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Комплексната планова проверка в РАЙОНЕН СЪД – ТРЪН по
гражданските дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-22-
45/11.08.2022г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт,
съгласно приетата годишна програма за провеждане на планови проверки от
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2022 г. и съобразно
приетата Методика за извршване на проверки на органите на съдебната власт
от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, приета с решение по
Протокол No 10/08.03.2016 г. на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
изменена и допълнена с решение по Протокол No 11/11.07.2022 г., в сила от
11.07.2022 г.

Проверката се извърши в периода 13.09.2022 г. – 14.09.2022 г. от
инспектор Игнат Георгиев, експерт Диана Иванова и експерт Мария Илиева.

Обхватът на комплексната планова проверката включва организацията
по образуването, движението и приключването на гражданските 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
Районен съд – Трън, 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-22-45/11.08.2022г. на главния инспектор е
възложено, едновременно с комплексната планова проверка в Районен съд –
Трън да се извърши и тематична планова проверка за образуваните в ЕИСС
след 30.06.2021 г. граждански дела в техния хартиен еквивалент, която да
установи съдържа ли се на хартиен носител издаденият в електронна форма
акт на съда и в какъв вид.

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

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от РС – Трън, съобразно
писмо изх. № И-01-7/22 от 29.03.2022г. и писмо изх. № И-01-7/22 от
18.05.2022г. на ИВСС справки, допълнителна информация за дейността на съда,
извлечения от електронната деловодна програма, заповеди, стари дела, дела, по
които производството е спряно, дела с отменен ход по същество, деловодни
книги и регистри, както и др. произволно посочени граждански дела.

Административното ръководство на РС – Трън се осъществява от
Административен ръководител – председател на съда – съдия Петър Симеонов
Петров и административен секретар – Ц         С     .

Съдия Петър Симеонов е назначен  на длъжност “административен
ръководител – председател” на РС – Трън с решение на СК на Висшия съдебен
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съвет по протокол № 40 от 11.12.2018 г. и е встъпил в длъжност на
27.12.2018г.

Със заповеди на председателя на ОС-Перник съдия Калин Баталски,
съдия Петър Симеонов е бил командирован от м. октомври 2020г. до м.
октомври 2021г. в Районен съд - Брезник на двучасов работен ден, като през
останалото време е изпълнявал функции на съдия и председател на районен
съд – Трън. Считано от 20.10.2021г. до м. октомври 2022г. със заповеди на
съдия Калин Баталски - председател на ОС-Перник,  съдия Симеонов е бил
командирован в районен съд – Брезник на 4,5 часов работен ден, където
разглежда граждански и наказателни дела. В системата за разпределение на
дела, съдия Симеонов е включен при 100% натовареност, по групи дела,
определени със заповеди на председателя на районен съд – Брезник, като през
останалото време изпълнява функции на съдия и председател на районен съд –
Трън.

Ц         С      е административен секретар на РС – Трън, с
придобито висше образование по специалностите „Финанси“ и „Право“.
Назначена е на длъжност “административен секретар”,  считано от 16.02.2004
г., след проведен конкурс за заемане на длъжността.

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

Материална база и техническа обезпеченост
Информационно обслужване и информационни технологии

Съобразно чл. 21, ал.2 от Методиката за провеждане на проверки на
органите на съдебната власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен
съвет (приета с решение по Протокол No 10/08.03.2016 г. на Инспектората
към Висшия съдебен съвет, изменена и допълнена с решение по
Протокол No 11/11.07.2022 г., в сила от 11.07.2022 г.), общите въпроси по чл.
21, ал. 1, т.1-4, свързани с  административното ръководство и разпределение
на административните функции, вътрешна структура и организацията на
дейността,  щатна осигуреност, заети щатове, причини за незаемане на
свободните щатни бройки, мерки на административния ръководител,
командировани съдии, прокурори и следователи, материална база и
техническа обезпеченост, информационно обслужване и информационни
технологии са проверени и включени в акта, изготвен за резултатите от
планова проверка по наказателни дела в РС-Трън, от екип с ръководител
инспектор Мария Нейкова, в изпълнение на Заповед № ПП-22-27/30.05.2022г.
на главния инспектор на ИВСС.
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Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишни доклади
на РС за двете проверявани години

Съобразно отчетния доклад за 2020 г. на РС – Трън, през същата
година е имало за разглеждане 282 бр. дела, от които 225 бр. граждански и 57
бр. наказателни дела. Новообразуваните дела през 2020 г. са 186 бр.
граждански дела при 39 бр. дела, останали несвършени от предходен отчетен
период и 52 бр. наказателни дела, при 5 бр. останали несвършени от
предходен отчетен период.

През 2020 г. са свършени 203 броя граждански дела, като 192 бр. са
приключени в тримесечен срок, което е 94.58% от всичко свършените гр. дела,
а останалите 11 бр. дела са приключили в срок от три до шест месеца от
образуването им. Това в процентно изражение е 5.42% от свършените през
2020 г. дела. В края на 2020 г. са останали несвършени 22 бр. дела.

За 2021 г. в РС – Трън е имало за разглеждане 393 бр. дела, от които
270 бр. граждански и 123 бр. наказателни дела. Новообразуваните дела през
2021 г. са 248 бр. граждански дела при 22 бр. дела, останали несвършени от
предходен отчетен период и 119 бр. наказателни дела, при 4 бр. останали
несвършени от предходен отчетен период.

През 2021 г. са свършени 247 броя граждански дела, като 228 бр. са
приключени в тримесечен срок, което е 92.31 % от свършените през 2021 г.
граждански дела, а останалите 19 бр. дела са приключили от три до шест
месеца от образуването им. В процентно отношение са 7.69 % от свършените
граждански дела. В края на 2021 г. са останали несвършени 23 бр. гр. дела.

В РС-Трън няма изготвени тематични обобщения или становища по
проекти за тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВАС, за двете
проверявани години.

                    Извършени проверки в РС-Трън

През 2020г. и 2021г. няма извършени проверки по граждански дела от
ОС-Перник.

През 2020г. и 2021г. няма извършени проверки по граждански дела от
ВСС и ИВСС.

Взаимодействие между административния ръководител и Общото
събрание на съдиите в Районен съд – Трън

На основание чл. 79, ал.1, изр. „второ“ от ЗСВ и съгласно Заповед
№ 31/23.01.2017 г. на председателя на ОС – Перник, районните съдии,
държавен съдебен изпълнител и съдията по вписванията от РС-Трън участват
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в Общото събрание на Районен съд – Радомир. Протоколите от Общите
събрания на съдиите се съхраняват в РС – Радомир.

Проведени са общи събрания по дати, както следва:
За 2020 г.:
- На 28.01.2020 г. и на 29.01.2022 г. са проведени Общи събрания,

относно обсъждане на дейността на районните съдилища в гр. Радомир, гр.
Брезник и гр. Трън през предходните години за уеднаквяване на практика.

- На 11.02.2020 г. е проведена среща на магистратите и
представители на Районен съд - Радомир с кметове и кметски наместници, с
цел запознаване на същите с процедурата по връчване на призовки, съобщения
и съдебни книжа.

- На 18.06.2020 г. на проведеното Общо събрание на магистратите
са обсъдени и приети Правила за заместване на отсъстващ съдия в РС-
Радомир.

- На 06.08.2020 г. на Общо събрание на магистратите е поставено за
разглеждане и обсъждане решение по протокол № 6/20.05.2020г., т. 25 от
заседание на КСА към СК на ВСС, относно редуциране броя на районните
съдилища със статут на организационна единица по смисъла на ЗКИ.
Становището е изпратено за преценка на ОС – Перник.

За 2021г.:
- На 28.05.2021 г. е свикано Общо събрание на магистратите за

полагане на клетва на съдебни заседатели към РС – Трън, одобрени от Общо
събрание на ОС – Перник и встъпили в мандат на същата длъжност.

- На 24.09.2021 г. е проведено Общо събрание на магистратите за
обсъждане на натовареността на магистратите при РС – Радомир, както и
обсъждане на проблеми в работата на съдилищата след внедряване на ЕИСС,
работата по ЕПЕП и ДАЕУ, редица въпроси относно електронното
правосъдие. Част от въпросите са отложени за разглеждане, поради отсъствие
на магистрати от РС – Брезник и РС – Трън.

Повишаване на правната подготовка и квалификация на
съдиите и повишаване на квалификацията на съдебните служители

С оглед усложнената обстановка в страната през 2020 г. и 2021г. и
наложените извънредни мерки с оглед намаляване на разпространението на
Covid 19 в страната, в РС – Трън са спазвани стриктно всички
противоепидемични мерки и ограничения. През проверяваните години
обученията са провеждани онлайн. Всички магистрати и съдебни служители
са преминали обучения по ЕИСС, проведено от системен администратор на
ОС – Перник, съвместно със служители на Информационно обслужване –
клон Перник.
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Поощрения и наложени дисциплинарни наказания

През проверяваните 2020г. и 2021г. в РС-Трън няма наложени
поощрения и дисциплинарни наказания на съдии и съдебни служители.

Информация за ползван отпуск за проверявания период на всеки
съдия, разглеждал граждански дела както и информация за съдиите,
ангажирани в изпълнението на други служебни задачи, извън основната им
дейност, с конкретизирате задачите им, за двете проверявани години:

За 2020 г. съдия Петър Симеонов е ползвал платен отпуск, като за
периодите на отсъствието му е бил заместван от съдии от районен съд –
Перник и от председателя  на районен съд – Брезник, съдия Хайдушки.

За периодите  06.01.2020 г. - 17.01.2020 г., 24.02.2020г. – 28.02.2020г.  и
13.07.2020г. – 29.07.2020г.  съдия Симеонов е ползвал платен отпуск и
съгласно заповеди на председателя на ОС-Перник за същите периоди в РС-
Трън е била командирована съдия Матеева от районен съд – Перник. Съгласно
Заповед № 327/07.08.2020 г. и Заповед № 329/10.08.2020 г. на председателя на
ОС-Перник, съдия Симеонов е бил заместван от съдия Милушева от Районен
съд – Перник, за период от 24.08.2020 г. до 11.09.2020г.

За 2021 г. съдия Петър Симеонов е ползвал платен отпуск, като за
периодите на отсъствието му е бил заместван от съдии от районен съд –
Перник и от съдия Хайдушки - председателя  на районен съд – Брезник.

Информация за съдиите, ангажирани в изпълнението на други
служебни задачи, извън основната им дейност, за двете проверявани години:
През проверявания период съдия Симеонов разглежда освен граждански и
наказателни дела, докладът на бюро съдимост. В определени хипотези е
изпълнявал и функции на съдия по вписвания при РС – Трън, за което
министерство на правосъдието е уведомявано по надлежния ред.

Административни служби – обща и специализирана администрация.
Съдебно деловодство

Към 01.08.2022 г. в РС - Трън е утвърдено щатно разписание с 9,5 бр.
съдебни служители. Администрацията на РС- Трън е обща и специализирана.
Общата администрация се състои от 2.5 бр. служители: по отдели или сектори
и длъжности, както следва:

· "Главен счетоводител"- 1 бр.;
· "Административен секретар"- 1 бр.;
· "Информационно обслужване, статистика и информационни

технологии"- 0.5 бр.;
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В специализираната администрация работят общо 5 служители,
организирани в отделните служби и длъжности - „Съдебно деловодство”,
„Съдебни секретари”,„Архив”, „Връчване на призовки и съдебни книжа” и
„Съдебен деловодител – ДСИ“.

Техническите длъжности са общо 2 бр. – „работник поддръжка сграда,
той и техн. изпълнител – огняр, той и домакин” – 1 бр. и „куриер – чистач“ – 1
бр.

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности в РС – Трън са:
Административния секретар изпълнява и „Човешки ресурси“, главен

счетоводител съвместява и ТРЗ, съдебните секретари са и съдебни
деловодители, съдебният архивар е и Бюро съдимост и деловодител
регистратура, деловодител – ДСИ съвместява и деловодител регистратура.
Куриерът в съда е и чистач, на него са възложени и функции на касиер.
Работник „поддръжка сграда“ е и технически изпълнител – огняр и домакин.
Призовкарят е и снабдител.

Поради малката щатна численост съдебните служители се заместват в
случай на отсъствие, поради уважителни причини. Когато заместването е за
времето на ползване на платен отпуск, заместващият служител се определя със
заповедта, с която е разрешен платен отпуск на съдебен служител.

От 2008 г. до 03.09.2020 г., в РС – Трън  е внедрена и функционира
деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” на “Информационно
обслужване” АД – Варна.

От 03.09.2020г. до 18.09.2020г. делата се образуват и разпределят в
информационната система „ЕИСС“.

От 19.09.2020г. до 28.04.2021г. делата се образуват през  ЦССРД и се
обработват в деловодната програма САС “Съдебно деловодство“.

От 29.04.2021г. и към настоящия момент делата се образуват и
разпределят само чрез програмата „ЕИСС“, която се използва от обща и
специализираната администрация на съда, както и от съдиите.

Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на електронен и хартиен носител.
Книгите по чл. 39 от ПАС, които се водят на електронен носител се
разпечатват на хартиен носител, в края на година.

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител,
считано от 2010 г. по реда, определен в заповеди на председателя на съда,
както и на електронен носител - в деловодната програма. Регистърът (на
хартиен носител) съдържа следните дани: вид и номер на делото, номер и дата
на акта и диспозитив. Длъжностното лице, отговорно за водене на регистъра е
Р      М         – съд. секретар, определен/а със заповед на председателя.

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават
автоматично от деловодната програма ЕИСС. Периодите, в които делата са
обработвани през САС «Съдебно деловодство», номерата на съдебнит актове
са поставяни хронологично от книгите, водени на хартия.
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Всички дела, образувани след месец декември 2008г. са въведени във
функциониращата „Съдебна административна система” (САС).

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

- Азбучен указател - съдържа 1 том за 2020г. и 1 том за 2021г.; води се
от съдебните секретари, изпълняващи деловодни функции; проверява се от
адм. секретар.

-Описна книга за граждански дела – съдържа 1 том за 2019-2020г. и 1
том за 2021г. и продължава; води се от съдебните секретари, изпълняващи
деловодни функции; проверява се от адм. секретар.

-Книга за открити заседания -  съдържа 1 том за 2020г. и продължава;
води се от съдебните секретари, изпълняващи деловодни функции; проверява
се от адм. секретар.

-Книга за закрити и разпоредителни заседания -  съдържа 1 том за
2020г. и продължава; води се от съдебните секретари, изпълняващи деловодни
функции; проверява се от адм. секретар.

-Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа -
съдържа 1 том; води се от призовкаря и съдебните секретари, изпълняващи
деловодни функции; проверява се от адм. секретар.

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
съдържа 1 том за 2020 и 2021 г. и продължава; води се от адм. секретар,
проверява се от председателя на съда.

- Входящ дневник - съдържа 2 тома  - 1 том за 2020г. и 1 том за 2021г.;
води се от съдебен архивар и съдебен деловодител - ДСИ; проверява се от адм.
секретар.

- Изходящ дневник – 1 том за 2020г., 2021 г. и продължава по делата,
образувани в САС. От внедряването на ЕИСС изходящият дневник се води
само на електронен носител и се разпечатва ежедневно.

- Регистър за предоставени данни от НБД „Население” – съдържа 1 том
за 2020г., 2021г. и продължава; води се от адм. секретар и гл. счетоводител;
проверява се от адм. секретар и председател на съда.

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК – съдържа по
1 том за 2020г. и 2021 г. и продължава; проверява се от адм. секретар на съда.

Със Заповед № 42/03.06.2011 г. са утвърдени Вътрешни правила за
изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда
на чл. 42, ал. 4 и следващите от ГПК.

Съгласно Заповед № 216/28.11.2017 г., са оправомощени двама съдебни
служители -  административен секретар, а в негово отсъствие заместващият го
– гл. счетоводител, 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” извършва справките, за което имат предоставен достъп.



9

Бе извършена проверка на място на деловодни книги – книги за открити
заседания за 2020г. и за 2021г., книги за закрити заседания за 2020г. и 2021г.,
както и на регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК.

Книгите се водят съобразно изискванията на ПАС, номерирани са,
подпечатани и прошнуровани. Диспозитивите не се вписват в цялост в графа
решение по някои от делата, а част от вписаната информация е непълна.
Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК не се води съобразно
разпоредбата на чл. 52 от ПАС - решенията са подредени последователно в
регистъра, но съдебен служител не ги е обявявал с дата и подпис, съобразно
изискването по цитираната разпоредба. Пропуските бяха констатирани при
проверка на съдебните актове по гр.дело № 109/2021г., гр.дело № 146/2021г.,
гр.дело № 183/2020г., гр.дело№ 182/2020г., гр.дело № 181/2020г. и по гр.дело
№180/2020г.  -  съдебните решения са приложени в съдебния регистър, но не са
обявени според чл. 52 ПАС- липсва дата и подпис на съдебен служител, който
удостоверява обявяването на решението на съответната датата.

Проверката констатира, че датата, вписана в акта, датата, посочена в
книгата за открити заседания (в графата за съдебното решение), датата на
предаване на делото в деловодството на съда съвпадат, но липсват дати,
вписани от съдебен служител в регистъра на съдебните решения по чл. 235,
ал.5 ГПК при обявяване на съдебното решение.

КОНСТАТАЦИИ:
Деловодните книги се водят в съответствие с изискванията на ПАС, за

което съдебните служители полагат усилия, а ръководството на съда
упражнява периодичен контрол. Констатирано бе, че част от вписаната
информация в книгите за открити заседания по гр.дела, в графа решения е
непълна и неточна. Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК
не се води съгласно разпоредбата на чл. 52 ПАС - решенията по проверените
дела се съдържат в регистъра, но липсва дата на обявяване на съдебния акт,
дата и подпис на съдебен служител, според нормата на чл. 52 ПАС.

Констатираните пропуски в книгите за открити заседания и в
регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК е препоръчително
да бъдат отстранени.

Организация по образуването и разпределението
на гражданските дела

Образуване на гражданските дела

В РС - Трън 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:
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Гражданските дела в РС – Трън  се образуват в деня на постъпването на
книжата или най- късно на следващия работен ден. Създадена е следната
организация:

Книжата се регистрират в служба Регистратура, обработват се в
деловодната програма и им се поставя номер. Входящ и изходящ регистър в
съда се водят на хартиен и електронен носител. След регистрирането им,
книжата се предават в деловодство за доклад на председателя на съда, който
ги разпределя в дела. В случай на отсъствие на председателя на съда, делата се
разпределят от съдебен служител, определен със заповед № 120/23.08.2020г..
В РС – Трън същите се разпределят от административния секретар.

Делата, постъпили от 2007г. до 01.10.2015г. са образувани и
разпределяни на случаен принцип чрез „Law Choice“. От 01.10.2015г.,
съгласно решение по т. 10 от Протокол № 37/29.09.2015 г. на КПКИТС при
ВСС се използва ЦССРД, като същите са обработвани в САС – „Съдебно
деловодство“ (от 2008 г. до 02.09.2020г.).

От 03.09.2020г. до 18.09.2020г. гражданските дела се образуват,
разпределят и обработват в деловодната програма „ЕИСС“.

От 19.09.2020г. до 28.04.2021г. делата се образуват дела в ЦССРД и се
обработват в деловодната програма САС “Съдебно деловодство“.

От 29.04.2020 г. и към настоящия момент в съда е внедрена ЕИСС, чрез
която се образуват, разпределят и обработват всички граждански и
наказателни дела.

В съда не е преустановявано използването на програма за случайно
разпределение на делата, (съгласно изискванията на ЗСВ), включително и след
22.10.2019г., когато едната бройка за съдия беше съкратена по решение на
ВСС, и в РС – Трън остана да правораздава един магистрат – административен
ръководител -  председател на съда.

Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват като в съда се образуват
граждански дела  по всички молби и жалби от гражданскоправен характер,
които се разглеждат в открито или закрито заседание и се издава решение и
частни граждански дела – по всички молби и жалби от гражданскоправен
характер, включително касаещите случаи на съдебна администрация, по които
съдът се произнася с определение или заповед, по делегация на българските и
чуждестранните съдилища по граждански дела; по искане за разкриване на
банкова тайна извън случаите по чл. 76, ал. 1, т. 1, буква "в"; административни
дела по жалби и протести по реда на Административно процесуалния кодекс и
по други закони, предвиждащи съдебен контрол на административни актове от
районния съд. Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват стриктно.
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Разпределение на гражданските дела

През проверявания период, разпределението на делата на принципа на
случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ,  се извършва, както следва:

Считано от 2007г. до 01.10.2015г. в съда за разпределение на дела на
случаен принцип се използва софтуерен продукт „Law Choice“.

От 01.10.2015г., съгласно решение по т. 10 от Протокол
№ 37/29.09.2015 г. на КПКИТС при ВСС се използва ЦССРД за разпределение
на делата в съда, като същите са обработвани в САС – „Съдебно деловодство“
от 2008 г. до 02.09.2020г.

Считано от 19.09.2020г. до 28.04.2021г. делата в РС-Трън се образуват
в ЦССРД и се обработват в деловодната програма САС “Съдебно
деловодство“. От 29.04.2021г. и към настоящия момент в съда се работи с
ЕИСС, чрез която се образуват, разпределят и обработват всички граждански
и наказателни дела.

Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно
чл. 9 от ЗСВ, се осъществява чрез програмния продукт за случайно
разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС, от 2007г..

От 2015 г., се образуват и разпределят през ЦССРД (до септември
2020г.). През септември 2020 се използва за кратък период ЕИСС (до
18.09.2020 г.). След което отново се използва ЦССРД, а от 29.04.2021 г. и към
настоящия момент делата в РС – Трън се разпределят, образуват и обработват
чрез ЕИСС. Фактически електронното разпределение на гражданските  дела
чрез ЕИСС се извършва от м. септември 2020 г.

Председателят на съда е утвърдил със Заповед № 19/19.01.2017г., изм.
и допълнени със заповеди № 84/03.05.2017г.; № 176/04.10.2017г.; №
83/12.06.2018 г. и последно изменени със Заповед № 17, в сила от 31.01.2019г.
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС –  Трън.
Разпределението се извършва от Петър Симеонов – председател на съда, а в
негово отсъствие от Ц         С      – адм. секретар и се отразява в
протокол, подписан от разпределящия, който се съхранява в делото.

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100
% на председателя на съда за всички дела - граждански, наказателни и
административни дела. Няма регламентирано изключение от правилото за
разпределение на всички гр. дела на случаен принцип.

Заложена е процентна натовареност от 100 % на  председателя при
разпределяне на различните категории дела, за всяка година от проверявания
период.

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за
всички видове дела. Не се прилага за делата, които се разпределят „по
дежурство”.
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Съгласно утвърдените със Заповед № № 19/19.01.2017г., изм. и
допълнени със заповеди № 84/03.05.2017г.; № 176/04.10.2017г.; №
83/12.06.2018 г. и последно изменени със Заповед № 17, в сила от 31.01.2019г.
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – Трън през
2020 г. и през 2021г. видовете дела, които са разглеждани на дежурство са :

- частни граждански дела по молби (заявления) за отказ от
наследство, разрешения за теглена на влогове или разпореждане с имущество
на малолетни или поставени под запрещение, разрешение за участие в
доброволна делба на недееспособни, разрешение за разпореждане със семейно
жилище – лична собственост, назначаване на особени представители за
сключване на правни сделки, искания за разкриване на банкова тайна по ЗКИ,
направени от компетентни органи извън прокуратурата, искания да
назначаване на особен представител по чл. 29 от ГПК.

- частни наказателни дела образувани по искане за разрешение,
респ. одобрение на протоколи за извършени процесуално-следствени действия
в хода на досъдебното производство, както и за извършване на разпит пред
съдия в хода на досъдебното производство за принудително изземване на
образци, както и искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под
стража“ в досъдебното производство, както и дела по молби за разкриване на
банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/,
Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за пазарите
на финансови инструменти (ЗПФИ), административно наказателни дела по
УБДХ и искания по чл. 159а от НПК.

В Районен съд – Трън през проверявания период работи само един
магистрат – съдия Петър Симеонов Петров – административен ръководител –
председател. Той е и дежурен съдия, съгласно графици за дежурствата, които
се изготвят от административния секретар на съда.

В периодите, в които съдия Петър Симеонов ползва платен отпуск или
отсъства поради други причини, съгласно заповеди на председателя на
Окръжен съд – Перник, е бил заместван от съдии от районен съд – Перник и от
председателя  на районен съд – Брезник.

Към момента на проверката, считано от 29.04.2021 г. и към настоящия
момент в съда е внедрена ЕИСС, чрез която се образуват, разпределят и
обработват всички граждански и наказателни дела в съда.

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има
председателя на съда, а в негово отсъствие със Заповед 120/23.08.2020 г. е
определен административния секретар, който извършва разпределението на
делата. На проверяващите бяха предоставени заповеди № 223/07.12.2017г. и №
120/23.08.2020 г. за определяне на Ц         С      – адм. секркетар да
извършва случайния избор на делата, в отсъствието на административния
ръководител, през проверявания период.



13

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите
в съда искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик,
се извършва в следната последователност: след постъпване на книжата в
служба „Регистратура”,  гражданските дела в РС - Трън се образуват от
служителите в  служба „Регистратура”, обикновено в деня на постъпване на
книжата в съда или най-късно на следващия ден. В Районен съд – Трън служба
„Регистратура” приема и регистрира всички документи, вписва ги във Входящ
дневник по поредността на постъпването чрез програмния продукт САС
„Съдебно деловодство“ и ЕИСС. Входящият дневник се води на хартиен и
електронен носител. На първата страница на всеки приет или издаден от съда
документ деловодителят в служба „Регистратура” поставя регистрационен
номер, датата на вписване и полага подпис. Книжата се предават веднага след
тяхното регистриране на председателя, който след проверка образува
съответния вид дело и го разпределя чрез програма за случайно разпределение
на делата, предоставена от ВСС. След образуване и разпределение делото
незабавно се докладва на съдията – докладчик.

Заповеди за утвърждаване на графици за дежурства по години:
За 2020 г. дежурствата на магистрати и съдебни служители са

утвърждавани със заповеди на председателя на съда – издадени са 27
заповеди, предоставени на проверяващия екип.

За 2021 г. дежурствата на магистрати и съдебни служители са
утвърждавани също със заповеди на председателя на съда – издадени са 15
заповеди, предоставени на проверяващия екип.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела през периода на проверката са образувани и

разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или на следващия ден
от председателя на съда - съдия Симеонов или в негово отсъствие – от
административния секретар на съда с нарочни заповеди, съобразно
изискванията на ПАС. Разпределението се е извършвало електронно, при
спазване на случайния подбор. Утвърдени са и се спазват вътрешни Правила
за случайно разпределение на делата в РС-Трън. Проверката не констатира
пропуски и нарушения при образуване и разпределение на гражданските дела
в РС-Трън.

Натовареност

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

за 2020г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 28.20;
Действителна натовареност към свършени дела – 25.60.
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· за 2021г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 32.75;
Действителна натовареност към свършени дела – 30.08

Натовареност – граждански дела за двете проверявани години:
· за 2020г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 18.75;
Действителна натовареност към свършени дела – 16.92
· за 2021г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 22.50;
Действителна натовареност към свършени дела – 20.58

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

решени прекратени

    астни гр.дела

решени прекратени

общо
свършен

и

%
натоварен

ост при
разпредел

ение на
делата

Петър Симеонов 167 30 60 94 0 173 100
Диана Матеева     7 1 0 6 0 7 100
Мария
Милушева

  10 0 0 10 0 10 100

Веселин
Хайдушки

    2 0 0 2 0 2 100

· за 2021 г.
     Съдия Разпр.

дела
гр. дела

решени прекратени

     частни гр.дела

решени прекратени

общо
свършен

и

%
натоварен

ост при
разпредел

ение на
делата

Петър
Симеонов

218 45 13 144 15 217 100

Веселин
Хайдушки

30 27 3 30 100
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За периода на 2020г. и 2021г. съдия Петър Симеонов е  със 100%
натовареност при разпределение на делата. Няма съдии с намален процент
при разпределение. В случай на заместване, командированият съдия се
определя със заповед на председателя на съда, със 100 % натовареност по
категории дела, които се разглеждат по дежурство, с кратки процесуални
срокове, както следва:

- ЧГД по чл. 410 и чл. 417 от ГПК;
- Обезпечения;
- Частни граждански дела – други;Частни граждански дела по

дежурство;
- Частни граждански дела по молби/заявления за отказ от

наследство;
- Дела за разрешения за теглене от влогове или разпореждане с

имущество на малолетни или поставени под запрещение;
- Частни граждански дела по чл. 25 ГПК;
- Частни наказателни дела по искания по ЗЕС и по искания по

чл.159а от НПК;
- Частни наказателни дела – по дежурство;
- Частни наказателни дела по искания по чл. 146, ал. 3 от НПК на

органите на досъдебното производство за принудително вземане на образци,
както и искане да вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ в
досъдебното производство;

- Дела по молби за разкриване на банкови тайни по ЗКИ;
- Частни наказателни дела по жалба срещу отказ на прокурора по

чл. 111 ал. 3 НПК;
Като по останалите групи дела, участва отсъстващия съдия на 100%

натоварване и на него се разпределят всички дела, които не са посочени в
групите по-горе (дела по дежурства, както и такива, които не са с кратки
процесуални срокове). От разпределението е изключван съдия Симеонов,
само в случаите, когато е ползвал някакъв вид отпуск и то по видовете дела,
които са свързани с кратки процесуални срокове и дела, гледани по
дежурство.

 Съобразно решение на ВСС по т.82 от протокол №22 от 29.05.2014г.,
Председателят е със 100 % натовареност, поради причина, че е единствен
съдия в РС – Трън.

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

За 2020 г.
Съдия                                                                     индекс на натовареност
Петър Симеонов       - брой дела за разглеждане 206 при отработени 12

човекомесеца – 17.17 дела.
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За 2021г.
Съдия                                                                     индекс на натовареност
Петър Симеонов       - брой дела за разглеждане 240 при отработени 12

човекомесеца – 20  дела.
Информация за графика на съдебните заседания, за двете проверявани

години по съдии:
Общ брой дела за разглеждане и брой заседателни дни, по съдии:
За 2020 г.
Съдия Симеонов – общ брой дела - 206; брой заседателни дни – 32 дни;
Съдия Милушева – общ брой дела - 1; брой заседателни дни – 1 ден;

За 2021г.
Съдия Симеонов – общ брой дела - 240; брой заседателни дни – 45дни;
Съдия Хайдушки – общ брой дела - 1; брой заседателни дни – 1 ден;
Информация за график на дежурства-
Организация на работа в РС за разглеждане на делата по чл. 329, ал. 3

ЗСВ през съдебната ваканция, за двете проверявани години:
Разглеждането на делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ през съдебната

ваканция, за проверяваните години  е уредено със Заповед № 98/27.06.2018 г.
на административния ръководител – председател на съда.

Месечният (седмичен) график на дежурствата се утвърждава от
председателя на съда, съгласно издадените и предоставени заповеди по
години.

Общи данни за гражданските дела през 2020г. и 2021г.
Информация по съдии

За 2020 г.
Гр. дела:
През 2020г. в РС- Трън са постъпили общо 74 бр. дела, разглеждани в

открито съдебно заседание, останали несвършени от минали години – 37 бр.
дела или общо за разглеждане – 111 бр.  дела. От тях свършени през 2020г. са
91 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2020г. в РС- Трън са постъпили общо 112 бр. ч.гр.дела, останали

несвършени от минали години – 2 бр. ч.гр.дела или общо за разглеждане – 114
бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2020г. са 112 бр. ч.гр.дела

Общ брой гр. и ч.гр.дела:
През 2020г. в РС- Трън са постъпили общо 186 бр. дела, останали

несвършени от минали години – 39 бр. дела или общо за разглеждане – 225
бр.  дела. От тях  свършени през 2020г. са 203 бр. дела.



17

Информация по съдии:
Съдия  Петър Симеонов  -    висящи в началото на год. - 39 бр. общо, в

т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през 2020 год.  - 167 бр. общо, в т.число
94 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 206 бр., в т.число 96 бр. частни гр.
д.;  свършени - 184 бр. общо, в т.число 94 бр. частни гр. д.;

Съдия  Диана Матеева  -    висящи в началото на 2020 год. - 0 бр. общо,
в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през 2020 год.  - 7 бр. общо, в т.число 6
бр.  частни гр.  д.;  общо за разглеждане –  7  бр.,  в т.число 6  бр.  частни гр.  д.;
свършени - 7 бр. общо, в т.число 6 бр. частни гр. д.;

Съдия  Мария Милушева  -     висящи в началото на 2020  год.  -  0  бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през 2020 год.  - 10 бр. общо, в
т.число 10 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 10 бр., в т.число 10 бр.
частни гр. д.;  свършени - 10 бр. общо, в т.число 10бр. частни гр. д.;

Съдия  Веселин Хайдушки  -    висящи в началото на 2020 год. - 0 бр.
общо, в т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през 2020 год.  – 2 бр. общо, в
т.число 2 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 2 бр., в т.число 2 бр. частни
гр. д.;  свършени - 2 бр. общо, в т.число 2 бр. частни гр. д.;

За 2021 г.
Гр. дела:
През 2021г. в РС- Трън са постъпили общо 59 бр. дела, разглеждани в

открито съдебно заседание, останали несвършени от минали години – 20 бр.
дела или общо за разглеждане – 79 бр.  дела. От тях  свършени през 2021г. са
59 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2021г. в РС- Трън са постъпили общо 189 бр. ч.гр.дела, останали

несвършени от минали години – 2 бр. ч.гр.дела или общо за разглеждане – 191
бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2021г. са 188 бр. ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр. дела:
През 2021г. в РС- Трън са постъпили общо 248 бр. дела, останали

несвършени от минали години – 22 бр. дела или общо за разглеждане – 270
бр.  дела. От тях  свършени през 2021г. са 247 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия  П.Симеонов  - висящи в началото на год. - 22  бр.  общо,  в

т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 218 бр. общо, в т.число 159
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 240 бр., в т.число 161 бр. частни гр.
д.;  свършени - 217 бр. общо, в т.число 158 бр. частни гр. д.;

Съдия  В.Хайдушки  -  висящи в началото на год.  - 0 бр. общо, в
т.число 0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 30 бр. общо, в т.число 30 бр.
частни гр. д.; общо за разглеждане - 30 бр., в т.число 30 бр. частни гр. д.;
свършени - 30 бр. общо, в т.число 30 бр. частни гр. д.
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КОНСТАТАЦИИ:
Данните относно общата натовареност в РС-Трън сочат, че

натовареността не е висока през двете проверявани години. През 2021г. броят
на постъпилите дела за разглеждане е намалял с 15 броя спрямо 2020г.
Наблюдава се намаление и на общия брой дела за разглеждане, респективно и
на свършените дела през 2021г. спрямо 2020г.

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

                  Образуване и движение. Искови производства.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2020 г. и неприключили
към датата на изготвяне на справката /стари дела/.

Неприключилите дела, образувани преди 01.01.2020 г. са общо 3  бр.,
по съдии както следва:

Съдия Петър Симеонов - 3 бр.
В посочения брой стари производства, не са включени спрени

производства.
Информацията за старите, неприключили дела по съдии е следната:

съдия Петър Симеонов

№ на дело Дата на
образуване
и
пр.основан
ие

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

Статус към датата на
изготвената справка

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

168/2017г. 31.10.2017
съдебна
поръчка

прекратено прекратено 11.07.2022 г.

  191/2017г.    13.12.2017г. делба     01.10.2018г.                                                             решение по допускане на
                                                                                                                                                             31.12.21г.

   338/2019г.      20.12.2019г. делба     04.12.2020г.                                                             решение по допускане на
                                                                                                                                                             21.05.2021г.

Проверени бяха всички дела от този вид, а именно:
Гр.д. № 338/2019г. е образувано и разпределено на 20.12.2019г. по иск

за делба, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Симеонов. По делото е
приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 02.01.2020г., на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответниците за
отговор. Съобщенията по чл. 131 ГПК са връчени на ответниците в периода
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13.01.2020г. – 26.10.2020г. Отговори на исковата молба са депозирани в
периода 14.02.2020г. - 04.03.2020г. С определение от 04.12.2020г.
доказателствата са приети, изготвен е проект на доклад и делото е насрочено в
о.с.з. за 12.02.2021г. В това съдебно заседание и в следващото, проведено на
19.03.2021г. не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на част
от ответниците. В о.с.з. на 23.04.2021г. съдът е дал ход по същество и е
обявил, че ще се произнесе с решение по допускане на делбата в законния
срок. Решението е постановено на 21.05.2021г. и като необжалвано е влязло в
сила. С определение от 16.11.2021г. е допусната СТЕ и делото е насрочено в
о.с.з. за 16.12.2021г., което е отложено за събиране на доказателства. В
съдебните заседания, проведени на 04.02.2022г., 18.03.2022г., 12.05.2022г. и
30.06.2022г. не е даден ход поради смърт на ищец и ответник в
производството, конституирани са наследниците на страните и за връчване на
книжата делото е отложено за 23.09.2022г.

Гр.д. № 191/2017г. е образувано и разпределено на 13.12.2017г. по иск
за делба, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Симеонов. По делото е
приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 18.12.2017г., на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответниците за
отговор. Процедурата по връчване на съобщенията по чл. 131 ГПК е
продължила до 09.07.2018г. поради конституирането на наследници на
починали ответници и назначаването на особен представител. С определение
от 01.10.2018г. доказателствата са приети, изготвен е проект на доклад и
делото е насрочено в о.с.з. за 01.11.2018г. С разпореждане от 08.11.2018г.
откритото съдебно заседание е пренасрочено за 11.12.2018г., по молба на част
от ответниците. Проведени са дванадесет съдебни заседания през месец и
половина, а в периода през съдебната ваканция – през три месеца.  Отлагани
са за изясняване на фактическата обстановка и поради неизготвена в срока
съдебна експертиза. С определение от 01.10.2020г. съдът е оставил без
уважение искането на процесуалния представител на ответниците за налагане
на глоба на вещото лице, освободил е вещото лице и на негово място е
назначил друго. В съдебните заседания на 11.12.2020г., 12.02.2021г. и
11.03.2021г. не е даден ход поради нередовното призоваване на ответник. С
определение от 25.03.2021г. е допуснато назначаването на особен
представител, а с определение от 26.05.2021г. такъв е назначен. С определение
от 08.06.2021г. са конституирани наследници на починалия ищец. В съдебното
заседание на 30.06.2021г. делото е отложено по доказателствата за
17.09.2021г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение по допускане на делбата в срок. Решението е
постановено на 21.12.2021г. Въззивни жалби са депозирани на 02.03.2022г.,
администрирани са с разпореждане от 07.03.2022г. и към момента на
проверката делото е в ОС-Перник по реда на инстанционния контрол.

Гр.д. № 168/2017г. е образувано и разпределено на 31.10.2017г. по
съдебна поръчка, изпратена от основен съд – град Пирот, Република Сърбия,
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на доклад на съдия Симеонов. По делото е приложен протокол за избор на
докладчик. С разпореждане от 31.10.2017г. е извършена справка в
националната база данни „Население“. Искания до Дирекция „МПСЕВ“ към
Министерство на правосъдието са изпратени на 31.10.2017г., 18.11.2018г.,
02.01.2020г. и на 09.02.2021г. От последния отговор, депозиран на 15.02.2021г.
е видно, че в Министерство на правосъдието не е постъпила информация от
сръбските органи. С определение от 11.07.2022г. производството е прекратено
и искането е върнато на основния съд – гр. Пирот.

КОНСТАТАЦИИ:
Гражданските дела, образувани преди 01.01.2020г. и неприключили към

датата на изготвената справка са общо три, две от които са съдебна делба, а
третото е образувано по съдебна поръчка от чуждестранен съд. По делбените
производства са постановени решения по І-ва фаза – допускане на делбата,  по
едното от делата производството е във втора фаза на делбата, а другото дело е
изпратено за произнасяне в ОС-Перник по реда на инстанционния контрол.
Производството по съдебна поръчка е прекратено и искането е върнато на
основния съд. Делата са образувани в деня на подаване на исковата молба в
съда, разпределени са автоматично в деня на образуването и фактически са
предавани на съдията-докладчик веднага. Приложени са протоколи за
случайно разпределение. Книжата са администрирани в същия ден, а по
делбените производства първите съдебни разпореждания по реда на чл. 131
ГПК са постановени в рамките на пет до дванадесет дни след разпределението
им. Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани от осем дни – до месец и
двадесет дни след депозиране на отговор от ответника или след изтичане на
срока за отговор. Първите открити заседания са насрочвани за след един, два
месеца. Съдебните заседания са отлагани за същия период.

Продължителността на тези производства е обикновено по причини,
свързани със събирането на голям обем от доказателствен материал,
конституирането на наследници, множеството съделители - страни в процеса,
трудности при връчване на съдебни книжа, необходимостта от назначаване на
особен представител на ответниците, обжалване решенията на съда пред по -
горни инстанции след I-ва фаза - допускане на делбата.

В хода на проверката бе констатирано, че по гр.д. № 191/2017г. са
проведени дванадесет съдебни заседания, голяма част от които са отлагани
поради неизготвената в срок съдебна експертиза. Съдът е оставил без
уважение искането на ответниците за налагане на глоба на вещото лице. Би
било удачно съдът да предприеме мерки за дисциплиниране на участниците в
процеса, с цел да бъде осигурена защита инсересите на страните в процеса.

Граждански дела, образувани през 2020 г. и 2021г.

За 2020г. са образувани общо 74 бр. дела, по съдии както следва:
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Съдия Петър Симеонов - 73 бр.;
Съдия Диана Матеева - 1 бр.;
За 2021г. са образувани общо 59 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия П.Симеонов - 59 бр.; от тях останали неприключили към 2021 г.

са 17 бр.

Граждански дела, образувани през 2020 г. и неприключили към
31.12.2020 г. са 14 бр., както следва:

съдия Петър Симеонов
№ на дело Дата на

образуване и
пр.основание

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

Статус към датата на
изготвената справка

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

58/2020г 23.04.2020г.
чл.135 ЗЗД

18.02.2021г. решено решение – 23.11.21г.

96/2020г.

125/2020г.

150/2020г.

151/2020г.

155/2020г.

162/2020г.

163/2020г.

171/20г.

177/20г.

181/20г.

182/20г.

27.07.2020
чл.422 ГПК

28.08.2020г.
чл.422 ГПК

13.10.2020г.
чл.422 ГПК

19.10.2020г.
иск за изпълн.
на дог.задълж.

22.10.2020г.
делба

6.11.2020г.
чл.422 ГПК

19.11.20г.
чл.422 ГПК

3.12.20г.
ЗЗДН

18.12.20г.
чл.422 ГПК

22.12.20г.
ЗЗДетето

22.12.20г.
ЗЗДетето

16.11.2020г.

19.11.2020г.

13.10.2020г.

11.05.2021г.

26.02.2021г.

12.08.21г.

04.12.20г.

13.08.21г.

22.12.20г.

22.12.20г.

решено

решено

решено

прекратено

прекратено

решено

решено

прекратено

решено

решено

решено

решено

решение – 29.03.2021г.

решение – 07.05.2021г.

решение – 07.05.2021г.

определение-4.02.2021г.

определение-29.7.21г.

решение-16.08.21г.

решение-1.12.21г.

определение-15.1.21г.

решение-7.01.22г.

решение- 28.01.21г.

решение-28.01.21г.

решение-28.01.21г.
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183/20г.

184/20г.

22.12.20г.
ЗЗДетето

23.12.20г.
иск за нищож.на
делба

22.12.20г.

28.5.21г. решено
решение-22.10.21г.

Граждански дела, образувани през 2021г. и неприключили към
2021 г.:

съдия П.Симеонов

№ на дело

44/2021

115/21г

170/21

186/21

184/21г

188/21г

189/21г

202/21г

204/21г

205/21г

222/21г

223/21г

Дата на
образуване и
пр.основание

11.3.21г.
Чл. 422 ГПК

5.07.21г. иск СК

28.9.21г.
делба

11.10.21г
делба

11.10.21г.
делба
13.10.21г.
облиг.иск

18.10.21г.
делба

10.11.21г.
облиг.иск

12.11.21г.
делба

12.11.21г.
устан.иск

30.11.21г.
вещен иск

30.11.21г.

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

4.08.21г.

10.1.22г.

08.6.22г.

10.01.22г.

21.01.22г.

10.01.22г.

10.2.22г.

20.1.22г.

12.4.22г.

24.1.22г.

13.6.22г.

16.3.22г.

Статус към датата на
изготвената справка

решено

решено

прекратено

решено

решено

решено

спряно

решено

решение 1-ва ф.делба-

решено

решено.

решено

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

Решение №
25/07.01.22г.

Решение № 2/17.2.22г.

Определение №
76/08.6.22г.

Протоколно опред./
31.03.22г. спогодба

Протоколно.опред./
18.05.22г.-спогодба

Решение № 3/18.02.22г.

Протоколно
опред./12.05.22г.

Решение № 4/9.03.22г.

Решение №
15/23.06.22г.

Решение № 5/09.3.22г

Решение № 19/14.07.22г

Решение № 9/18.04.22г.
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224/21г

228/21г

235/21г

239/21г

247/21г

вещен иск

30.11.21г.

03.12.21г.
делба

10.12.21г.
облиг.иск
13.12.21г.
устан.иск

23.12.21г.
облиг.иск

15.7.22г.

28.1.22г.

11.2.22г.

07.3.22г.

висящо

Висящо

решено-

решено

решено

Решение № 11/10.05.22г

Решение № 7/05.04.22г.

Решение № 8/07.04.22г.

Проверени бяха следните дела:
Гр.д. № 96/2020г. е образувано и разпределено на 27.07.2020г. по иск с

правна квалификация чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК, депозиран в същия ден,
на доклад на съдия Симеонов. По делото е приложен протокол за случайно
разпределение, а върху исковата молба е положен печат за образуване. С
разпореждане от 30.07.2020г. исковата молба е оставена без движение с
указания за отстраняване на нередовностите. С молба от 01.09.2020г.
нередовностите са отстранени.  Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено
на 02.09.2020г. Съобщението до ответника е връчено на 16.10.2020г. Отговор
на исковата молба е депозиран на 11.11.2020г. С определение от 16.11.2020г.
доказателствата са приети, на страните е съобщен проекта на доклад и е
насрочено о.с.з. за 17.12.2020г. Проведени са три съдебни заседания по
доказателствата, а в това на 12.03.2021г. е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на
29.03.2021г.

Гр.д. № 125/2020г. е образувано и разпределено на 28.08.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК, депозиран в същия ден,
на доклад на съдия Симеонов. По делото е приложен протокол за случайно
разпределение, а върху исковата молба е положен печат за образуване. С
разпореждане от 31.08.2020г. препис от исковата молба е изпратен на
ответника на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 09.10.2020г.
Отговор на исковата молба не е депозиран. С определение от 19.11.2020г.
доказателствата са приети, на страните е съобщен проекта на доклад,
допусната е СТЕ и делото е насрочено в о.с.з. за 17.12.2020г. Проведени са
четири съдебни заседания по доказателствата, а в това на 09.04.2021г. е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 07.05.2021г.

Гр.д. № 44/2021г. е образувано и разпределено на 11.03.2021г. по иск с
правна квалификация чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК, депозиран в същия ден,
на доклад на съдия Симеонов. По делото е приложен протокол за случайно
разпределение, а върху исковата молба е положен печат за образуване. С
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разпореждане по чл. 131 ГПК от 11.03.2021г. препис от исковата молба е
изпратен на ответника за отговор. Съобщението до ответника е връчено на
13.05.2021г. Отговор и насрещен иск са депозирани на 27.05.2021г. В същия
ден препис от насрещния иск е изпратен на ищеца за отговор, депозиран в
съда на 23.07.2021г. С определение от 04.08.2021г. доказателствата са приети,
на страните е съобщен проекта на доклад и делото е насрочено в о.с.з. за
14.10.2021г. Проведени са две съдебни заседания по доказателствата, а в това
на 21.12.2021г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 07.01.2022г.

Гр.д. № 235/2021г. е образувано и разпределено на 10.12.2021г.,
изпратено е от СРС по компетентност, получено е в деня на образуване, на
доклад на съдия Симеонов. По делото е приложен протокол за случайно
разпределение, а върху исковата молба е положен печат за образуване. С
разпореждане по чл. 131 ГПК от 14.12.2021г. препис от исковата молба е
изпратен на ответника за отговор. Съобщението до ответника е връчено на
21.12.2021г. Отговор не е депозиран. С определение от 28.01.2022г.
доказателствата са приети, на страните е съобщен проекта на доклад и е
насрочено о.с.з. за 18.02.2022г. В това съдебно заседание не е даден ход
поради нередовно призоваване на третото лице помагач, а в следващото с.з.,
проведено на 15.04.2022г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 10.05.2022г.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на исковите производства, образувани през 2020 г. се

установи, че делата са образувани и разпределяни в същия ден на постъпване
на книжата в съда. Физически делата са предавани на съдията-докладчик
веднага, в деня на образуването им. Разпределяни са на случаен принцип и в
кориците на делата са приложени протоколите за избор на докладчик, а върху
исковите молби е положен печат за образуване. Разпорежданията, с които
исковите молби са оставяни без движение или са изпращани на ответната
страна, на основание чл. 131 ГПК, са постановявани в деня на образуването на
делата или до три, четири дни. Определенията по чл. 140 ГПК са
постановявани в рамките от пет до десет дни след депозиране на отговора по
исковата молба или след изтичане на срока за отговор. С определенията са
изготвяни проекти на доклад, приемани са доказателствата и събирането на
нови такива и са насрочвани открити съдебни заседания в рамките на един,
два месеца. Съдебните заседания са отлагани в същия интервал от време.
Решенията са постановявани в рамките от две седмици до месец. При
проверката на този вид дела не бе установена по-дълга продължителност или
забава при движението на съдопроизводството. Съдът се е произнасял
ритмично и с бързина по молбите и исканията на страните, всички дела са
приключили в рамките на едно до четири съдебни заседания. Прави
впечатление, че с определенията по чл. 140 ГПК съдът е приемал
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представените с исковата молба доказателства, а не както е предвидено в
цитираната норма - съдът се произнася с определение по всички
предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Не е спазено
изискването и на разпоредбата на чл.  149,  ал.  2  ГПК -  когато делото е
разяснено, съдът обявява устните състезания за приключени и посочва деня, в
който ще обяви решението.

          Граждански дела, образувани през 2020г. и през 2021г.,
разглеждани в открито съдебно заседание, производствата по

които следва да се движат и приключат
в кратки процесуални срокове

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

За 2020г. са образувани общо 1 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия П.Симеонов - 1 бр.;

2020г.
Съдия

П.Симеонов

№ на
делото

66/2020г.

Дата на
образуване

08.6.2020г.

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или
споразумение
–дата

08.06.2020г.
отвод на
съдията

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Прекратено
на
08.6.2020г.
поради липса
на състав

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

За 2021г. са образувани общо 4 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия П.Симеонов  - 4 бр. издръжки

2021г.
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или
споразумение

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата
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П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

2/2021г.

92/2021г.

106/2021г.

109/2021г.

06.1.21г.

28.5.21г.

21.6.21г.

23.6.21г.

–дата

10.06.2021г.

11.06.2021г.

19.08.21г.

19.09.2021г.

10.06.2021г.
спогодба

11.06.2021г.
прекратено
поради
оттегляне на
иска

19.08.2021г.
прекратено
на
осн.чл.232,из
р.1 ГПК
21.09.2021г.
решение

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

Гр.дело № 66/2020г. – Исковата молба по КТ е подадена в съда на
08.06.2020г., делото е образувано и разпределено на 08.06.2020г., на доклад на
съдия Симеонов. С определение от 08.06.2020г. съдът се е отвел от
разглеждане на спора, прекратил е производството по делото е го е изпратил
на ОС-Перник за определяне на компетентен друг съд, който да разгледа
спора.

Гр. дело № 2/2021г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в съда
на 06.01.2021г., делото е образувано и разпределено на 06.01.2021г., на доклад
на съдия Симеонов. За образуването се ползва печат върху исковата молба. С
разпореждане по чл. 131 ГПК от 06.01.2021г. съдът е наредил препис от
исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Призовката е връчена
на 17.02.2021г.  и с определение от 18.03.2021г. съдът е приел и приложил
доказателствата по делото, задължил е Дирекция „Социално подпомагане“
/ДСП/ - гр. Трън да изготви социален доклад и е насрочил делото за
16.04.2021г. – малко над 3-седмичния срок по чл. 312, ал.1 ГПК. Призовки са
изпратени и на двете страни, но ДСП не е била уведомена - указанието на съда
да се уведоми ДСП и да  се изпрати определението не е било изпълнено.
Съдебното заседание е било отложено по тази причина, за 12.05.2021г., което
е отложено за постигане на спогодба, за 10.06.2021г. След второто по делото
с.з., на 19.04.2021г. на ДСП е изпратена призовка с копие от определението,
връчено на 20.04.2021г. В о.с.з. на 13.05.2021г. е присъствал социален
работник, който е изразил становище и е представил социален доклад. С
протоколно определение от 10.06.2021г. съдът е одобрил постигнатата между
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страните спогодба и е прекратил производството по делото. Върху съдебния
акт е направено отбелязване за издадени изпълнителни листове. Спазено е
изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/.

Гр.дело № 92/2021 г. – Исковата молба по чл.  150  СК е подадена в
съда на 28.05.2021г., делото е образувано и разпределено на 28.05.2021г., на
доклад на съдия Симеонов. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 28.05.2021г.
съдът е наредил препис от исковата молба да се изпрати на ответника за
отговор. Отговор на исковата молба е постъпил по делото на 03.06.2021г. и с
определение в з.з. от 04.06.2021г. съдът приема и прилага като доказателства
по делото представените с исковата молба писмени доказателства, задължава
ДСП – гр. Трън да изготви социален доклад, като им се връчи копие от
определението, насрочил е делото за 30.06.2021г. Призовки са избранети до
двете страни, но ДСП не е била уведомена. На 11.06.2021г. по делото е
постъпила молба за оттегляне на иска и с определение от 14.06.2021г. съдът е
прекратил производството по делото на основание чл. 232 ГПК.

Гр. дело № 106/2021г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 21.06.2021г., делото е образувано и разпределено на 21.06.2021г., на
доклад на съдия Симеонов. За образуването се ползва печат върху исковата
молба. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 21.06.2021г. съдът е наредил препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. На 18.08.2021г. по
делото е депозирана молба за оттегляне на иска и с определение от
20.08.2021г. съдът е прекратил производството по делото, на основание чл.
232 ГПК.

Гр. дело № 109/2021г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 23.06.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата, на
доклад на съдия Симеонов. За образуването се ползва печат върху исковата
молба. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 23.06.2021г. съдът е наредил препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Призовката е
връчена на 01.07.2021г., но отговор не е постъпил по делото.С определение от
03.08.2021г.. съдът е приел и приложил доказателствата по делото, задължил е
ДСП- гр. Трън да изготви социален доклад и е насрочил делото за 16.09.2021г.
– не  е спазен 3-седмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Призовка с копие от
определението е изпратена на ДСП и на 15.09.2021г. е депозиран социален
доклад. В първото по делото заседание съдът е обявил делото за изяснено от
фактическа страна и, че ще се произнесе в законоустановения срок – не е
спазена нормата на чл. 315, ал.2 ГПК – съдът не е посочил деня, в който ще
обяви решението си. С решение от 21.09.2021г.  – в 5-дневен срок съдът е
уважил иска и върху решението са направени отбелязвания за издадени
изпълнителни листове. Решението като необжалвано е влязло в сила Спазени
са нормите на чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/ и на чл. 316
ГПК.
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КОНСТАТАЦИИ:
Разглежданите по реда на бързото производство дела са образувани,

администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 ГПК.
Всички проверени бързи производства са образувани и разпределяни в деня на
подаване на исковата молба в съда. Делата веднага след разпределението им
са предавани на съдията-докладчик. Първоначалното администриране и
постановяване на разпореждане по чл. 131 ГПК е било в деня на образуване и
разпределение на делата. Върху исковите молби е полаган печат за образуване
на делата. С акта за насрочване – определение вместо разпореждане по чл.
312, ал.2 ГПК, съдът е докладвал делото, приемал и прилагал е
доказателствата, представени с исковата молба и е насрочвал о.с. заседание,
съобразно чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. С определението съдът се е произнасял не по
допустимостта на представените с исковата молба доказателства, съгласно чл.
312, ал.1, т.4 ГПК, а ги е приемал още с акта за насрочване. Спазван е
триседмичният срок, в който съдът насрочва о.с.з., според разпоредбата на чл.
312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебното дирене е приключвало в едно до две съдебни
заседания, проведени през кратки интервали от време. Изискването по чл. 315,
ал.2 ГПК съдът да посочва деня, в който ще обяви решението си, не е
спазвано. Съдът е постановявал решенията си съобразно нормата на чл. 316
ГПК, дори и предстрочно в рамките на 5 дни.

Постановените съдебни актове по този вид дела, проверени на случаен
принцип, не са обжалвани. По бързите производства са издадени и
изпълнителни листове.

По делата, по които са засегнати права и интереси на малолетни и
непълнолетни деца, компетентната Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/
по настоящия адрес на детето е била уведомена за изпращане на представител
или за депозиране на социален доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за
закрила на детето. Прави впечатление по две от делата, че съдебните
служители не са изпълнили указанията на съда и не са изпратили
своевременно призовка с копие от определението на ДСП, като по едно от
делата това е била причината за отлагането му за следващо о.с.заседание.

 Граждански дела по Закона за закрила на детето

За 2020г. са образувани общо 4 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия П.Симеонов – 4 бр.:

2020г.
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата
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П.Симеонов

П.Симеонов

П.Симеонов

П.Симеонов

33/2020г.

181/2020г
.

182/2020г
.

183/2020г
.

6.02.2020г.

22.12.2020г.

22.12.2020г.

22.12.2020г.

споразумение
–дата

07.02.2020г.

26.01.2021г.

26.012021г.

26.01.2021г.

заседания

13.02.2020г.

28.01.2021г.

28.01.2021г.

28.01.2021г.

За 2021г. са образувани общо 8 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия П.Симеонов - 8 бр.;

2021г.
Съдия

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

№ на
делото

72/2021г.

73/2021г.

78/2021г.

79/2021г.

80/2021г.

101/2021г.

179/2021г.

180/2021г.

Дата на
образуване

13.5.21г.

13.5.21г.

19.5.21г.

19.5.21г.

19.5.21г.

17.6.21г.

06.10.2021г.

06.10.2021г.

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или
споразумение

08.07.21г.

08.07.21г.

08.07.21г.

15.06.21г.

15.06.21г.

9.07.21г.

02.12.2021г.

02.12.2021г.

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

8.07.2021г.

8.07.2021г.

8.07.2021г.

18.06.2021г.

18.06.2021г.

09.07.2021г.

07.12.2021г.

07.12.2021г.

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
дата

Проверката на образувани по реда на ЗЗДт, избрани на случаен
принцип дела, установи следното:

Гр.дело № 181/2020г. - на доклад на съдия Симеонов
Делото е образувано на 22.12.2020г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето, постъпила в същия ден. Разпределено е на
доклад на съдия Симеонов в деня на образуването на делото. С разпореждане
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в з.з. от 22.12.2020г. делото е насрочено за 26.01.2021г. – след 1 м.
Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. В насроченото
с.з. делото е изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С решение от 28.01.2021г. – след 2 дни, е
наложена мярка за закрила на детето, като е настанено в професионално
приемно семейство за срок от 2 години или до отпадане на основанието.
Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр.дело № 182/2020г. - на доклад на съдия Симеонов
Делото е образувано на 22.12.2020г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето, постъпила в същия ден. Разпределено е на
доклад на съдия Симеонов в деня на образуването на делото. С разпореждане
в з.з. от 22.12.2020г. съдът е насрочил о.с.з. за 26.01.2021г. – след 1 м.
Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. В насроченото
с.з. делото е изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 28.01.2021г. –
след 2 дни, е наложена мярка за закрила на детето, като същото е настанено в
професионално приемно семейство за срок от 2 години или до отпадане на
основанието. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр.дело № 183/2020г. - на доклад на съдия Симеонов
Делото е образувано на 22.12.2020г. по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето, постъпила в същия ден. Разпределено е на
доклад на съдия Симеонов в деня на образуването на делото. С разпореждане
в з.з. от 22.12.2020г. съдът е насрочил о.с.з. за 26.01.2021г. – след 1 м.
Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. В насроченото
с.з. съдът е изяснил от фактическа страна и е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. С решение от 28.01.2021г. – след 2 дни, детето е настанено в
професионално приемно семейство за срок от 2 години или до отпадане на
основанието. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр.дело № 78/2021 г.- на доклад на съдия Симеонов
Делото е образувано на 19.05.2021г., по молба с правно основание чл.

26 от Закона за закрила на детето, постъпила в същия ден. Разпределено е на
доклад на съдия Симеонов, който с разпореждане в з.з. от 20.05.2021г. е
насрочил делото за 15.06.2021г. – след по-малко от месец. Представени са
изискуемите от закона документи. Първото по делото с.з. е отложено заради
нередовно призоваване на страна, за 08.07.2021г., когато делото е изяснено от
фактическа и правна страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок. С решение от 08.07.2021г. – в деня на проведеното о.с.з., когато делото е
обявено за решаване, съдът е настанил детето в семейството на своята баба.
Решението, като необжалвано, е влязло в сила.
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Гр.дело №101/2021 г.- на доклад на съдия Симеонов
Делото е образувано на 17.06.2021г., видно от положен печат, по молба

с правно основание чл. 26 от Закона за закрила на детето, подадена на
17.06.2021г. Разпределено е на доклад на съдия Симеонов в деня на
образуване, видно от приложения протокол за избор на докладчик. С
разпореждане в з.з. от същия ден съдът е насрочил делото в о.с.з. на
09.07.2021г. - след 22 дни. В проведеното о.с.з. делото е изяснено от
фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение от същия ден съдът е настанил детето в професионално приемно
семейство за срок от една година или до настъпване на някои от
обстоятелствата по чл. 29 ЗЗДт. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр.дело № 180/2021 г.- на доклад на съдия Симеонов
Делото е образувано на 07.10.2021г. по молба с правно основание чл.

30 от Закона за закрила на детето, постъпила в съда на 06.10.2021г.
Разпределено е на доклад на съдия Симеонов в деня на образуването на
делото. С разпореждане в з.з. от 07.10.2021г. делото е насрочено за
05.11.2021г. – след 1м. Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт
документи. Първото о.с.з. е отложено по доказателствата за 02.12.2021г.,
когато делото е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решени в срок. С решение от 07.12.2021г. съдът е прекратил
настаняването на детето в  семейството на професионални приемни родители
поради отпадане на основанията за настаняването му и е върнал детето на
грижите на неговия родител. Решението като необжалвано е влязло в сила.

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

всички те са образувани и са разпределяни обикновено в деня на подаване на
молбата в съда. Делата са разпределяни чрез електронната система и в
кориците им са приложени протоколи за случаен избор на докладчик.
Администрирани са незабавно, в същия ден и в повечето случаи делата са
насрочвани преди едномесечния срок. Производствата са приключвани главно
в едно съдебно заседание. Съдът се е произнасял с решение веднага след
съвещание в същия ден или в срок до 2 дни. Решенията не са били обжалвани
пред въззивната инстанция.

Граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие

За 2020г. са образувани общо 4 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия П.Симеонов - 4 бр.;
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2020г.
Съдия

П.Симеонов

П.Симеонов

П.Симеонов

П.Симеонов

№ на
делото

28/2020г.

42/2020г.

59/2020г.

171/2020г
.

Дата на
образуване

29.01.2020г.

20.02.2020г.

04.05.2020г.

03.12.2020г.

Дата на с.з. по
същество

29.01.2020г.
прекратено
изпратено по
подсъдност

05.03.2020г.

15.05.2020г.

15.01.2021г.
Прекратено
поради
оттегляне на
иска

Дата на
обявяване на
акта в о.с.з. и
в книгата за
открити
заседания

05.03.2020г.

15.05.2020г.

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

За 2021г. са образувани общо 3 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия П.Симеонов - 3 бр.;

2021г.
Съдия

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

П.СИМЕОНОВ

№ на
делото

120/2021г..

136/2021г.

146/2021г.

Дата на
образуване

12.07.2021г..

29.07.2021г.

11.08.21г.

Дата на с.з. по
същество

21.07.2021г.

12.08.2021г.

15.09.2021г.

Дата на
обявяване на
акта в о.с.з. и
в книгата за
открити
заседания

21.7.21г.
прекратява на
осн.чл.3 ЗЗДН

12.08.20 21г.
прекратява на
осн.чл.129, ал.3
ГПК

21.09.2021г.

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт,
номер и дата

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

Гр. дело № 42/2020г. - на доклад на съдия Симеонов. Делото е
образувано и разпределено на 20.02.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане в з.з. от
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същата дата делото е насрочено в о.с.з. на 05.03.2020г.  – след 13 дни и са
дадени указания. В съдебно заседание на 05.03.2020г.  делото е изяснено от
фактическа страна и съдът е обявил, че се оттегля на съвещание за
постановяване на решение. Решението е обявено на същата дата, в публично
заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. Издадена е заповед за защита, която  с
писмо от същата дата е изпратена на Първо РУ на МВР – Перник. Наложените
мерки за защита са по чл.5, ал.1, ЗЗДН, като с решението насилникът е осъден
да заплати глоба, на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано
е влязло в сила.

Гр. дело № 59/2020г. – на доклад на съдия Симеонов. Делото е
образувано и разпределено на 04.05.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. Заповед за незабавна
защита е издадена в същия ден, препис от нея е изпратен служебно до РУ на
МВР гр. Трън и е връчена на пострадалата. С определение в з.з. от
04.05.2020г.  делото е насрочено в о.с.з. на 15.05.2020г. и са дадени указания
да се призове ДСП-гр. Трън за изготвяне на социален доклад. На 14.05.2020г.
по делото е депозиран социален доклад относно интересите на децата,
потърпевши от извършеното насилие. В съдебно заседание на 15.05.2020г.
делото е изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще обяви
решението с мотивите след съвещание. Решението е  обявено в публично
заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. Наложените мерки за защита са по
чл.5, ал.1, ЗЗДН, а съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание
чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила. Компетентната
ДСП е била уведомена за становище или социален доклад по случая,
съобразно чл. 15,ал.6 ЗЗДт.

Гр. дело № 146/2021г. - на доклад на съдия Симеонов. Делото е
образувано и разпределено на 11.08.2021г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Заповед за
незабавна защита е издадена на 11.08.2021г., препис от нея е изпратен
служебно до РУ на МВР гр. Трън и е връчена на пострадалата. С определение
в з.з. от 11.08.2021г. делото е насрочено в о.с.з. на 15.09.2021г. и са дадени
указания да се уведоми ДСП за изготвяне на социален доклад. На 13.09.2021г.
по делото е депозиран социален доклад от ДСП- гр. Трън. В това о.с.з. делото
е изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. Решението е обявявано на същата дата и е издадена
заповед за защита. Наложени са мерки за защита по чл.5, ал.1, ЗЗДН, а съдът е
наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН.
Решението като необжалвано е влязло в сила. Решението е обявено в
публично заседание, според изискването на чл. 15, ал.1 ЗЗДН.

КОНСТАТАЦИИ:
По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, бе констатирано,

че са образувани в деня на постъпване на молбата в съда. Разпределяни са на
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съдия - докладчик в деня на образуването им. Съобразно разпоредбата на  чл.
18, ал.4 от ЗЗДН, е спазван едномесечния срок за насрочване на открито
съдебно заседание, дори и в по-кратък срок. При наличие на данни за пряка и
непосредствена последваща опасност за живота или здравето на пострадалото
лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в з.з. без призоваване на
страните, е издавал заповед за незабавна защита /ЗНЗ/ в срок до 24 часа от
получаването на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда.

Провеждани са обикновено по едно съдебно заседание. Компетентната
ДСП е била уведомявана за представяне на становище или социален доклад,
според чл. 15,ал.6 ЗЗДт.

Проверените дела са приключили с решение, обявено в публично
заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН.

Във всички случаи съдът е налагал на извършителя на домашното
насилие и глоба в рамките на посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер – 200 лв.
По делата не бе установено съдът да е налагал мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗЗДН,
според която извършителят се задължава да посещава специализирана
програма или мярка по чл. 5, ал. 1, т.6 ЗЗДН – насочване на пострадалите лица
към програми за възстановяване.

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

                             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 РС-Трън,
със Заповед № ПП-22-45/11.08.2022г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет бе възложено да се извърши и  тематична планова
проверка за образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. граждански дела в техния
хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен носител
издадения в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

В изпълнение на цитираната заповед бе извършена тематична проверка
по граждански дела, образувани след 30.06.2021 г. в РС-Трън и приключили с
влязъл в сила съдебен акт по същество, с оглед установяване съдържа ли се на
хартиен носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

Наред с проверените по-горе дела – бързи производства, за нуждите на
тематичната проверка бяха проверени и следните дела, избрани на случаен
принцип:

Гр. дело № 188/2021г. - на доклад на съдия Симеонов,
Гр.дело № 205/2021г. – на доклад на съдия Симеонов,
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Гр.дело № 223/2021г. – на доклад на съдия Симеонов,
Гр.дело № 7/2022г. - на доклад на съдия Симеонов.
Констатирано бе, че по гражданските дела се съдържат постановените

съдебните актове на хартиен носител, подписани от съдията - докладчик.

                              Спрени производства

Гр. дела, по които производството е спирано през 2020г. са общо 1 бр.,
по съдии както следва:

Съдия П.Симеонов - 1 бр.;
Информацията за спрените гр. дела през 2020г. по съдии е следната:

Съдия

П.Симеонов

№ на
делото

175/19г.

Дата на
образуване и
правно
основание

03.09.2019г.
Чл. 422 ГПК

Дата на
спиране

18.02.20г.

Правно
основание за
спиране

Чл.229,
ал.1,т.1 ГПК

Статус

04.11.20г.
прекратено
/поради мерките
свързани с пандемията
6 месечния срок е
удължен с 2 мес./

Гр. дела, по които производството е спирано през 2021г. са - 0 бр.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2022г., по които
производствата са спрени към датата на започване на проверката са както
следва:
Съдия

П.Симеонов

№ на
делото

189/21

Дата на
образуване и
правно
основание

18.10.2021г.
делба

Дата на
спиране

12.05.22

Правно
основание за
спиране

Чл.229,ал.1,т.
1 ГПК

          Статус

             спряно

Проверено беше гр. дело № 189/2021г.
Проверката установи, че делото е образувано и разпределено на

18.10.2021г., в деня на подаване на исковата молба за делба на недвижим имот
по чл. 34 ЗС в съда.  Разпределено е на съдия Симеонов и протокол за
разпределението се съдържа в кориците на делото, подписан от
разпределящия. Датата на образуване е видна от вписаната дата за образуване
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в положения върху първата страница на исковата молба печат. С протоколно
определение от 12.05.2022г. делото е спряно по взаимно съглрасие на
страните, на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК.  Към момента на проверката тече
6-месечния срок, след изтичане на който съдът може да възобнови или
прекрати производствмото, на основание чл. 231, ал.1  ГПК.

                   Отводи на съда за периода на проверката

За 2020г. е направен един отвод и за 2021г.  – един отвод, по дела на
доклад на съдия Петър Симеонов.

В съда се води регистър на отводите, считано от 01.01.2014г., за който
отговаря съдебния служител – съдебните секретари, които съвместяват
деловодни функции.

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

за 2020г.

Съдия

Петър
Симеонов

№ на
делото

66/20г.

Дата на
образуване и
правно
основание

08.06.2020г.
КТ

Дата на
определени
ето и
правно
основание
за
отвеждане,
мотиви

08.06.2020г.
чл.22,
ал.1,т.6
ГПК

Следващ(и)
съдия докладчик

статус
решение-
дата/о.с.з

прекратено
поради липса
на състав
чл.23, ал.3
ГПК
08.06.2020г.

за  2021 г.
Съдия № на делото Дата на

образуване
и правно
основание

Дата на
определени
ето и
правно
основание
за
отвеждане,
мотиви

Следващ(и) съдия
докладчик

статус
решение-
дата/о.с.з
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Петър
Симеонов

Ч.гр.д.
206/2021г.

15.11.2021г
. – чл. 410
ГПК

15.11.2021г
. чл. 22,
ал.2,
вр.ал.1, т.6
от ГПК

Не може да се
сформира състав

15.11.20
21г.
прекратен
о

Проверени на случаен принцип бяха и двете дела, по които съдът се е
отвел от разглеждане на делото:

Гр.д. № 66/2020г. е образувано и разпределено на 08.06.2020г. по иск
по КТ, депозиран същия ден, на доклад на съдия Симеонов. С определение от
08.06.2020г. съдия Симеонов се е отвел от разглеждане на делото, на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за приятелски отношения с
ответника. С друго определение в същия ден производството е прекратено и
делото е изпратено в ОС-Перник за определяне на друг равен по степен съд за
разглеждането му.

Ч.гр.д. № 206/2021г. е образувано и разпределено на 15.11.2021г. по
заявление по чл. 410 ГПК, депозирано същия ден, на доклад на съдия
Симеонов. С определение от 15.11.2021г. съдия Симеонов се е отвел от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
служебни отношения с длъжника. С друго определение в същия ден
производството е прекратено и делото е изпратено в ОС-Перник за определяне
на друг равен по степен съд за разглеждането му.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката констатира, че за проверявания период постановените

отводи по гражданските дела на съдия Симеонов са само два. И двата отвода
са на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК поради служебни или приятелски
отношения със страна в производството. Определенията, с които съдът се е
отвеждал са постановени в деня на образуване на делото и са подробни и
мотивирани. И двете дела са прекратени и изпратени в ОС-Перник за
определяне на друг равен по степен съд за разглеждането им, незабавно в
същия ден. Не бе установено забавяне при движението или нарушение на
института при този вид дела.

                  Граждански дела с отменен ход по същество

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

Общо дела - 1 бр. за 2020г. .- на доклад на Съдия Петър Симеонов и 0
бр. за  2021г.
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Съдия

П.Сим
еонов

№ на
делото

280/2019г
.

Дата на
образуване
и правно
основание

30.10.2019
г.
чл. 422
ГПК

Дата на с.з. по
същество

30.01.2020г.

Дата на
определението
за отмяна хода
по същество

31.01.2020г.

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

31.01.2020г.прекратено

През 2021г. няма гр. дела, по които е постановено определение за ОХС

Проверено бе делото, по което е отменен хода по същество:
Гр.д. № 280/2019г. е образувано и разпределено на 30.10.2019г. по иск

с правна квалификация чл. 415 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Симеонов. В о. с. з. на 30.01.2020г. делото е изяснено от фактическа
страна, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение. В срока за постановяване на решението съдът е констатирал, че иска
е подаден при липса на правен интерес и с определение в същия ден е отменил
протоколното си определение от 30.01.2020г. и е прекратил производството по
делото.

КОНСТАТАЦИИ:
Единственото дело от този вид дела за проверка е приключило в

тримесечен срок и не бе констатирана забава или нарушение при движението
му. Определението, с което съдът е отменил протоколното определение е
постановено в деня на откритото съдебно заседание, в което е даден ход по
същество и с него делото е прекратено.

                                            Частни производства
Частни граждански дела, образувани по реда

на чл. 410 и чл. 417 ГПК

Заповедни производства за 2020г. и 2021г. са както следва:
За 2020г. общ брой дела - 99, от които 74 бр. по чл. 410 ГПК и 25 бр. по

чл. 417 ГПК.
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За 2021г. общ брой дела - 162, от които 140 бр. по чл. 410 ГПК и 22 бр.
по чл. 417 ГПК.

        Данните по съдии са следните:
Съдия П.Симеонов - 83 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 59 бр. и по чл.

417 ГПК- 24 бр.); 135 бр. за 2021г. (по чл. 410 ГПК- 117 бр. и по чл. 417 ГПК-
18 бр.);

Съдия Диана Матеева - 6 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 6 бр. и по чл.
417 ГПК- 0 бр.); 0 бр. за 2021г. (по чл. 410 ГПК- 0 бр. и по чл. 417 ГПК- 0 бр.);

Съдия Мария Милушева - 8 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 7 бр. и по чл.
417 ГПК- 1 бр.); 0 бр. за 2021г. (по чл. 410 ГПК- 0 бр. и по чл. 417 ГПК- 0 бр.);

Съдия Веселин Хайдушки - 2 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 2 бр. и по
чл. 417 ГПК- 0 бр.); 30 бр. за 2021г. (по чл. 410 ГПК- 23 бр. и по чл. 417 ГПК-
4 бр.);

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:
Ч.гр.д. № 30/2020г. е образувано и разпределено на 04.02.2020г. по

заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Симеонов. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
С разпореждане от 04.02.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 02.03.2020г.
На 24.06.2020г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 108/2020г. е образувано и разпределено на 10.08.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Симеонов. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
С разпореждане от 10.08.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 14.08.2020г.
На 18.09.2020г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 68/2021г. е образувано и разпределено на 05.05.2021г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Симеонов. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
С разпореждане от 05.05.2021 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 14.05.2021г.
На 17.06.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 185/2020г. е образувано и разпределено на 29.12.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Хайдушки. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
С разпореждане от 29.12.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 06.01.2021г.
На 11.02.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.
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Ч.гр.д. № 186/2020г. е образувано и разпределено на 29.12.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Хайдушки. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
С разпореждане от 29.12.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 06.01.2021г.
На 11.02.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 3/2021г. е образувано и разпределено на 11.01.2021г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Симеонов. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
С разпореждане от 11.01.2021 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 19.01.2021г.
На 24.02.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 3/2020г. е образувано и разпределено на 09.01.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Матеева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С
разпореждане от 09.01.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед
за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 15.01.2020г. На
03.02.2020г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 45/2020г. е образувано и разпределено на 26.02.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Матеева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С
разпореждане от 26.02.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед
за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 05.03.2020г. На
24.06.2020г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 126/2020г. е образувано и разпределено на 31.08.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Милушева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
С разпореждане от 31.08.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 06.09.2020г.
На 07.10.2020г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 109/2020г. е образувано и разпределено на 10.08.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Симеонов. С разпореждане от 10.08.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 36/2020г. е образувано и разпределено на 14.02.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
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съдия Симеонов. С разпореждане от 14.02.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 123/2020г. е образувано и разпределено на 27.08.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Милушева. С разпореждане от 27.08.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 209/2021г. е образувано и разпределено на 16.11.2021г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Симеонов. С разпореждане от 16.11.2021г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 82/2021г. е образувано и разпределено на 25.05.2021г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Симеонов. С разпореждане от 25.05.2021г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 130/2021г. е образувано и разпределено на 20.07.2021г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Хайдушки. С разпореждане от 21.07.2021г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 129/2021г. е образувано и разпределено на 20.07.2021г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Хайдушки. С разпореждане от 21.07.2021г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването му, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

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

всички производства са образувани и разпределени в деня на подаване на
заявлението. Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК, както и
срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. Заповедта за изпълнение е издадена в същия ден.
Спазват се и разпоредбите на чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след
влизане на заповедта в сила, съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал
това върху заповедта. От проверените частни граждански дела по чл. 417 от
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ГПК се установи, че съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро
ГПК – налице е надлежно отбелязване върху документите, послужили като
основание за издаване на изпълнителен лист. Съдът е постановявал
разпореждането, с което е издавана заповедта за изпълнение в деня на
подаване на заявлението или на следващия ден. Постановявано е незабавно
изпълнение, съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1 ГПК и е издаван
изпълнителен лист.

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

За 2020г. общ брой дела - 1, за 2021г. общ брой дела - 4, на съдия
Симеонов.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:
Ч.гр.д. № 47/2020г. е образувано и разпределено на 23.03.2020г., на

доклад на съдия Симеонов, по молба от законни представители на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С определение от 23.03.2020г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 7/2020г. е образувано и разпределено на 18.01.2020г., на
доклад на съдия Симеонов, по молба от законен представител на
непълнолетен, за разрешение за разпореждане с недвижим имот, депозирана в
същия ден. С определение от 18.01.2020г. съдът е разрешил разпореждането с
недвижимия имот.

Ч.гр.д. № 166/2020г. е образувано и разпределено на 27.11.2020г., на
доклад на съдия Симеонов, по молба от законен представител на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С определение от 27.11.2020г. съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 27/2020г. е образувано и разпределено на 27.01.2020г., на
доклад на съдия Симеонов, по молба от законен представител на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С разпореждане от 27.01.2020г. молбата е оставена без движение
до отстраняване на нередовностите в нея. Указанията са изпълнени с молба от
28.01.2020г. В същия ден на Д“СП“ е изпратено искане за становище, което е
депозирано в съда на 31.01.2020г. С определение в същия ден съдът е
разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 88/2021г. е образувано и разпределено на 27.05.2021г., на
доклад на съдия Симеонов, по молба от законен представител на
непълнолетен, за теглене от банкова сметка. С определение от 27.05.2021г.
съдът е разрешил тегленето.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените дела по реда на чл. 130 СК, са образувани и разпределяни в

деня на депозиране на молбата в съда. Съдът е преценявал интереса на
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ненавършилото пълнолетие дете незабавно и се е произнасял с определение в
деня на образуване на делото или в деня на постъпилото от Д‘СП“ становище.
При проверката на този вид дела не бяха констатирани нарушения или забава
на съдопроизводството.

                             Обезпечително производство

Обезпечения по реда на чл.  390  ГПК за 2020г.  и 2021г.  са както
следва:

За 2020г. общ брой дела – 1бр., от които уважени молби 1 бр.
За 2021г. общ брой дела  - 5 бр., от които уважени молби 4 бр.
 Данните по съдии са следните:
Съдия П.Симеонов - 1 бр. за 2020г.; 3 бр. за 2021г.;
Съдия В.Хайдушки – 1 бр. за 2021 г.

Данни по дела и съдии за 2020 г.
Съдия

Симеонов

№ на делото

53/2020г.

Дата на
подаване
на
молбата

31.03.202
0г.

Дата на р.
без
движение
/ако има
такова/

Дата на
постановя
ване на
акта

31.03.202
0г.

Дата на
постановяван
е на следващ
с. акт

Резултат
от
въззивна
инстанци
я

Данни по дела и съдии за 2021 г.
съдия

П.Симеонов

П.Симеонов

П.Симеонов

П.Симеонов

№ на делото

137/2021г.

167/2021г.

199/2021г.

248/2021г.

163/2021г.

Дата на
подаване
на
молбата

02.08.2021г
.

16.09.2021г
.

04.11.2021г
.

Дата на р.
без
движение
/ако има
такова/

16.09.2021г.

Дата на
постанов
яване на
акта

02.08.2021г
.

30.09.2021г
.
Отхвърля
молбата

04.11.2021г
.

Дата на
постановява
не на
следващ с.
акт

24.02.22г. отменя
обезп.заповед

Резултат
от
въззивна
инстанци
я

18.10.2021г
. отменено
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В.Хайдушки 29.12.2021г
.

08.09.2021г
.

29.12.2021г
.

09.09.2021г

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

Ч. гр. дело № 53/2020г., на доклад на съдия Симеонов, е образувано на
31.03.2020г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК, подадена на
31.03.2020г. С определение в з.з. от 31.03.2020г. съдът е допуснал обезпечение
чрез налагане на възбрана върху недвижим имот на длъжника. На същата дата
е издадена и обезпечителна заповед. Съдът е указал на молителя, че може да
предяви иск, чието обезпечение се допуска в едномесечен срок от
съобщението, въпреки, че се е произнесъл в деня на подаване на молбата.
Издадена е обезпечителна заповед, но копие от нея не се съдържа по делото.
На 24.04.2020г. по делото е депозирано копие от искова молба, заведена в
определения от съда едномесечен срок.

Ч.гр.дело № 137/2021г., на доклад на съдия Симеонов. Молбата е
подадена на 02.08.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С определение от 02.08.2021г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане възбрана върху недвижим имот. Определен е едномесечен срок
за предявяване на бъдещ иск, считано от деня на постановяване на
определението. Определена е и гаранция, внесена от молителя видно от молба
с приложена вносна бележка от 11.08.2021г. Издадена е обезпечителна
заповед, но копие не се съдържа по делото. На 03.09.2021г. по делото е
депозирано копие на искова молба – доказателство за предявен иск.
Определението като необжалвано е влязло в сила.

Ч.гр.дело № 167/2021г., на доклад на съдия Симеонов. Молбата е
подадена на 16.09.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С разпореждане в з.з. от 16.09.2021г. съдът е оставил молбата без движениеза
внасяне на държавна такса. Указанието е изпълнено с молба от 29.09.2021г. и с
определение в з.з. от 30.09.2021г. съдът е оставил без уважение молбата за
обезпечение на бъдещ иск. Определението като необжалвано е влязло в сила.

Ч.гр.дело № 199/2021г., на доклад на съдия Симеонов. Молбата е
подадена на 04.11.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С определение от 04.11.2021г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е едномесечен срок
за предявяване на бъдещ иск, считано от същия ден. Издадена е обезпечителна
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заповед, копие от която не се съдържа по делото. С определение в з.з. от
24.02.2022г. съдът на основание чл. 390, ал.3 ГПК е отменил допуснатото
обезпечение, тъй като не е представено доказателство за предявен иск.
Определението като необжалвано е влязло в сила.

Ч.гр.дело № 248/2021г., на доклад на съдия Симеонов. Молбата е
подадена на 29.12.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С определение от 29.12.2021г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е едномесечен срок
за предявяване на бъдещ иск, считано от деня на постановяване на
определението. Определена е и гаранция, внесена от молителя видно от молба
с приложена вносна бележка от 31.12.2021г. Издадена е обезпечителна
заповед, но копие не се съдържа по делото. На 24.01.2022г. по делото е
депозирано копие на искова молба – доказателство за предявен иск.
Определението като необжалвано е влязло в сила.

Ч.гр.дело № 163/2021г., на доклад на съдия Хайдушки. Молбата е
подадена на 08.09.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С определение от 09.09.2021г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е едномесечен срок
за предявяване на бъдещ иск, считано от 09.09.2021г.–датата на постановяване
на определението. В същия ден е издадена обезпечетилна заповед, копие от
която не се съдържа по делото. Подадена е частна жалба , по която С
определение от 18.10.2021г. състав на ОС-Перник  е отменил определението
на първоинстанционния съди вместо него е оставил без уважение подзадената
молба и е обезсилил подадената заповед.

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 в съда, а по едно от
делата съдът е оставил молбата без движение за отстраняване на нередовности
и след изпълнение на указанията, е оставил без уважение молбата за
обезпечение на бъдещ иск.

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. По всички дела, по които съдът е
допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск, е определян едномесечен срок
за предявяване на иска и представяне на доказателства по делото.

По проверените дела са представени доказателства за предявен иск в
срок, а по едно от делата съдът е отменил допуснатото обезпечение на
основание чл. 390,ал.3 ГПК, тъй като молителят не е представил
доказателство за предявен иск в 30-дневния срок.

По всички дела съдът е посочил от кой момент тече определения от
него едномесечен срок, който тече от постановяване на определението.
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Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката

Няма отсрочени цели съдебни заседания извън  тези, отсрочени поради
обявеното извънредното положение на територията на Република България,
свързано с пандемията от COVID - 19., през 2020 г. и 2021 г.

               Приключване на делата в установените срокове

Продължителност на производството.
Постановени съдебни решения.

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

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

За 2020г. общ брой дела – 9 бр.;
За 2021г. общ брой дела  - 18 бр.;
По съдии:

Съдия П. Симеонов - 8 бр. за 2020г.; 18 бр. за 2021г.;
Съдия  Д. Матеева - 1 бр. за 2020г.; 0 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 - 21;
За 2021г. общ брой дела  - 27;
По съдии:

Съдия П. Симеонов - 21 бр. за 2020г; 27 бр. за 2021г.;

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

За 2020г.  общ брой постановени решения -  31,  от които 31  бр.  в
законоустановения срок.

За 2021г.  общ брой постановени решения -  45,  от които 43  бр.  в
законоустановения срок.

По съдии:
Съдия П.Симеонов - 30 бр. постановени решения за 2020г., от които 30

бр. в законоустановения срок; 45 бр. постановени решения за 2021г., от които
43 бр. в законоустановения срок;

Съдия Д. Матеева - 1 бр. решение за 2020г. - в законоустановения срок;
няма постановени решения за 2021г.
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Съдебни решения, постановени извън 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 -0
За 2021г. общ брой актове в срок до 3 месеца -2

По съдии:
Съдия П.Симеонов - 0 бр. за 2020г.; 2 бр. 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 - 0
За 2021г. общ брой актове в срок над 3 месеца -0

По съдии:
Съдия П.Симеонов - 0 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.

Няма съдебни решения по гр.дела, образувани преди 01.01.2022г.,
които са постановени след тримесечен срок от о.с.з., в което делото е обявено
за решаване.

Информацията за просрочени, непостановени съдебни решения към
деня на започване на проверката по обявени за решаване дела, образувани
преди 01.01.2022г. /обявени за решаване дела, образувани преди 01.01.2022г.,
но без постановено съдебно решение в законоустановения срок към деня на
проверката/ по съдии е следната:

Съдия докладчик -/общ брой
просрочени решения

П.Симеонов – 2 бр.

№ дело и правно
основание

Гр.д. №
191/2017г.

Делба
Гр.д. № 58/2020

Павлов иск

Дата, на
която делото
е обявено за
решаване

17.09.2021г.

14.10.2021г.

Дата на
обявяване на
акта в
книгата за
открити
заседания

31.12.2021г.

23.11.2021г.

Забава /в
месеци и дни /
след
едномесечния
срок по чл.
235,ал.5 ГПК
или след
двуседмичния
срок по чл. 316
ГПК

2 мес. 14 дни

7 дни
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Информацията за просрочени, непостановени съдебни решения към
деня на започване на проверката по обявени за решаване дела, образувани
преди 01.01.2022г. /обявени за решаване дела, образувани преди 01.01.2021г.,
но без постановено съдебно решение в законоустановения срок към деня на
проверката/ по съдии – няма.

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените справки и извършената на място проверка по

приключване на гражданските дела и постановяване на съдебните актове за
проверявания период, се установи, решенията са постановени в
законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. Изключение е
допуснато само по две от постановените от съдия Симеонов решения, със
забава от 2 месеца и 14 дни и съответно от 7 дни.

Няма постановени съдебни решения след тримесечен срок от о.с.з., в
което делото е обявено за решаване, по дела, образувани преди 01.01.2022г. и
обявени за решаване през периода на проверката или през настоящата година.

Качеството на съдебните актове
Инстанционен контрол.

Резултат от обжалваните съдебни актове.

Общ брой постановени съдебни актове:
За 2020г.
Общ брой постановени решения -  30  бр.,  от които 5  бр.  обжалвани,

през 2020 г. е върнато едно дело с резултат потвърдено, останалите обжалвани
дела са се върнали през 2021 г., като от тях: 2 бр. потвърдени и 2 бр. изменени.

Общ брой постановени определения - 59 бр., от които 6 бр. обжалвани,
през 2020 г. са се върнали с резултат: 3 бр. потвърдени изцяло и 2 бр.
отменени; останалите дела са се върнали през 2021 г. от тях: 1 отменено.

За 2021г.
Общ брой постановени решения -  45  бр.,  от които 7  бр.  обжалвани,

като от тях върнати през 2021 г. няма. През 2022г. са се върнали 3 дела от тях:
2 бр. потвърдени и 1бр. изменено. Останалите обжалвани са без резултат.

Общ брой постановени определения - 40 бр., от които 2 бр. обжалвани
като от тях: 1 бр. - отменено, 1бр. потвърдено през 2021 г.;

По съдии:
За 2020г.
Съдия Петър Симеонов - 29 бр. постановени решения, от които 5 бр.

обжалвани, 3 бр. потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично;
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- 59 бр. постановени определения,  от които 6  бр.  обжалвани,  3  бр.
потвърдени изцяло;

- общо 3 бр. отменени актове; /върнати за продължаване на
съдопроизводствените действия/, 0 бр. прогласени за нищожни и обезсилени
съдебни актове, бр. отменени актове с постановяване на нови, 3 бр. отменени
актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени актове с
прекратяване на производството по делото;

По съдии:
За 2021г.
Съдия Петър Симеонов - 45 бр. постановени решения, от които 7 бр.

обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло и 1 бр. потвърдени частично; /останалите
до датата на проверката са без резултат от въззивната инстанция/.

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

- общо 0 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 0 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото;

Съдия Веселин Хайдушки - 0 бр. постановени решения, от които 0 бр.
обжалвани, 0 бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

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

- общо 1 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 1 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 0 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния

контрол се констатира, че през 2021 г. има малък брой постановени съдебни
актове, с оглед на невисоката натовареност, като част от решенията са
обжалвани. Установи се, че през 2021г. се е увеличил броя на постановените
решения спрямо решенията, постановени през 2020г. - с 15 броя, съответно
увеличил се е и броя на обжалваните решения - с 2 броя, като броят на
потвърдените решения се е запазил.

През 2021г. спрямо 2020г. се наблюдава намаляване на броя на
постановените определения с 19 броя, както и на броя на обжалваните
определения – с 4 броя. Същевременно, през 2021г. броят на потвърдените
изцяло определения е по-малък с 2 броя от потвърдените изцяло определения
през 2020г.
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И през двете проверени години няма прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, както и отменени актове с връщане за ново
разглеждане.

Обобщаване и анализ на дела, приключени с влезли в сила съдебни
актове – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ.

Влезли в сила съдебни решения по съдии/по едно от 2020г. и едно от
2021г. дело /по облигационни искове, вещни искове или по СК, КТ, с
постановени актове на ОС или на ВКС:

Съдия П.Симеонов – решение 14 по гр. дело № 30 /2020г. и решение
155 по гр.дело № 00675/2020г. ;

Съдия П.Симеонов – решение 12 по гр. дело № 162 /2020г. и решение
96 по гр.дело № 715/2021г. ;

Съдия П.Симеонов– решение 18 по гр. дело № 184 /2020г. и решение 90
по гр.дело № 17/2022г. ;

Съдия П.Симеонов – определение 177 по гр. дело № 29 /2020г. и
определение 28 по гр.дело № 741/2020г.

Съдия П.Симеонов – определение 30 по гр. дело № 105 /2021г. и
определение 85 по гр.дело № 716/2021г.

Съдия П.Симеонов– решение 13 по гр. дело № 61 /2021г. и решение 214
по гр.дело № 656/2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
При извършения анализ и обобщение, направен въз основа на случайно

избрани равен брой свършени дела, на доклад на районните съдии от РС-Трън,
приключили с влязъл в сила съдебен акт, не се установи противоречива
съдебна практика.

                        Обобщени изводи и препоръки

Въз основа на констатираното при извършената комплексна планова
проверка по граждански дела в Районен съд – Трън може да се направят
следните изводи:

Организацията на административната дейност и на дейността по
образуване, разпределение, движение и приключване на делата е в
съответствие с изискванията на ПАС, ЗСВ и ГПК. Службите „Регистратура“ и
„Съдебно деловодство“ са се стремели да изпълняват точно и срочно
задълженията си. След постъпване на книжата в регистратурата на съда,
гражданските дела са образувани и разпределяни на случаен принцип, чрез
електронната система и протокол за избор се съръжа в папките по делата.
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Постъпващите по делата съдебни книжа своевременно са били обработвани и
докладвани на съдията докладчик. Призовките и съобщенията са изготвяни и
изпращани без забава, след указанията на съда. Протоколите от съдебните
заседания са съставяни прегледно, а съдебните книжа, постъпващи или
създадени по делата, са прикрепвани последователно от съдебните служители
и са номерирани.

Проверката на деловодните книги и регистри установи, че същите
съдържат изискуемата според  Правилника за администрацията на съдилищата
информация, водят се съобразно изискванията на правилника. Ръководството
на съда е упражнявало периодичен контрол, но липсват подписи и дати,
удостоверяващи извършения контрол. Съдебните служители са полагали
усилия, но бяха констатирани и слабости. Част от вписаната информация в
книгите за открити заседания по гр. дела, в графа „решения“ е непълна и
неточна, липсват диспозитивите на съдебните актове. Регистърът на съдебните
решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК не се води съгласно разпоредбата на чл. 52
ПАС - решенията по проверените дела се съдържат в регистъра, но липсва
дата на обявяване на съдебния акт, дата и подпис на съдебен служител, според
нормата на чл. 52 ПАС.

Препоръчително е констатираните пропуски в регистъра на съдебните
решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК и в книгите за открити заседания да бъдат
отстранени. Би било удачно с нарочна заповед на председателя на съда да бъде
определен съдебен служител, който да отговаря за обявяване на актовете в
регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, за воденето му
съобразно чл. 52 ПАС и за съхраняването му.

             Образуване и разпределение на делата. Натовареност.

Анализът на проверените и описани в обстоятелствената част на акта
граждански дела води до извод за своевременно и в изпълнение на ПАС
образуване на гражданските дела, тяхното разпределение на случаен принцип
и предаването им без забава на съдията-докладчик. Изискванията по чл.80
ПАС за образуване на делата и на чл. 9 ЗСВ за разпределение на делата на
случаен принцип, са спазвани. В изпълнение на чл. 35, ал.4 ПАС делата са
образувани и разпределени в деня на постъпването на книжата в съда, от
председателя на съда - съдия Симеонов или в негово отсъствие – от
административния секретар. Утвърдени са и се спазват Вътрешни правила за
случайно разпределение на делата в РС-Трън. Проверката не констатира
пропуски и нарушения при образуване на гражданските дела в РС-Трън.

Констатирано бе, че общата натовареност в РС-Трън не е висока през
двете проверявани години. Установи се, че през 2021г. броят на постъпилите
дела за разглеждане е намалял с 15 броя спрямо 2020г. Наблюдава се и
намаление на общия брой дела за разглеждане, респективно и на свършените
дела.
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               Движение на делата. Спрени производства

Проверката на гражданските дела, образувани преди 01.01.2020г. и
неприключили към датата на проверката установи, че делата са общо три, две
от които са съдебна делба, а третото е образувано по съдебна поръчка от
чуждестранен съд. По делбените производства са постановени решения по І-
ва фаза – допускане на делбата, като по едното от тях производството
продължава във втора фаза – по извършване на делбата,  а третото дело е по
съдебна поръчка. Делата са образувани в деня на подаване на исковите молби,
разпределени са електронно и протоколите за избор на докладчик са
приложени по делата.  Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановявани в
рамките на пет до дванадесет дни след образуване и разпределението им.
Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани от осем дни – до месец и
двадесет дни след депозиране на отговор от ответника или след изтичане на
срока за отговор. Първите открити заседания са насрочвани за след един, два
месеца. Съдебните заседания са отлагани за същия период.

Анализът на констатациите по този вид дела води до извод, че
причините за продължителността им са свързани със специфика на
производството - делба в две фази, с постановяване на две решения - по
допускане и по извършване на делбата, тяхното въззивно и касационно
обжалване, събиране на голям по обем доказателствен материал, назначаване
на съдебни експертизи, необходимостта от назначаване на особен
представител на ответниците, както и трудности при връчването на книжата
на няколко ищци и ответници. По едно от делата, образувано през 2017г., се
установи, че са насрочвани 12 о.с.з., голяма част от които са отлагани поради
неизготвяне на заключението по допуснатата съдебна експертиза в срок.
Въпреки искането на страна за налагане на глоба на вещото лице, съдът не е
предприел санкции. Препоръчително е съдът да обсъди и предприеме всички
допустими от закона мерки за дисциплиниране на участниците в процеса, с
цел защита интересите на страните и отстраняване на пречки за движение на
съдопроизводството.

Проверката на исковите производства, образувани през 2020 г. и 2021 г.
констатира, че всички дела са образувани и разпределяни в същия ден на
постъпване на книжата в съда. Делата са предавани на съдията-докладчик
веднага в деня на образуване. Разпределяни са електронно в кориците на
делата са приложени протоколите от избор на докладчик. Върху исковите
молби е положен печат за образуване на делата. Разпорежданията, с които
исковите молби са оставяни без движение или са изпращани на ответната
страна за отговор, на основание чл. 131 ГПК, са постановявани в деня на
образуването на делата или до 3, 4 дни. Определенията по чл. 140 ГПК са
постановявани в рамките от 5 до 10 дни след депозиране на отговора по
исковата молба или след изтичане на срока за отговор. С определенията по чл.
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140 ГПК са изготвяни проекти на доклад, приемани са доказателствата,
приложени към исковата молба и са насрочвани открити съдебни заседания в
рамките на един, два месеца. Съдебните заседания са отлагани в същия
интервал от време. Решенията са постановявани в срок от две седмици до един
месец. При проверката на този вид дела не бе констатирана забава.

Проверените по реда на бързото производство дела са администрирани,
движени и приключвани според разпоредбите на чл. 311 и чл. 312 ГПК.
Всички бързи производства са образувани и разпределяни в същия ден на
подаване на исковата молба в съда. Върху исковите молби е полаган печат за
образуване на делата. Веднага след разпределението им делата са предавани
на съдията-докладчик. Първоначалното администриране и постановяване на
разпореждане по чл. 131 ГПК е било в деня на образуване и разпределение на
делата. Съдът е насрочвал делата в о.с.з. не с разпореждане по чл. 312,ал.2
ГПК, а с определение, с което е докладвал делото, приемал и прилагал е
доказателствата, представени с исковата молба и е насрочвал о.с. заседание,
съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. С определението съдът
не се е произнасял по допустимостта на представените с исковата молба
доказателства, съгласно чл. 312, ал.1, т.4 ГПК, а ги е приемал още с акта за
насрочване. Законодателят с цитираната норма е задължил съда да се
произнася по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които
са относими, допустими и необходими и впоследствие, в първото по делото
редовно о.с.з. – да ги приеме с протоколно определение, за да могат
участниците в производството да се запознаят с тях и евентуално да направят
възраженията си.

Съдебното дирене е приключвало в едно до две съдебни заседания,
проведени през кратки интервали от време. Изискването по чл. 315, ал.2 ГПК
съдът да посочва деня, в който ще обяви решението си, не е спазвано. Съдът е
постановявал решенията си съобразно нормата на чл. 316 ГПК, дори и
предсрочно в рамките на 5 дни.

Постановените съдебни актове по този вид дела не са обжалвани. По
бързите производства са издадени и изпълнителни листове.

По делата, по които са засегнати права и интереси на малолетни и
непълнолетни деца, компетентната Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/
по настоящия адрес на детето е била уведомена за изпращане на представител
или за депозиране на социален доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за
закрила на детето. Констатирано бе, че по две от делата съдебните служители
не са изпълнили указанията на съда и не са изпратили своевременно призовка
с копие от определението на компетентната ДСП, като по едно от делата това
е била причината за отлагането му за следващо съдебно заседание.

Проверката установи, че делата, разглеждани по реда на Закона за
закрила на детето, не е допусната забава или нарушения на
съдопроизводството. Делата са образувани и разпределяни в деня на подаване
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на молбата в съда, видно от приложените протоколи за случаен избор.
Администрирани са незабавно, в същия ден  и в повечето случаи делата са
насрочвани в о.с.з. преди едномесечен срок. Производствата са приключвани
обикновено в едно съдебно заседание. Спазвана е разпоредбата на чл.28 от
ЗЗДт, съгласно която съдът разглежда искането за настаняване на дете в
семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или
интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа незабавно и се
произнася с решение в едномесечен срок, като в случая съдът се е произнасял
с решение веднага след съвещание в същия ден или в срок до 2 дни.
Решенията не са били обжалвани пред въззивната инстанция.

Следва да се отчете старанието на съдия Симеонов за бързината, с
която се движат и приключват този вид дела, с оглед и на обстоятелството, че
по тях липсва фактическа и правна сложност, но бързото правораздаване е
задължително, отчитайки социалния аспект - своевременна защита на правата
и законните интереси на децата при настаняването им в семейство на роднини
или близки, в професионално приемно семейство или в специализирана
институция.

Гражданските дела, образувани по молби за защита от домашно
насилие, подадени по реда на Закона за защита от домашното насилие, са
образувани в деня на постъпване на молбата в съда. Разпределяни са на съдия
- докладчик в деня на образуването им. Съдиите, в съответствие с
разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН, са се произнасяли незабавно по
постъпилите молби и са насрочвали открито съдебно заседание в
едномесечния срок по чл. 18, ал. 4 от ЗЗДН, като по някои от проверените
дела, о.с.з. е насрочвано и в по-кратък срок. Когато молбата е съдържала
данни за пряка и непосредствена последваща опасност за живота или здравето
на пострадалото лице /по почти всички от проверените дела/, съдът на
основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на
страните, е издавал заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от
получаването на молбата, като в случая - в същия ден на депозиране на
молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда.

Провеждани са обикновено по едно съдебно заседание. Компетентната
ДСП е била уведомявана за представяне на становище или социален доклад,
според разпоредбата на чл. 15,ал.6 ЗЗДт. Производствата са приключили с
решение, обявявани в публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН.

Във всички случаи съдът е налагал на извършителя на домашното
насилие глоба съобразно чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер –200 лв.

Издавана е и заповед за защита от домашно насилие, съгласно чл. 15,
ал. 2 от ЗЗДН, която ведно с решението, са връчвани на страните и изпращани
служебно до съответното РУ на МВР - Трън.

По отношение на мерките за защита от домашно насилие следва да се
отбележи, че при налагането им съдът се е водил от характера, тежестта и
вида на насилието, осъществено от ответника, като е определял подходяща
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мярка за всеки конкретен случай. Мерките имат защитен и превантивен
характер, насочени са към обезпечаване от страна на държавата на
сигурността и здравето на пострадалото от извършителя лице и са превенция
по отношение на посегателства в рамките на семейството или домакинството.
Констатирано бе, че мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗЗДН, според която
извършителят се задължава да посещава специализирана програма и мярка по
чл. 5, ал. 1, т.6 ЗЗДН – за насочване на пострадалите лица към програми за
възстановяване, не са налагана в проверените и описани в обстоятелствената
част  на акта производства.

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.

Проверката на спрени производства установи, че за проверявания
период само едно дело е било спрано по взаимно съгласие на страните, на
основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК и в момента тече 6-месечния срок, след
изтичане на който съдът може да възобнови или прекрати производството, на
основание чл. 231, ал.1  ГПК.

Проверката установи, че за проверявания период постановените отводи
по гражданските дела в РС-Трън са два,  на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК
поради служебни или приятелски отношения със страна в производството.
Определенията, с които съдът се е отвеждал са постановени в деня на
образуване на делото и са мотивирани. Производствата по двете дела са
прекратени и същите без забава са изпратени в ОС-Перник за определяне на
друг равен по степен съд за разглеждането им.

При проверката на делата с отменен ход по същество бе установено, че
делото с ОХС е едно и е приключило в 3-месечен срок от образуването му.
Определението, с което съдът е отменил хода по същество е постановено в
деня на откритото съдебно заседание, в което е даден ход по същество и с това
определение производството по делото е прекратено.

Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира, че
всички производства са образувани в деня на подаване на заявленията.
Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК, както и срокът по чл.
411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение е издадена в същия ден. Спазват
се и разпоредбите на чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след  влизане на
заповедта в сила, съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху
заповедта. От проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се
установи, че съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК –
правил е надлежно отбелязване върху документите, послужили като
основание за издаване на изпълнителен лист. Съдът е постановявал
разпореждането, с което е издавана заповедта за изпълнение в деня на
подаване на заявлението или на следващия ден.  Със заповедта е
постановявано незабавно изпълнение, съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1
ГПК и е издаван изпълнителен лист.
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Всички проверени дела, образувани по реда на чл. 130 СК са образувани
и разпределяни в деня на депозиране на молбата в съда. Съдът е преценявал
интереса на ненавършилите пълнолетие деца незабавно и се е произнасял с
определение в деня на образуване на делото или в деня на постъпилото от
Д‘СП“ становище. При проверката на този вид дела не бяха констатирани
нарушения или забава на съдопроизводството.

Анализът на проверените ч.гр.дела, образувани по молби с правно
основание чл. 390 и следващите от ГПК – обезпечение на бъдещ иск,
установи, че съдебните актове са постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК – в
деня на подаването на молбата в съда. Констатирано бе, че по едно от делата
молбата е оставена без движение за отстраняване на нередовности и след
изпълнение на указанията, е оставил без уважение молбата за обезпечение на
бъдещ иск. В кориците на делата са приложени протоколи за случаен избор,
подписани от разпределящия съдия. Спазена е родовата и местна подсъдност
по чл. 390, ал.1 от ГПК.  Изследвани са кумулативно дадените предпоставки за
уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. Съдът е извършвал проверка дали
иска е допустим и вероятно основателен и е преценявал доколко поисканата
обезпечителна мярка е адекватна на обезпечителната нужда. По всички дела,
по които съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск, е определян
едномесечен срок за предявяване на иска и представяне на доказателства по
делото.

По проверените дела са представени доказателства за предявен иск в
срок, с изключение на едно, по което съдът на основание чл. 390,ал.3 ГПК е
отменил допуснатото обезпечение и обезсилил издадената обезпечителна
заповед. Проверката установи, че са спазвани чл. 390, ал.1 ГПК и
Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълкувателно дело №
6/2013 г., ОСГТК.

През проверяваните 2020г. и 2021г. няма отсрочени цели съдебни
заседания извън отсрочените поради обявеното извънредното положение на
територията на Република България, свързано с пандемията от COVID - 19.

Приключване на делата

Анализът на данните относно приключване на гражданските дела и
постановяване на съдебните актове за проверявания период сочи, че
решенията са постановени в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5
ГПК. Изключение е допуснато само по две от постановените от съдия
Симеонов решения, със забава от 2 месеца и 14 дни и съответно от 7 дни.

Няма просрочени, необявени съдебни решения към момента на
проварката, както и постановени съдебни решения след тримесечен срок от
о.с.з., в което делото е обявено за решаване.

Данните за инстанционния контрол сочат, че  през 2021 г. се е увеличил
броя на постановените решения спрямо решенията, постановени през 2020г. .-
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с 15 броя, съответно увеличил се е и броя на обжалваните решения - с 2 броя,
като броят на потвърдените решения се е запазил. През 2021г. спрямо 2020г.
се наблюдава намаляване на броя на постановените определения с 19 броя,
както и на броя на обжалваните определения – с 4 броя. Същевременно, през
2021г. броят на потвърдените изцяло определения е по-малък с 2 броя от
потвърдените изцяло определения през 2020г. Няма прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, както и отменени актове с връщане за ново
разглеждане и през двете проверявани години.

По някои от проверените гр. дела се констатираха, макар по
изключение, ръкописни резолюции и разпореждания на съдията – докладчик.
Препоръчително е председателят на РС-Трън, 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, да издаде заповед с точен
регламент, чието изпълнение впоследствие да контролира.

По проверените дела, включително и делата, разглеждани по реда на
бързото производство, съдът не е посочвал деня, в който ще обяви решението
си, въпреки императивния характер на нормата,  дисциплиниращия  й ефект и
процесуалната икономия, която тя предполага. Препоръчително е по всички
дела да се спазват изискванията по чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и
съдът да посочва деня, в който ще обяви решението си, а обявената дата да се
спазва.

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 РС-Трън,
на основание Заповед № ПП-22-45/11.08.2022г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, бе извършена и тематична планова
проверка за образуваните в ЕИСС след 30.06.2021  г.  граждански дела в
техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен
носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

В изпълнение на цитираната заповед, извършената тематична проверка
по граждански дела, образувани след 30.06.2021 г. и приключили с  влязъл в
сила съдебен акт установи, че по всички проверени граждански дела се
съдържат съдебни решения на хартиен носител, подписани от съдията -
докладчик.

С оглед на 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
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се възпроизвежда в документ на хартиен носител, който има значението на
официален препис, след заверка от служител, овластен от ръководителя на
съответния съд, то би било удачно председателят на РС-Трън с нарочна
заповед да разпореди при администриране на подадените жалби срещу актове,
постановени от  съда, разпорежданията на съдията-докладчик и актовете, по
отношение на които е направено искане за съдебен контрол от въззивната
инстанция, 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.

С оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени и
конкретни препоръки, с цел подобряване организация на дейността по
движение и приключване на гражданските дела, отстраняване на допуснати
пропуски и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в РС –
Трън.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                   П Р Е П О Р Ъ К И :

1. Председателят на РС – Трън да упражнява постоянен контрол
върху дейността на съдебните служители и да предприема необходимите
административни мерки за подобряване работата им, с цел спазване
изискванията 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 РС – Трън да анализират и уточнят практиката
във връзка с изпълнение указанията на съда за призоваване на участници
в процеса, както и изискванията по чл. 149, ал.2 ГПК, чл. 312, ал.1 и ал.2,
чл. 315, ал.2 ГПК и чл. 360а ЗСВ;

3. Председателят на РС – Трън да упражни правомощието си по
чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да
запознае проверяваните съдии и съдебни служители с констатациите, да
се анализират изводите и да се обсъди предприемането на мерки за
изпълнение на препоръките по настоящия акт.
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[pe[opbKvrre) Ha ocHoBaHlre r{r. 58, an2, BbB Bp. c ax4 3CB, npeAceAarelf,T Ha

PC - TplH cneABa.{a yBeAoMH rII{cMeHo rJraBH:as.vrncreKTop na L{HcueKTopara KbM

BCC 3a rlpeArlpl4ervre MepKI,I B H3rrbJrHeHr{e Ha BcurrKr4 rrpelopbKlr, B ToBa rrucno
kI 3a u3 AaAeHIiITe 3 aIIO BeAI{.

IIOCTbIII,IJIII Bb3pOKeHVIg., a IIpU IOCTSULTJTH TaKLIBa - CneA [pOI,I3HaCtHeTO

Ha fJraBHrrf, rrHcrreKTop Aa ce r{3rrpaTrT Ha eneKTpoHeH Hocr{TeJr Ha

OC - flepHur LI Ha BI{c[II{r cbAe6eH creer.

IIHCTIEKTOP:      

Cne,q r{3Tr,rqaHe Ha cpoKa no rrJr. 58, an. 3, uzp.2-po 3CB - rrpu Jrlruca Ha

HA

T'X
HA
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