020 09.10.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260020
19.05.2022

146/2020 26.02.2020 19.11.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260016
19.05.2022

191/2020 11.03.2020 19.11.2020 229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260021
19.05.2022

241/2020 29.05.2020 16.12.2020 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
12.04.2022

Р № 260017
19.05.2022

535/2020 23.09.2020 15.12.2020 чл.229, ал.1, т.4 Р № 271
11.06.2021

Въззивни гр. дела, по които производството е спирано през 2021 г. са
общо 5 бр., по съдии както следва:

Съдия Антония Атанасова - Алексова  - 0 бр.;
Съдия Камелия ненкова - 0 бр.;
Съдия Кристиан Петров - 2 бр.;
Съдия Мария Милушева - 1 бр.;
Съдия Мариета Динева - Палазова - 0 бр.;
Съдия Маринела Маринова - Стоева - 1 бр.;
Съдия Методи Величков  - 1 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 0 бр.;
Съдия Михаил Малчев - 0 бр.;
Съдия Петър Боснешки - 0 бр.;
Съдия Рени Ковачка - 0 бр.;
Съдия Роман Николов - 0 бр.
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Информацията за спрените въззивни гр.дела през 2021г. по съдии е
следната:

Съдия-
докладчик

№ на
 дело

Дата на
образуване

Дата на
спиране

Правно
основание Статус

Кристиан
Петров

314/2021 01.06.2021 11.06.2021 чл.229, ал.1, т. 1 спряно

675/2021 24.11.2021 25.11.2021 чл.229, ал.1, т.7

възобновено
20.04.2022

Р № 155
25.05.2022

Мария
Милушева 133/2021 15.03.2021

04.11.2021 чл.229, ал.1, т.4 16.12.2021

16.12.2021 чл.229, ал.1, т.2 спряно

Маринела
Маринова -
Стоева

47/2021 29.01.2021 09.03.2021 чл.229, ал.1, т.1

възобновено
03.09.2021

Р № 411
26.11.2022

Методи
Величков 380/2021 18.06.2021 21.09.2021 чл.229, ал.1, т.4 спряно

Търговски дела /без дела по несъстоятелност/, по които производството
е спирано през 2020 г. са общо 8 бр., по съдии както следва:

Съдия Антон Игнатов - 1 бр.;
Съдия Антония Атанасова - Алексова - 0 бр.;
Съдия Димитър Ковачев - 1 бр.;
Съдия Кристиан Петров - 1 бр.;
Съдия Мариета Динева – Палазова - 0 бр.;
Съдия Маринела Маринова - Стоева -  0 бр.;
Съдия Методи Величков - 2 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 1 бр.;
Съдия Рени Ковачка - 1 бр.;
Съдия Роман Николов - 1 бр.
Съдия Татяна Тодорова - 4 бр..

Информацията за спрените търговски дела през 2020г. /без дела по
несъстоятелност/, по съдии е следната:

Съдия-
докладчик

№ на
 дело

Дата на
образуване

Дата на
спиране

Правно
основание Статус
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Антон
Игнатов 114/2019 03.12.2019 24.07.2020 чл.229, ал.1, т.4

възобновено
21.06.2021
Р № 260037
02.12.2021

Димитър
Ковачев 116/2019 03.12.2019 26.06.2020 чл.229, ал.1, т.4

възобновено
22.06.2021

Р № 260035
25.10.2021

Кристиан
Петров 111/2019 25.11.2019 19.03.2020 чл.229, ал.1, т.4

възобновено
03.07.2020
Р № 260018
09.04.2021

Методи
Величков

48/2016 19.08.2016 13.10.2020 чл.229, ал.1, т.1

възобновено
15.04.2021

О № 260157
10.08.2021

126/2019 20.12.2019 26.06.2020 чл.229, ал.1, т.1

възобновено
05.05.2021

О № 260148
03.08.2021

Милена
Даскалова 112/2019 29.11.2021 05.06.2020 чл.229, ал.1, т.1 О № 260053

18.08.2020

Рени
Ковачка 115/2019 03.12.2019 20.08.2020 чл.229, ал.1, т.4 Възобновено

Роман
Николов 113/2019 03.12.2019 22.06.2020 чл.229, ал.1, т.4

възобновено
17.06.2021
Р № 260040
09.12.2021

Търговски дела /без дела по несъстоятелност/, по които производството
е спирано през 2021 г. са общо 3 бр., по съдии както следва:

Съдия Антония Атанасова - Алексова  - 1 бр.;
Съдия Камелия Ненкова - 0 бр.;
Съдия Кристиан Петров - 1 бр.;
Съдия Мария Милушева - 0 бр.;
Съдия Мариета Динева - Палазова - 0 бр.;
Съдия Маринела Маринова - Стоева - 0 бр.;
Съдия Методи Величков  - 0 бр.;
Съдия Милена Даскалова - 0 бр.;
Съдия Михаил Малчев - 0 бр.;
Съдия Петър Боснешки - 0 бр.;
Съдия Рени Ковачка - 0 бр.;
Съдия Роман Николов - 1 бр.
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Информацията за спрените търговски дела през 2021г. /без дела по
несъстоятелност/, по съдии е следната:

Съдия-докладчик № на
 дело

Дата на
образуване

Дата на
спиране

Правно
основание Статус

Антония Атанасова
- Алексова 32/2020 19.05.2020 08.01.2021 чл.633, вр.чл.631

Кристиан  Петров  69/2020 12.11.2020 11.11.2021 чл.637, ал.1 ТЗ спряно

Роман Николов 44/2021 03.08.2021 16.11.2021 чл.637, ал.1 ТЗ насрочено
22.06.2022

Делата, образувани преди 01.01.2022г., по които производството е
спряно към датата на изготвяне на справката са общо 29 бр., в това число 14
бр. първоинстанционни гр. дела, 9 бр. въззивни гр. дела и 6 бр. търговски дела,
по съдии както следва:

Съдия Кристиан Петров - 2 бр.;
Съдия Роман Николов - 1 бр.;
Съдия Методи Величков - 7 бр.;
Съдия Антония Алексова - 9 бр.
Съдия Мария Милушева – 4 бр.
Съдия Камелия Ненкова – 3 бр.
Съдия Петър Боснешки – 3 бр.

Информацията за спрените производства по първоинстанционни гр.
дела към датата на справката по съдии е следната:

Съдия № на делото
Дата на

образува
не

Дата на
спиране

Правно
основание за

спиране
статус

П.
Боснешки

Гр. д.
923/2014

19.11.201
4 г. 14.10.2021 г. Чл. 229, ал.

1, т. 1 ГПК

Възобновено
на 20.04.2022
г. и от
17.05.2022 г.
без движение
за
отстраняване
нередовности
те на ИМ



108

П.
Боснешки

Гр. д.
737/2019

31.10.201
9 г. 29.01.2021 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4 спряно

П.
Боснешки

Гр. д.
197/2021

05.04.202
1 г. 14.01.2022 г.

Чл. 229, ал.
1, т. 1 спряно

М.
Милушев
а

Гр. д.
699/2017

22.12.201
7 г. 27.10.2021 г. Чл. 229, ал.

1, т. 1
Насрочено за
12.09.2022 г.

М.
Милушев
а

Гр. д.
637/2020

02.11.202
0 г. 28.04.2021 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4 спряно

М.
Милушев
а

Гр. д.
118/2021

09.03.202
1 г. 18.01.2022 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4 спряно

К. Петров Гр. д.
60/2018

02.02.201
8 г. 07.03.2018 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4 спряно

М.
Величков

Гр. д.
221/2018

05.04.201
8 г. 17.09.2019 г.

Чл. 229, ал.
1, т. 4

Насрочено за
05.09.2022 г.

М.
Величков

Гр. д.
137/2019

05.03.201
9 г. 09.04.2019 г. Чл. 229, ал.

1, т. 5 спряно

М.
Величков

Гр. д.
638/2020

02.11.202
0 г. 27.11.2020 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4 спряно

М.
Величков

Гр. д.
164/2021

23.03.202
1 г. 20.04.2021 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4 спряно

А.
Алексова

Гр. д.
868/2019

23.12.201
9 г. 03.02.2021 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4  спряно

А.
Алексова

Гр. д.
103/2021

24.02.202
1 г. 16.02.2022 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4 спряно

Р.
Николов

Гр. д. 4/2021 05.01.202
1 г.

15.09.2021 г. Чл. 229, ал.
1, т. 4

спряно

Информацията за спрените производства по въззивните гр. дела към дата на
справката по съдии е следната:

Съдия № на
делото

Дата на
образуван
е

Дата на
спиране

Правно
основание за
спиране

статус

М.
Величков

В. гр. д.
380/2021

18.06.202
1 г. 21.09.2021 г.

Чл. 229, ал.1,
т.4 спряно

М.
Милушев
а

В. гр. д.
133/2021

15.03.202
1 г. 16.12.2021 г. Чл. 229, ал.

1, т. 4 спряно
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А.
Алексова

В. гр. д.
871/2019

30.12.201
9 г. 02.10.2020 г. Чл. 631, ал.

1, изр. 1

Обявено за
решаване от
31.05.2022 г.

А.
Алексова

В. гр. д.
878/2019

31.12.201
9 г. 02.10.2020 г. Чл. 631, ал.

1, изр. 1

Обявено за
решаване от
31.05.2022 г.

А.
Алексова

В. гр. д.
138/2020

25.02.202
0 г. 16.12.2020 г. Чл. 631, ал.

1, изр. 1

Обявено за
решаване от
31.05.2022 г.

А.
Алексова

В. гр. д.
179/2020

09.03.202
0 г. 15.12.2020 г. Чл. 631, ал.

1, изр. 1

Обявено за
решаване от
31.05.2022 г.

А.
Алексова

В. гр. д.
200/2020

12.03.202
0 г. 15.12.2020 г. Чл. 631, ал.

1, изр. 1

Обявено за
решаване от
31.05.2022 г.

А.
Алексова

В. гр. д.
216/2020

07.05.202
0 г.

01.12.2020 г. Чл. 631, ал.
1, изр. 1

Обявено за
решаване от
31.05.2022 г.

К.
Ненкова

В. гр. д.
112/2021

02.03.202
1 01.03.2022 г. Чл. 229, ал.

1, т. 2  спряно

Информацията за спрените производства по търговски дела /без дела по
несъстоятелност/ към датата на справката по съдии е следната:

Съдия № на делото Дата на
образуване

Дата на
спиране

Правно
основание за
спиране

статус

К. Петров Т. д. 69/2020 12.11.2020 г. 11.11.2021 г. Чл. 637, ал. 1
ТЗ спряно

М.
Величков Т. д.22/2016 14.04.2016 г. 14.12.2016 г. Чл. 229, ал. 1,

т.4 спряно

М.
Величков Т. д. 30/2019 22.04.2019 г. 08.10.2019 г.

Чл. 229, ал. 1,
т. 7 спряно

А.
Алексова Т. д. 32/2020 19.05.2020 г. 08.01.2021 г. Чл. 633, ал. 1,

изр. 1 спряно

К.
Ненкова Т. д. 31/2019 23.04.2019 г. 11.06.2019 г. Чл. 629, ал. 3

ТЗ спряно

К.
Ненкова Т. д. 54/2011 11.10.2021 г. 17.05.2022 г. Чл. 229, ал. 1,

т. 1 спряно

Проверката установи:
Гр.д.№ 737/2019г. – на доклад на съдия Боснешки. С определение от

29.01.2021г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
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приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по НОХД № 278/
2020 г. по описа на ОС-Перник. По делото са прилагани  периодично писмени
доклади за движение на преюдициалното дело, последният от които е от
07.06.2022г. Преюдициалното дело е изпратено по жалба в АС-София  - не са
отпаднали пречките за движение на проверяваното дело.

Гр.д.№ 637/2020г. – на доклад на съдия Милушева. С определение от
28.04.2021г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по НОХД № 202/
2021 г. по описа на ОС - Перник. По делото се съдържа информация за
движението на преюдициалното производство, с дата и подпис от съдебен
доловодител. Следващата информация по делото е от 20.06.2022г., от която е
видно, че не са отпаднали пречките за движението му.

Гр.д.№ 60/2018г. – на доклад на съдия Петров. С определение от
07.03.2018г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по НОХД №
2574/ 2017 г. по описа на СГС. Изискани са писмено справки за движението на
преюдициалния спор от СГС и САС, последната от които е от 31.05.2022г., но
няма данни по делото за отговор от САС. Нова информация след тази дата до
момента на проверката – 06.07.2022г. не е била изискана въпреки
разпореждането на съда в з.з. от 12.01.2022г. да се изискват периодично
справки на какъв етап е преюдициалното дело.

Гр.д.№ 164/2021г. – на доклад на съдия Величков. С определение от
20.04.2021г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.дело №
5183/2020г. и по гр.д. № 2384/2020г. и двете по описа на РС-Перник. С писмо
от 11.05.2022г. РС-Перник е уведомил съда, че първото преюдициално
производство е приключило с влязло в сила съдебно решение. По отношение
на г.д. № 2384/2020г., с писмо от 19.05.2022г. на РС-Перник, съдът е уведомен,
че делото е насрочено за 30.05.2022г. Разпореждането на докладчика от
20.05.2022г. е „К.Д.“ и след тази дата до датата на проверката 06.07.2022г. в
кориците на делото не се съдържат данни дали преюдициалното дело е
докладвано на съдията - докладчик и дали са отпаднали пречките за
движението му.

Гр.д.№ 103/2021г. – на доклад на съдия Алексова. С определение от
16.02.2022г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по НОХД №
1862/ 2021 г. по описа на РС -  Перник. По делото са приложени писма до РС-
Перник относно движението на преюдициалния спор, в отговор на последното
от които – от 01.06.2022г., се установява, че преюдициалното дело не е
приключило с влязъл в сила съдебен акт. Разпореждането на съда от
06.06.2022г. е да се иска нова справка от РС-Перник след два месеца. Не са
отпаднали пречките за движение на проверяваното дело.
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Гр.д.№ 4/2021г. – на доклад на съдия Николов. С определение от
15.09.2021г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.дело №
300/2021г. по описа на ОС-Перник. По делото се съдържат справки от
деловодител И.В. за движението на преюдициалното дело, последната от
които е от 27.06.2022г. Не са отпаднали пречките за движение на
проверяваното дело.

В.гр.д.№ 380/2021г. – на доклад на съдия Величков. С определение от
21.09.2021г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д. №
4216/2016г. по описа на РС-Перник и т.д. № 22/2016г. по описа на ОС-Перник.
В кориците на делото и в деловодната разпечатка няма информация дали са
правени справки от деловодител за висящността на двете преюдициални дела
и дали информацията е била докладвана на съдията-докладчик.

В.гр.д.№ 133/2021г. – на доклад на съдия Милушева. С определение от
16.12.2021г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д. № 322/
2021г. по описа на РС-Брезник. По делото се съдържат писма с искана
информация до РС-Брезник за движението на преюдициалното дело,
последното от които е от 17.06.2022г. В отговор на РС-Брезник от
24.06.2022г., съдът е уведомен, че делото е насрочено в о.с.з. на 23.09.2022г. –
не са отпаднали пречките за движение на проверяваното дело.

В.гр.д.№ 112/2021г. – на доклад на съдия Ненкова. С определение от
01.03.2022г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК – поради
смърт на въззиваема страна. С разпореждане в з.з. от 10.03.2022г. съдът е
указал да се извърши справка в НБД за наследници на починала страна. По
делото се съдържа информация за изпълнение на разпореждането на съда,
неприкачена към кориците на делото и неномерирана.

Т.д.№ 69/2020г. – на доклад на съдия Петров. С определение от
11.11.2021г. делото е спряно на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ, по молба на
временния синдик.

Т.д.№ 30/2019г. – на доклад на съдия Величков. С определение от
08.10.2019г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК, вр.чл.
637, ал.1 ТЗ и съдът е указал на ищеца, че следва да предявят претенциите си в
производството по несъстоятелност на О.И.К. ЛТД Никозия. С определение в
з.з. от  21.06.2022г. съдът е указал на адвоката на ищеца, в 7-дневен срок от
получаване на определението да уведоми писмено ОИС-Перник дали
предявената претенция е приета по реда на чл. 693 ТЗ, в противен случай
производството ще бъде прекратено.

Т.д.№ 54/2011г. – на доклад на съдия Ненкова. С определение от
17.05.2022г. делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, по
взаимно съгласие на страните. Към момента на проверката тече 6-месечния
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срок за страните да искат възобновяване или в противен случай съдът да
прекрати съдебното производство.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на спрените първоинстанционни и въззивни граждански и

търговски дела установи, че същите са образувани и разпределяни в деня на
постъпване на исковата молба или на въззивната жалба в съда, съобразно
изискванията на ПАС. По всички проверени дела е приложен протокол за
избор на докладчик.

Разпоредителните заседания са провеждани в кратки срокове,
размяната на книжата е извършвана експедитивно. Съдът е изследвал
служебно преюдициалния характер и при основание е постановявал
мотивирано спиране на делото. Спрените производства са администрирани
през различни интервали от време, като в някои случаи по делата не се
съдържат данни дали са докладвани от съдебните служители на съдия-
докладчика ежемесечно, в изпълнение на задължението им по чл. 38, т.10
ПАС, с оглед отпадане на пречките за движението им и възобноваване на
произвоидството.

Отводи на съдии за 2020г. и 2021г.

Обобщената информация за периода на проверката е следната:
За 2020 г. са направени общо 30 бр. отводи, а за 2021 г.  - 54 бр. отводи,

по съдии както следва:
Съдия Антон Игнатов - отводи по 2 бр. дела за 2020 г.; по 0 бр. дела за

2021 г.;
Съдия Антония Атанасова - Алексова - отводи по 5 бр. дела за 2020 г.;

по 7 бр. дела за 2021 г.;
Съдия Бисер Петров - отводи по 0 бр.  дела за 2020 г.;  по 2 бр.  дела за

2021 г.;
Съдия Виктор Георгиев - отводи по 0 бр. дела за 2020 г.; по 2 бр. дела

за 2021г.;
Съдия Димитър Ковачев - отводи по 1 бр. дела за 2020 г.; по 0 бр. дела

за 2021г.;
Съдия Калин Баталски - отводи по 0 бр. дела за 2020 г.; по 2 бр. дела за

2021 г.;
Съдия Камелия Ненкова - отводи по 0 бр. дела за 2020 г.; по 7 бр. дела

за 2021г.;
Съдия Кристиан Петров - отводи по 1 бр. дела за 2020 г.; по 2 бр. дела

за 2021г.;
Съдия Мариета Динева-Палазова - отводи по 0 бр. дела за 2020 г.; по 1

бр.  дела за 2021 г.;
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Съдия Мария Милушева - отводи по 0 бр. дела за 2020 г.; по 8 бр. дела
за 2021г.;

Съдия Методи Величков - отводи по 5 бр. дела за 2020 г.; по 3 бр. дела
за 2021г.;

Съдия Милена Даскалова - отводи по 4 бр. дела за 2020 г.; по 2 бр. дела
за 2021 г.;

Съдия Михаил Малчев - отводи по 0 бр. дела за 2020 г.; по 2 бр. дела за
2021г.;

Съдия Петър Боснешки - отводи по 0 бр. дела за 2020 г.; по 5 бр. дела за
2021г.;

Съдия Рени Ковачка - отводи по 3 бр.  дела за 2020 г.;  по 4 бр.  дела за
2021 г.;

Съдия Роман Николов - отводи по 7 бр. дела за 2020 г.; по 3 бр. дела за
2021 г.;

Съдия Татяна Тодорова - отводи по 2 бр.  дела за 2020 г.;  по 2 бр.  дела
за 2021г.;

В съда се води регистър на отводите, от съдебни деловодители в
гражданско и наказателно деловодство, както и от съдебни секретари.

Информацията по съдии за отводите по делата през проверяваните
години, е следната:

за 2020г.

Съдия № на
делото Дата на

образуване

Дата на акта за
отвеждане и

правно
основание за
отвеждане,

мотиви

Следващ(и)
съдия

докладчик
Статус

Антон Игнатов

486/2020 26.08.2020
27.08.2020  -

чл.22, ал.1, т.6
ГПК

Антония
Алексова Приключило

593/2020 12.10.2020 16.11.2020 - чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Калин
Баталски Приключило

Антония
Атанасова -
Алексова

398/2020 23.07.2020 10.08.2020 -чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Методи
Величков Приключило

411/2020 27.07.2020 10.08.2020 - чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Методи
Величков Приключило
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484/2020 26.08.2020 28.08.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Методи
Величков Приключило

526/2020 18.09.2020
05.10.2020  –

чл.22, ал.1, т.6
ГПК

Методи
Величков Приключило

717/2020 07.12.2020 17.12.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Маринела
Стоева Приключило

Димитър
Ковачев 350/2020 03.07.2020 07.07.2020 – чл.22,

ал.1, т.6 ГПК
Маринела

Стоева Приключило

Кристиан
Петров 593/2020 12.10.2020 15.10.2020 – чл.22,

ал.1, т.6 ГПК
Калин

Баталски Приключило

Методи
Величков

68/2018 29.11.2018 13.08.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Кристиан
Петров Приключило

196/2020 12.03.2020.
16.03.2020 –

чл.22, ал.1, т.5
ГПК

Милена
Даскалова Приключило

350/2020 03.07.2020 07.07.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Маринела
Стоева Приключило

569/2020 02.10.2020 05.10.2020 – чл.22,
ал.1, т.2 ГПК

Антония
Алексова Висящо

Милена
Даскалова

212/2020 10.04.2020 28.04.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Татяна
Тодорова Приключило

341/2020 02.07.2020 06.07.2020 –чл.22,
ал.1, т.2 ГПК

Кристиан
Петров Приключило

723/2020 09.12.2020 16.12.2020 – чл.22,
ал.1, т.2 ГПК

Кристиан
Петров Приключило

460/2020 12.08.2020 29.09.2020 – чл.22,
ал.1, т.2 ГПК

Роман
Николов Приключило

593/2020 12.10.2020 12.11.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Калин
Баталски Приключило

718/2020 08.12.2020 18.12.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Михаил
Малчев Приключило

Рени Ковачка

503/2020 03.09.2020 16.09.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Антония
Алексова Приключило

558/2020 01.10.2020 03.11.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Маринела
Стоева Приключило

593/2020 12.10.2020 12.11.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Калин
Баталски Приключило
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Роман Николов

341/2020 02.07.2020 06.07.2020 – чл.22,
ал.1, т.5 ГПК

Кристиан
Петров Приключило

634/2020 30.10.2020 25.11.2020 – чл.22,
ал.1, т.5 ГПК

Кристиан
Петров Приключило

715/2020 07.12.2020 08.12.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Антон
Игнатов Приключило

Татяна
Тодорова

299/2020 15.06.2020 09.10.2020 – чл.22,
ал.1, т.6 ГПК

Методи
Величков Приключило

550/2020 29.09.2020 22.10.2020 - чл.22,
ал.1, т.5 ГПК Рени Ковачка Приключило

за  2021г.

Съдия № на
делото Дата на

образуване

Дата на акта
за отвеждане

и правно
основание за
отвеждане,

мотиви

Следващ(и) съдия
докладчик Статус

Антония
Атанасова -
Алексова

593/2020 12.10.2020
04.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6
Калин Баталски Приключило

41/2021 21.06.2021
29.01.2021 -
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Методи Величков Приключило

45/2021 28.01.2021
29.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Методи Величков Приключило

420/2021 08.07.2021
27.09.2021 -
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Методи Величков Приключило

421/2021 08.07.202
27.09.2021 -
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Методи Величков Приключило

593/2021 13.10.2021
15.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

722/2021 13.12.2021
21.12.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Бисер Петров 593/2020 12.10.2020
25.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6
Калин Баталски Приключило
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593/2021 13.10.2021
29.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Виктор
Георгиев

593/2020 12.10.2020
22.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6
Калин Баталски Приключило

593/2021 13.10.2021
03.11.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Калин
Баталски

593/2020 12.10.2020
19.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6
Калин Баталски Приключило

593/2021 13.10.2021
02.11.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Камелия
Ненкова

70/2020 17.11.2020
07.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Мария Милушева Висящо

324/2021 03.06.2021
14.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.5 и т.6 ГПК

Антония
Алексова Приключило

389/2021 23.06.2021
29.09.2021-
чл.22, ал.1,

т.5 и т.6 ГПК
Кристиан  Петров Приключило

513/2021 26.08.2021
04.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.5 и т.6 ГПК
Методи Величков Приключило

559/2021 27.09.2021
28.09.2021-
чл.22, ал.1,

т.5 и т.6 ГПК
Роман Николов Приключило

593/2021 13.10.2021
19.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

722/2021 13.12.2021
21.12.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Кристиан
Петров 593/2021 13.10.2021

14.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило
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722/2021 13.12.2021
14.12.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Мариета
Динева-
Палазова

442/2021 19.07.2021
12.08.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Кристиан Петров Приключило

Мария
Милушева

363/2021 15.06.2021
29.09.2021 -
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Камелия Ненкова Приключило

381/2021 21.06.2021
28.09.2021 –
чл.22, ал.1,

т.5 ГПК
Камелия Ненкова Приключило

414/2021 02.07.2021
29.09.2021 –
чл.22, ал.1,

т.5
Татяна Тодорова Приключило

440/2021 19.07.2021
28.09.2021 –
чл.22, ал.1,

т.5 ГПК
Камелия Ненкова Приключило

528/2021 01.09.2021
28.09.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Рени Ковачка Приключило

593/2021 13.10.2021
25.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

721/2021 13.12.2021
23.12.2021 -
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

722/2021 13.12.2021
22.12.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Методи
Величков

593/2020 12.10.2020
06.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6
Калин Баталски Приключило

633/2020 30.10.2020
13.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.5

Антония
Алексова Приключило

84/2021г 16.02.2021
17.02.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6

Мариета Динева-
Палазова Приключило
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593/2021 13.10.2021
18.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

722/2021 13.12.2021
16.12.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Милена
Даскалова

156/2021 19.03.2021
19.03.2021 -
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Кристиан Петров Приключило

355/2021 11.06.2021
18.06.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Мария Милушева Приключило

Михаил
Малчев

448/2021 21.07.2021
10.11.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Петър Боснешки Приключило

593/2021 13.10.2021
27.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Петър
Боснешки

425/2019 26.06.2019
18.11.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Мария Милушева Приключило

471/2021 05.08.2021
12.10.2021-
чл.22, ал.1,

т.5 ГПК
Михаил Малчев Приключило

506/2021 25.08.2021
12.10.2021 –
чл.22, ал.1,

т.5 ГПК
Михаил Малчев Приключило

593/2021 13.10.2021
19.10.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

595/2021 14.10.2021
08.11.2021 –
чл.22, ал.1,

т.5 ГПК
Михаил Малчев Приключило

Рени Ковачка

11/2021 08.01.2021
01.04.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Кристиан Петров Приключило

12/2021 19.02.2021
23.02.2021 –
чл.22, ал.1,

т.2 ГПК

Антония
Алексова Приключило

355/2021 11.06.2021
21.06.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Мария Милушева Приключило

442/2021 19.07.2021
19.07.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Кристиан Петров Приключило
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Роман Николов

593/2020 12.10.2020
11.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6
Калин Баталски Приключило

593/2021 13.10.2021
18.10.2021 -
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

722/2021 13.12.2021
16.12.2021-
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Калин Баталски Приключило

Татяна
Тодорова

593/2020 12.10.2020
14.01.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6
Калин Баталски Приключило

442/2021 19.07.2021
12.08.2021 –
чл.22, ал.1,

т.6 ГПК
Кристиан Петров Приключило

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
В.гр.д. № 156/2021г. е образувано и разпределено на 19.03.2021г. на

доклад на съдия Даскалова, по иск с правна квалификация чл. 336 и сл. ГПК. С
определение в същия ден съдия Даскалова се е отвела от разглеждане на
спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, поради родствени връзки със
страна по делото. Видно от приложения протокол за избор на докладчик,
делото е преразпределено на съдия Петров на 19.03.2021г. На 22.03.2021г.  е
постановено разпореждане по чл. 131 ГПК.

Т.д. № 12/2021г. е образувано и разпределено на 19.02.2021г. на доклад
на съдия Ковачка по обективно съединени искове с правна квалификация чл.
155, ал. 3 и чл. 157 ТЗ. С определение от 23.02.2021г. съдия Ковачка се е
отвела от разглеждане на спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 2 ГПК, поради
родствени връзки със страна по делото. Видно от приложения протокол за
избор на докладчик, в същия ден делото е преразпределено на съдия Алексова.
На 28.05.2021г. е постановено разпореждане по чл. 367 ГПК.

Гр.д. № 448/2021г. е образувано и разпределено на 21.07.2021г. на
доклад на съдия Ковачка по иск с правна квалификация чл. 79 ЗЗД. На
14.10.2021г. съгласно Заповед № 420/13.10.2021г. на председателя на съда
делото е преразпределено на доклад на съдия Малчев. С определение от
10.11.2021г. съдия Малчев е докладвал молба от ищеца с искане за отвод на
докладчика и се е отвел от разглеждане на делото, на основание чл. 22. ал. 1, т.
6 ГПК, поради колегиални отношения с ответника. Видно от приложения
протокол за избор на докладчик, делото е преразпределено на съдия Боснешки
на 11.11.2021г., а в същия ден е постановено определение по чл. 140 ГПК.

Гр.д. № 569/2020г. е образувано и разпределено на 02.10.2020г. на
доклад на съдия Величков по иск с правна квалификация чл. 422 ГПК,
изпратен от РС-Перник по подсъдност. С определение от 05.10.2020г. съдия
Величков се е отвел от разглеждане на спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 2
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ГПК, поради родствени връзки със страна по делото. Видно от приложения
протокол за избор на докладчик, в същия ден делото е преразпределено на
съдия Алексова. На 21.01.2021г.  исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите в нея.

В.гр.д. № 299/2020г. е образувано и разпределено на 15.06.2020г. на
доклад на съдия Ковачев по жалба против действията на ЧСИ, депозирана в
същия ден. На 07.10.2021г. делото е преразпределено на доклад на съдия
Тодорова, на основание Заповед № 419/06.10.2021г. на председателя на съда.
С определение от 09.10.2021г. съдия Тодорова се е отвела от разглеждане на
спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, поради колегиални отношения с
процесуалния представител на ищеца. Видно от приложения протокол за
избор на докладчик, в същия ден делото е преразпределено на съдия
Величков. На 20.10.2021г. е проведено първо о.с.з. по доказателствата.

Ч.гр.д. № 486/2020г. е образувано и разпределено на 27.08.2020г. на
доклад на съдия Игнатов по молба по чл. 255 ГПК, депозирана предния ден. С
разпореждане от 27.08.2020г. съдия Игнатов се е отвел от разглеждане на
спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, поради участието му по друго дело
със същите страни. В същия ден делото е преразпределено на съдия Алексова.
С определение от 02.09.2020г. молбата е отхвърлена.

В.гр.д. № 411/2020г. е образувано и разпределено на 27.07.2020г. на
доклад на съдия Алексова по жалба против решение на РС-Перник,
депозирана в същия ден. С определение от 10.08.2020г. съдия Алексова се е
отвела от разглеждане на спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, поради
родствени отношения с докладчика, постановил първоинстанционното
решение. На 18.08.2020г. е проведено о.с.з., в което делото е обявено за
решаване.

Гр.д. № 593/2020г. е образувано и разпределено на 12.10.2020г. на
доклад на съдия Петров по иск за обезщетение, депозирана в същия ден. С
определения от 15.10.2020г., 12.11.2020г., 16.11.2020г., 04.01.2021г.,
06.01.2021г., 11.01.2021г., 14.01.2021г., 19.01.2021г., 22.01.2021г. и
25.01.2021г. всички съдии са се отвели от разглеждане на делото, на основание
чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, поради изразени съмнения от ищеца в обективността и
безпристрастността на съда, в това и в други производства по описа на ОС-
Перник. С определение от 19.02.2022г. производството е прекратено и
изпратено в САС за определяне на друг компетентен съд за разглеждането му.

В.ч.гр.д. № 350/2020г. е образувано и разпределено на 03.07.2020г. на
доклад на съдия Ковачев по жалба против определение на РС-Перник,
депозирана в същия ден. С определение от 07.07.2020г. съдия Ковачев се е
отвел от разглеждане на спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, поради
участието му в друго дело със същите страни. На 23.07.2020г. съдът е
потвърдил обжалваното определение.
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Гр.д. № 722/2021г. е образувано и разпределено на 13.12.2021г. на
доклад на съдия Петров по иск по реда на ЗОДОВ. С определения от
14.12.2021г. до 14.01.2022г. всички съдии са се отвели от разглеждане на
делото, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, тъй като страна по делото е бил
ОС-Перник. С определение от 14.01.2022г. производството е прекратено и
изпратено в САС за определяне на друг компетентен съд за разглеждането му.

В.ч.гр.д. № 324/2021г. е образувано и разпределено на 03.06.2021г. на
доклад на съдия Ненкова по частна жалба срещу определение на РС-Перник. С
определение от 14.10.2021г. съдия Ненкова се е отвела от разглеждане на
спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 6 ГПК, с мотив, че е постановила
обжалвания първоинстанционен акт. С определение от следващия ден
производството е прекратено и делото е върнато в РС-Перник с указания.

В.гр.д. № 440/2021г. е образувано и разпределено на 19.07.2021г. на
доклад на съдия Даскалова по жалба против решение на РС-Перник. С
разпореждане от 19.07.2021г. делото е насрочено в о.с.з. за 29.09.2021г. На
28.09.2021г. делото е преразпределено на доклад на съдия Милушева. С
определение в същия ден съдия Милушева се е отвела от разглеждане на
спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 5 ГПК, с мотив, че обжалваното
първоинстанционно решение е постановено от нея. На 28.09.2021г. делото е
преразпределено на доклад на съдия Ненкова. В съдебното заседание,
проведено на 29.09.2021г., делото е обявено за решаване.

В.гр.д. № 506/2021г. е образувано и разпределено на 25.08.2021г. на
доклад на съдия Ковачка по жалба против решение на РС-Перник. С
определение от 26.08.2021г. делото е насрочено в о.с.з. за 28.10.2021г. На
12.10.2021г. за нов член на състава е избран съдия Боснешки. С определение в
същия ден съдия Боснешки се е отвел от разглеждане на спора, на основание
чл. 22. ал. 1, т. 5 ГПК, с мотив, че обжалваното първоинстанционно решение е
постановено от него. На 12.10.2021г. за член на състава е разпределена съдия
Милушева. В съдебното заседание, проведено на 28.10.2021г. делото е обявено
за решаване.

В.гр.д. № 341/2020г. е образувано и разпределено на 02.07.2020г. на
доклад на съдия Петров по жалба против решение на РС-Трън, депозирана в
същия ден. С определение от 06.07.2020г. съдия Николов се е отвел като член
на състава за разглеждане на спора, на основание чл. 22. ал. 1, т. 5 ГПК, с
мотив за участието му в първоинстанционното производство, приключило с
обжалвания съдебен акт. С определение от 07.07.2020г. въззивната жалба е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите в нея.

КОНСТАТАЦИИ:
От извършената проверка се установи, че всички определения, с които

съдът се е отвел от разглеждане на спора са мотивирани, като сочените
причини са поради родствени или колегиални отношения с някоя от страните,
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участие и/или произнасяне на докладчика по същия спор със същите страни.
По делата има приложени протоколи за избор на докладчик, от които е видно,
че делото е разпределяно на случаен принцип след отвеждането на докладчика
или на член от състава. По част от делата всички съдии са се отвели от
разглеждането им, поради участие като страна в производството или по искане
на страна. В случаите, в които всички съдии от ОС-Перник са се отвели от
разглеждане на делото, производството е прекратявано и делото без забава е
изпращано в САС за определяне на друг компетентен съд, който да разгледа
спора. Направените  през 2021г. отводи са 54 бр. или с 24 бр. повече, спрямо
2020г.

               Отсрочени цели съдебни заседания

През проверявания период част от откритите съдебни заседания по
делата в ОС-Перник, както и в останалите съдилища в страната, са били
отсрочени поради обявеното извънредното положение на територията на
Република България, свързано с пандемията от Covid - 19.

 В хода на проверката бе констатирано, че по някои от делата, предмет на
проверката, са били отсрочвани съдебни заседания поради участие на
докладчика в семинарни занятия.

Граждански и търговски дела с отменен ход по същество

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

Общо дела 13 бр. за 2020 г. и 10 бр. за  2021 г., по съдии, са както следва:
Съдия Антон Игнатов - 3 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Антония Алексова - 3 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Димитър Ковачев - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.
Съдия Кристиан Петров  - 0 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.
Съдия Методи Величков - 0 бр. за 2020 г.; 4 бр. за 2021 г.
Съдия Милена Даскалова - 1 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г
Съдия Рени Ковачка - 3 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.
Съдия Роман Николов - 2 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.
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Първоинстанционни гр. дела с ОХС за 2020г.

Съдия № на
делото Дата на

образуване

Дата на
с.з. по
същество

Дата на
определениет
о за отмяна
хода по
същество

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или дата на
постановяване на с. акт
(разпореждане, с което делото
е оставено без движение или
определение за прекратяване
на делото) и/или дата на
обявяване на съдебното
решение

Антон
Игнатов 877/2019 31.12.2019 16.01.2020 30.01.2020 Обявено за решаване на

05.05.2022г.

Антония
Атанасова
- Алексова

878/2019 31.12.2019 25.02.2020 25.02.2020 Обявено за решаване на
31.05.2022г.

Милена
Даскалова 133/2020 24.02.2020 09.09.2020 17.09.2020

Обявено за решаване на
21.10.2020г.
Решение №
260106/18.11.2020 г.

Рени
Ковачка 9/2020 06.01.2020 23.01.2020 04.02.2020

Обявено за решаване на
05.05.2022г.
Решение №
260023/19.05.2022 г.

Роман
Николов 879/2019 31.12.2019 15.01.2020 29.01.2020 Обявено за решаване на

04.05.2022г.

Първоинстанционни гр. дела с ОХС за 2021г.

Съдия № на
делото Дата на

образуване

Дата на с.з.
по
същество

Дата на
определениет
о за отмяна
хода по
същество

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или
дата на постановяване на
с. акт (разпореждане, с
което делото е оставено
без движение или
определение за
прекратяване на делото)
и/или дата на обявяване
на съдебното решение

Методи
Величков 135/2020 24.02.2020 27.10.2020 04.03.2021

Обявено за решаване на
07.05.2021г.
Решение
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260025/03.06.2021 г.

Роман
Николов 623/2020 26.10.2020 24.02.2021 11.06.2021

Обявено за решаване на
18.10.2021г.
Решение №
21/19.01.2022 г.

Въззивни гр. дела с ОХС за 2020г.

Съдия № на
делото Дата на

образуване

Дата на
с.з. по
същество

Дата на
определението
за отмяна хода
по същество

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или дата
на постановяване на с. акт
(разпореждане, с което
делото е оставено без
движение или
определение за
прекратяване на делото)
и/или дата на обявяване
на съдебното решение

Антон
Игнатов

314/2020 22.06.2020 23.07.2020 11.12.2020 Обявено за решаване на
28.01.2021г.

849/2019 17.12.2019 23.01.2020 25.02.2020

Обявено за решаване на
11.06.2020г.
Решение №
260027/12.11.2020 г.

Антония
Атанасова
Алексова

871/2019 30.12.2019 14.01.2020 28.01.2020
Обявено за решаване на
31.05.2022г.
Решение - няма

878/2019 31.12.2019 25.02.2020 25.02.2020
Обявено за решаване на
31.05.2022г.
Решение - няма.

Димитър
Ковачев 201/2020 13.03.2020 26.05.2020. 23.06.2020 Обявено за решаване на

12.05.2022г.

Рени
Ковачка

188/2020 09.03.2020. 22.06.2020 22.07.202

Обявено за решаване на
14.09.2020г.
Решение №
260090/14.10.2020 г.

613/2019 20.09.2019 13.02.2020 13.03.2020 Обявено за решаване на
11.03.2021 г.
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Роман
Николов 533/2020 21.09.2020 28.10.2020 04.12.2020

Определение №
533/21.06.2022 г.
прекратява делото

Въззивни гр. дела с ОХС за 2021г.

Съдия № на
делото Дата на

образуване

Дата на
с.з. по
същество

Дата на
определението
за отмяна хода
по същество

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или дата
на постановяване на с. акт
(разпореждане, с което
делото е оставено без
движение или
определение за
прекратяване на делото)
и/или дата на обявяване
на съдебното решение

Антония
Атанасова
- Алексова

171/2021 24.03.2021г 13.04.2021 05.05.2021 Обявено за решаване на
27.07.2021г.

502/2021 20.08.2021г 05.10.2021 01.12.2021 Обявено за решаване на
11.01.2022 г.

Милена
Даскалова 678/2020 17.01.2020г 27.01.2020 26.02.2021

Обявено за решаване на
18.03.2021г.
Решение №
126/19.04.2021г.

Методи
Величков

380/2021 18.06.2021 14.09.2021 21.09.2021
Определение
№764/21.09.2021-
спряно производство

607/2021 21.10.2021 30.11.2021 16.12.2021

Обявено за решаване на
21.01.2022г.
Решение №
59/25.02.2022г.

45/2021 28.01.2021 01.03.2021 12.03.2021

Обявено за решаване на
13.04.2021г.
Решение №
147/14.05.2021г..

Роман
Николов 614/2020 22.10.2020 09.12.2020 20.01.2021 Обявено за решаване на

21.04.2021г.

Търговски дела, в т.ч. и дела по несъстоятелност, с ОХС за 2020г.
За 2020 г. няма дела по несъстоятелност с отменен ход по същество.
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Търговски дела, в т.ч. и дела по несъстоятелност, с ОХС  за 2021г.

Съдия № на
делото Дата на

образуване
Дата на с.з.

по същество

Дата на
определениет

о за отмяна
хода по

същество

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или дата
на постановяване на с. акт

(разпореждане, с което
делото е оставено без

движение или
определение за

прекратяване на делото)
и/или дата на обявяване
на съдебното решение

Кристиан
Петров 69/2020 12.11.2020 06.10.2021 11.11.2021

Определение №
93/11.11.2021г. –

спряно производство

На случаен принцип бяха проверени следните дела с отменен ход по
същество:

Гр.д. № 188/2020г. е образувано и разпределено на 09.03.2020г. по иск с
правна квалификация чл. 79 ЗЗД, на доклад на съдия Ковачка. В проведеното
на 22.06.2020г. о.с.з. е прието заключението по допуснатата съдебна
експертиза и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. В срока за
произнасяне, с определение в з.з. на 22.07.2020г., съдът е констатирал, че
делото е останало неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното
определение, с което е даден ход по същество, допуснал е допълнителна
задача по експертизата и е насрочил о.с.з. за 14.09.2020г. В това съдебно
заседание е приключило съдебното дирене и делото е обявено за решаване.

В.гр.д. № 878/2020г. е образувано и разпределено на 31.12.2020г. по
жалба срещу решение на РС-Перник, на доклад на съдия Алексова. В
проведеното на 14.01.2021г. съдебно заседание е приключило съдебното
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.01.2021г. С
определение в з.з. на 28.01.2021г. съдът е констатирал, че делото е останало
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с
което е даден ход по същество, допуснал е съдебно-икономическа експертиза
и е насрочил делото в о.с.з. за 25.02.2021г. В това съдебно заседание делото е
обявено за решаване. С определение от 02.03.2021г. съдът е докладвал молби
за спиране на производството от страните, отменил е протоколното
определение, с което е даден ход по същество и е спрял производството по
делото.

Т.д. № 69/2020г. е образувано и разпределено на 12.11.2020г. по иск с
правно основание чл. 266 ЗЗД, на доклад на съдия Игнатов. На 05.01.2021г.
делото е преразпределено на доклад на съдия Петров, съгласно Заповед №
526/31.12.2020г. на председателя на съда. В проведеното на 27.10.2021г.
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съдебно заседание, съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че ще се
произнесе с решение на 27.11.2021г. С определение в з.з. на 11.11.2021г. съдът
е констатирал основания по чл. 637, ал. 1 ТЗ за спиране на производството,
отменил е протоколното определение, с което е даден ход по същество и е
спрял производството по делото.

Гр.д. № 623/2020г. е образувано и разпределено на 26.10.2020г. по
искане с правна квалификация чл. 79 ЗЗД, на доклад на съдия Ковачка. В
проведеното на 31.03.2021г. е прието заключението по съдебната експертиза,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок. В срока за произнасяне, с определение в з.з. на 11.06.2021г. съдът е
констатирал, че делото е останало неизяснено от фактическа страна, отменил е
протоколното определение, с което е даден ход по същество, изискал е гр.
дело по описа на ОС-Перник и е насрочил о.с.з. за 21.07.2021г.  Това съдебно
заседание производството е отложено за събиране на доказателства, а с
определение от 27.07.2021г. е допусната допълнителна съдебно-счетоводна
експертиза. В о.с.з., проведено на 18.10.2021г., делото е обявено за решаване.

В.гр.д. № 314/2020г. е образувано и разпределено на 22.06.2020г. по
жалба срещу решение на РС-Перник, на доклад на съдия Игнатов. В
проведеното на 23.07.2020г. съдебно заседание е приключило съдебното
дирене и делото е обявено за решаване.  С определение в з.з. на 11.12.2020г.
съдът е констатирал, че в откритото съдебно заседание не е призовано третото
лице-помагач, отменил е протоколното определение, с което е даден ход по
същество и е насрочил делото в о.с.з. за 28.01.2021г. В това съдебно заседание
делото е обявено за решаване.

Гр.д. № 133/2020г. е образувано и разпределено на 24.02.2020г. по иск
по ЗЗД, на доклад на съдия Даскалова. В проведеното на 09.09.2020г. с.з.
делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че
е оставил без уважение допустимо доказателствено искане, отменил е
протоколното определение, с което е даден ход по същество, допуснал е двама
свидетели до разпит при довеждане и е насрочил о.с.з. за 21.10.2020г. В това
съдебно заседание делото е обявено за решаване.

Гр.д. № 502/2021г. е образувано и разпределено на 20.08.2021г. по
установителен иск, на доклад на съдия Алексова. В проведеното на
05.10.2021г. съдебно заседание делото е обявено за решаване. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че делото е останало неизяснено от
фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което е даден ход
по същество, допуснал е съдебно-техническа експертиза и е насрочил о.с.з. за
11.01.2022г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване.

В.гр.д. № 678/2020г. е образувано и разпределено на 17.11.2020г. по
жалба срещу решение на РС-Перник, на доклад на съдия Даскалова. В
проведеното на 27.01.2021г. съдебно заседание е приключило съдебното
дирене и делото е обявено за решаване.  С определение в з.з. на 26.02.2021г.
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съдът е констатирал, че в откритото съдебно заседание не е призовано третото
лице-помагач, отменил е протоколното определение, с което е даден ход по
същество и е насрочил делото в о.с.з. за 17.03.2021г. В това съдебно заседание
делото е обявено за решаване.

Гр.д. № 135/2020г. е образувано и разпределено на 24.02.2020г. по иск
по ЗПКОНПИ, на доклад на съдия Величков. В проведеното на 09.02.2021г.
съдебно заседание делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне
съдът е констатирал несъответствия в исковата молба. С определение в з.з. от
04.03.2021г. е отменил протоколното определение, с което е даден ход по
същество и исковата молба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите в нея. Указанията на съда са изпълнени с молба от
06.04.2021г. С определение от 07.04.2021г. делото е насрочено в о.с.з. за
07.05.2021г., в което е обявено за решаване.

КОНСТАТАЦИИ:
Делата, по които е постановена отмяна на хода по същество през

проверявания период са общо 23, броят им е намалял през втората
проверявана година и не сочат тревожна тенденция. При по-голямата част от
проверените дела ходът по същество е отменен поради необходимост от
допълнително изясняване на делото от фактическа страна. Две от проверените
дела са спрени след отмяна на хода по същество, а по гр.д. № 135/2020г. съдът
е констатирал нередовност в исковата молба, отменил е протоколното
определение, с което е даден ход по същество и исковата молба е оставена без
движение за отстраняване на нередовности. При почти всички дела съдебното
дирене е приключило и съдът ги е обявил за решаване в следващото открито
съдебно заседание.

Частни производства

Частни  гр. дела, образувани по възражение по реда на чл. 423, ал.1
ГПК срещу определения на първоинстанционния съд,

по реда на чл. 396 ГПК

За 2020 г. общ брой дела в ОС - Перник - 6 бр.
За 2021 г. общ брой дела в ОС - Перник - 9 бр.

Данните по съдии са следните:
Съдия Антон Рангелов Игнатов - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова  - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр.

за 2021 г.;
Съдия Бисер Цветанов Петров  - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Камелия Георгиева Ненкова  - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
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Съдия Кристиан Божидаров Петров - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за

2021г.;
Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева - 1 бр. за 2020 г.; 0

бр. за 2021 г.;
Съдия Мария Венциславова Милушева - 0 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021г.;
Съдия Методи Крумов Величков - 0 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Милена Рангелова Даскалова - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Михаил Александров Малчев - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Петър Веселинов Боснешки - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Рени Петрова Ковачка - 1 бр. за 2020 г.; 4 бр. за 2021 г.;
Съдия Роман Тодоров Николов  - 0 бр. за 2020 г.; 3 бр. за 2021 г.;
Съдия Татяна Иванова Тодорова - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Информацията по дела и съдии е следната:

за 2020 г.

Съдия и съдебен състав
№ на

делото Дата на
образуване

Дата на
постановяване

на акта

Резултат

Антон Игнатов - I – състав 21/2020 10.01.2020 12.03.2020 Потвърдено
Антония Атанасова-Алексова
- II - състав 590/2020 12.10.2020 30.03.2021 Отменено

Маринела Маринова-Стоева -
II - състав 493/2020 02.09.2020 27.10.2020 Без

разглеждане
Милена Рангелова Даскалова -
- III- състав 521/2020 15.09.2020 15.02.2021 Потвърдено

Рени Ковачка - I – състав 669/2020 12.11.2020 25.03.2021 Без
разглеждане

Татяна Тодорова - I – състав 734/2020 14.12.2020 17.03.2021 Потвърдено

за 2021 г.

Съдия и съдебен състав № на
делото Дата на

образуване

Дата на
постановяване

на акта

Резултат

Мария Милушева - I - състав 604/2021 19.10.2021 09.12.2021 Отменено

Методи Величков  - II - състав 545/2021 17.09.2021 01.11.2021 Отменено

Рени Ковачка - I – състав
225/2021 15.04.2021 19.04.2021 Прекратено

303/2021 26.05.2021 23.12.2021 Потвърдено
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336/2021 08.06.2021 19.07.2021 Потвърдено

375/2021 16.06.2021 04.10.2021 Потвърдено

Роман Николов  - III- състав

376/2021 16.06.2021 29.10.2021 Потвърденто

423/2021 08.07.2021 08.11.2021 Потвърдено

464/2021 02.08.2021 15.11.2021 Отменено

Проверени бяха:
Ч.гр.д. № 21/2020г. е образувано и разпределено на 10.01.2020г. по

възражение срещу заповед за изпълнение на РС-Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Игнатов. С определение от
15.01.2020г. е насрочено о.с.з. за 13.02.2020г., в което делото е обявено за
решаване. С определение от 12.03.2020г. тричленен състав е приел и
потвърдил възражението, спрял е изпълнението на издадената заповед и е
върнал делото на първоинстанционния съд за продължаване на
съдопроизводствените действия.

Ч.гр.д. № 590/2020г. е образувано и разпределено на 12.10.2020г. по
възражение срещу заповед за изпълнение на РС-Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Алексова. С определение от
19.01.2021г. е насрочено о.с.з. за 23.02.2021г., в което делото е обявено за
решаване. С определение от 30.03.2021г. тричленен състав е приел
възражението, спрял е изпълнението на издадената заповед и е върнал делото
на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените
действия.

Ч.гр.д. № 493/2020г. е образувано и разпределено на 02.09.2020г. по
възражение срещу  заповед за изпълнение на РС-Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Маринова-Стоева. С разпореждане от
02.09.2020г. възражението е оставено без движение до отстраняване на
нередовностите в него. С разпореждане от 08.09.2020г. е изискано
доказателство за връчване на покана за доброволно изпълнение по
изпълнително дело. С определение от 28.09.2020г. частният съдебен
изпълнител е задължен да предостави изисканата информация. Указанията са
изпълнени с молба от 01.10.2020г. С разпореждане от следващия ден препис
от възражението е изпратен на ответника. С определение от 27.10.2020г.
възражението е оставено без разглеждане, а искането за спиране на
изпълнението без уважение.

Ч.гр.д. № 521/2020г. е образувано и разпределено на 15.09.2020г. по
възражение срещу  заповед за изпълнение на РС-Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Даскалова. С разпореждане от
15.09.2020г. възражението е оставено без движение до отстраняване на
нередовностите в него.  С определение от 13.10.2020г. е насрочено о.с.з. за
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11.11.2020г., пренасрочено за 09.12.2020г. и за 20.01.2021г. В това съдебно
заседание делото е обявено за решаване. С определение от 15.02.2021г.
тричленен състав е приел възражението, спрял е изпълнението на издадената
заповед и е върнал делото на първоинстанционния съд за продължаване на
съдопроизводствените действия.

Ч.гр.д. № 669/2020г. е образувано и разпределено на 12.11.2020г. по
възражение срещу заповед за изпълнение на РС-Трън, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Ковачка. С определение от
26.11.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за 28.01.2021г., отложено е по
доказателствата за 25.02.2021г. В това съдебно заседание делото е обявено за
решаване. С определение от 25.03.2021г. тричленен състав е оставил без
разглеждане възражението и е прекратил производството по делото.

Ч.гр.д. № 734/2020г. е образувано и разпределено на 14.12.2020г. по
възражение срещу заповед за изпълнение на РС- Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Тодорова. С определение от
18.12.2020г. е насрочено о.с.з. за 21.01.2021г., отложено за 25.02.2021г. В това
съдебно заседание делото е обявено за решаване. С определение от
17.03.2021г. тричленен състав е приел възражението, обезсилил е издадените
заповед и изпълнителен лист и е прекратил производството по делото.

Ч.гр.д. № 604/2021г. е образувано и разпределено на 19.10.2021г. по
възражение срещу заповед за изпълнение на РС- Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Милушева. С разпореждане от
03.11.2021г. е изискана информация по изпълнително дело. С определение от
09.12.2021г. частично е обезсилено разпореждането, с което е издадена
заповедта за изпълнение и делото е върнато в РС-Перник за произнасяне в
останалата част.

Ч.гр.д. № 545/2021г. е образувано и разпределено на 17.09.2021г. по
възражение срещу заповед за изпълнение на РС- Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Величков. С определение от
20.09.2021г. възражението е оставено без движение до отстраняване на
нередовностите в него.  С определение от 30.09.2021г. е насрочено о.с.з. за
19.10.2021г., в което делото е обявено за решаване, с определение. С
определение от 01.11.2021г. възражението е прието, изпълнението е спряно и
делото е върнато в РС-Перник с указания.

Ч.гр.д. № 225/2021г. е образувано и разпределено на 15.04.2021г. по
възражение срещу заповед за изпълнение на РС- Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Ковачка. С определение от
19.04.2021г. производството е прекратено и делото е върнато в РС-Перник за
администриране на възражението.

Ч.гр.д. № 303/2021г. е образувано и разпределено на 26.05.2021г. по
възражение срещу заповед за изпълнение на РС- Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Ковачка. С определение от
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27.05.2021г. е насрочено о.с.з. за 01.07.2021г., отложено е по доказателствата
за 01.10.2021г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. С
определение от 23.12.2021г. възражението е прието и делото е върнато в РС-
Перник с указания.

Ч.гр.д. № 376/2021г. е образувано и разпределено на 16.06.2021г. по
възражение срещу заповед за изпълнение на РС- Перник, депозирано в същия
ден. Разпределено е на доклад на съдия Николов. С определение от
17.06.2021г. е насрочено о.с.з. за 29.09.2021г. В това съдебно заседание делото
е обявено за решаване. С определение от 29.10.2021г. възражението е прието,
изпълнението е спряно и делото е върнато в РС-Перник с указания.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на ч.гр.дела, образувани по възражение по чл. 423, ал. 1 ГПК

установи, че производството е приключвало в кратки срокове. Спазван е
принципа на случайното разпределение. По този вид дела съдът е
администрирал възраженията в същия ден, след 1-2 дни или най късно след
две седмици. Делата са разгледани в открито съдебно заседание, насрочвани
са рамките на един, два месеца. Определенията, с които съда се е произнасял
по възраженията са постановени в срок от дванадесет дни до месец, месец и
три седмици.

Частни гр. дела, образувани по частни жалби срещу действията на
ЧСИ или ДСИ

За 2020 г. общ брой дела в ОС - Перник - 42 бр.
За 2021 г. общ брой дела в ОС – Перник - 10 бр.

Данните по съдии са следните:
Съдия Антон Рангелов Игнатов - 6 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова  - 8 бр. за 2020 г.; 2 бр.

за 2021 г.;
Съдия Бисер Цветанов Петров  - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Димитър Ковачев - 2 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Камелия Георгиева Ненкова  - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Кристиан Божидаров Петров - 8 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - 1 бр. за 2020 г.; 1 бр. за

2021 г.;
Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева - 1 бр. за 2020 г.; 1

бр. за 2021 г.;
Съдия Мария Венциславова Милушева - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021

г.;
Съдия Методи Крумов Величков - 2 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
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Съдия Милена Рангелова Даскалова - 5 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Михаил Александров Малчев - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Петър Веселинов Боснешки - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Рени Петрова Ковачка - 3 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Роман Тодоров Николов  - 5 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Татяна Иванова Тодорова - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.

Проверени бяха следните частни производства:
Ч.гр.д. № 62/2020г. е образувано и разпределено на 29.01.2020г. по

няколко жалби срещу действията на ЧСИ, депозирана предния ден, на доклад
на съдия Игнатов. С разпореждане от 28.02.2020г. жалбите са оставени без
движение до отстраняване на нередовностите им. Указанията са изпълнени с
молба от 28.05.2020г. С определение по чл. 267 ГПК от 15.06.2020г.,
постановено от тричленен състав делото е насрочено в о.с.з. на 16.07.2020г.
Проведени са три съдебни заседания по доказателствата, а в това на
08.10.2020г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение. Решението е постановено на 31.03.2021г.

Ч.в.гр.д. № 258/2020 г. е образувано и разпределено на 01.06.2020г. по
жалба срещу действията на ДСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Игнатов. С определение от 01.07.2020г. тричленен състав е оставил
жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото.

Ч.в.гр.д. № 259/2020 г. е образувано и разпределено на 03.06.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана предния ден, докладвано от
съдия Алексова. На 15.06.2020г. е депозирана молба от жалбоподателя. С
определение от 16.06.2020г. тричленен състав е допуснал оттеглянето на
въззивна жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот и е
прекратил производството по делото.

Ч.в.гр.д. № 432/2020 г. е образувано и разпределено на 05.08.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана предния ден, докладвано от
съдия Ковачев. С определение от 19.08.2020г. тричленен състав е оставил
молбата без разглеждане като недопустима.

Ч.в.гр.д. № 208/2020 г. е образувано и разпределено на 10.04.2020г. по
жалба срещу действията на ДСИ, депозирана на 20.03.2020г., докладвано от
съдия Петров. С решение от 04.05.2020г. тричленен състав е отхвърлил
жалбата.

Ч.в.гр.д. № 450/2020 г. е образувано и разпределено на 10.08.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Динева. С разпореждане от 19.08.2020г. на ЧСИ е даден срок за
представяне на доказателства. С определение от 31.08.2020г. тричленен състав
е отменил постановление за прекратяване на изпълнителното дело и е върнал
делото на ЧСИ за продължаване на изпълнителното производство.
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Ч.в.гр.д. № 689/2020 г. е образувано и разпределено на 24.11.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана предния ден, докладвано от
съдия Стоева. С решение в.з.з.  от 04.12.2020г. тричленен състав е оставил
жалбата без уважение.

Ч.в.гр.д. № 110/2020 г. е образувано и разпределено на 13.02.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана предния ден, докладвано от
съдия Величков. С решение в.з.з.  от 24.02.2020г. тричленен състав е отменил
постановление за отказ за вдигане на възбрана.

Ч.в.гр.д. № 300/2020 г. е образувано и разпределено на 15.06.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Даскалова. С определение от 17.06.2020г. тричленен състав е оставил
жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото.
Определението е потвърдено с определение от 11.09.2020г., постановено по
в.ч.гр.д. № 2766/2020г. по описа на САС.

Ч.в.гр.д. № 164/2020 г. е образувано и разпределено на 04.03.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Стоева. С решение в.з.з. от 10.03.2020г. тричленен състав е отхвърлил
жалбата като неоснователна.

Ч.в.гр.д. № 231/2020 г. е образувано и разпределено на 14.05.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Николов. С определение от 20.05.2020г. тричленен състав е прекратил
производството и е върнал делото на ЧСИ за администриране на жалбата.

Ч.в.гр.д. № 630/2020 г. е образувано и разпределено на 29.10.2020г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Тодорова. С разпореждане от 12.11.2020г. частната жалба е оставена без
движение до отстраняване на нередовностите в нея. Указанията са изпълнени
с молба от 16.11.2020г. С определение от 19.11.2020г. тричленен състав е
оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото.

Ч.в.гр.д. № 138/2021 г. е образувано и разпределено на 16.03.2021г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана предния ден, докладвано от
съдия Алексова. С решение в.з.з.  от 16.04.2021г. тричленен състав частично е
отменил постановление за разноски.

Ч.в.гр.д. № 226/2021 г. е образувано и разпределено на 15.04.2021г. по
жалба срещу действията на ДСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Петров. С решение в.з.з.  от 15.05.2021г. тричленен състав е отменил
разпореждане, с което молба на взискателя е оставена без разглеждане.

Ч.в.гр.д. № 285/2021 г. е образувано и разпределено на 18.05.2021г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана предния ден, докладвано от
съдия Динева. С определение в същия ден искането за спиране на
изпълнителните действия е оставено без уважение. С решение в з.з. от
18.06.2021г. тричленен състав е оставил жалбата без уважение.
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Ч.в.гр.д. № 424/2021 г. е образувано и разпределено на 08.07.2021г. по
жалба срещу действията на ДСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Стоева. С решение в.з.з.  от 02.08.2021г. тричленен състав е отменил
постановление за прекратяване на изпълнително дело и е върнал делото с
указания.

Ч.в.гр.д. № 204/2021 г. е образувано и разпределено на 07.04.2021г. по
жалба срещу действията на ЧСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Величков. С определение  от 09.04.2021г. тричленен състав е оставил
жалбата без разглеждане.

Ч.в.гр.д. № 136/2021 г. е образувано и разпределено на 16.03.2021г. по
жалба срещу действията на ДСИ, депозирана в същия ден, докладвано от
съдия Даскалова. С решение в.з.з.  от 16.04.2021г. тричленен състав е отменил
разпореждане за приключване на изпълнителното производство.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на частни гр. дела, образувани по частни жалби срещу

действията на ЧСИ или ДСИ установи, че делата са се движили и са
приключвали в кратки срокове. По всички дела съдът се е произнасял в
закрито заседание, в тричленен съдебен състав. Решенията или определенията
с мотивите са постановявани в рамките от два дни до един месец. Спазени са
разпоредбите на чл. 437 ГПК.

Частни граждански и частни търговски дела, образувани по реда
на чл. 390 и чл. 396 ГПК

Обезпечения по реда на чл. 390 ГПК

За 2020 г. общ брой дела - 15, от които уважени молби 15 бр.
За 2021 г. общ брой дела - 15, от които уважени молби 10 бр.

 Данните по съдии са следните:
Съдия Антон Рангелов Игнатов - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова  - 2 бр. за 2020 г.; 4 бр.

за 2021 г.;
Съдия Бисер Цветанов Петров  - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Димитър Ковачев - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Камелия Георгиева Ненкова  - 0 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Кристиан Божидаров Петров - 5 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за

2021 г.;
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Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева - 0 бр. за 2020 г.; 0
бр. за 2021 г.;

Съдия Мария Венциславова Милушева - 0 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021
г.;

Съдия Методи Крумов Величков - 4 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Милена Рангелова Даскалова - 1 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Михаил Александров Малчев - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Петър Веселинов Боснешки - 0 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Рени Петрова Ковачка - 3 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Роман Тодоров Николов  - 0 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Татяна Иванова Тодорова - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;

Информацията по дела и съдии е следната:

за 2020 г.

Съдия № на
делото

Дата на
подаване на

молбата

Без
движение

Дата на
постановяване

на акта

Дата на
постановяване

на
следващ  акт

Резултат
от въззивна
инстанция

Антония
Атанасова-
Алексова

4/2020 15.01.2020 - 16.01.2020 26.05.2020 -

42/2020 10.07.2020 - 10.07.2020 08.12.2020 -

Кристиан
Петров

19/2020 23.04.2020 - 23.04.2020 22.06.2020 -

20/2020 23.04.2020 - 23.04.2020 05.05.2020 -

63/2020 13.10.2020 - 13.12.2020 21.12.2020 -

463/2020 13.08.2020 - 13.08.2020 20.11.2020 -

685/2020 20.11.2020 - 20.11.2020 - -

Методи
Величков

15/2020 07.04.2020 - 07.04.2020 14.05.2020 -

64/2020 14.10.2020 14.10.2020
16.10.2020 20.12.2021 -

136/2020 24.02.2020 - 24.02.2020 21.07.2020 -

708/2020 01.12.2020 - 02.12.2020 - Потвърждава
Милена
Даскалова 530/2020 18.09.2020 - 18.09.2020 19.01.2022 -

Рени
Ковачка

35/2020 05.06.2020 - 08.06.2020 - -

230/2020 14.05.2020 - 14.05.2020 06.07.2020 Оставя без
уважение
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570/2020 02.10.2020 05.10.2020 13.10.2020 14.12.2020 -

за 2021 г.

Съдия № на
делото

Дата на
подаване на

молбата

Без
движение

Дата на
постановяване

на акта

Дата на
постановяване
на следващ  акт

Резултат от
въззивна

инстанция

Антония
Атанасова-
Алексова

28/2021 25.05.2021 - 25.05.2021 - -

36/2021 15.06.2021 - 15.06.2021 - -

62/2021 26.11.2021 - 26.11.2021 02.01.2022 -

236/2021 20.04.2021 - 11.06.2021 07.09.2021 -
Камелия
Ненкова 52/2021 01.10.2021 - 01.10.2021 - Оставя без

уважение
Кристиан
Петров 29/2021 26.05.2021 - 26.05.2021 - -

Мария
Милушева 609/2021 21.10.2021 - 21.10.2021 14.12.2021 -

Методи
Величков

38/2021 22.01.2021 - 22.01.2021 12.04.2021 Отменя

296/2021 21.05.2021 - 21.05.2021 02.08.2021 -

Милена
Даскалова

23/2021 12.04.2021 - 12.04.2021 - -

361/2021 14.06.2021 - 14.06.2021 - -

Петър
Боснешки 20/2021 11.03.2021 - 20.10.2021 - Потвърждава

Рени
Ковачка 30/2021 27.05.2021 - 28.05.2021 - -

Роман
Николов

16/2021 01.03.2021 - 01.03.2021 - -

35/2021 14.06.2021 - 14.04.2021 - -

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

Ч. гр. дело № 570/2020г. на доклад на съдия Ковачка е образувано и
разпределено в деня на подаване на молбата в съда – на 02.10.2020г.,  по
молба с правна квалификация чл. 390 ГПК. С определение в з.з. от
15.10.2020г. съдът е оставил молбата без движение, с указание за внасяне на
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държавна такса в размер на 40 лв. Указанията са изпълнени с молба от
13.10.2020г. и с определение в з.з. от 13.10.2020г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на
длъжника, определил е парична гаранция в размер на 57 551.84 лв., указал е да
се издаде обезпечителна заповед след внасяне на паричната гаранция,
определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от
13.10.2020г. В едномесечния срок не е представено доказателство по делото за
предявен иск и съдът с определение от 14.12.2020г. е отменил служебно
допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3 ГПК

Ч.гр.дело № 530/2020г. на доклад на съдия Даскалова, е образувано и
разпределено на 18.09.2020г., в деня на подаване на молбата с правна
квалификация чл. 390 ГПК в съда. С определение от 18.09.2020г. съдът е
допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху
недвижим имот, определил е гаранция в размер на 2000 лв.  и е указал да се
издаде обезпечителна заповед след представяне на вносна бележка за платена
гаранция. След изпълнение на указанията е издадена обезпечителна заповед и
върху определението е положен печат. Копие от обезпечителната заповед не
се съдържа по делото, съобразно изискването на чл. 38, т.16 ПАС. На
19.11.2020г. по делото е представено копие от подадена в РС-Перник искова
молба. С определение в з.з. от 19.01.2022г. съдът на основание чл. 402, ал.2
ГПК е отменил допуснатото обезпечение и е освободил внесената гаранция.

Ч.гр.д. № 361/2021г. на доклад на съдия Даскалова е образувано и
разпределено в деня на подаване на молбата с правна квалификация чл. 390
ГПК – на 14.06.2021г. С определение от 14.06.2021г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез спиране изпълнението върху изпълнително
дело. Определена е парична гаранция и е указано да се издаде обезпечителна
заповед след представяне на вносна бележка за платена гаранция. Определен е
едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от датата на
настоящото определение. По постъпилата молба за отмяна на гаранцията,
съдът с определение в з.з. от 15.06.2021г. я е оставил без разглеждане. Препис
от предявен иск е представен по делото на 12.07.2021г.

Ч.т.д. № 64/2020г. на доклад на съдия Величков, е образувано и
разпределено в деня на подаване на молбата с правна квалификация чл. 390
ГПК – на 14.10.2020г. С определение от 14.10.2020г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на
длъжника. Определена е гаранция в размер на 15 590 лв., след плащането на
която да се издаде обезпечителната заповед. Определен е едномесечен срок за
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на постановяване на
определението. Върху съдебния акт е положен печат за издадена
обезпечителна заповед. С определение в з.з. от 20.12.2020г. съдът е отменил
на основание чл. 402 ГПК допуснатото обезпечение и е постановил връщане
на паричната гаранция.
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Ч.т.д. № 63/2020г. на доклад на съдия Петров, е образувано и
разпределено в деня на подаване на молбата с правна квалификация чл. 390
ГПК – на 13.10.2020г. С определение от 13.10.2020г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на
длъжника. Определена е гаранция в размер на 11 108.28 лв., след плащането
на която да се издаде обезпечителната заповед. Определен е едномесечен срок
за предявяване на бъдещия иск, считано от от датата на постановяване на
определението. С определение в з.з. от 21.12.2020г. съдът е отменил на
основание чл. 390, ал.3 ГПК допуснатото обезпечение, обезсилил е издадената
обезпечителна заповед и е освободил внесената гаранция.

Ч.т.д. №4/2020г. на доклад на съдия Алексова. Молбата е подадена на
15.01.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 16.01.2020г. /на следващия ден/ съдът е допуснал обезпечение
на бъдещ иск чрез налагане на запор върху притежаваните от длъжника акции
до размера на паричното притезание. Определена е гаранция, след внасянето
на която и представяне на вносен документ е указано да се издаде
обезпечителната заповед. Определен е едномесечен срок за предявяване на
иска, считано от датата на връчване на определението. Върху съдебния акт е
положен печат за издадена обезпечителна заповед, препис от нея не се
съдържа по акта, съобразно изискването на чл. 38, т.16 ПАС. С определение в
з.з. от 21.12.2020г. съдът е отменил на основание чл. 390, ал.3 ГПК
допуснатото обезпечение, обезсилил е издадената обезпечителна заповед и е
освободил внесената гаранция.

Ч.т.д. №20/2021г. на доклад на съдия Боснешки. Молбата е подадена
на 11.03.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 11.03.2021г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез
спиране изпълнението по изълнително дело, определена е гаранция в размер
на 17076 лв., след внасянето на която да се издаде обезпечителна заповед.
Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от
постановяване на определението. Копие на исковата молба е представена по
делото на 12.04.2021г. Върху съдебния акт е положен печат за издадена и
получена на 22.10.2021г. обезпечителна заповед. Копие от заповедта не се
съдържа по делото, съгласно чл. 38, т.16 ПАС. Определението е обжалвано
пред САС, състав на който го е потвърдил.

Ч.т.д. № 35/2021г. на доклад на съдия Николов. Молбата е подадена на
14.06.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата. С
определение от 14.06.2021г. молбата е отхвърлена. Определението като
необжалвано е влязло в сила.

Ч.т.д. № 30/2021г. на доклад на съдия Ковачка е образувано и
разпределено в деня на подаване на молбата с правна квалификация чл. 390
ГПК – на 27.05.2021г. С определение от 28.05.2021г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху вземания на
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длъжника. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск,
считано от датата на постановяване на определението. Върху съдебния акт е
положен печат за издадена обезпечителна запоред. На 28.06.2021г. е
представено доказателство за предявен иск.

Ч.т.д. № 29/2021г. на доклад на съдия Петров е образувано и
разпределено в деня на подаване на молбата с правна квалификация чл. 390
ГПК – на 26.05.2021г. С определение от 26.05.2021г. съдът е отхвърлил
молбата като неоснователна. Определението като необжалвано е влязло в
сила.

Ч.т.д. № 52/2021г. на доклад на съдия Ненкова е образувано и
разпределено в деня на подаване на молбата с правна квалификация чл. 390
ГПК – на 01.10.2021г. С определение от 01.10.2021г. съдът е допуснал
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот
Определена е парична гаранция в размер на 3050 лв., след плащането на която
и представяне на вносна бележка е указано да се издаде обазпечителна
заповед. Определен е едномесечен срок от постановяване на определението за
предявяване на бъдещия иск. Върху определението е положен печат за
издадана обезпечителна заповед, без препис от същата да се съдържа по
делото, съгласно чл. 38, т.16 ПАС. По подадената частна жалба, състав на
САС я е оставил без уважение. На 28.10.2021г. е представено доказателство за
предявен иск.

Ч.гр.д. №361/2021г. на доклад на съдия Даскалова. Молбата по чл. 390
ГПК е подадена на 14.06.2021г., делото е образувано и разпределено на
същата дата. С определение от  14.06.2021г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело, определил е
гаранция в размер на 11 000 лв., след плащането на която и представяне на
вносен документ да се издаде обезпечителна заповед. Определен е
едномесечен срок за предявяване на иска, считано от постановяване на
определението. По подадена молба по чл. 253 ГПК, съдът се е произнесъл
като я е оставил без разглеждане. На 12.07.2021г. по делото е представено
копие от заведена искова молба – доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д. №296/2021г. на доклад на съдия Величков. Молбата по чл. 390
ГПК е подадена на 21.05.2021г., делото е образувано и разпределено на
същата дата. С определение от  21.05.2021г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело, определил е
гаранция в размер на 55 лв., след плащането на която и представяне на вносен
документ да се издаде обезпечителна заповед. Определен е едномесечен срок
за предявяване на иска. Паричната гаранция, както и доказателство за
предявен иск не са представени по делото и с определение от 02.08.2021г.
съдът е отменил определението, с което е допуснато обезпечение на бъдещ
иск,, на основание чл. 390, ал.3 ГПК.
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Ч.гр.д. №609/2021г. на доклад на съдия Милушева. Молбата по чл. 390
ГПК е подадена на 21.10.2021г., делото е образувано и разпределено на
същата дата. С определение от  21.10.2021г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез запор върху банкови сметки на длъжника и възбрана върху
право на строеж. Определена е гаранция в размер на 46000 лв., след
плащането на която и представяне на вносена бележка, е указано да се издаде
обезпечителна заповед. След изтичане на определения едномесечен срок за
предявяване на иска, считано от постановяване на определението, съдът е
наредил делото да се докладва на съдията-докладчик. Определението за
допускане на обезпечение на бъдещ иск е отменено с определение от
14.12.2021г., на основание чл. 390,ал.3 ГПК.

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

390 и сл. ГПК бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по
чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването на молбата, с допуснато едно
изключение, при което съдът първоначално е оставил молбата без движение за
представяне на доказателство за платена държавна такса. По делата са
приложени протоколи за случаен избор, подписани от разпределящ съдия.
Изследвани са кумулативно дадените предпоставки за уважаване на молбите
по чл. 390 от ГПК. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия
иск, съобразно законоустановения максимален срок по ГПК.

По част от делата не се съдържат копия от издадените обезпечителни
заповеди, според изискването по чл. 38, т.16 ПАС.

По повечето проверени дела са представени доказателства за предявен
иск в срок, а по молба на молителя съдът в някои случаи е отменял
допуснатото обезпечение на основание чл. 402 ГПК. Посочван е срок за
предявяване на иска, като е определян от кой момент тече този срок – от
постановяване на определението или от датата на получаване на
определението от молителя, съобразно Тълкувателно решение от 14.03.2014 г.
на ВКС по тълкувателно дело № 6/2013 г., ОСГТК.

Въззивни частни граждански дела, образувани по частни жалби
срещу определения на първоинстанционния съд, по реда на чл. 396 ГПК

За 2020 г. общ брой дела - 11, от които отменени актове на РС - Перник
-  4  бр.,  РС -  Радомир -  1  бр.,  потвърдени актове на РС -  Перник -  4  бр.,
потвърдени актове на РС - Радомир -  2 бр.

За 2021 г. общ брой дела - 12, от които отменени актове на РС - Перник
–  3  бр.,  РС -  Трън -  1  бр.,  потвърдени актове на РС –  Перник -  6  бр.,  РС –
Радомир - 1 бр., прекратени - РС – Перник - 1 бр.
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Данните по съдии са следните:
Съдия Антон Рангелов Игнатов - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова  - 1 бр. за 2020 г.; 2 бр.

за 2021 г.;
Съдия Димитър Ковачев - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Камелия Георгиева Ненкова  - 0 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Кристиан Божидаров Петров - 2 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за

2021г.;
Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева - 0 бр. за 2020 г.; 1

бр. за 2021 г.;
Съдия Мария Венциславова Милушева - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Методи Крумов Величков - 1 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021 г.;
Съдия Милена Рангелова Даскалова - 0 бр. за 2020 г.; 2 бр. за 2021г.;
Съдия Михаил Александров Малчев - 0 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Петър Веселинов Боснешки - 0 бр. за 2020 г.; 1 бр. за 2021 г.;
Съдия Рени Петрова Ковачка - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Роман Тодоров Николов  - 3 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Татяна Иванова Тодорова - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.

Информацията по дела и съдии е следната:
        за 2020 г.

Съдия и съдебен състав № на делото Дата на
образуване

Дата на
постановяване

на с.акт
Резултат

Антон Игнатов - I –
състав 213/2020 28.04.2020 05.05.2020 Отменено

Антония Атанасова-
Алексова - II – състав 651/2020 06.11.2020 11.01.2021 Отменено

Димитър Ковачев - II –
състъв 409/2020 24.07.2020 27.07.2020 Потвърдено

Кристиан Петров - III –
състав

8/2020 06.01.2020 16.01.2020 Потвърдено

148/2020 26.02.2020 09.03.2020 Потвърдено

Методи Величков - II –
състав 336/2020 01.07.2020 02.07.2020 Потвърдено

Рени Ковачка - I –
състав 261/2020 03.06.2020 11.06.2020 Отменено

Роман Николов - III –
състав

53/2020 28.01.2020 28.04.2020 Отменено

430/2020 04.08.2020 07.08.2020 Отменено

549/2020 29.09.2020 04.11.2020 Потвърдено



143

Татяна Тодорова - I –
състав 611/2020 21.10.2020 28.10.2020 Потвърдено

за 2021 г.

Съдия и съдебен състав № на делото Дата на
образуване

Дата на
постановяване

на с.акт
Резултат

Антония Атанасова-
Алексова - II - състав

88/2021 17.02.2021 23.02.2021 Потвърдено

304/2021 27.05.2021 03.06.2021 Отменено

Маринела Маринова-
Стоева – II – състав 68/2021 10.02.2021 18.02.2021 Потвърдено

Методи Величков – II –
състав

373/2021 16.06.2021 17.06.2021 Потвърдено

629/2021 01.11.2021 03.11.2021 Прекратено

718/2021 10.12.2021 10.12.2021 Отменено от
части

Милена Даскалова – III-
състав

309/2021 28.05.2021 07.06.2021 Потвърдено

399/2021 25.06.2021 01.07.2021 Потвърдено

Камелия Ненкова - II -
състав

600/2021 15.10.2021 18.10.2021 Отменено

628/2021 01.11.2021 03.11.2021 Потвърдено

Кристиан Петров - III -
състав

209/2021 09.04.2021 10.05.2021 Отменено

242/2021 22.04.2021 09.09.2021 Потвърдено

Проверени бяха въззивни ч.гр.дела, образувани по реда на чл. 396 ГПК
/обезпечително производство/. Проверка за образуването и движението и
приключването на делата бе извършена по разпечатки от деловодната
програма, тъй като въззивните дела не са в наличност, върнати са в съответния
РС. По състави и години както следва:

За 2020г. –
Гр.д. № 213/2020, на доклад на съдия Игнатов, ч.гр.д. № 651/2020г. на

доклад на съдия Алексова, ч.гр.д. № 409/2020г. на доклад на съдия Ковачев,
ч.гр.д. № 8/2020г. на доклад на съдия Петров, ч.гр.д. № 336/2020г. на доклад
на съдия Величков, ч.гр.д. № 261/2020г. на доклад на съдия Ковачка, ч.гр.д. №
430/2020г. на доклад на съдия Николов и ч.гр.д. № 611/2020г. на доклад на
съдия Тодорова



144

За 2021г. –
Ч.гр.д. № 88/2021г. на доклад на съдия Алексова, ч.гр.д. № 600/2021г.

на доклад на съдия Ненкова, ч.гр.д. № 209/2021г. на доклад на съдия Петров,
ч.гр.д. № 68/2021г. на доклад на съдия Маринова – Стоева, ч.гр.д. №
718/2021г. на доклад на съдия Величков и ч.гр.д. № 399/2021г. на доклад на
съдия Даскалова.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на образувани през 2020г. и 2021г. по реда на чл. 396 ГПК

въззивни частни дела, установи, че те са образувани в деня на постъпването на
въззивната частна жалба, ведно с първоинстанционното дело в съда и са
разпределени на случаен принцип в същия ден. Въззивният състав се е
произнесъл по жалбите срещу определенията на първоинстанционния съд,
като определенията са постановени от един ден, три дни, седем дни до 10, 11
дни дни след подаване на въззивната жалба, образуване и разпределение на
делото. Изключение е допуснато само по едно дело, по което съдът се е
произнесъл в едномесечен срок. Преимуществено, определенията на районния
съд са потвърдени, а когато въззивната жалба е уважена, съдът е отменял
отказа и е допускал исканото обезпечение, като е посочвал и срок за
предявяване на бъдещ иск.

Продължителност на производството.
Постановени съдебни решения.

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

- дела, приключени в 3-месечен срок  /от образуване на делото до о.с.з., в
което е обявено за решаване/
За 2020г. общ брой дела – 204;
За 2021г. общ брой дела  – 301.

По съдии:
Съдия Роман Николов - 23 бр. за 2020г.; 48 бр. за 2021г.;
Съдия Методи Величков- 34 бр. за 2020г.; 40 бр. за 2021г.;
Съдия Милена Даскалова - 33 бр. за 2020г.; 24 бр. за 2021г.;
Съдия Рени Ковачка - 22 бр. за 2020г.; 24 бр. за 2021г.;
Съдия Антония Алексова - 13 бр. за 2020г.; 27 бр. за 2021г.;
Съдия Кристиан Петров - 21 бр. за 2020г.; 38 бр. за 2021г.;
Съдия Маринела Стоева - 12 бр. за 2020г.; 26 бр. за 2021г.;
Съдия Мариета Динева-Палазова - 11 бр. за 2020г.; 26 бр. за 2021г.;
Съдия Татяна Тодорова - 7 бр. за 2020г.; 17 бр. за 2021г.;
Съдия Бисер Петров - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Димитър Ковачев - 18 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
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Съдия Антон Игнатов- 10 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Калин Баталски - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Камелия Ненкова - 0 бр. за 2020г.; 7 бр. за 2021г.;
Съдия Мария Милушева - 0 бр. за 2020г.; 8 бр. за 2021г.;
Съдия Михаил Малчев - 0 бр. за 2020г.; 9 бр. за 2021г.;
Съдия Петър Боснешки - 0 бр. за 2020г.; 7 бр. за 2021г.;

- дела, приключени в срок над 3 месеца /от образуване на делото до
о.с.з., в което е обявено за решаване/
За 2020г. общ брой дела - 107;
За 2021г. общ брой дела  - 158.
По съдии:

Съдия Роман Николов - 15 бр. за 2020г.; 22 бр. за 2021г.;
Съдия Антония Алексова - 14 бр. за 2020г.; 22 бр. за 2021г.;
Съдия Рени Ковачка - 14 бр. за 2020г.; 18 бр. за 2021г.;
Съдия Кристиан Петров - 10 бр. за 2020г.; 23 бр. за 2021г.;
Съдия Методи Величков- 12 бр. за 2020г.; 17 бр. за 2021г.;
Съдия Милена Даскалова - 11 бр. за 2020г.; 12 бр. за 2021г.;
Съдия Антон Игнатов- 19 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Татяна Тодорова – 1 бр. за 2020г.; 14 бр. за 2021г.;
Съдия Димитър Ковачев - 11 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Мария Милушева - 0 бр. за 2020г.; 8 бр. за 2021г.;
Съдия Камелия Ненкова - 0 бр. за 2020г.; 6 бр. за 2021г.;
Съдия Петър Боснешки - 0 бр. за 2020г.; 6 бр. за 2021г.;
Съдия Мариета Динева-Палазова - 1 бр. за 2020 г.; 4 бр. за 2021г.;
Съдия Михаил Малчев - 0 бр. за 2020г.; 4 бр. за 2021г.;
Съдия Маринела Стоева - 0 бр. за 2020г.; 2 бр. за 2021г.;
Съдия Бисер Петров - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Калин Баталски - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.

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

За 2020 г. общ брой постановени решения - 769, от които 704 бр. в
законоустановения срок.

 За 2021 г. общ брой постановени решения - 891, от които 845 бр. в
законоустановения срок.

По съдии за 2020 г.:
Съдия Антон Игнатов – 65 бр. постановени решения, от които 51 бр. в

законоустановения срок.
Съдия Антония Алексова – 87 бр. постановени решения, от които 75 бр. в

законоустановения срок.
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Съдия Димитър Ковачев - 65 бр. постановени решения, от които 64 бр. в
законоустановения срок.

Съдия Кристиан Петров - 97 бр. постановени решения, от които 97 бр. в
законоустановения срок.

Съдия Мариета Динева-Палазова - 25 бр. постановени решения, от които
25 бр. в законоустановения срок.

Съдия Маринела Стоева - 27 бр. постановени решения, от които 27 бр. в
законоустановения срок.

Съдия Методи Величков- 87 бр. постановени решения, от които 87 бр. в
законоустановения срок.

Съдия Рени Ковачка - 101 бр. постановени решения, от които 95 бр. в
законоустановения срок.

Съдия Роман Николов - 101 бр. постановени решения, от които 73 бр. в
законоустановения срок.

Съдия Татяна Тодорова - 21 бр. постановени решения, от които 21 бр. в
законоустановения срок.

По съдии за 2021 г.
Съдия Антон Игнатов - 9 бр. постановени решения, от които 4 бр. в

законоустановения срок
Съдия Антония Алексова - 103 бр. постановени решения, от които 102 бр.

в законоустановения срок
Съдия Бисер Петров- 1 бр. постановени решения, от които 1 бр. в

законоустановения срок
Съдия Калин Баталски- 2 бр. постановени решения, от които 2 бр. в

законоустановения срок
Съдия Камелия Ненкова - 35 бр. постановени решения, от които 35 бр. в

законоустановения срок
Съдия Кристиан Петров - 102 бр. постановени решения, от които 101 бр.

в законоустановения срок
Съдия Мариета С. Динева-Палазова - 51 бр. постановени решения, от

които 51 бр. в законоустановения срок
Съдия Маринела Стоева - 55 бр. постановени решения, от които 55 бр. в

законоустановения срок
Съдия Мария Милушева - 28 бр. постановени решения, от които 28 бр. в

законоустановения срок
Съдия Методи Величков - 112 бр. постановени решения, от които 112 бр.

в законоустановения срок
Съдия Милена Даскалова- 79 бр. постановени решения, от които 78 бр. в

законоустановения срок
Съдия Михаил Малчев - 29 бр. постановени решения, от които 29 бр. в

законоустановения срок



147

Съдия Петър Боснешки - 28 бр. постановени решения, от които 28 бр. в
законоустановения срок

Съдия Рени Ковачка - 70 бр. постановени решения, от които 64 бр. в
законоустановения срок.

Съдия Роман Николов - 128 бр. постановени решения, от които 97 бр. в
законоустановения срок.

Съдия Татяна Тодорова - 59 бр. постановени решения, от които 58 бр. в
законоустановения срок.

     Съдебни решения, постановени след едномесечен срок

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

За 2020г. общ брой актове в срок до 3 месеца -45;
За 2021г. общ брой актове в срок до 3 месеца -37.
По съдии:
Съдия Роман Николов - 19 бр. за 2020г.; 26 бр. за 2021г.;
Съдия Антон Игнатов - 9 бр. за 2020г.; 2 бр. за 2021г.;
Съдия Антония Алексова - 9 бр. за 2020г.; 1 бр. за 2021г.;
Съдия Рени Ковачка - 3бр. за 2020г.; 5 бр. за 2021г.;
Съдия Милена Даскалова - 4 бр. за 2020г.; 1 бр. за 2021г.;
Съдия Димитър Ковачев - 1 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Кристиан Петров  -0 бр. за 2020г.; 1 бр. за 2021г.;
Съдия Татяна Тодорова – 0 бр. за 2020г.; 1 бр. за 2021г.;
Съдия Бисер Петров - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Калин Баталски - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Камелия Ненкова - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Мариета Динева-Палазова - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Маринела Стоева – 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Мария Милушева - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Методи Величков- 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Михаил Малчев - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Петър Боснешки - 0 бр. за 2020г.; 0бр. за 2021г.;

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

За 2020г. общ брой актове в срок над 3 месеца -20;
За 2021г. общ брой актове в срок над 3 месеца -9.
По съдии:

Съдия Роман Николов - 9 бр. за 2020г.; 5 бр. за 2021г.;
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Съдия Антон Игнатов – 5 бр. за 2020г.; 3 бр. за 2021г.;
Съдия Антония Алексова - 3 бр. за 2020г.; 1 бр. за 2021г.;
Съдия Рени Ковачка - 3 бр. за 2020г.; 1бр. за 2021г.;
Съдия Бисер Петров - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Димитър Ковачев - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Калин Баталски - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Камелия Ненкова - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Кристиан Петров  -0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Мариета Динева-Палазова - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Маринела Стоева - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Мария Милушева - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Методи Величков- 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Милена Даскалова - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Михаил Малчев - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Петър Боснешки - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Татяна Тодорова – 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;

Информацията за постановените съдебни решения след едномесечния
срок по чл. 235, ал.5 ГПК, по всички дела, образувани преди 01.01.2022г. и
обявени за решаване, по съдии, е следната:

-по дела, обявени за решаване през 2020 г.

Съдия докладчик -/общ брой
просрочени решения № дело

Дата, на която
делото е

обявено за
решаване

Дата на
обявяване на

акта в
книгата за
открити

заседания

Забава/в дни и
месеци/ след

едномесечния
срок по чл.

235,ал.5 ГПК

Антон Рангелов Игнатов

849/2019 11.06.2020 12.11.2020 5 м. 1 ден
56/2020 04.06.2020 23.10.2020 3 м. 19 дни
62/2020 08.10.2020 31.03.2021 3 м. 23 дни
70/2020 04.06.2020 18.09.2020 2 м. 14 дни
173/2020 18.06.2020 12.11.2020 3 м. 25 дни
194/2020 18.06.2020 29.10.2020 3 м. 11 дни
202/2020 11.06.2020 05.01.2021 5 м. 25 дни
323/2020 23.07.2020 10.12.2020 3 м. 17 дни

Антония Атанасова
Атанасова - Алексова

815/2019 04.02.2020 07.05.2020 2 м. 3 дни
835/2019 01.09.2020 13.01.2021 3 м. 12 дни
13/2020 11.02.2020 21.05.2020 2 м. 10 дни
153/2020 18.08.2020 05.01.2021 3 м. 18 дни
228/2020 13.10.2020 02.02.2021 2 м. 20 дни
320/2020 06.10.2020 21.01.2021 2 м. 15 дни
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401/2020 13.10.2020 16.02.2021 2 м. 3 дни
436/2020 06.10.2020 19.01.2021 2 м. 13 дни

Димитър Михайлов Ковачев 0 0 0 0
Кристиан Божидаров
Петров 0 0 0 0

Мариета Стоянова Динева -
Палазова 0 0 0 0

Маринела Красимирова
Маринова Стоева 0 0 0 0

Методи Крумов Величков 0 0 0 0
Милена Рангелова
Даскалова 108/2019 10.06.2020 18.09.2020 2 м. 8 дни

Рени Петрова Ковачка 188/2020 22.06.2020 14.10.2020 2 м. 22 дни
359/2020 08.10.2020 05.02.2021 2 м. 28 дни

Роман Тодоров Николов

377/2017 10.06.2020 08.01.2021 4 м. 29 дни
286/2018 29.01.2020 22.05.2020 2 м. 23 дни
199/2019 08.07.2020 22.03.2021 7 м. 14 дни
578/2019 15.01.2020 13.05.2020 2 м. 28 дни
4/2020 05.02.2020 08.05.2020 2 м. 3 дни

412/2020 23.09.2020 09.04.2021 5 м. 17 дни
Татяна Иванова Тодорова 0 0 0 0

Съдия Антон Рангелова Игнатов - 8 бр.;
Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова -  8 бр.;
Съдия Димитър Михайлов Ковачев - 0 бр.;
Съдия Кристиан Божидаров Петров - 0 бр.;
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - 0 бр.;
Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева - 0 бр.;
Съдия Методи Крумов Величков - 0 бр.;
Съдия Милена Рангелова Даскалова - 1 бр.;
Съдия Рени Петрова Ковачка - 2 бр.;
Съдия Роман Тодоров Николов - 6 бр.
Съдия Татяна Иванова Тодорова - 0 бр.

- по дела, обявени за решаване през 2021 г.

Съдия докладчик -/общ брой
просрочени решения № дело

Дата, на която
делото е

обявено за
решаване

Дата на
обявяване на

акта в
книгата за
открити

заседания

Забава/в дни и
месеци/ след

едномесечния
срок по чл.

235,ал.5 ГПК

Антония Атанасова Атанасова -
52/2020 14.06.2021 22.03.2022 8 м. 8 дни
152/2020 05.04.2021 08.11.2021 6 м. 3 дни
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Алексова 93/2021 25.06.2021 24.01.2022 5 м. 29 дни
Камелия Георгиева Ненкова 0 0 0 0
Кристиан Божидаров Петров 0 0 0 0
Мариета Стоянова Динева –
Палазова 0 0 0 0

Маринела Красимирова
Маринова – Стоева 0 0 0 0

Мария Венциславова Милушева 0 0 0 0
Методи Крумов Величков 0 0 0 0
Милена Рангелова Даскалова 0 0 0 0
Михаил Александров Малчев 0 0 0 0
Петър Веселинов Боснешки 0 0 0 0

Рени Петрова Ковачка

613/2019 11.03.2021 16.06.2021 2 м. 5 дни
592/2020 22.01.2021 01.06.2021 3 м. 10 дни
108/2021 23.09.2021 23.12.2021 2 м.
308/2021 23.09.2021 30.12.2021 2 м. 7 дни

Роман Тодоров Николов

99/2019 23.04.2021 28.07.2021 2 м. 5 дни
5/2020 10.02.2021 05.08.2021 4 м. 26 дни

48/2020 27.01.2021 28.04.2021 2 м. 1 ден
731/2020 03.02.2021 19.05.2021 2 м. 16 дни
733/2020 03.02.2021 04.06.2021 2 м. 1 ден
763/2020 10.02.2021 21.05.2021 2 м. 11 дни
765/2020 17.02.2021 04.06.2021 2 м. 18 дни
7/2021 17.02.2021 21.05.2021 2 м. 4 дни

115/2021 07.04.2021 23.08.2021 3 м. 16 дни
210/2021 12.05.2021 20.08.2021 2 м. 18 дни

Татяна Иванова Тодорова 340/2020 13.09.2021 17.12.2021 2 м. 4 дни

Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова - 3 бр.;
Съдия Камелия Георгиева Ненкова - 0 бр.;
Съдия Кристиан Божидаров Петров - 0 бр.
Съдия Мария Венциславова Милушева - 0 бр.;
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - 0 бр.;
Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева - 0 бр.
Съдия Методи Крумов Величков - 0 бр.;
Съдия Милена Рангелова Даскалова - 0 бр.;
Съдия Михаил Александров Малчев - 0 бр.;
Съдия Петър Веселинов Боснешки - 0 бр.;
Съдия Рени Петрова Ковачка - 4 бр.;
Съдия Роман Тодоров Николов - 10 бр.;
Съдия Татяна Иванова Тодорова - 1 бр.

КОНСТАТАЦИИ:
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От предоставените справки и извършената на място проверка относно
приключване на съдебните актове за проверявания период, се установи, че
преимуществено съдебните решения са постановявани в законоустановения 30
дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. За 2020 г. общият брой постановени
решения са 769, от които 704 бр. в законоустановения срок, а за 2021 г.
общият брой постановени решения са 891, от които 845 бр. в
законоустановения срок.

Делата, по които съдебните решения са постановени в срок до 3 месеца
след обявяването им за решаване в о.с.з., са 13 бр. за 2020г. и 12 бр. за 2021г.,
на доклад на съдия Антон Игнатов, съдия Антония Алексова, съдия Рени
Ковачка, съдия Роман Николов и съдия Милена Даскалова.

Делата, по които съдебните решения са постановени през 2020г. в срок
между 3 месеца и 11 дни и 7 месеца и 14 дни са 12 бр., на доклад на съдия
Антон Игнатов, съдия Антония Алексова, съдия Роман Николов. През 2021г.
са постановени 6 бр. решения със забава от 3 месеца и 10 дни до 8 месеца и 8
дни, на доклад на съдия Антония Алексиева, съдия Рени Ковачка и съдия
Роман Николов.

Съдия Методи Величков, съдия Мариета Палазова и съдия Маринела
Стоева са постановили всичките решения по дела, по които са докладчици в
законоустановения срок и през двете проверявани години. Съдия Кристиан
Петров и съдия Татяна Тодорова са постановили всички решения в срок през
2020г., а през 2021г. имат един просрочен съдебен акт.

Съдия Антония Алексова и съдия Роман Николов през проверявания
период са допуснали просрочия при постановяване на съдебните решения над
6 месеца – по гр.дело № 52/2020г. и гр. дело № 152/2020г.- двете на доклад на
съдия Алексова и гр.дело № 199/2019г. на доклад на съдия Николов.

През двете проверявани години забава над 3 месеца след о.с.з., в което
делото е обявено за решаване са допуснали съдия Антония Алексова, съдия
Роман Николов, съдия Антон Игнатов и съдия Рени Ковачка.

 Съдия Милена Даскалова и съдия Татяна Тодорова през проверявания
период са допуснали забава само по един съдебен акт, в рамките на разумния
срок по смисъла на чл. 13 ГПК.

Съдиите Калин Баталски и Бисер Петров, разглеждащи наказателни
дела, са постановили през 2021г. съответно две и едно съдебни решения по
граждански дела в законоустановения срок.

Инстанционен контрол. Резултат от обжалваните съдебни актове.

Общ брой постановени съдебни актове
Първоинстанционни граждански дела
За 2020г.
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Общ брой постановени решения - 41 бр., от които 21 бр. обжалвани, 10
бр. потвърдени изцяло, 6 бр. потвърдени частично;

Общ брой постановени определения - 36 бр., от които 5 бр. обжалвани,
4 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдено частично;

За 2021г.
Общ брой постановени решения - 88 бр., от които 40 бр. обжалвани, 5

бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 40 бр., от които 4 бр. обжалвани,

2 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично.

По съдии:
За 2020г.
Съдия Антон Игнатов - 1 бр. постановени решения, от които 0 бр.

обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 3 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Антония Атанасова - Алексова - 2 бр. постановени решения, от
които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;1
бр. постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Димитър Ковачев - 4 бр. постановени решения, от които 2 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично; 3 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Кристиан Петров - 5 бр. постановени решения, от които 2 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично; 6 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Методи Величков - 8 бр. постановени решения, от които 5 бр.
обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 2 бр. потвърдени частично; 5 бр.
постановени определения, от които 2 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло,
1 бр. потвърдени частично;

Съдия Милена Даскалова - 10 бр. постановени решения, от които 7 бр.
обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 3 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Рени Ковачка  - 4 бр. постановени решения, от които 2 бр.
обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 10 бр.
постановени определения, от които 3 бр. обжалвани, 3 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;
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Съдия Роман Николов - 5 бр. постановени решения, 3 бр. обжалвани, 0
бр. потвърдени 2 бр. потвърдени частично; 4 бр. постановени определения, от
които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Татяна Тодорова - 2 бр. постановени решения, от които 0 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 1 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

За 2021г.
Съдия Антон Игнатов - 2 бр. постановени решения, от които 1 бр.

обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 0 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Антония Атанасова - Алексова - 7 бр. постановени решения, от
които 2 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 6
бр. постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Камелия Ненкова - 4 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 0 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Кристиан Петров - 15 бр. постановени решения, от които 12 бр.
обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло,  0 бр. потвърдени частично; 5 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани,  0 бр. потвърдени изцяло,
1 бр. потвърдени частично;

Съдия Мария Милушева - 3 бр. постановени решения, от които 0 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 2 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично

Съдия Методи Величков - 13 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 3 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Милена Даскалова - 7 бр. постановени решения, от които 3 бр.
обжалвани,  1 бр. потвърдени изцяло,   0 бр. потвърдени частично; 7 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Михаил Малчев - 3 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 3 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Петър Боснешки - 1 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 3 бр.
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постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично

Съдия Рени Ковачка - 9 бр. постановени решения, от които 6 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;  3 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

 Съдия Роман Николов - 14 бр. постановени решения, 7 бр. обжалвани,
0 бр. потвърдени 0 бр. потвърдени частично; 2 бр. постановени определения,
от които 1 бр. обжалвани,  1 бр. потвърдени изцяло,  0 бр. потвърдени
частично;  2 бр. постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 1 бр.
потвърдено изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Татяна Тодорова  - 10 бр. постановени решения, от които 5 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 6 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично.

Общ брой постановени съдебни актове:
Въззивни граждански дела
За 2020 г.
Общ брой постановени решения - 339 бр., от които 48 бр. обжалвани, 2

бр. потвърдени изцяло, 2 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 241 бр., от които 13 бр.

обжалвани, 4 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
За 2021 г.
Общ брой постановени решения - 387 бр., от които 61 бр. обжалвани, 4

бр. потвърдени изцяло, 2 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 268 бр., от които 25 бр.

обжалвани, 7 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично.

По съдии:
За 2020 г.
Съдия Антон  Игнатов - 30 бр. постановени решения, от които 1 бр.

обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 21 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Антония Атанасова - Алексова - 41 бр. постановени решения, от
които 3 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
10 бр. постановени определения, от които 3 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Димитър Ковачев - 30 бр. постановени решения, от които 7 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 18 бр.
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постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Кристиан Петров  - 31 бр. постановени решения, от които 6 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 23 бр.
постановени определения, от които  2 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Mариета Динева - Палазова  - 8 бр. постановени решения, от
които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
16 бр. постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично

Съдия Маринела Маринова - Стоева - 8 бр. постановени решения, от
които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
19 бр. постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Методи Величков - 39 бр. постановени решения, от които 2 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 26 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Милена Даскалова - 42 бр. постановени решения, от които 7 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;  28 бр.
постановени определения, от които 2 бр. обжалвани,  2 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Рени Ковачка - 48 бр. постановени решения, от които 8 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 27 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Роман Николов - 56 бр. постановени решения, 12 бр. обжалвани,
1 бр. потвърдени, 2 бр. потвърдени частично; 40 бр. постановени определения,
от които 3 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Татяна Тодорова - 6 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 13 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично.

За 2021г.
Съдия Антон Игнатов - 2 бр. постановени решения, от които 1 бр.

обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 1 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Антония Атанасова - Алексова - 44 бр. постановени решения, от
които 6 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;
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34 бр. постановени определения, от които 3 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Бисер Петров - 0 бр. постановени решения, 0 бр. обжалвани, 0
бр. потвърдено, 0 бр. потвърдени частично; 1 бр. постановено определение, от
които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Камелия Ненкова - 17 бр. постановени решения, от които 5 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 10 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Кристиан Петров - 48 бр. постановени решения, от които 7 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 18 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

 Съдия Мариета Динева - Палазова - 31 бр. постановени решения, от
които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
19 бр. постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Маринела Маринова - Стоева - 34 бр. постановени решения, от
които 4 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 1 бр. потвърдени частично;
23 бр. постановени определения, от които 2 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Мария Милушева - 12 бр. постановени решения, от които 3 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 8 бр.
постановени определения, от които 3 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Методи Величков - 46 бр. постановени решения, от които 4 бр.
обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 35 бр.
постановени определения, от които 4 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Милена Даскалова - 32 бр. постановени решения, от които 7 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 21 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани,  1 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Михаил Малчев - 12 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 7 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Петър Боснешки  - 11 бр. постановени решения, от които 4 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 6 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;
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Съдия Рени Ковачка - 29 бр. постановени решения, от които 4 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 24 бр.
постановени определения, от които 3 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло,
1 бр. потвърдени частично;

Съдия Роман Николов - 46 бр. постановени решения, 10 бр. обжалвани,
1 бр. потвърдено, 0 бр. потвърдени частично; 34 бр. постановени определения,
от които 3 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Татяна Тодорова - 23 бр. постановени решения, от които 4 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 16 бр.
постановени определения, от които 2 бр. обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично.

Търговски дела
Общ брой постановени съдебни актове:
за 2020 г.
Общ брой постановени решения - 72 бр., от които 23 бр. обжалвани, 9

бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 32 бр., от които 7 бр. обжалвани,

3 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

За 2021 г.
Общ брой постановени решения - 74 бр., от които 34 бр. обжалвани, 4

бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 30 бр., от които 3 бр. обжалвани,

2 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

По съдии:
За 2020 г.
Съдия Антон Игнатов - 5 бр. постановени решения, от които 1 бр.

обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 1 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Антония Атанасова - Алексова - 2 бр. постановени решения, от
които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 5
бр. постановени определения, от които 3 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Димитър Ковачев - 10 бр. постановени решения, от които 3 бр.
обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 2 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0  бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;
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Съдия Кристиан Петров - 13 бр. постановени решения, от които 5 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 7 бр.
постановени определения, от които 3 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Методи Величков - 9 бр. постановени решения, от които 4 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 6 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Милена Даскалова - 9 бр. постановени решения, от които 5 бр.
обжалвани, 3 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 5 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Рени Ковачка - 12 бр. постановени решения, от които 4 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 5 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Роман Николов - 12 бр. постановени решения, 1 бр. обжалвани, 0
бр. потвърдено, 0 бр. потвърдени частично; 1 бр. постановени определения, от
които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

За 2021 г.
Съдия Антон Игнатов - 2 бр. постановени решения, от които 2 бр.

обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 0 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Антония Атанасова - Алексова - 5 бр. постановени решения, от
които 1 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 5
бр. постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени
изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Кристиан Петров - 10 бр. постановени решения, от които 3 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 5 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдено изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Камелия Ненкова - 1 бр. постановени решения, от които 0 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 0 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Мария Милушева - 1 бр. постановени решения, от които 0 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 0 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Методи Величков - 15 бр. постановени решения, от които 6 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 4 бр.
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постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Милена Даскалова - 8 бр. постановени решения, от които 5 бр.
обжалвани,  1 бр. потвърдено изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 5 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Михаил Малчев  - 4 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 0 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Петър Боснешки - 2 бр. постановени решения, от които 1 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 1 бр.
постановени определения, от които 1 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Рени Ковачка - 2 бр. постановени решения, от които 2 бр.
обжалвани, 1 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 3 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

Съдия Роман Николов - 16 бр. постановени решения, 8 бр. обжалвани, 1
бр. потвърдено, 0 бр. потвърдени частично; 7 бр. постановени определения, от
които 2 бр. обжалвани, 1 бр. потвърдено изцяло, 0 бр. потвърдени частично;

Съдия Татяна Тодорова - 8 бр. постановени решения, от които 5 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло, 0 бр. потвърдени частично; 0 бр.
постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло,
0 бр. потвърдени частично;

За 2020 г.
Общ брой отменени актове - 9 бр.; обезсилени съдебни актове - 1 бр.,

отменени актове с постановяване на нови - 7 бр., отменени актове с връщане
на делата за ново разглеждане - 1 бр.; отменени актове с прекратяване на
производството по делото - 0 бр.

По съдии:
Съдия Антон Игнатов - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за

нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменен акт с постановяване на
нов, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Милена Даскалова - общо 2 бр. отменени актове; 1 бр. частично
обезсилен съдебен акт, 1 бр. отменен акт с постановяване на нов, 0 бр.
отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Рени Ковачка - общо 2 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с постановяване
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на нови, 0 бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Роман Николов - общо 4 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 3 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 1 бр. отменен акт с връщане на делото за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото.

За 2021 г.
Общ брой отменени актове - 12 бр.; обезсилени съдебни актове - 3 бр.,

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

По съдии:
Съдия Антония Атанасова - Алексова - общо 1 бр. отменени актове; 0

бр. прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменен акт с
постановяване на нов, 0 бр. отменен акт с връщане на делото за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Димитър Ковачев - общо 2 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 0 бр. отменен акт с връщане на делото за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Кристиан Петров - общо 2 бр. отменени актове; 2 бр. 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 Методи Величков - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр.
прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 1 бр. отменен акт с връщане на делото за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото;

Съдия Рени Ковачка - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменен акт с постановяване на
нов, 0 бр. отменен акт с връщане на делото за ново разглеждане; 0 бр.
отменени актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Роман  Николов - общо 4 бр. отменени актове; 1 бр. обезсилен
съдебен акт, 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;
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Съдия Татяна Тодорова - общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени
за нищожни и обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с
постановяване на нови, 0 бр. отменен акт с връщане на делото за ново
разглеждане; 0 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото.

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените данни, относно проверка на актовете по реда

на инстанционния контрол се констатира, че се е увеличил броя на
постановените съдебни решения по първоинстанционните граждански дела
през 2021г. спрямо 2020г. с близо 40 бр.,  увеличил се е и броя на обжалваните
актове през втората проверявана година по първоинстанционните гр.дела.
Общият брой на постановените съдебни решения по търговски дела се е
увеличил минимално през 2021г. Броят на обжалваните съдебни решения по
търговските дела се е увеличил с 11 бр. през втората проверявана година. По
отношение данните за въззивните дела, през 2021г. се е увеличил общия брой
постановени съдебни решения с 48 бр., съответно увеличен е и броя на
обжалваните съдебни решения с 13 бр. Голямата част от постановените
съдебните решения не са обжалвани.

През 2021г. се наблюдава увеличение на постановените съдебни
определения по първоинстанционните граждански и въззивни дела, спрямо
2020г. Увеличение се наблюдава и при броя на обжалваните определения,
постановени по първоинстанционните и по въззивните граждански дела през
втората проверявана година, а по търговските дела е налице намаление на
общия брой постановени определения и на броя на обжалваните определения.

Минимален е броят на прогласените за нищожни и обезсилените актове
на ОС – Перник - 1 бр. за 2020г., а през 2021г. - 3 броя. Общият брой отменени
актове през 2020г. са 9 броя, 7 от които са отменени актове с постановяване на
нови. През 2021г. – 12 броя са отменените актове, 8 от които са отменени
актове с постановяване на нови.

Обобщаване и анализ на влезли в сила съдебни актове по
граждански и търговски дела – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ

Проверката на влезли в сила съдебни решения  по първоинстанционни
и въззивни облигационни искове, вещни искове, търговски спорове  или по
СК, КТ, с постановени актове на АпС и/или на ВКС, по съдии установи
следното:

За 2020 г.
Съдия Антон Рангелов Игнатов
Решение № 152/04.06.20 г. по гр. д. № 140/2020 г.;
Решение № 260081/18.09.20 г. по гр. д. № 70/2020 г.;
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Решение № 260016/14.09.20 г. по т. д. № 1/2020 г.;
Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова
Решение № 260063/31.08.20 г. по гр. д. № 162/2020 г.;
Решение № 218/08.10.20 г. по гр. д. № 402/2020 г.
Съдия Кристиан Божидаров Петров
Решение № 260108/23.11.20 г. по гр. д. № 41/2019 г.;
Решение № 260033/24.07.20 г. по гр. д. № 428/2019 г.;
Решение № 228/23.10.20 г. по гр. д. № 424/2020 г.;
Съдия Мариета Стоянова Динева-Палазова
Решение № 195/31.07.20 г. по г. д. № 363/2020 г.
Съдия Методи Крумов Величков
Решение № 180/26.06.20 г. по г. д. № 181/2020 г.
Съдия Милена Рангелова Даскалова
Решение № 260049/07.08.20 г. по г. д. № 692/2019 г.;
Решение № 95/16.03.20 г. по г. д. № 883/2019 г.;
Решение № 260105/16.11.20 г. по г. д. № 209/2020 г.;
Съдия Рени Петрова Ковачка
Решение № 157/10.06.20 г. по г. д. № 628/2019 г.;
Решение № 11/13.01.20 г. по г. д. № 717/2019 г.;
Решение № 260090/14.10.20 г. по г. д. № 188/2020 г.;
Съдия Роман Тодоров Николов
Решение № 260036/31.07.19 г. по г. д. № 628/2018 г.;
Решение № 118/16.04.20 г. по г. д. № 114/2019 г.;
Решение № 260043/03.08.20 г. по г. д. № 210/2020 г.;
Съдия Татяна Иванова Тодорова
Решение № 260109/03.12.20 г. по г. д. № 212/2020 г.;
За 2021 г.
Съдия Антон Рангелов Игнатов
Решение № 260001/05.01.21 г. по гр. д. № 317/2020 г.;
Решение № 260004/11.01.21 г. по гр. д. № 107/2020 г.;
Решение № 260020/31.03.21 г. по гр. д. № 62/2020 г.
Съдия Антония Атанасова Атанасова - Алексова
Решение № 239/25.06.21 г. по гр. д. № 251/2021 г.;
Решение № 89/18.03.21 г. по гр. д. № 40/2021 г.;
Решение № 2/18.01.21 г. по т. д. № 2/2021 г.
Съдия Камелия Георгиева Ненкова
Решение № 414/26.11.21 г. по г. д. № 547/2021 г.
Съдия Кристиан Божидаров Петров
Решение № 260016/04.03.21 г. по г. д. № 77/2020 г.;
Решение № 260006/15.01.21 г. по г. д. № 234/2020 г.;
Решение № 95/24.03.21 г. по г. д. № 341/2020 г.;
Съдия Мария Венциславова Милушева
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Решение № 417/26.11.21 г. по г. д. № 742/2020 г.;
Решение № 381/15.11.21 г. по г. д. № 631/2021 г.;
Решение № 30/09.11.21 г. по т. д. № 27/2021 г.
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова
Решение № 284/06.08.21 г. по г. д. № 312/2021 г.;
Решение № 87/18.03.21 г. по г. д. № 605/2021 г.
Съдия Маринела Красимирова Маринова - Стоева
Решение № 15/15.01.21 г. по г. д. № 598/2020 г.;
Решение № 4/05.01.21 г. по г. д. № 717/2020 г.;
Решение № 239/25.06.21 г. по г. д. № 251/2021 г.;
Съдия Методи Крумов Величков
Решение № 260031/08.10.21 г. по г. д. № 284/2020 г.;
Решение № 92/23.03.21 г. по г. д. № 39/2021 г.;
Решение № 225/21.06.21 г. по г. д. № 354/2021 г.;
Съдия Милена Рангелова Даскалова
Решение № 53/26.02.21 г. по г. д. № 672/2020 г.;
Решение № 130/22.04.21 г. по г. д. № 516/2020 г.;
Решение № 185/28.05.21 г. по г. д. № 537/2020 г.;
Съдия Михаил Александров Малчев
Решение № 424/02.12.21 г. по г. д. № 464/2020 г.;
Решение № 443/09.12.21 г. по г. д. № 571/2021 г.;
Решение № 32/17.11.21 г. по т. д. № 47/2021 г.;
Съдия Петър Веселинов Боснешки
Решение № 392/17.11.21 г. по г. д. № 446/2021 г.;
Решение № 38/30.11.21 г. по т. д. № 46/2021 г.
Съдия Рени Петрова Ковачка
Решение № 129/22.04.21 г. по г. д. № 361/2020 г.;
Решение № 150/14.05.21 г. по г. д. № 628/2020 г.;
Решение № 4/26.01.21 г. по т. д. № 3/2021 г.;
Съдия Роман Тодоров Николов
Решение № 260018/22.03.21 г. по г. д. № 199/2019 г;.
Решение № 260024/31.05.21 г. по г. д. № 326/2020 г.;
Решение № 141/07.05.21 г. по г. д. № 198/2021 г.;
Съдия Татяна Иванова Тодорова
Решение № 282/06.08.21 г. по г. д. № 356/2021 г.;
Решение № 260013/25.03.21 г. по т. д. № 17/2020 г.;
Решение № 260003/05.02.21 г. по т. д. № 34/2020 г.

КОНСТАТАЦИИ:
Настоящият анализ на съдебната практика по приложение на закона на

влезлите в сила съдебни актове по граждански и търговски дела, обхващаш
между един и три съдебни акта на всеки съдия, избрани на случаен принцип, е
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изготвен въз основа на оценка на единното разбиране и еднаквото приложение
на материалния и процесуалния закон от страна на съдиите в ОС - Перник,
както и задължителната съдебна практика, спрямо приетите за установени
фактически положения. Не се установи противоречива съдебна практика.

            Обобщени констатации и изводи. Препоръки.

Анализът на извършената комплексна планова проверка по граждански
и търговски дела в ОС-Перник води до следните обобщени констатации и
изводи:

Организацията на административната дейност в Окръжен съд – Перник
е добра. Ръководството на съда е създало условия за работа на съдебните
служители, които са се стремили да изпълняват задълженията си отговорно.

Организацията на дейността по образуването, разпределението,
администрирането, движението и приключването на гражданските и
търговските дела е на добро ниво. Анализът на фактите сочи, че гражданските
и търговските дела през проверявания двугодишен период са образувани и
разпределяни според изисквания на Правилника за администрацията на
съдилищата, администрирани са и приключени в законоустановения срок или
при спазване на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК,  с констатираните  в
обстоятелствената част на акта изключения.

Съдебните служители от служба „Регистратура“ и служба „Съдебно
деловодство“ са полагали усилия да изпълняват задълженията си съвестно,
спазвайки изискванията на ПАС, вътрешните правила и заповеди на
председателя на съда. Постъпващите по делата книжа са обработвани и
своевременно са докладвани на съдиите-докладчици. Проверката констатира,
че гражданските и търговските дела, включително и делата, образувани по
реда на бързото производство и частните дела, се предават физически на
съдиите - докладчици в същия ден след разпределението им. Без забава се
подготвят и се изпращат призовките и съобщенията по делата, а върнатите
отрязъци от тях се проверяват и също веднага се докладват. Протоколите от
съдебните заседания са изготвени прегледно. Постъпващите по делата книжа
са прикрепвани последователно и са номерирани от съдебните служители.
Изключение е допуснато по някои от проверените спрени производства.

При проверката на деловодните книги и регистри се установи, че са
спазвани изискванията на ПАС, с констатираните пропуски. Част от
проверените деловодните книги за открити заседания не са номерирани,
прошнуровани, подпечатани и подписани от председателя на съда. Няма
данни деловодните книги да са били проверявани от съдебния администратор
или от друг член на ръководството на съда. Вписаната информация в книгата
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за открити заседания е непълна – не се вписва диспозитива на съдебното
решение в графа „решение“.

Установено бе, че датите на съдебните решения по проверените дела,
вписани в книгата за открити заседания, в регистъра на съдебните решения по
чл. 235, ал. 5 ГПК, както и датите на връщане на делата в деловодството на
съда не винаги съвпадат, а по някои дела в книгата за открити съдебни
заседания липсва дата и номер на решението, дата на връщане на делото в
деловодството на съда, както и диспозитив. Препоръчително е пропуските да
бъдат отстранени и да не се допускат в бъдеще.

Препоръчително е съдебният администратор или друго нарочно
упълномощено със заповед на председателя длъжностно лице да извършва
периодичните проверки на всички деловодни книги, което да се удостоверява
с дата и подпис на упражнилото контрол длъжностно лице.

При проверката на регистъра на съдебните актове по чл. 235,ал.5 ГПК
се установи, че се води съобразно изискванията на чл. 52 ПАС, с
констатираните пропуски. В класьорите, от които се състои регистъра, се
съдържат съдебни решения, обработени съобразно изискванията на чл. 64
ЗСВ, както и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година, които са подредени последователно, а
съдебният служител е удостоверявал с подписа си датата на обявяване на
решението. Проверката установи, че регистърът на съдебните решения по чл.
235,ал.5 ГПК съдържа и постановени определения, а в някои описани в
обстоятелствената част на акта случаи, съдебното решение е приложено, но не
е обявено с дата и подпис на съдебен служител, според нормата на чл. 52
ПАС.

Препоръчително е председателят на съда да издаде нарочна заповед, с
която да упълномощи един съдебен служител, който да отговаря за точното
водене и съхранението на регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5
от ГПК, съгласно изискванията по чл. 52 ПАС.

При извършената проверка в ОС-Перник, както и в четирите районни
съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Перник се установи, че за
периода на проверката 2020г. и 2021г., и през настоящата година не са били
извършвани проверки на организацията на дейността на районните съдии в
РС-Перник, РС-Брезник, РС-Трън и РС-Радомир.  Препоръчително е в бъдеще
председателят на ОС-Перник да извършва лично или да възлага на съдия/ии от
окръжния съд проверки на организацията на дейността на съдиите от
районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Перник, според
правомощието си по чл. 86, ал.1, т.6  ЗСВ.

Наред с изводите, направени с констатациите по отделните дела и
съдебни състави, може да се направи следното обобщение:
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Образуване и разпределение на делата

В ОС-Перник е създадена много добра организация на работата по
образуване на гражданските и търговските дела, постъпващи в съда. Делата са
образувани и разпределяни в деня на депозиране на книжата в съда или най-
късно на следващия ден, съобразно изискванията на ПАС. Извършената
проверка на образуване на делата, с оглед влиянието върху натовареността и
статистическите данни на съда установи, че се спазват изискванията на чл. 80
ПАС. Образуването се извършва с нарочен печат върху исковата молба или
жалба, с дата и подпис на съдия, като делата обикновено се образуват в деня
на постъпване на книжата в съда. Пропуски и нарушения не се установиха.

Електронното разпределение на гражданските и търговските дела се
извършва от съдия Роман Николов, а до м. септември 2021г. – от зам.
председателя на съда съдия Милена Даскалова. При отсъствие или служебна
ангажираност, дейността по образуването и разпределянето на делата се
възлага с нарочна заповед на друг съдия.

Административният ръководител е утвърдил Вътрешни правила за
случайно разпределение на делата в ОС –Перник, които са спазвани през
периода на проверката. Случайният принцип, съобразно утвърдените правила,
се прилага за всички видове дела, без изключение. Към момента на проверката
функционира Централизираната система за разпределение на делата.
Създадена е необходимата организация на дейността, като разпределението на
делата се извършва обичайно в деня на постъпването им в съда, или по-рядко -
на следващия работен ден, съобразно поредността на постъпването им по
материя и видове. Ежегодно председателят на съда с нарочна заповед
организира работата на съда през съдебната ваканция.

Проверката не констатира нарушения при образуване и разпределяне
на делата на случаен принцип, а в началото на всяко дело се съдържа протокол
за избор на докладчик с дата и подпис на съдията, упълномощен да извърши
разпределението.

Анализът на предоставените данни досежно натовареността на съдиите
със 100% натовареност и през двете проверявани години сочи, че с най-голям
индекс на натовареност към дела за разглеждане и към свършени дела,
съгласно Правилата за оценка на натовареността на съдиите /ПОНС/, е бил
съдия Роман Николов. Индексът на натовареност към делата за разглеждане
му е бил 12.67 за 2020г. и 14.17 – за 2021г., а към свършените дела, 8.42 – за
2020г. и 10.67 – за 2021г. С най-малък индекс на натовареност към дела за
разглеждане през 2020г. е била съдия Милена Даскалова – 10.58, а през 2021г.
- съдия Кристиан Петров - 12.08.  Наблюдава се тенденция за увеличение на
натовареността през втората проверявана година.

Същевременно, данните за съдиите със 100% натовареност през  двете
проверявани години сочат, че най-малко заседателни дни има съдия Антония
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Алексова - 35 бр. за 2020г. и 48 бр. за 2021г., а най-много заседателни дни има
съдия Роман Николов, като през 2020г. са 64 бр., а през 2021г. – 63 бр.

Видно от предоставената информация за общия брой дела за
разглеждане - през 2020г. най-много дела за разглеждане са били разпределени
на доклад на съдия Антония Алексова - 114 броя, а най-малко дела са
разпределени за разглеждане на съдия Милена Даскалова – 88 бр. На
останалите съдии, разпределените дела са били между 101 и 111 дела.

През 2021г. по същия критерий, най-много дела за разглеждане са били
разпределени на доклад на Роман Николов - 120 дела, а на останалите съдии са
разпределени в рамките между 105 – 113 дела.

През двете проверявани  години, най-много дела за разглеждане са
били  на доклад на съдия Роман Николов - 152 бр.  през 2020г.  и 171 бр.  през
2021г. През 2020г. най-малко дела за разглеждане са били на доклад на съдия
Милена Даскалова – 119 бр., а през 2021г. най-малко дела за разглеждане  са
били на доклад на съдия Кристиан Петров – 146 бр.

С оглед данните относно броя на новообразуваните дела, разпределени
на съдиите, броя на делата за разглеждане, броя на заседателните дни и  броя
на свършените дела през 2020г. и 2021г., се наблюдава известна разлика на
натовареността при съдиите в ОС-Перник, които са били на 100 %
натовареност през проверявания двугодишен период. В тази връзка би било
удачно председателят на съда, след обсъждане на ОС на съдиите в ОС-Перник,
да предприема възможните административни, организационно - технически
мерки, с оглед относително изравняване в натовареността на съдебните
състави, разглеждащи граждански и търговски дела в ОС-Перник.

Движение на делата. Спрени производства

При проверката на движението на неприключилите граждански и
търговски дела, образувани преди 01.01.2020г. се установи, че голяма част от
производствата са спирани по молба на страните, или поради наличието на
висящ преюдициален спор, довел до продължителност на съдопроизводството.
Друга предпоставка за това са назначените съдебни експертизи, в това число
тройни и петорни съдебни експертизи, с поставяне на допълнителни задачи и
замяна на вещи лица. Отстраняването на нередовностите в исковите молби,
удължаването на срока за това и проблеми с връчване на книжата също са
довели до известно удължаване на съдопроизводството.

Делата са образувани и разпределяни веднага след подаване на молбите
в съда. Проверката по редовността и допустимостта на молбите е извършвана
в деня на образуване на делата, на следващия ден, или най-късно до десет дни.
Физически делата са предавани на съдията-докладчик веднага след
образуването и разпределението им. Разпорежданията по чл. 131 ГПК,
респективно чл.367 ГПК са постановявани в рамките на един ден до
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единадесет дни, най-късно до един месец след депозиране на исковата молба,
или отстраняването на нередовностите в нея.

С определението по чл. 140 ГПК съдът е изготвял доклад, произнасял
се е по допускане на доказателствата и доказателствените искания и е
насрочвал делото в открито съдебно заседание. В някои случаи съдът с
определението по чл. 140 ГПК е приемал  като доказателства представените с
исковата молба книжа. Определенията за насрочване са постановявани от два
до двадесет дни след получаване на отговора на исковата молба или след
изтичане на срока за отговор, а в периода на съдебна ваканция – след месец и
половина. При въззивните производства определенията за насрочване са
постановени в деня на образуване на делото. Съдебните заседания са
провеждани ритмично през един, два месеца, а в някои случаи и по – дълъг
период, обхващащ съдебната ваканция. По едно от проверените гр. дела се
установи, че след размяната на книжата производството е спряно два пъти,
като след възобновяването му исковата молба е оставена без движение и съдът
е продължил срока за отстраняване на нередовностите в нея. Макар и в
изолирани случаи бе констатирано пренасрочване на о.с.з., за което са били
уведомени страните, поради участие на докладчика в обучителен семинар. В
друг случай,  след продължило две години и девет месеца производство, съдът
е обявил ход по същество и в срока за произнасяне, след като е констатирал
колегиални отношения с ответника и „злоупотреба с процесуалното право за
поправка на протокол“, е отменил протоколното определение за даване ход по
същество и на основание чл. 22,ал.1,т.6 ГПК се е отстранил от разглеждане на
спора. Макар и изключение, тази недобра практика следва да се избягва, с
оглед предотвратяване на забава в съдопроизводството, в интерес на страните
в процеса.

Проверката на първоинстанционните производства по граждански дела
и по търговски дела в ОС–Перник, образувани през 2020г. и 2021г. установи,
че делата са образувани и разпределяни в деня на постъпване на книжата в
съда, на следващия ден, а по изключение след 3 дни. Съдът е проверявал
редовността и допустимостта на исковите молби в същия ден, или в рамките
от един ден до седмица след постъпването на книжата в съда. След
образуването и разпределението им, делата са предавани без забава на
съдията-докладчик. Разпорежданията по чл. 131 ГПК и чл. 367 ГПК са
постановявани в същия ден, на следващия, или до седмица след образуване на
делото или след отстраняване на нередовностите в исковата молба. Съдът се е
произнасял с определения по чл.140 ГПК и чл.374 ГПК в период от два дни до
двадесет дни, или до два месеца след депозиране на отговора на исковата
молба, или на допълнителната искова молба. Някои съдии с определенията по
чл. 140 и чл.374 ГПК приемат представените с исковите молби доказателства,
каквато практика се констатира и по други видове проверени дела, а други
съдии се произнасят по допустимостта на представените с исковата молба
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доказателства. Законодателят с чл. 140, ал.1 ГПК,  чл. 312, ал.1,т.4 ГПК, вр.
чл. 317 ГПК, чл. 374, ал.1 ГПК е задължил съда да се произнася по
доказателствените искания на страните, като допуска доказателствата, които
са относими, допустими и необходими и впоследствие, в първото по делото
редовно о.с.з. – да ги приеме с протоколно определение, за да могат
участниците в производството да се запознаят с тях и евентуално да направят
възраженията си. Препоръчително е въпросът да се обсъди от съдиите на
Общо събрание и да се отстранят различията по прилагането на цитираните
норми.

Съдебните заседания са насрочвани в период от три седмици до един,
два месеца. По част от делата се наблюдава отсрочване на съдебни заседания
поради извънредната епидемиологична обстановка в страната, а в други
случаи, съдебно заседание е пренасрочено поради участие на докладчика в
семинар.

По някои от проверените дела съдът в откритото съдебно заседание е
обявявал, че ще се произнесе с решение в законния срок, а по други е
посочвал деня, в който ще обяви решението си, съгласно разпоредбата на чл.
149, ал. 2 ГПК. Решенията са постановявани в срок до един месец, а по едно от
описаните в обстоятелствената част на акта дела, решението е постановено в
7- месечен срок.

Анализът на констатациите по образуване, движение и приключване на
проверените въззивни дела установи, че те са образувани и разпределени в
деня на депозиране на жалбата в съда. Съдебните състави са се произнасяли с
определения по чл. 267 от ГПК в същия ден, на следващия ден или най-късно
десет дни след подаване на въззивната жалба или отстраняване на
нередовностите в нея, а по изключение и след три седмици. Делата са
разпределяни на съдия докладчик на принципа на случайния подбор, според
чл. 9 ЗСВ. Част от делата са насрочени в открито съдебно заседание с
определение по чл. 267 ГПК, постановено от тричленен състав, който е
докладвал делото, произнасял се е  по доказателствени искания и е насрочвал
делото в о.с.з. В други случаи,  докладчикът с разпореждане в з.з. е докладвал
делото и го е насрочвал в о.с.з. Извършвана е предварителна подготовка и
делата са разглеждани в едно съдебно заседание, с изключение на случаите, в
които е било необходимо допускането на съдебни експертизи или събирането
на други доказателства. Първите открити съдебни заседания са насрочвани
след двадесет дни, месец, най-късно след месец и половина. Следващите
открити заседания са провеждани през интервал от месец, месец и половина.
Съдебните решения са постановявани в срок от шест дни до един, два месеца,
с изключение на едно от проверените дела, по което решението е постановено
в петмесечен срок.

Проверката на  първоинстанционните дела с регламентирани кратки
процесуални срокове, избрани на случаен принцип сочи, че са образувани в
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деня на постъпване на книжата в съда, видно от положения печат върху
молбата и са разпределяни на случаен принцип в същия ден, за което са
приложени протоколи за избор на докладчик, подписани от разпределящия
съдия. Молбите с правно основание чл. 96 СК са администрирани веднага, без
изключение – в деня на образуване и разпределение на делото, което е
отлична практика. Съдът е насрочвал съдебното заседание при закрити врата
почти винаги в двуседмичния срок по чл. 97, ал.1 СК. Компетентната
дирекция „Социално подпомагане” е била уведомена, съгласно изискването по
чл. 97, ал.1 СК, както и ОП – Перник. Съдебното дирене е приключвало в
първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити врата и съдът е
обявил решението си, според чл. 97, ал.3 СК. Съдът е изисквал актуални
социални доклади, а в случаите, когато детето е навършило 10-годишна
възраст е указвал то да бъде изслушано, според нормата на чл. 15,ал.1 ЗЗДт.
Делата са приключили с решение, обявено в съдебното заседание, с
изключение на едно дело, при което съдът е обявил датата, на която
решението ще бъде обявено, 14-дни по-късно.

Проверените въззивни дела с кратки процесуални срокове по въззивни
жалби срещу първоинстанционни решения по трудови спорове, искове по СК
или молби по реда на ЗЗДН, са образувани в деня на постъпване на въззивните
жалби в съда и са разпределяни незабавно - в същия ден от разпределящия
съдия. Делата са администрирани в деня на образуване и разпределението им
или до 5 дни. Приключвали са в рамките на  регламентираните срокове,
съобразно чл. 317 ГПК. Първото по делата съдебно заседание е насрочвано в
триседмичен срок,  съобразно чл.  312,  ал.1,  т.1,  вр.  чл.  317  ГПК,  а в някои
случаи – и по-рано. По част от делата, съдебните заседания са
пренасрочвачвани поради обявено извънредно положение в Република
България заради пандемията от Covid – 19. Делата са насрочвани в о.с.з. с
определения по чл. 267, ал.1 ГПК и съобразно нормата на чл. 360а ЗСВ.

Разпоредбата на чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК за постановяване на
съдебния акт в двуседмичен срок е спазвана. По проверените дела, съдът е
посочвал деня, в който ще обяви решението си, съобразно изискването по чл.
315, ал.2, вр. чл. 317 ГПК, с едно изключение. Въззивните дела, образувани по
жалби срещу решения на първоинстанционния съд по реда на ЗЗДН, са
приключвани с окончателно решение в едномесечен срок.

При делата с кратки процесуални срокове се спазва разпоредбата на чл.
78, ал.5 ПАС - делата са обозначени с жълт етикет, което допринася за
срочното им и своевременно администриране.

По част от въззивните производства се установи, че въззивният състав
е докладвал делото, дал е указания и го е насрочвал в о.с.з., съобразно
нормите на чл.  267 и чл.  268 ГПК,  а в други случаи – делата са насрочване с
разпореждане на съдията-докладчик. Разнородна практика се установи и по
отношение на постановените съдебни актове, с които делото е било
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докладвано и насрочвано в о.с.з. -  част от делата са насрочвани с
разпоредждане в з.з., без доклад, а в други случаи - с определение, с което
делото е докладвано подробно, дадени са указания и е насрочено в открито
съдебно заседание. Би било удачно общото събрание на съдиите от ОС-
Перник да разгледа и уеднакви практиката си.

Анализът на констатациите по проверените производства по чл. 625 ТЗ
води до извод, че делата по част четвърта от ТЗ „Несъстоятелност”, които не
са приключили към момента на настоящата проверка и не са били обхванати
от предходната тематична проверка по несъстоятелност, извършена в
изпълнение на Заповед № ТП-01-12/16.10.2018г. на главния инспектор на
ИВСС, са образувани през периода 1993г. – 2021г. и не са значителен брой.
Всяко от проверените  дела е образувано в деня на постъпване на молбата в
съда. Първото разпореждане на съда е постановявано в деня на образуване и
разпределение на делото или на следващия ден. Първото с.з. е насрочвано
след 14 дни до 1 месец – по изключение. Съобщенията до страните са
изпращани веднага. Делата по несъстоятелност се движат сравнително
ритмично. Съдебните заседания са отлагани и насрочвани в рамките до един,
два месеца - за изготвяне на съдебни експертизи. Съдът е назначавал съдебно-
счетоводни експертизи своевременно. Определенията по проверените дела
съдържат доклад по делото и ясни указания. По делата са изисквани от съда и
са депозирани периодично доклади на синдиците, съобразно нормата на чл.
659, ал.2 ТЗ. Постъпилите жалби срещу актове на съда са администрирани в
повечето случаи веднага или на следващия ден след постъпването им по
делата и не е констатирана забава при изпращането им на горния съд за
упражняване на инстанционен контрол. Прави впечатление, че три от
производствата по несъстоятелност продължават повече от десет, двадесет
години и още не са приключили с влязъл в сила акт за заличаване на
търговеца от ТР – едното дело е образувано през 1993г. - преди 29г., второто
дело е образувано през 2004г., а третото дело е образувано през 2010г.
Въпреки спецификите на производството по несъстоятелност, е
препоръчително докладчиците да предприемат всички възможни, допустими
от закона мерки за ускоряването им и приключването на съдопроизводствата.

Проверката на търговски дела с правна квалификация чл. 25 ЗТР - по
жалби срещу актове на длъжностно лице по регистрацията установи, че делата
са образувани в деня на постъпване на книжата в ОС-Перник, без изключение,
а жалбите са администрирани незабавно в същия ден. В случаите, когато е
констатирана нередовност на жалбата, съдът с разпореждане или определение
в з.з. я е оставял без движение с указания за отстраняването им.

Съдът се е произнасял по жалбата с решение, постановено в срок
между един ден до един месец след подаване на жалбата, или след
отстраняване на нередовностите в нея, а по изключение - след месец и
двадесет дни. Всички жалби са разгледани в закрито заседание. По част от
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делата жалбата срещу отказа за вписване на обстоятелства в търговския
регистър е оставяна без уважение, a по останалите дела съдът е потвърждавал
или отменял отказа за регистрация на длъжностно лице при АВ. В случаите, в
които указанията на съда не са изпълнени в определения срок, жалбата е
оставяна без разглеждане и производството е прекратявано. Проверката на
жалби със сходни оплаквания срещу постановени откази не констатира
противоречива съдебна практика на делата, образувани по жалби срещу актове
на длъжностно лице по регистрация, съгласно чл. 25 ЗТР.

От проверката на делата, по които съдебният акт не подлежи на
касационно обжалване – чл. 280, ал.2 ГПК, се установи, че по въззивните
частни производства съдът се е произнасял с окончателно определение в
същия ден, след два дни или най-късно след един месец. При въззивните
производства, образувани по въззивни жалби срещу решения на
първоинстанционния съд проверката установи, че съставите са се произнасяли
по редовността на жалбите в същия ден, или в рамките от един ден до
тринадесет дни. Делата са разпределяни на принципа на случайния подбор, без
изключение. Определенията или разпорежданията, с които е насрочвано
открито съдебно заседание, са постановявани в деня на образуване на делото,
или най-късно след тринадесет дни. Наблюдава се добра подготовка и бързина
на производството, като всички дела са насрочвани в открито съдебно
заседание в рамките на месец. В случаите, когато съдът се е произнасял с
определение, въззивната жалба е докладвана и делото е насрочено в открито
съдебно заседание. Всички проверени производствата са приключвани в едно
открито съдебно заседание. Решенията по въззивните жалби са постановявани
в рамките от един ден до един месец, или малко над месец. Не бе установена
противоречива съдебна практика на постановените съдебни актове по този вид
дела.

Анализът на проверените спрени производства сочи, че делата са
образувани и разпределяни в деня на постъпване на исковата молба или на
въззивната жалба в съда, съобразно изискванията на ПАС и по всички
проверени дела е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия съдия. Разпоредителни заседания са провеждани в кратки
срокове, размяната на книжата е извършвана експедитивно. Съдът е изследвал
служебно преюдициалния характер и при основание е постановявал
мотивирано спиране на делото. Спрените производства са администрирани
през различни интервали от време, като в някои случаи по делата не се
съдържат данни дали са докладвани от съдебните служители на съдия-
докладчика ежемесечно, в изпълнение на задължението им по чл. 38,т.10 ПАС,
с оглед отпадане на пречките за движението им и възобноваване на
произвоизствата. По спрените производства следва редовно, ежемесечно
съдебните служители да правят справки, съобразно изискването по чл. 38,т.10
ПАС. По делата би могло да се прилагат справки, от които да е видно, че не са
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отпаднали пречките за движение на спрените производства, а обуславящите
дела са все още висящи, с оглед предотвратяване на евентуално забавяне на
съдопроизводството. Препоръчително е деловодителите ежемесечно чрез
нарочен доклад, съдържащ се по делото, да описват извършените справки
относно статуса на обуславящото дело, включително и когато е висящо пред
същия съд и да докладват на съдията-докладчик дали са отпаднали пречките за
движение на спряното дело.

Анализът на делата, по които е постановен отвод на докладчик или на
въззивния състав през проверявания период показва, че определенията, с
които съдът се е отвел от разглеждане на спора са мотивирани, а сочените
причини са родствени или колегиални отношения с някоя от страните, участие
и/или произнасяне на докладчика по същия спор със същите страни. По делата
са приложени протоколи за избор на докладчик, от които е видно, че
съответното дело своевременно е разпределяно на случаен принцип след
отвеждането на докладчика или на член от състава. Когато всички съдии са се
отвели от разглеждането на дело, поради участие като страна в
производството или по искане на страна, производството е прекратявано и
делото без забава е изпращано в САС за определяне на друг компетентен съд,
който да разгледа спора. В хода на проверката се констатира увеличаване броя
на направените отводи през втората проверявана година. Безспорно е, че
отстраняването от разглеждане на делото е лична преценка на всеки съдия, но
институтът на отвода би следвало да се прилага само за осигуряване на
гарантирания от Конституцията на Република България справедлив процес и
да не нарушава правато на страната на решаване на делото в разумен срок.

През проверявания период част от откритите съдебни заседания по делата
в ОС-Перник, както и в останалите съдилища в страната, са били отсрочени
поради обявеното извънредното положение на територията на Република
България, свързано с пандемията от Covid - 19. В хода на проверката бе
констатирано, че в някои случаи открити съдебни заседания, за които страните
вече са били уведомени, са отсрочвани поради участие на докладчика в
семинарни занятия. Действително производството по тези дела не е забавено
съществено, следващите съдебни заседания са отсрочвани между 3 седмици и
2 месеца и половина. Независимо от това, обаче, е препоръчително
ръководство на ОС-Перник да предприеме мерки в бъдеще съдебните
заседания да не се отсрочват, особено без наложителна причина, като при
възможност делата се разглеждат от друг състав, в интерес на страните в
процеса, каквато е практиката в повечето от проверените съдилища.

Проверката по делата с отменен ход по същество, описани в
обстоятелствената част на акта показва, че броят им е намалял през втората
проверявана година и те не сочат тревожна тенденция. При по-голямата част
от проверените дела ходът по същество е отменен заради необходимост от
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допълнително изясняване на делото от фактическа страна. Две от проверените
дела са спрени след отмяна на хода по същество, а по едно от делата съдът е
констатирал нередовност в исковата молба, отменил е протоколното
определение, с което е даден ход по същество и исковата молба е оставена без
движение за отстраняване на нередовности. При почти всички дела съдебното
дирене е приключило и съдът ги е обявил за решаване в следващото открито
съдебно заседание.

При анализа на проверените частни граждански дела, образувани по
възражение по чл. 423, ал. 1 ГПК се установи, че производството е
приключвало в кратки срокове. Спазван е принципа на случайното
разпределение на докладчик. По този вид дела съдът е администрирал
възраженията в същия ден, след 1-2 дни или най късно след две седмици.
Делата са разгледани в открито съдебно заседание, насрочвани са рамките на
един, два месеца. Определенията, с които съдът се е произнасял по
възраженията са постановени в срок от дванадесет дни до месец, месец и три
седмици. Не се установи противоречива съдебна практика при разглеждане на
този вид частни производства.

Проверката на частни гр. дела, образувани по частни жалби срещу
действията на ЧСИ или ДСИ установи, че делата са се движили с бързина и са
приключвали в кратки срокове. По всички дела съдът се е произнасял с
решение или определение в закрито заседание, постановено от тричленен
съдебен състав. Съдът е обявявал акта си с мотивите в рамките от два дни до
един месец. Спазени са разпоредбите на чл. 437 ГПК, забава в производството
не бе установена.

По отношение на частните граждански дела, образувани по молби
с правно основание чл. 390 и сл. от ГПК – обезпечение на бъдещ иск бе
установено, че съдебните актове са постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК –
в деня на подаването на молбата, с допуснто едно изключение, при което
съдът първоначално е оставил молбата без движение за представяне на
доказателство за платена държавна такса. Доколкото законодателят е
предвидил съдът да се произнесе в деня на подаване на молбата, би могло
Общото събрание на съдиите в ОС-Перник да обсъди практиката си в
случаите, когато молбата е нередовна и дали оставянето й без движение
съответства на чл. 395,ал.2 ГПК и на Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на
ВКС по тълкувателно дело № 6/2013 г., ОСГТК. По делата са приложени
протоколи за случаен избор, подписани от разпределящия съдия. Изследвани
са кумулативно дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от
ГПК. Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск,
съобразно законоустановения максимален срок по ГПК. Констатирано бе, че
по част от делата не се съдържат копия от издадените обезпечителни заповеди,
съобразно изискването по чл. 38, т.16 ПАС, според което съдебният служител
в служба "Съдебно деловодство" оставя копия от изходящите документи,
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които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки, като прави
съответните отбелязвания върху копието.

По повечето проверени дела са представени доказателства за предявен
иск в срок, а по молба на молителя съдът на основание чл. 402 ГПК е отменял
допуснатото обезпечение. Посочван е срок за предявяване на иска, като е
определян от кой момент тече този срок – от постановяване на определението
или от датата на получаване на определението от молителя, като практиката на
съда е съобразена с Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по
тълкувателно дело № 6/2013 г., ОСГТК.

Проверката на образувани през 2020г. и 2021г. по реда на чл. 396 ГПК
въззивни частни дела, установи, че те са образувани в деня на постъпването на
въззивната частна жалба, ведно с първоинстанционното дело в съда и са
разпределени на случаен принцип в същия ден. Въззивният съд се е
произнасъл по жалбите  срещу определенията на първоинстанционния съд по
реда на чл. 390 ГПК, като  определенията са постановени в срок от един ден,
три дни, седем дни до 10, 11 дни дни след подаване на въззивната жалба,
образуване и разпределение на делото. Изключение е допуснато само по едно
дело, по което съдът се е произнесъл в едномесечен срок. В повечето случаи,
определенията на районния съд са потвърдени, а когато въззивната жалба е
уважена, съдът е отменял отказа и е допускал исканото обезпечение,
съобразно чл. 396, ал.2 ГПК. Не бе костатирана забава или закононарушения
на съдопризводството по този вид дела.

В хода на проверката се установи, че макар и по изключение, актовете
на съда са постановявани под формата на ръкописни резолюции.
Препоръчително е всички съдии от ОС-Перник да изготвят съдебните си
актове (включително и тези, постановени в закрито заседание) с
предоставената им техника и софтуерни продукти, а не ръкописно, в някои
случаи нечетливо, върху представени от страните книжа, с цел яснота и
прегледност, пълнота на деловодната система и в изпълнение разпоредбата на
чл. 360а ЗСВ. Административният ръководител на ОС-Перник, съобразно
нормата на чл. 360а ЗСВ, според която органите на съдебната власт извършват
удостоверителни изявления, издават актове и извършват всички други
предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, следва да
издаде заповед с точен регламент, чието изпълнение впоследствие да
контролира, с оглед спазване на цитираната норма от ЗСВ в бъдеще.

Приключване на делата

От предоставените справки и извършената на място проверка относно
приключване на делата и постановяване на съдебните решения през
проверявания период, се установи, че голямата част актовете са постановявани
в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. За 2020 г. общият
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брой постановени решения са 769, от които 704 бр. в законоустановения срок,
а за 2021 г. общият брой постановени решения са 891, от които 845 бр. в
законоустановения срок.

Част от съдебните актове са постановени със забава, но в рамките на
разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК, като забавата варира до 3 месеца
след о.с.з., в което делата са обявени за решаване. Видно от предоставената
информация, делата, по които съдебните решения са постановени в срок до 3
месеца след обявяването им за решаване са 13 бр. за 2020г. и 12 бр. за 2021г.,
на доклад на съдия Антон Игнатов, съдия Антония Алексова, съдия Рени
Ковачка, съдия Роман Николов и съдия Милена Даскалова.

Справките, предоставени за нуждите на проверката сочат, че съдебните
решения през 2020г., които са постановени в срок между 3 месеца и 11 дни и 7
месеца и 14 дни, са 12 броя, на доклад на съдия Антон Игнатов, съдия
Антония Алексова, съдия Роман Николов, а през 2021г. са постановени 6 бр.
решения със забава от 3 месеца и 10 дни до 8 месеца и 8 дни, на доклад на
съдия Антония Алексиева, съдия Рени Ковачка и съдия Роман Николов.

Похвално е старанието на съдия Методи Величков, както и на
младшите съдии Мариета Палазова и Маринела Стоева, които са постановили
всичките решения по дела, по които са докладчици в законоустановения срок
и през двете проверявани години. Съдия Кристиан Петров и съдия Татяна
Тодорова са постановили всички решения в срок през 2020г., а през 2021г.
имат един просрочен съдебен акт.

Съдия Милена Даскалова и съдия Татяна Тодорова през проверявания
период са допуснали забава по един съдебен акт, в рамките на разумния срок
по смисъла на чл. 13 ГПК, а съдиите Калин Баталски и Бисер Петров,
разглеждащи наказателни дела, са постановили през 2021г. съответно две и
едно съдебни решения по гр.дела в законоустановения срок.

С оглед констатираното през двете проверявани години, ИВСС счита
за уместно да обърне внимание, че всички съдии от ОС-Перник следва да
спазват определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12 и
чл. 210, т.1 ЗСВ са задължителни за съдиите. В този смисъл, ще бъде
направена и съответната препоръка.

Проверката установи, че не във всички случаи съдът е посочвал деня, в
който ще обяви решението си. Тази норма води до процесуална икономия и
има дисциплиниращ ефект, с оглед срочното постановяване на съответния
съдебен акт. Препоръчително е по всички дела да се спазват разпоредбите на
чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315, ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, на която ще
обяви решението си.

Анализът на данните относно резултатите от проверка на актовете по
реда на инстанционния контрол сочи, че голямата част от постановените
съдебните решения не са обжалвани. През 2021г. се е увеличил броя на
постановените съдебни решения по първоинстанционните граждански дела
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спрямо 2020г. с близо 40 бр. Увеличил се е и броят на обжалваните актове
през втората проверявана година по първоинстанционните гр.дела. Общият
брой на постановените съдебни решения по търговски дела се е увеличил
минимално през втората проверявана година, а броят на обжалваните съдебни
решения по търговските дела се е увеличил с 11 бр. през втората проверявана
година. По отношение данните за въззивните дела, то анализът сочи, че през
втората проверявана година се е увеличил общия брой постановени съдебни
решения с  48 бр. Увеличен е и броят на обжалваните съдебни решения с 13
бр. През 2021г. се наблюдава увеличение на постановените съдебни
определения по първоинстанционните граждански и въззивни дела, спрямо
2020г. Увеличение се наблюдава и при броя на обжалваните определения,
постановени по първоинстанционните и по въззивните граждански дела през
втората проверявана година. По търговските дела е налице намаление на
общия брой постановени определения и на броя на обжалваните определения.

Минимален е броят на прогласените за нищожни и обезсилените актове
на ОС – Перник - 1 бр. за 2020г., а през 2021г. - 3 броя. Общият брой отменени
актове през 2020г. са 9 броя, 7 от които са отменени актове с постановяване на
нови, а през 2021г. – 12 броя са отменените актове, 8 от които са отменени
актове с постановяване на нови.

Анализът на съдебната практика по приложение на закона на влезлите
в сила съдебни актове по граждански и търговски дела обхваща  между един и
три съдебни актове на всеки съдия -докладчик, избрани на случаен принцип.
Изготвен е въз основа на оценка на единното разбиране и еднаквото
приложение на материалния и процесуалния закон от страна на съдиите в ОС -
Перник, както и задължителната съдебна практика, спрямо приетите за
установени фактически положения. Анализът на съдебната практика в ОС -
Перник не води до извод за установени противоречия. Съдът е спазил
материалния и процесуалния закон при съобразяване на трайната съдебна
практика, ТР на ОСГК на ВКС и ППВС.

Съобразно приетата годишна програма за провеждане на комплексни,
контролни и тематични планови проверки от Инспектората към ВСС на
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към окръжните
прокуратури за 2022г., паралелно с комплексната планова проверка в ОС-
Перник по гражданските и търговските дела, със Заповед № ПП-22-
38/28.06.2022г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет бе възложено да се извърши и тематична планова проверка относно
давани от въззивната инстанция указания във връзка с администриране на
въззивната жалба в случаите, когато оспореният първоинстанционен съдебен
акт не е приложен по хартиеното дело или не е подписан със саморъчен
подпис на съдията. В изпълнение на цитираната заповед, извършената
тематична проверка по граждански и търговски дела, образувани в ОС-Перник
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установи, че въззивният съд не е давал указания във връзка с администриране
на въззивната жалба в случаите, когато оспореният първоинстанционен
съдебен акт не е приложен по хартиеното дело или не е подписан със
саморъчен подпис на съдията. По първоинстанционните дела, по които са
подадени въззивни жалби и са образувани въззивни производства в ОС-
Перник, се съдържат съдебни актове на хартиен носител, подписани от
съдията – докладчик.

С оглед предотвратяване на евентуално възникнали проблеми при
инстанционния контрол в бъдеще и във връзка със съдебна практика на ВКС -
Разпореждане № 60099/22.11.2021г. на председателя на Второ отделение на
ТК на ВКС по рег. преписка с вх. № 607962/17.11.2021г.,  както и съобразно
чл. 102, ал.4 ГПК, според която издаден в електронна форма акт на съда може
да се възпроизвежда в документ на хартиен носител, който има значението на
официален препис, след заверка от овластен служител, то би било удачно
следното:

Председателят на ОС-Перник с нарочна заповед да разпореди да се
уведомят четирите районни съдилища от съдебния район на Окръжен съд –
Перник, че при администриране на подадените жалби срещу актове,
постановени от  районните съдилища, разпорежданията на съдията-докладчик
и актовете, по отношение на които е направено искане за съдебен контрол от
въззивната инстанция, следва да са отпечатани на хартия /от ЕИСС/ и при
прилагането им към картонената папка на делото да са подписани със
саморъчен подпис на съдията-докладчик.

Предвид установеното при извършената комплексна планова проверка
по гражданските и търговските дела в ОС – Перник проверяващият екип
счита, че съдиите полагат усилия и изпълняват задълженията си отговорно и
професионално при образуването, движението и приключването на
гражданските и търговските дела.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ ОБЩИ

                                 П Р Е П О Р Ъ К И :

1. Председателят на ОС - Перник да упражнява постоянен
контрол върху дейността на съдебните служители и да предприема
необходимите административни мерки за подобряване работата им, с цел
спазване изискванията на Правилника за администрацията на
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съдилищата при изпълнение на задълженията им, в това число и при
водене на деловодните книги и на  Регистъра на съдебните решения по чл.
235, ал.5 ГПК и отстраняване на допуснатите пропуски;

2. Съдиите от ОС - Перник на Общо събрание да обсъдят
прилагането на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315, ал.2 ГПК, чл. 360а ЗСВ,
практиката при спрените производства и спазването на чл. 38, т.10 ПАС,
както и практиката на съда при приключване на делата в
законоустановените срокове;

3. Съдиите от ОС - Перник да осъществяват срочното
разглеждане на делата, като предприемат нужните мерки за приключване
на „старите” дела  (някои от които образувани преди 2019г. - през 2014г.,
2010г., 2004г., дори през 1993г. и неприключили към момента на
проверката) в разумни срокове, включително чрез по-инициативни и
настоятелни действия и използване на предвидените процесуални
средства за дисциплиниране на участниците в процеса;

4. Съдиите от ОС - Перник да извършват по-задълбочено
предварително проучване на делата преди насрочването им в открито
съдебно заседание и преди обявяване на устните състезания за
приключили, в интерес на страните в процеса, с цел недопускане
неоснователно забавяне на съдебното производство и изплащане на
обезщетения за забавено правосъдие по реда на глава 3а ЗСВ;

5. Всички съдии от ОС-Перник, разглеждащи граждански и
търговски дела, да спазват определените в процесуалните закони срокове
за движение и приключване на гражданските и търговските дела, които
според чл. 12 и чл. 210, т.1 ЗСВ  са задължителни за тях. Председателят на
ОС - Перник да изпрати до ИВСС подробни справки за съдиите,
разглеждащи граждански и търговски дела, които да съдържат:

а/ общ брой постановени решения и брой решения в законовия
срок;

б./ брой постановени просрочени решения - извън 30-дневния срок
по чл. 235, ал.5 ГПК, с номер на съответното дело, правно основание, дата
на с.з., в което е обявено за решаване, дата на постановяване на
решението, забава в дни, месеци и години;

в./ брой непостановени просрочени решения - след изтичане на 30-
дневния срок по чл. 235, ал.5 ГПК, с номер на съответното дело, правно
основание, дата на с.з., в което е обявено за решаване, забава в дни,
месеци и години;




