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Комплексната планова проверка в РАЙОНЕН СЪД – РАДОМИР по
гражданските дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-22-
47/11.08.2022г. 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 15.09.2022 г. – 16.09.2022 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 – Радомир, 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-22-47/11.08.2022г. на главния инспектор е
възложено, едновременно с комплексната планова проверка в Районен съд –
Радомир 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 – Радомир, съобразно
писмо изх. № И-01-5/22 от 29.03.2022г. и писмо изх. № И-01-5/22 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.

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

Административното ръководство на РС – Радомир се осъществява от
административен ръководител – председател на съда – Ивета Павлова Такова
и административен секретар – М       Л          В     .
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Ивета Павлова Такова е назначена  на длъжност ,,административен
ръководител – председател” на РС - Радомир с решение на Висшия съдебен
съвет по протокол № 12, т.2 от заседание на ВСС, проведено на 12.07.2016г. и
е встъпила в длъжност на 25.07.2016г. Поради изтичане на мандата и съгласно
решение на СК на ВСС по протокол №28, т.12 от 13.07.2021г., съдия Павлова е
определена за изпълняващ функциите административен ръководител –
председател на РС - Радомир, до встъпване в длъжност на нов
административен ръководител.  Няма заместник председател на съда.

Съдии и състави в РС-Радомир:
С оглед принципа на случайно разпределение на дела и с решение от

Общото събрание на съда от 30.09.2019г. и Заповед № 256 от 01.10.2019г. на
председателя на РС - Радомир е направена реорганизация на работата, като е
преустановена специализацията по материя на разглежданите дела, до
завръщането на командированите магистрати.

Съдии, разглеждащи гр.дела през проверявания период:

· за 2020г.

име на съдия и ранг     състав      дата на встъпване в длъжност      период  на работа

1. Ивета Павлова Такова „съдия ВКС-ВАС“ I с-в  – 16.01.2003г.  01.01.2020г. – 31.12.2021г.

2. Антон Рангелов Игнатов „съдия ВКС-ВАС“II с-в – 29.08.2008г.   –    командирован  на по
4ч. работен ден в Окръжен и Районен съд гр.Перник   –                02.10.2019г. – 02.01.2020г.
- командирован на 8ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник    03.01.2020г. – 03.07.2020г.
- командирован на 4ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник и на 4ч. работен ден в Районен
съд гр.Радомир                                                                                –   04.07.2020г. – 04.01.2021г.
- на 8ч. работен ден в Районен съд гр.Радомир                           –   05.01.2021г. – 31.12.2021г.

3. Татяна Иванова Тодорова,  „съдия в АС“ – III с-в  –  20.01.2014г.                –    01.01.2020г.
– 07.06.2020г.
 - продължителен болничен отпуск                                                                       –    08.06.2020г.
– 05.10.2020г.
 - командирована на 8ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник                        –    06.10.2020г.
– 06.10.2021г.
 - командирована на 8ч. работен ден в Районен съд гр.Перник                         –    07.10.2021г.
– 07.10.2022г.
 - преместена на основание чл.160 и чл.193,ал.6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в СРС, считано
от 03.05.2022г.

           4. Росен Пламенов Александров – без ранг   – IV с-в  – 18.04.2016г.                –
01.01.2020г. – 31.12.2021г.

· за 2021г.
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име на съдия и ранг     състав      дата на встъпване в длъжност      период  на работа

1. Ивета Павлова Такова „съдия ВКС-ВАС“  I с-в  – 16.01.2003г.  01.01.2020г. – 31.12.2021г.

2. Антон Рангелов Игнатов „съдия ВКС-ВАС“ II с-в – 29.08.2008г.  –   командирован  на по
4ч. работен ден в Окръжен и Районен съд гр.Перник                  –   02.10.2019г. – 02.01.2020г.
- командирован на 8ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник    –   03.01.2020г. – 03.07.2020г.
- командирован на 4ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник и на 4ч. работен ден в Районен
съд гр.Радомир                                                                                 –   04.07.2020г. – 04.01.2021г.
- на 8ч. работен ден в Районен съд гр.Радомир                            –   05.01.2021г. – 31.12.2021г.

3. Татяна Иванова Тодорова  „съдия в АС“  III с-в – 20.01.2014г.– 01.01.2020г. – 07.06.2020г.
- продължителен болничен отпуск                                                 –  08.06.2020г. – 05.10.2020г.
- командирована на 8ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник -   06.10.2020г. – 06.10.2021г.
- командирована на 8ч. работен ден в Районен съд гр.Перник  -   07.10.2021г. – 07.10.2022г.
- преместена на основание чл.160 и чл.193,ал.6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в СРС, считано
от 03.05.2022г.

 4. Росен Пламенов Александров „съдия в ОС“ 07.12.21г.  IV с-в  18.04.2016г.
                                                                                                              - 01.01.2020г. – 31.12.2021г.

· за периода на настоящата година

име на съдия и ранг     състав      дата на встъпване в длъжност      период  на работа

1. Ивета Павлова Такова,  „съдия ВКС-ВАС“ – I с-в  – 16.01.2003г.                  –   01.01.2020г.
– 31.12.2021г.

2. Антон Рангелов Игнатов, „съдия ВКС-ВАС“– II с-в – 29.08.2008г.               –
- командирован  на по 4ч. работен ден в Окръжен и Районен съд гр.Перник   –   02.10.2019г.
– 02.01.2020г.
- командирован на 8ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник  –   03.01.2020г. – 03.07.2020г.
- командирован на 4ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник и с 4ч. работен ден в Районен
съд гр.Радомир                                                                                –   04.07.2020г. – 04.01.2021г.
- на 8ч. работен ден в Районен съд гр.Радомир                            –   05.01.2021г. – 31.12.2021г.

3. Татяна Иванова Тодорова  „съдия в АС“  III с-в  –  20.01.2014г.  01.01.2020г. – 7.06.2020г.
- продължителен болничен отпуск                                              –    08.06.2020г. – 05.10.2020г.
- командирована на 8ч. работен ден в Окръжен съд гр.Перник    06.10.2020г. – 06.10.2021г.
- командирована на 8ч. работен ден в Районен съд гр.Перник    07.10.2021г. – 07.10.2022г.
- преместена на основание чл.160 и чл.193,ал.6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в СРС, считано
от 03.05.2022г.

4. Росен Пламенов Александров, „съдия в ОС“ – IV с-в – 18.04.2016г.
                                                                                                                 01.01.2020г. – 31.12.2021г.

Командировани съдии в Районен съд - Радомир за периода 2020г. –
2021г. няма.

Промяна на титулярите и съставите за двугодишния период: няма
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Съдебен администратор няма назначен. Административният секретар
има придобито висше образование – магистър, УНСС гр.София, по
специалност „Икономика и управление на аграрно-промишленото
производство“. Назначена е на длъжност „административен секретар” с трудов
договор, считано от 02.09.2002г., без провеждане на конкурс.

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-Радомир, от екип с ръководител
инспектор Мария Нейкова, в изпълнение на Заповед № ПП-22-28/30.05.2022г.
на главния инспектор на ИВСС.

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

За 2020г.-
През 2020 година в Районен съд - Радомир е имало за разглеждане

общо 1588 дела, от които:
-граждански – 1172  броя дела;
-наказателни - 416 броя (наказателни дела от общ характер,

наказателни дела от административен характер дела, наказателни дела от
частен характер дела, наказателно-административен характер дела по чл. 78а
от НК, дела по Закона за здравето и частни наказателни дела) .

От разгледаните наказателни дела в съда 88% са свършени в срок до
три месеца от постъпването им, а процентът на приключване на гражданските
дела в посочения срок е 91%, т.е. общо процентът на приключване на делата в
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тримесечния срок за отчетния период е 90%. При анализ на данните е
направен извод, че при постъпленията общо от гражданските и наказателните
дела има намаляване спрямо 2019г. и 2018г., съответно с -26,12% и с -11,07%,
което основно се дължи на извънредните мерки и извънредната епидемична
обстановка в страната поради пандемията от Covid-19.

В Районен съд - Радомир са приети Времеви стандарти за насрочване и
разглеждане на гражданските дела, които се спазват, с допуснатото
изключение през 2020г. заради епидемичната обстановка в страната.

За 2021г.-
През 2021 година в Районен съд - Радомир е имало за разглеждане

общо 1789 дела, от които:
- граждански – 1384  броя дела;
- наказателни - 405 броя (наказателни дела от общ характер,

наказателни дела от административен характер дела, наказателни дела от
частен характер дела, наказателно-административен характер дела по чл. 78а
от НК, дела по Закона за здравето и частни наказателни дела) .

От разгледаните наказателни дела в съда 77% са свършени в срок до
три месеца от постъпването им, а процентът на приключване на гражданските
дела в посочения срок е 88%, т.е. общо процентът на приключване на делата в
тримесечния срок за отчетния период е 86%.

През отчетната 2021 г. Районен съд - Радомир е отчетена по-висока
натовареност в сравнение с предходната  година. През 2021 година Районен
съд - Радомир работи в намален състав от съдии, поради командироване на
някои от тях в Окръжен и Районен съд - Перник, както и поради отсъствие и
на магистрати, и на съдебни служители поради заболяване.

Няма изготвени становища по проекти за тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС, за двете проверявани години.

Информация за извършени проверки в РС:

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

За 2020г.- няма извършени проверки.
За 2021г.- През 2021г., съгласно Заповед на адм.ръководител –

председател на ОС – Перник №531/22.11.2019г., допълнена със Заповед
№545/29.11.2019г. е извършена проверка по организацията на дейността на
съдиите, разглеждащи наказателни дела и обхваща периода 01.11.2018г. –
30.11.2019г. Направени са констатации, че делата в Районен съд –Радомир се
образуват в деня на постъпването им или най-късно на другия ден, докладват
се своевременно и са насрочвани също своевременно, в разумен срок. По
делата се вземат мерки за дисциплиниране на процеса, мотивите и решенията
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се пишат в срок, с малки изключения. Липсват случаи на необосновано
отлагане на делата. По отношение на водените деловодни книги по
наказателни дела е констатирано, че се водят надлежно и се проверяват
периодично от административен секретар и от председателя на съда.

Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела
на Районен съд гр.Радомир от ИВСС (или ВСС), за двете години, отделно:

За 2020г.- няма извършени проверки,
За 2021г.- няма извършени проверки.

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

Съгласно Заповед №30/ 19.01.2017г.  и Заповед №31/19.01.2017г. на
административния ръководител – председател на Окръжен съд -Перник,
съдиите от Районен съд -Трън и Районен съд -Брезник участват в Общото
събрание на Районен съд -Радомир, съгласно чл.79, ал.1, изр. „второ“ от ЗСВ.

На 28.01.2020г. и на 29.01.2022г. са проведени Общи събрания, относно
обсъждане на дейността на Районните съдилища в гр.Радомир, гр.Брезник и
гр.Трън през предходните години и уеднаквяване на практиката.

На 11.02.2020г. 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 18.06.2020г. на проведеното Общо събрание на магистратите са
обсъдени и приети Правила за заместване на отсъстващ съдия в Районен съд -
Радомир.

На 06.08.2020г. 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 ЗЗКИ.
Магистратите се обединяват около два варианта – за запазване на РС -
Радомир като организационна единица по ЗЗКИ и за запазване и на РС
Брезник като такава, като възможността за преценка се отправя към ОС -
Перник.

На 28.05.2021г. е свикано Общо събрание на магистратите, за полагане
на клетва на съдебни заседатели към Районен съд -.Трън.

На 24.09.2021г. е проведено Общо събрание на магистратите за
обсъждане натовареността на магистратите при Районен съд – Радомир и
възможността за командироване на магистрати в ОС-Перник след изтичане
срока на командироване на съдия Тодорова на 06.10.2021г., както и обсъждане
на  проблеми в работата на съдилищата след внедряване на ЕИСС и всички
въпроси, свързани с работата с ЕПЕП и ДАЕУ, както и други въпроси,
свързани с електронното правосъдие. На същото е взето решение за даване на
съгласие за командироването на съдия Татяна Тодорова за още една година в
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ОС-Перник, а обсъждането на проблемите, свързани с работата в ЕИСС е
отложено, поради отсъствие на магистрати от районните съдилища в
гр.Брезник и гр.Трън.

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

На всеки един магистрат и съдебен служител е предоставена
възможността да се самоусъвършенства, чрез участие в различни семинарни
обучения, организирани от НИП или други професионални организации.
Поради ограниченията, наложени от COVID – 19 през проверявания период,
част от обученията на магистратите са организирани от ръководството на
Окръжен съд – Перник и проведени на местно ниво, с лектори от НИП.

Част от служителите са се включили в някои от потвърдените обучения
за 2021г. в НИП по проблеми и решения в работата на съдебната
администрация“;  „Основни принципи и актуални моменти при прилагане на
Закона за обществени поръчки в съдебната система“ и „Финанси и
бюджетиране, дигитализиране, контрола и управлението на разходи“ -
уебинар; „Въвеждащо обучение на новоназначени съдебни служители“;

На всички магистрати и съдебни служители е осигурено вътрешно
обучение, във връзка с работа в ЕИСС.

Информация за поощрения и наложени дисциплинарни наказания в
РС на съдии и съдебни служители, за двете проверявани години:

За 2020г.- няма поощрения и наложени дисциплинарни наказания в РС-
Радомир на съдии и съдебни служители.

За 2021г.- няма поощрения и наложени дисциплинарни наказания в РС-
Радомир на съдии и съдебни служители.

Информация за съдиите, ангажирани в изпълнението на други
служебни задачи, извън основната им дейност, с конкретизиране задачите им,
за двете проверявани години:

Съгласно Заповед №298/20.10.2016г. на административния
ръководител – председател на РС - Радомир, съдия Антон Рангелов Игнатов е
определен за лектор по Образователна програма „Информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, във връзка с
подписано споразумение между ВСС и Министерство на образованието, по
която програма Районен съд - Радомир работи от 2016г. до момента с
училищата в гр.Радомир.

Съгласно Заповед №113/27.05.2020г. на административния
ръководител – председател на РС - Радомир, във връзка с писмо
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изх.№599/22.05.2020г. на ОС-Перник, както и на основание чл.17 от Наредба
№1/01.02.2019г. за придобиване на юридическа правоспособност, издадена от
Министъра на правосъдието, актуализирана със Заповед №50/08.03.2021г.,
както и с оглед създаване на своевременна организация за провеждане
професионалния стаж на стажант-юристите от Пернишки съдебен район,
съдия Ивета Такова, съдия Антон Игнатов и съдия Татяна Тодорова са
определени за наставници от Районен съд - Радомир, отговарящи на
изискванията на чл.297, ал.5 от ЗСВ.

Административни служби – обща и специализирана администрация.
Съдебно деловодство

Към 01.08.2022г. в РС – Радомир е утвърдено щатно разписание с 20
бр. съдебни служители. Администрацията на РС – Радомир е обща и
специализирана. Общата администрация се състои от 3 бр. служители: по
отдели или сектори и длъжности, както следва:

· „Административен секретар“- 1 бр.;
· „Главен счетоводител“- 1 бр.;
· „Системен администратор"- 1 бр.;

В специализираната администрация работят общо 14 служители,
организирани в служби и длъжности, както следва:

·  „Регистратура”- 1 бр.;
· „Съдебно деловодство“ – 1 зав.служба и 2 съдебни

деловодител
·  „Съдебни секретари” - 4 бр.;
· „Архив”- 1 бр.;
· „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 2 призовкари;
· Бюро „Съдимост” – 1 съдебен деловодител;
· „Съдебно деловодство - СИС”- 2 съдебни деловодители

Техническите длъжности са общо 3 бр. – 2 чистачи и 1 шофьор.

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са, както следва:

Административен секретар -  „Човешки ресурси", „Пресслужба и
информация" и „Връзки с обществеността“, служител по сигурността на
информацията, лице по ЗЗЛД, лице, осъществяващо предварителен контрол
при поемане на финансови задължения, наставник по Образователна програма
„Информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“;

Системният администратор изпълнява задълженията и на статистик;
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Длъжността „касиер“ по препоръка от Дирекция „Вътрешен одит“ към
ВСС, считано от 01.10.2010 г.,  се изпълнява от съдебен деловодител в служба
съдебно изпълнение, съгласно Заповед № 224/28.09.2010 г. на Председателя на
съда;

Предвид необходимостта от периодично снабдяване и поддържане на
съда с инвентар и консумативи, извършването на дейности по поддръжката на
ползваните помещения, заемащият длъжност „шофьор“ е натоварен с
функциите и на домакин;

Един от съдебните деловодители е Завеждащ  „Регистратура
класифицирана информация“, а един от съдебните секретари е заместник -
завеждащ служба „Регистратура класифицирана информация“.

Считано от 01.03.2008г. в РС – Радомир е внедрена и функционира
деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” на “Информационно
обслужване” АД – Варна.

Със Заповед № 109/10.06.2011г. са утвърдени, а през 2016г.
актуализирани Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез
електронен пощенски адрес.

Председателят на съда е оправомощил съдебни служители, които
разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба №
14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите на
съдебната власт до Национална база данни „Население” извършват справките,
за което има предоставен достъп. Първоначално, със Заповед
№231/14.12.2009г., с достъп за справки в НБД „Население“ са оправомощени
системният администратор, ЗС „Съдебно деловодство“ и съдебен деловодител
„Бюро съдимост“. В последствие, поради нарастващият обем работа, със
Заповед №83/20.03.2018г. достъп за справки в НБД „Население“ е даден на
всички съдебни деловодители, един съдебен секретар и съдебен деловодител
СИС.

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

Година Заповед № Относно
2020г. 6/06.01.20г., допълнена със

заповед №27/30.01.20г.
Организация на кореспонденцията с ТО Радомир на
РП Перник

68/05.03.2020г. Окомплектоване на жалби
73/11.03.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
75/16.03.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
106/21.04.2020г. Антикризисни мерки
109/15.05.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
115/28.05.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
132/11.06.2020г. Определяне на лице за поддържане на регистър на

трудовите злополуки
137/16.06.2020г. Предприемане на действия за отстраняване на

слабости и несъответствия, във връзка с дадени
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препоръки от обобщена информация при извършени
проверки от дирекция „Вътрешен одит“ в съдилищата
през 2019г.

145/22.06.2020г. Утвърждаване на Правила за заместване на отсъстващ
магистрат

153/03.07.2020г. Администриране на доклада на „Бюро съдимост“ от
съдия Антон Игнатов и съдия Росен Александров

197/14.08.2020г. Определяне на служители за извършване на
транзакции с банкови карти на ПОС терминалните
устройства в РдРС

207/25.08.2020г. Предаване за унищожаване на неценни документи с
изтекъл срок за съхранение

239/30.09.2020г. Утвърждаване на правила за съдебни преводачи
240/30.09.2020г. Актуализиране на Вътрешни правила и процедури за

предварителен контрол за законосъобразност
252/07.10.2020г. Определяне на лица за предварителен контрол за

законосъобразност
261/16.10.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
285/04.11.2020г. Актуализиране на Вътрешни правила по ЗЗЛД
322/20.11.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
334/23.11.2020г. Отмяна на Общо събрание, поради пандемична

обстановка
368/31.12.2020г. Промяна на постоянно действаща комисия за

проверка на държавни такси в ел.модул на
обслужващата банка

Година Заповед № Относно
2021г. 21/01.02.21г. Оторизирани лица за проверка на служебна поща

28/10.02.21г. Регистрация на РдРС в ИСБК на ДАЕУ
50/08.03.21г. Списък наставници стажант - юристи
68/25.03.21г. Организация на дейността в пандемична обстановка

153/30.06.21г. Включване на РдРС в системата за електронно
връчване на ДАЕУ

155/01.07.21г. Организация за ползване и съхранение на КЕП на
съдебните заседатели

221/30.08.21. Осигуряване на електронен времеви печат и
оторизиране на служител за работа с него

270/20.10.21г. Създаване на пълни електронни досиета в ЕИСС
288/28.10.21г. Организация на дейността в пандемична обстановка
356/09.12.21г. Определяне на служител с достъп до Системата за

съобщаване на нередности и инциденти към проект
„електронен публичен регистър на отводите“

358/13.12.21г. Създаване на електронен адрес за изпращане до РдРС
на документи с електронен подпис

365/16.12.21г. Изменя Вътрешни правила относно работата на
съдебните заседатели
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Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на електронен и на хартиен носител.
Няма книги, които се водят само на хартиен носител.
Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител,

считано от 2008г. по реда, определен в Заповед №57/25.03.2008г., както и на
електронен носител - в деловодната програма. Регистърът (на хартиен
носител) съдържа следните данни: вид и номер на делото, номер и дата на акта
и диспозитив / или не се води. Длъжностните лица, отговорни за водене на
регистъра към момента на проверката са съдебните секретари, определени с
актуализирана Заповед №375/30.12.2021г.

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

Всички дела, образувани преди 01.09.2020г. и в периода от 18.09.2020г.
до 26.04.2021г. са въведени във функциониращата САС „Съдебно
деловодство“, а от 01.09.2020г. до 17.09.2020г. и след 26.04.2021г. са въведени
в ЕИСС.

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

- Азбучен указател - съдържа 1 том за 2020г. и 1 том за 2021г.; води се
от съдебните деловодители и се проверява се от административния секретар.

-Описна книга за граждански дела – съдържа 1 том за 2020г. и 1 том за
2021г.; води се от съдебните деловодители и се проверява от
административния секретар.

- Книга за открити заседания - съдържа 2 тома /граждански и
наказателни дела/ за 2020г. и 2 тома /граждански и наказателни дела/ за 2021г.;
води се от съдебните секретари и се проверява от административния секретар.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания - съдържа 2 тома
/граждански и наказателни дела/ за 2020г. и 2 тома /граждански и наказателни
дела/ за 2021г.; води се от съдебните секретари и се проверява от
административния секретар.

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа се
води от деловодителите на всеки съдебен състав и не се приключва за изтекла
година, с оглед да се оползотворява максимално обема на книгата;

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
съдържа 101 листа; води се от служба „Регистратура“; проверява се от
административн ия секретар.

- Изходящ дневник САС „Съдебно деловодство“ (разпечатан от
програмата)  започнат на 01.09.2020 г. завършен на 30.12.2020 г.  и входящ
дневник – съдържа 73 листа; Входящ дневник САС „Съдебно деловодство“
(разпечатан от програмата)  започнат на 01.09.2020 г. завършен на 30.12.2020
г.  и входящ дневник – съдържа 97 листа  водят се от служба „Регистратура“;
проверява се от административния секретар. (Вх.дн. по ЕИСС, започнат на
05.01.2021г. до момента на проверката – 210 листа. Вх.дневник по САС,
започнат на 25.05.2021г. до момента на проверката и съдържа 104 листа.
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Изх.дневник по САС и ЕИСС, започнат на 04.01.2021г. до момента на
проверката и съдържа 104 листа. Вх.дневник по САС, започнат на 23.10.2019г.
до  29.12.2020г. и съдържа 202 листа. Изх.дневник по САС и ЕИСС, започнат
на 27.05.2019г. до 07.12.2020г. и съдържа 198 листа.).

- Изходящ  дневник ЕИСС (разпечатва се от програмата) – започнат на
06.06.2022 г. до момента и съдържа 14 листа.

- Исканията за предоставяне на данни от НБД „Население” се
подреждат в отделени папки от всеки един служител с достъп до базата данни,
с пореден номер, за всяка календарна година;

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК – съдържа 31
страници за 2020г. и 2021г.; води се от съдебните секретари и се проверява от
административния секретар.

Бе извършена проверка на място на част от 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, като за 2020г. са
номерирани подпечатани и прошнуровани. Проверените книги за 2021г. не са
подпечатани, липсва подпис на председателя на съда. Дизпозитивите 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. Проверени бяха грд. № 569/2020г.,
гр.дело № 487/2020г., гр.дело № 457/2020г., гр.дело № 286/2020г., гр.дело №
144/2021г., гр.дело № 58/2021г., гр.дело № 120/2021г. и гр.дело № 404/2021г. -
установиха се пропуски. 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 дата.

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.

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 деловодни книги за открити и за
закрити съдебни заседания, за 2021г. са номерирани и прошнуровани, но не са
подпечатани, липсва подпис на председателя на съда. В книгите за открити
съдебни заседания дизпозитивите не се вписват в цялост в графа решение по
някои от делата, а част от вписаната информация е непълна.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК не се води
съгласно разпоредбата на чл. 52 ПАС - решенията се съдържат в регистъра, но
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липсва дата на обявяване на съдебния акт 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-Радомир е извършена следната организация по образуването на

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

Гражданските дела в РС - Радомир се образуват в деня на постъпване
на книжата в съда, от разпределящия делата. Създадена е следната
организация:

При постъпване на съдебните книжа на гише „Регистратура“ или в
ССЕВ се входират в ЕИСС, след което се създава задача за разпределение.
Разпределящият го образува като дело и на случаен принцип се определя
съдията-докладчик.

Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват стриктно.

Разпределение на гражданските дела -
Всички дела, образувани преди 01.09.2020г. и в периода от 18.09.2020г.

до 26.04.2021г. са въведени и разпределени на принципа на случайния избор,
съгласно чл. 9 от ЗСВ чрез САС „Съдебно деловодство“, а от 01.09.2020г. до
17.09.2020г. и след 26.04.2021г. са въведени и разпределени чрез ЕИСС.
Фактически електронното разпределение на гражданските дела се извършва от
административния ръководител на съда, респективно от заместващият го или
от системния администратор.

В Районен съд - Радомир има разработени и утвърдени Вътрешни
правила за случайно разпределение на делата в Районен съд – Радомир със
Заповед № 23 / 20.01.2017 г. на административен ръководител-председател на
Районен съд – Радомир, доп. със Заповед № 48 / 23.02.2017 г., изм. със Заповед
№ 50 / 23.02.2017 г., изм. със Заповед № 70 / 15.03.2017 г., изм. със Заповед №
168 / 19.06.2017 г., изм. със Заповед № 283 / 03.10.2017 г., изм. със Заповед №
152 / 01.06.2018 г. на административен ръководител-председател на Районен
съд – Радомир. Правилата са актуализирани предвид изменение на НПК в ДВ
бр.63 04.08.2017г., в сила от 05.11.2017г. и ПАС, обн. в ДВ бр.68 от
22.08.2017г., в сила от 22.08.2017г. Разпределението се извършва от
административния ръководител на съда, респективно от заместващият го или



15

от системният администратор на Районен съд - Радомир и се отразява в
протокол, подписан от него, който се съхранява в делото. Определен е и
процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на съдия Игнатов и
съдия Александров, на председателя на съда за частни граждански дела по
дежурство, това са всички частни граждански дела, образувани въз основа на
молби /заявления/ за отказ от наследство, разрешения за теглене 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 за назначаване на особен представител по чл. 29 от
ГПК/ и заповедни производства по чл.410 и чл.417 ГПК. Няма регламентирани
изключения, при които председателят със заповед е определил намален
процент или е изключил от разпределението магистрати.

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за
всички видове граждански дела.

Съгласно утвърдените със Заповед № 23 / 20.01.2017 г. на
административен ръководител-председател на Районен съд – Радомир
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, през 2020г. и през
2021г. видовете дела, които са разглеждани на дежурство са частни
граждански дела, като в тази група се включват всички частни граждански
дела, образувани въз основа на молби /заявления/ за отказ от наследство,
разрешения за теглене 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 за
назначаване на особен представител по чл. 29 от ГПК.

Достъп до случайното разпределение на делата в ЕИСС има
председателя на съда, в негово отсъствие – заместващият го съдия и
системният администратор, определен със Заповед №278/16.10.2019г. На
проверяващите беше предоставена Заповед № №278/16.10.2019г. за
определяне на системия администратор, с достъп до случайното
разпределение на делата през проверявания период.

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” или в ССЕВ се входират в ЕИСС, след което се създава задача
за разпределение. Разпределящият го образува като дело и на случаен принцип
се определя съдията-докладчик. Записва се в описната книга и в азбучника,
слага се в корица и се докладва на съдията-докладчик.



16

На съдия Ивета Павлова Такова, разглеждаща наказателни дела, се
разпределят и граждански дела, съобразно Заповед №94/20.04.2021г., съгласно
протокол № 2/20.04.2021г. от ОСРС. И обратно – на съдии, разглеждащи
граждански дела се разпределят и наказателни дела, съобразно Заповед
№94/20.04.2021г., съгласно протокол № 2/20.04.2021г.от ОСРС.

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 Такова или в нейно отсъствие – от определен
съдия или от системния администратор. При образуване на делата се спазват
разпоредбите на чл. 80 от ПАС. Разпределението се е извършвало електронно,
при спазване на случайния подбор, в изпълнение на чл. 9 ЗСВ. Утвърдени и
актуализирани са и се спазват вътрешни Правила за случайно разпределение
на делата в РС-Радомир. Проверката не констатира пропуски и нарушения при
образуване и разпределение на гражданските дела в РС-Радомир.

Натовареност

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

за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 49,36
Действителна натовареност към свършени дела – 41,72
· за 2021 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 49,69;
Действителна натовареност към свършени дела – 44,19

Натовареност – граждански дела за двете проверявани години:
· за 2020 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 36,43;
Действителна натовареност към свършени дела – 30,59;
· за 2021 г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 38,44;
Действителна натовареност към свършени дела – 34,14.

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:
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Граждански дела

· за 2020 г.
   Съдия Разпр.

дела
гр. дела

решени  прекратени

    частни гр.дела

решени   прекратени

общо
свърш

ени

%
натова
ренос
т при

разпре
делен
ие на

делата
И. Павлова 259 0 0 213 45 258 100
А. Игнатов 329 37 23 125 34 219 100
Т. Тодорова 107 30 20 49 6 105 100
Р. Александров 477 77 58 212 55 402 100

· за 2021 г.
   Съдия Разпр.

дела
гр. дела

решени  прекратени

    частни гр.дела

решени    прекратени

общо
свърш

ени

%
натова
ренос
т при

разпре
делен
ие на

делата
И. Павлова 289 0 0 230 52 282 100
А. Игнатов 553 124 35 268 41 468 100
Р. Александров 540 101 42 275 59 477 100

За 2020г., съгласно Протокол №7/17.10.2019г. от ОСРС, съдиите са със
следната натовареност при разпределение на делата: съдия Ивета Павлова - по
решение на общото събрание на PC след премахването на специализацията по
материя на разглежданите дела председателя на съда предвид изпълняваните
от него административни функции и по единодушно решение на общото
събрание на съда бе определена натовареност 90% по всички категории
наказателни дела и 100% натовареност по следните категории дела: заповедни
производства по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК, частни наказателни дела по
дежурство, частни граждански дела по дежурство, частни наказателни дела по
искания по ЗЕС и по искания по чл. 159а от НК, частни наказателни дела по
чл. 65 от НПК и административни дела по чл.72, ал.4 от ЗМВР, съдия Росен
Александров и съдия Татяна Тодорова – с по 55% по всички наказателни дела
и 100% по всички граждански дела. Изключен от разпределението е съдия
Антон Игнатов, по всички видове дела, поради командироването му в Районен
съд Перник и Окръжен съд - Перник, съгласно Заповед №423/30.09.2019г. на
адм. ръководител – председател на ОС – Перник и Заповед №К-
922/02.10.2019г. на адм. ръководител – председател на Апелативен съд -
София. Считано от 08.06.2020г., поради ползването на продължителен
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болничен отпуск, съдия Татяна Тодорова е изключена от разпределението на
всички видове дела. Със Заповед №К-897922/05.10.2020г., на
административен ръководител – председател на Апелативен съд - София,
съдия Татяна Тодорова е командирована в Окръжен съд - Перник, считано от
06.10.2020г. до 06.10.2021г. Със Заповед №К-423/26.06.2020г. на
адм.ръководител – председател на Апелативен съд - София, продължава
командироването на съдия Игнатов в Окръжен съд - Перник на 4-часов
работен ден, считано от 03.07.2020г. до 04.01.2021г., а през другата половина
на работния ден изпълнява задълженията си в Районен съд - Радомир със
100% натовареност, като поема състава на съдия Татяна Тодорова.

Съобразно решение на ВСС по т.82 от протокол №22 от 29.05.2014г.,
председателят е с 90 процент на натовареност – при щатна численост до 5
съдии и до 20 съдебни служители.

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
И. Павлова                  21,5
Съдия                   индекс на натовареност
А. Игнатов                  36,5
Съдия                   индекс на натовареност
Т. Тодорова                20,31
Съдия                   индекс на натовареност
Р. Александров          33,5

За 2021 г.
Съдия                   индекс на натовареност
И. Павлова                  23,5
Съдия                   индекс на натовареност
А. Игнатов                  39
Съдия                   индекс на натовареност

Р. Александров          39,75

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: Заповед
№174/09.07.2021г., за 2020г., поради пандемията от Ковид-19 не е имало
необходимост от издаване а такава заповед.

Месечният график на дежурствата се утвърждава от Председателя на
съда, със заповед и за двете проверявани години:
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2020г. - график
дежурства за месец

Утвърден със
заповед №

Изменен със заповед №

Януари 332/25.11.2019г.
Февруари 26/28.01.2020г.

Март 48/20.02.2020г.
Април 78/19.03.2020г.
Май 103/13.04.2020г.
Юни 111/15.05.2020г.
Юли 146/23.06.2020г.

Август 174/29.07.2020г.
Септември 175/29.07.2020г.
Октомври 230/18.09.2020г.
Ноември 248/07.10.2020г. 294/05.11.2020г., 311/13.11.2020г.,

316/18.11.2020г.
Декември 335/24.11.2020г.

2021г. - график
дежурства за месец

Утвърден със
заповед №

Изменен със заповед №

Януари 336/24.11.20г.
Февруари 11/20.01.21г. 29/11.02.21г.

Март 31/15.02.21г. 64/19.03.21г.
Април 49/08.03.21г. 84/13.04.21г.
Май 85/13.04.21г. 108/12.05.21г.
Юни 116/19.05.21г.
Юли 134/10.06.21г. 148/25.06.21г.

Август 166/06.07.21г.
Септември 167/06.07.21г. 240/16.09.21г.
Октомври 246/27.09.21г.
Ноември 284/26.10.21г.
Декември 299/03.11.21г.

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

Година Заповед № Относно
2020г. 59/27.02.2020г. Проверка и изготвяне на справка на делата,

образувани преди 2016г.
81/30.03.2020г. Определяне на възнаграждения на вещи лица
84/09.04.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка

105/15.04.2020г. Изготвяне на справка относно написани и обявени
съдебни актове

116/08.06.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
117/08.06.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка

152/03.07.2020г., доп. със
Заповед №173/29.07.2020г.

Изключване на магистрат от ЦССРД
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205/25.08.2020г. Напомняне за стриктно спазване на указанията за
насрочване и изписване на разпорежданията

244/06.10.2020г. Изключване на магистрат от ЦССРД
295/06.11.2020г. Разглеждане на насрочени дела от друг съдебен

състав
310/13.11.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
346/30.11.2020г. Организация на дейността в пандемична обстановка
349/01.12.2020г. Включване на съдебните секретари в работата на

съдебно деловодство при обработването на делата
358/21.12.2020г. Приключване на делата в разумни срокове
362/23.12.2020г. Указва на съдия Игнатов за предприемане на

незабавни действия, за приключване на делата в
разумни срокове

Година Заповед № Относно
2021г. 30/11.02.21г. Определяне на нова натовареност в ЦССРД

59/15.03.21г. Разглеждане на насрочени дела от друг съдебен
състав

94/20.04.21г. Определяне на нова натовареност в ЦССРД
174/09.07.21г. Организация на дейността през съдебната ваканция
364/16.12.21г. Разглеждане на делата в разумен срок
375/30.12.21г. Определяне на съдебни служители за работа с

регистъра по чл.235, ал.85 от ГПК

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

За 2020 г.
Гр. дела:
През 2020 г. в РС- Радомир са постъпили общо 295 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 128 бр. дела или общо за разглеждане – 423 бр. дела. От тях
свършени през 2020 г. са 245 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2020 г. в РС- Радомир са постъпили общо 735 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 14 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане –  749  бр.  ч.гр.дела.  От тях свършени през 2020  г.  са 739  бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр.дела:
През 2020 г. в РС- Радомир са постъпили общо 1030 бр. дела, останали

несвършени от минали години – 142 бр. дела или общо за разглеждане – 1172
бр. дела. От тях свършени през 2020 г. са 984 бр. дела.
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Информация по съдии:
Съдия И. Павлова - висящи в началото на год. - 5 бр. общо, в т.число 5

бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 254 бр. общо, в т.число 254 бр. частни
гр. д.; общо за разглеждане - 259 бр., в т.число 259 бр. частни гр. д.; свършени
- 258 бр. общо, в т.число 258 бр. частни гр. д.;

Съдия А. Игнатов - висящи в началото на год. - 25 бр. общо, в т.число 0
бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 304 бр. общо, в т.число 166 бр. частни
гр. д.; общо за разглеждане - 329 бр., в т.число 166 бр. частни гр. д.; свършени
- 219 бр. общо, в т.число 159 бр. частни гр. д.;

Съдия Т. Тодорова - висящи в началото на год. - 49 бр. общо, в т.число
3 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 58 бр. общо, в т.число 52 бр. частни
гр. д.; общо за разглеждане - 107 бр., в т.число 55 бр. частни гр. д.; свършени -
105 бр. общо, в т.число 55 бр. частни гр. д.;

Съдия Р. Александров -  висящи в началото на год. - 63 бр. общо, в
т.число 6 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 414 бр. общо, в т.число 263
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 477 бр., в т.число 269 бр. частни гр. д.;
свършени - 402 бр. общо, в т.число 55 бр. частни гр. д.;

За 2021 г.
Гр. дела:
През 2021 г. в РС- Радомир са постъпили общо 262 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 178 бр. дела или общо за разглеждане – 440 бр. дела. От тях
свършени през 2021 г. са 304 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2021 г. в РС- Радомир са постъпили общо 934 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 10 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане –  944  бр.  ч.гр.дела.  От тях свършени през 2021  г.  са 925  бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр. дела:
През 2021 г. в РС- Радомир са постъпили общо 1196 бр. дела, останали

несвършени от минали години – 188 бр. дела или общо за разглеждане – 1384
бр. дела. От тях свършени през 2021 г. са 1229 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия И. Павлова - висящи в началото на год. - 1 бр. общо, в т.число 1

бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 288 бр. общо, в т.число 288 бр. частни
гр. д.; общо за разглеждане - 289 бр., в т.число 289 бр. частни гр. д.; свършени
- 282 бр. общо, в т.число 282 бр. частни гр. д.;

Съдия А. Игнатов - висящи в началото на год. - 110 бр. общо, в т.число
7 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 443 бр. общо, в т.число 309 бр. частни
гр. д.; общо за разглеждане - 553 бр., в т.число 316 бр. частни гр. д.; свършени
- 468 бр. общо, в т.число 309 бр. частни гр. д.;
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Съдия Р. Александров - висящи в началото на год. - 75 бр. общо, в
т.число 2 бр. частни гр. д.; постъпили през год. - 465 бр. общо, в т.число 337
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 540 бр., в т.число 339 бр. частни гр. д.;
свършени - 477 бр. общо, в т.число 334 бр. частни гр. д..

КОНСТАТАЦИИ:
Данните относно общата натовареност в РС-Радомир сочат, че

натовареността не е висока през двете проверявани години. През 2021г. броят
на постъпилите дела за разглеждане е намалял с 33 броя спрямо 2020г.
Същевременно се наблюдава повишение с 212 бр. при общия брой дела за
разглеждане, като увеличение с 245 бр. се наблюдава и при свършените дела.
През втората проверявана година - 2021г., на база общ брой дела за
разглеждане от съдиите със 100% натовареност при разпределение на делата,
по-натоварен за този период е бил съдия Игнатов са общо 553 бр. дела за
разглежданеспрямо  съдия Александров – с 540 бр. дела за разглеждане. От
проверката на свършените дела през 2021г. е видно, че по-голям брой
свършени дела се наблюдава при съдия Александров – с 9 бр. повече
свършени дела. През същата година не бе констатирана значителна разлика в
броя дела за разглеждане при съдиите със 100% натовареност при
разпределение на делата.

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 2  бр.,
по съдии както следва:

Съдия Р. Александров - 2 бр.;
В посочения брой стари производства, не са включени спрени

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

съдия Р. Александров

№ 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 -
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802/16 12.9.2016
Правно
основание-
чл.108 ЗС

Първоначално делото е
било разпределено на
съдия А. Игнатов и той го
е насрочил за първо
заседание на 16.1.2017. На
21.2.2017 делото е
преразпределено на съдия
Т. Тодорова, а на
28.5.2019 е
преразпределено на съдия
Р. Александров. На
3.6.2019 г. е Спряно на
основание чл.229,ал.1,т.4
от ГПК производството по
гр.д. № 802/206 г. по
описа на РдРС до
приключване с влязъл в
сила съдебен акт на
производството по гр.д. №
773/17 г. по описа на
РдРС. На 27.4.2022 г. е
възобновено.

насрочено за
5.9.2022

955/17 30.10.2017
Правно
основание-
чл.34 ЗС

24.4.2018 от 18.2.2022г. 9:26ч. -
Въззивна жалба Да се
направи справка в
НБД "Население" за
адресната
регистрация на
ответниците Георги
Атанасов Тонев и
Олег Георгиев
Виячки.

Проверени бяха всички дела от този вид, а именно:
Гр.д. № 802/2016г. е образувано и разпределено на 12.09.2016г. по иск с

правна квалификация чл. 108 ЗС, депозиран в същия ден, първоначално на
доклад на съдия Игнатов. С разпореждане от 13.09.2016г. исковата молба е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Съобщението до
ищеца е връчено на 16.09.2016г., нередовностите са отстранени в срок. С
разпореждане от 29.09.2016г., на основание чл. 131 ГПК, е изпратен препис от
исковата молба на ответника за отговор. Съобщението се е върнало в цялост
многократно. С разпореждане от 21.11.2016г. е постановено съобщението до
ответника да се връчи по реда на на чл. 47 ГПК. Отговор на исковата молба е
депозиран на 09.01.2017г. С определение по чл. 140 ГПК от 16.01.2017г. съдът
е изготвил проект на доклад, съобщил го е на страните, допуснал е
доказателствата и е насрочил делото в о.с.з. за 07.03.2017г. С определение  от
21.02.2017г. съдия Игнатов се е отвел от разглеждане на делото, на основание
чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради настояване и личностни нападки от ответната
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страна. В същия ден делото е преразпределено на случаен принцип, на доклад
на съдия Тодорова. В о.с.з., проведено на 07.03.2017г. не е даден ход, исковата
молба е оставена без движение с указания за вписването ѝ. Молби, с приложен
насрещен иск са депозирани на 13.03.2017г. и 22.03.2017г. Нередовностите в
исковата молба са отстранени с молба от 16.03.2017г. Разпореждане по чл. 131
ГПК е постановено на 17.03.2017г., а с разпореждане от 22.03.2017г. препис от
насрещната искова молба е изпратен за отговор. Отговори на исковата молба и
на насрещната искова молба са депозирани на 21.04.2017г. и 24.04.2017г. В
съдебното заседание на 24.04.2017г. не е даден ход за приключване на
процедурата по чл. 131 ГПК. В следващото съдебно заседание, проведено на
29.05.2017г. е открито производство по чл. 151 ГПК и делото е отложено по
доказателствата. Производството по реда на чл. 151 ГПК - поправка на
протокола от о.з., е проведено в открито съдебно заседание на 20.06.2017г. В
следващото о.з. на 06.07.2017г. производството е спряно на основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 ГПК. Извършвани са периодични справки за хода на
преюдициалното производство. От последната справка, получена на
11.03.2019г. е видно, че производството по преюдициалното дело е
приключило с влязло в сила решение. С определение от 28.03.2019г.
производството е възобновено и делото е насрочено в о.с.з. за 02.05.2019г. В
това съдебно заседание делото е отложено по доказателствата. С определение
от 28.05.2019г. съдия Тодорова е констатирала, че се е произнесла по спор
между същите страни, взела е предвид и многократните искания на ответника
за отвод на докладчика и се е отвела от разглеждане на делото. В същия ден,
на случаен принцип, за докладчик е избран съдия Александров. С определение
от 03.06.2019г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.
След приключване на преюдициалния спор с влязъл в сила акт, с определение
от 27.04.2022г. производството е възобновено и делото е насрочено в о.с.з. за
06.06.2022г. В това съдебно заседание делото е отложено по доказателствата
за 05.09.2022г.

Гр.д. № 955/2017г. е образувано и разпределено на 30.10.2017г. по иск
за делба, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Александров. С
разпореждане от 31.10.2017г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите. Съобщението е връчено на 08.11.2017г.
Срокът е удължен, а нередовностите са отстранени с молба от 06.12.2017г. С
определение от 07.12.2017 производството е прекратено по отношение на
някои от ответниците. С разпореждане в същия ден на основание чл. 131 ГПК,
на останалите ответници е изпратен препис от исковата молба. Съобщенията
до част от ответниците са се върнали в цялост, извършени са справки в НБД
„Население“, залепяни са уведомления по реда на чл. 47 ГПК, а с определение
от 09.03.2018г. съдът е назначил особен представител на ответниците и му е
изпратен препис от исковата молба за отговор. Отговор е депозиран на
26.03.2018г. С определение по чл. 140 ГПК от 24.04.2018г. са приети
доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за 30.05.2018г. Проведени са
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четири съдебни заседания, през един месец, в които не е даден ход поради
нередовното призоваване на ответници. В проведеното съдебно заседание на
05.12.2018г. е даден ход и делото е отложено за събиране на доказателства.
Десет съдебни заседания са отлагани за произнасяне на главния архитект на
общината, за конституиране на ответници и за връчването на книжата на
конституираните ответници. В съдебното заседание на 01.06.2020г. не е даден
ход на делото, поради нередовно призоваване на ответник. Следващите четири
съдебни заседания са отложени по доказателствата през един, два месеца, а в
о.с.з. на 11.01.2021г. съдът не е дал ход поради нередовно призоваване на
ответник. С определение от 13.01.2021г. е назначен особен представител на
ответник, в о.з. на 08.03.2021г. не е даден ход поради констатираната смърт на
ответник, а с определение от 12.03.2021г. са конституирани наследниците на
починалия ответник. В о.с.з. на 21.04.2021г. не е даден ход поради нередовно
призоваване на ответник, а в съдебното заседание на 26.05.2021г. е даден ход
и съдът е определил краен срок за явяването на свидетели и за внасянето на
депозит по допуснатата съдебна експертиза. Проведени са две съдебни
заседания по доказателствата, а в това на 18.10.2021г. не е даден ход поради
констатираната смърт на особения представител. С определение от
01.11.2021г. на ответниците е назначен друг особен представител, а в
следващото съдебно заседание на 22.11.2021г., съдът е дал ход по същество и
е обявил, че ще се произнесе с решени по допускане на делбата в срок до
22.12.2021г. Решението е постановено на 22.12.2021г. Въззивни жалби са
депозирани на 21.01.2022г. и 18.02.2022г. Към момента на проверката жалбите
са изпратени на ответните страни и делото е в процедура по размяна на
книжата по въззивните жалби.

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

датата на изготвената справка са две производства за съдебна делба. Едното
дело е в I-ва фаза на делбата, спирано е два пъти до приключването на две
преюдициални дела с влезли в сила решения, възобновено е и отложено за
събиране на доказателства. По второто дело е постановено решение по І-ва
фаза – допускане на делбата и към момента на проверката е в процедура на
размяна на книжата по подадените въззивни жалби. Делата са образувани в
деня на подаване на исковата молба в съда, разпределени са на случаен
принцип в деня на образуването и фактически са предавани на съдията-
докладчик веднага. Приложени са протоколи за случайно разпределение.
Исковите молби са администрирани един ден след разпределение на делото.
Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановявани един ден след
отстраняване на нередовностите. Определенията по чл. 140 ГПК са
постановявани от една седмица до един месец след депозиране на отговор от
ответника. Първите открити заседания са насрочвани за след месец, месец и
половина. Съдебните заседания са отлагани за след един, два месеца.
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Граждански дела, образувани през 2020 г. и 2021г.

За 2020 г. са образувани общо 142 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Игнатов - 85 бр.;
Съдия Александров - 57 бр.

За 2021 г. са образувани общо 106 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Игнатов - 60 бр.;
Съдия Александров - 46 бр.

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
Гр.д. № 141/2020г. е образувано и разпределено на 18.02.2020г. по иск

с правна квалификация чл. 422 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Александров. По делото е приложен протокол за случайно
разпределение, подписан от разпределящия служител, а върху исковата молба
е положен печат за образуване. С разпореждане от 19.02.2020г. препис от
исковата молба е изпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК.
Съобщението е връчено  по реда на чл. 47 ГПК на 08.06.2020г. С разпореждане
в същия ден е определено възнаграждение за особен представител, а с
определение от 03.07.2020г. на ответника е назначен особен представител и му
е изпратен препис от исковата молба за отговор. Съобщението е връчено на
08.07.2020г. Отговорът е депозиран на 06.08.2020г. С определение по чл. 140
ГПК от 11.08.2020г. са приети доказателствата и е насрочено о.с.з. за
16.09.2020г. Проведени са пет съдебни заседания по доказателствата през две
седмици, месец. С разпореждания от 17.11.2020г. и 01.12.2020г. две от
съдебните заседания са отсрочени, съгласно приетите правила за работа в
условията на пандемия. В о.с.з. на 17.03.2021г. е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 17.04.2021г. Решението е
постановено на 29.03.2021г.

Гр.д. № 413/2020г. е образувано и разпределено на 06.07.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 49 СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Александров. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия служител, а върху исковата молба е положен
печат за образуване. С разпореждане от 07.07.2020г. исковата молба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени с
молба от 21.07.2020г. С разпореждане от 21.07.2020г. препис от исковата
молба е изпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е
връчено  на 18.08.2020г. Отговор на исковата молба не е депозиран. С
определение по чл. 140 ГПК от 24.09.2020г. са приети доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 19.10.2020г. В това с.з. и в следващото на 11.11.2020г. не е
даден ход поради нередовно призоваване и по молба на ищеца. Проведени са
две съдебни заседания по доказателствата през един месец, а в о.с.з. на
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18.01.2021г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване.
Решението е постановено на 19.01.2021г.

Гр.д. № 12/2020г. е образувано и разпределено на 09.01.2020г. по иск с
правна квалификация чл. 422 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Тодорова. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия служител, а върху исковата молба е положен
печат за образуване. С разпореждане от 10.01.2020г. исковата молба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени с
молба от 31.01.2020г. С разпореждане в същия ден препис от исковата молба е
е изпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено  на
17.02.2020г., на 25.02.2020г. е депозирана молба, заедно с удостоверение за
наследници на ответника. С определение от 13.03.2020г. исковата молба е
оставена без движение за конституиране на наследниците на ответника. С
разпореждане от 10.06.2020г. препис от определението е изпратен на
конституираните ответници. На 03.07.2020г. делото е преразпределено на
доклад на съдия Игнатов, съгласно заповед от 03.07.2020г. на председателя на
съда. Нередовностите са отстранени с молба от 22.07.2020г. Процедурата по
размяна на книжата е приключила с отговорите от конституираните
ответници, депозирани на 03.09.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от
15.10.2020г. е допусната СИЕ и е насрочено о.с.з. за 02.12.2020г.,
пренасрочено за 02.02.2021г., съгласно приетите правила за работа в условията
на пандемия. В това съдебно заседание делото е отложено по доказателствата,
а в следващото на 06.04.2021г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 07.05.2021г. Решението е постановено на
29.04.2021г.

Гр.д. № 230/2020г. е образувано и разпределено на 11.05.2020г. по иск
с правна квалификация чл. 86 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Тодорова. По делото е приложен протокол за случайно разпределение,
подписан от разпределящия служител, а върху исковата молба е положен
печат за образуване. С разпореждане от 11.05.2020г. исковата молба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени с
молба от 26.05.2020г. С разпореждане от 27.05.2020г. исковата молба е
оставена без движение. С разпореждане от 10.06.2020г. е отменено
разпореждането от 27.05.2020г., а с разпореждане в същия ден препис от
исковата молба е изпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК.
Съобщението е връчено на 01.07.2020г. На 03.07.2020г. делото е
преразпределено на доклад на съдия Игнатов, съгласно заповед от същия ден
на председателя на съда. Отговор от ответника е депозиран на 29.07.2020г. С
определение по чл. 140 ГПК от 03.08.2020г. са допуснати доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 06.10.2020г. Проведени са три съдебни заседания по
доказателствата през един, два месеца, а в това на 27.01.2021г. е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 01.03.2021г.
Решението е постановено обявената дата.
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Гр.д. № 505/2021г. е образувано и разпределено на 16.06.2021г. по иск
с правна квалификация чл. 415 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Игнатов. По делото е приложен протокол за случайно разпределение,
подписан от разпределящия служител, а върху исковата молба е положен
печат за образуване. С разпореждане от 23.06.2021г. исковата молба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени с
молба от 12.07.2021г. С разпореждане от 13.07.2021г. препис от исковата
молба е изпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е
връчено  на 24.11.2021г. Отговорът е депозиран на 09.12.2021г. С определение
по чл. 140 ГПК от 07.01.2022г. са допуснати доказателствата и е насрочено
о.с.з. за 15.02.2022г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 15.03.2022г. Решението е
постановено на обявената дата.

Гр.д. № 659/2021г. е образувано и разпределено на 26.07.2021г. по иск
с правна квалификация чл. 415 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на
съдия Игнатов. По делото е приложен протокол от случайно разпределение,
подписан от разпределящия служител, а върху исковата молба е положен
печат за образуване. С разпореждане от 04.08.2021г. исковата молба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени с
молба от 16.08.2021г. С разпореждане от 14.09.2021г. препис от исковата
молба е изпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е
връчено  на 23.09.2021г. Молба от ответника е депозирана на 30.09.2021г. С
определение от 05.10.2021г. е предоставена правна помощ на ответника, а с
определение от 08.10.2021г. е назначен особен предтставител. Процедурата по
чл. 131 ГПК е приключила с отговора, получен в съда на 19.11.2021г. С
определение по чл. 140 ГПК от 09.12.2021г. са допуснати доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 03.02.2022г. В това съдебно заседание е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 04.03.2022г.
Решението е постановено на обявената дата.

Гр.д. № 599/2021г. е образувано и разпределено на 07.07.2021г. по иск
с правна квалификация чл. 49, във вр. с чл. 45 ЗЗД, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Александров. По делото е приложен протокол за случайно
разпределение, подписан от разпределящия служител, а върху исковата молба
е положен печат за образуване. С разпореждане от 07.07.2021г. исковата молба
е оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са
изпълнени с молба от 28.07.2021г. С разпореждане в същия ден препис от
исковата молба еизпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК.
Съобщението е връчено  на 02.08.2021г. Отговор е депозиран на 26.08.2021г. С
определение по чл. 140 ГПК от 30.08.2021г. доказателствата са допуснати и
приети и е насрочено о.с.з. за 29.09.2021г. Проведени са четири съдебни
заседания по доказателствата през един месец, а в това на 13.12.2021г. е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
13.01.2022г. Решението е постановено на 06.01.2022г.
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Гр.д. № 665/2021г. е образувано и разпределено на 27.07.2021г. по иск
с правна квалификация чл. 79, във вр. с чл. 86 ЗЗД, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Александров. По делото е приложен протокол за случайно
разпределение, подписан от разпределящия служител, а върху исковата молба
е положен печат за образуване. С разпореждане от 27.07.2021г. исковата молба
е оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са
изпълнени с молба от 16.08.2021г. С разпореждане от 23.08.2021г. препис от
исковата молба  изпратен на ответника на основание чл. 131 ГПК.
Съобщението е връчено по месторабота на 15.02.2022г. Отговор не е
депозиран. С определение по чл. 140 ГПК от 22.03.2022г. доказателствата са
допуснати и приети и е насрочено о.с.з. за 18.04.2022г. В това съдебно
заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
неприсъствено решение в срок. Неприсъствено решение е постановено на
21.04.2022г.

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

2021 г. и неприключили към момента се установи, че делата са образувани и
разпределяни в деня 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. Върху исковите молби са положени печати 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, на следващия ден или най-
късно след седмица. Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в
рамките от четири дни до един месец след депозиране на отговора по исковата
молба или след изтичане на срока за отговор. С определенията са изготвяни
проекти на доклад, допускани са доказателствата и събирането на нови такива
и са насрочвани открити съдебни заседания в рамките от месец до месец и
половина. По някои от проверените бела бе констатирано, че с определенията
по чл. 140 ГПК съдът е допуснал и приел доказателствата, депозирани с
исковата молба. Препоръчително е съдиите да уеднаквят своята практика,
съобразно разпоредбата на чл. 140, ал.1 ГПК. Съдебните заседания са отлагани
в интервал от две седмици до един, два месеца. Решенията са постановявани в
рамките от дванадесет дни до един месец.

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

За 2020 г. са образувани общо 11 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия А. Игнатов - 3 бр.;
Съдия Р. Александров - 8 бр.;

2020 г. чл.310 от ГПК

Съдия
докладчик

Номер/Год
ина

Дата на
образуван
е

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

Р.
Александров

40/2020 20.1.2020  27.5.2020г.
Прекратено по
спогодба

 27.5.2020г.
Прекратено
по спогодба

Р.
Александров

286/2020 8.6.2020  27.7.2020г  28.7.2020г.

Р.
Александров

320/2020 12.6.2020  17.9.2020г.
Постигната
спогодба между
страните

 17.9.2020г.
Постигната
спогодба
между
страните

Р.
Александров

457/2020 9.7.2020  21.10.2020г  30.10.2020г

Р.
Александров

458/2020 9.7.2020  21.10.2020г.  30.10.2020г

А. Игнатов 487/2020 14.7.2020  9.9.2020г  25.9.2020г.  Резултат -
индекс: 1
Резултат от
въззивна
инстанция:
Решение от
26.11.2020г.
по
Гражданско
дело 626/2020
Окръжен съд
- Перник

А. Игнатов 569/2020 3.8.2020  11.2.2021г  25.2.2021г.  Резултат -
индекс: 1
Резултат от
въззивна
инстанция:
Оставя в сила
решението,
Решение от
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11.5.2022г. по
Гражданско
дело 205/2021
Окръжен съд
- Перник
Резултат от
касационна
инстанция:
Не допуска
касационно
обжалване
Определение
от 16.3.2022г.
по Гр.дело
3621/2021
ВКС

Р.
Александров

616/2020 18.8.2020  9.11.2020г  12.11.2020г.

Р.
Александров

923/2020 18.11.2020  12.1.2021г.
Постигната
спогодба между
страните

 12.1.2021г.
Постигната
спогодба
между
страните

А. Игнатов 928/2020 20.11.2020  21.1.2021г.
Постигната
спогодба между
страните

21.1.2021г.
Постигната
спогодба
между
страните

За 2021 г. са образувани общо 18 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия А. Игнатов - 7 бр.;
Съдия Р. Александров - 11 бр.

2021 г. чл.310 от ГПК

Съдия
докладчик

Номер/Год
ина

Дата на
образуван
е

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

Дата на
обявяване
на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат
от
инстанцио
нен
контрол –
съдебен
акт, дата

А. Игнатов 58/2021 21.1.2021  18.05.2021 г.  01.06.2021

Р. Александров 120/2021 2.2.2021  26.07.2021г.  28.07.2021

А. Игнатов 129/2021 3.2.2021 Закрито заседание
09.04.2021 г.- Спряно
на основание чл.229,

 Закрито
заседание
09.04.2021
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Р. Александров 144/2021 8.2.2021  10.05.2021 г.  14.05.2021

Р. Александров 237/2021 17.3.2021  01.07.2021г.  09.07.2021

Р. Александров 354/2021 22.4.2021  08.09.2021г.  16.09.2021

Р. Александров 361/2021 28.4.2021  09.08.2021 г.  12.08.2021

А. Игнатов 404/2021 10.5.2021  16.09.2021.  30.09.2021

А. Игнатов 405/2021 10.5.2021  09.08.2021-закрито
заседание – изпраща
делото по
подсъдност РС-
Перник

 09.08.2021-
закрито
заседание –
изпраща
делото по
подсъдност
РС-Перник

Р. Александров 433/2021 21.5.2021 11.08.2021г. 11.08.2021
Р. Александров 459/2021 1.6.2021 29.09.2021 01.10.2021
А. Игнатов 854/2021 27.9.2021  27.01.2022 г.-

Прекратено
производство по
спогодба

 27.01.2022
г.- спогодба

А. Игнатов 909/2021 8.10.2021  27.01.2022г-
Прекратено
производство по
спогодба

 27.01.2022
г.- спогодба

Р. Александров 942/2021 19.10.2021  06.12.2021-
Прекратено
производство по
спогодба

 06.12.2021г
.-спогодба

Р. Александров 963/2021 22.10.2021  26.01.2022г.  28.01.2022

Р. Александров 1102/2021 2.12.2021  17.01.2022г.  24.01.2022

А. Игнатов 1124/2021 9.12.2021  22.03.2022г.  06.04.2022
Р. Александров 1151/2021 15.12.2021 07.02.2022 09.02.2022

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

Гр.дело № 487/2020 г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 14.07.2020г., делото е образувано и разпределено на 14.07.2020г., на
доклад на съдия Игнатов. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 15.07.2020г.
съдът е наредил препис от исковата молба да се изпрати на ответника за
отговор. На 26.08.2020г. по делото е депозиран отговор на исковата молба и с
разпореждане в з.з. от 27.08.2020г. съдът е докладвал делото, допуснал е
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представените с исковата молба доказателства, указал е да се изиска социален
доклад от Дирекция „Социално подпомагане“  /ДСП/ - гр. Радомир и е
насрочил о.с.з. на 09.09.2020г. – спазен е триседмичиния срок по чл. 312, ал.1,
т.1 ГПК.  Социален доклад е депозиран на 03.09.2020г. В първото по делото
о.с.з. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 23.09.2020г. Решението е постановено 2 дни по-късно - на
25.09.2020г., в рамките на срока по чл. 315, ал.2 ГПК. Като необжалвано,
решението е влязло в сила. Спазено е изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за
закрила на детето /ЗЗДт/.

Гр. дело № 569/2020г. – Исковата молба по чл. 344, ал.1,т.1 КТ е
подадена в съда на 03.08.2020г., делото е образувано и разпределено на в
същия ден, на доклад на съдия Игнатов. Първоначално с ръкописно
разпореждане в з.з. от 04.08.2020г. съдът е оставил молбата без движеншие за
отстраняване на нередовности. След изпълнение на усказанията, с
разпореждане в з.з. от 28.08.2020г. на основание чл. 131 ГПК е наредено
препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Писмен
отговор е депозиран по делото в срок – на 01.10.2020г.  С разпореждане в з.з.
от 07.10.2020г. съдът е докладвал делото, допуснал е изслушване на СЧЕ,
назначил е вещо лице, насрочил е делото в о.с.з. на 20.10.2020г.  и е допуснал
представените с исковата молба доказателства. Първото о.с.з. е отложено по
доказателствата за 09.12.2020г., отложено по доказателствата за 11.02.2021г.,
когато съдът е приключил съдебното дирене и е обявил, че ще се произнесе с
решение на 25.02.2021г.  Решението е обявено на обявената дата. Спазени са
разпоредбите на чл. 315 и чл. 316 ГПК. Решението на първоинстанционния
съд е обжалвано пред въззивната инстанция, която го е оставила в сила.

Гр.дело № 286/2020 г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 08.06.2020г., делото е образувано и разпределено на 08.06.2020г., на
доклад на съдия Александров. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 08.06.2020г.
съдът е наредил препис от исковата молба да се изпрати на ответника за
отговор. С разпореждане от 10.07.2020г.  съдът е докладвал делото, допуснал
и приел е представените с исковата молба доказателства, изискал ДСП –
Радомир за изпрати представител за изразяване на становище и е насрочил
делото в о.с.з. на 27.07.2020г. – в рамките на триседмичния срок по чл.
312,ал.1,т.1 ГПК. В първото о.с.з. е приключило съдебното  дирене и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 28.07.2020г. Срокът е спазен и
решението е постановено на 28.07.2020г. и като необжалвано е влязло в сила.
Върху него е направено надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист.

Спазени са изискванията на чл. 311, чл. 312, чл 315 и чл. 316 ГПК,
както и чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/.

Гр.дело № 457/2020 г. – Исковата молба по чл. 128 КТ е подадена в
съда на 09.07.2020г., делото е образувано и разпределено на 09.07.2020г., на
доклад на съдия Александров. Първоначално с разпореждане в з.з. от
10.07.2020г. исковата молба е оставена без движение и след отстраняване на
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нередовностите, с разпореждане в з.з. от 22.07.2020г. на основание чл. 131
ГПК, е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника за
отговор. С определение от 22.07.2020г. съдът е допуснал и исканото
обезпечение на предявените искове. Отговорът е депозиран по делото на
24.08.2020г. и с определение в з.з. от 02.09.2020г. съдът е насрочил делото в
о.с.з. на 24.09.2020г. – спазена е нормата на чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Първото по
делото о.с.з. е отложено по доказателствата за 21.10.2020г. когато е
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
до 21.11.2020г. Решението е постановено в 9 –дневен срок – на 30.10.2020г. и
като необжалвано е влязло в сила. Върху него е направено отбелязване за
издаден изпълнителен лист, съобразно чл. 406,ал.3 ГПК. Спазени са
изискванията по чл. 315, ал.2 ГПК и чл. 316 ГПК.

 Гр. дело № 58/2021г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в
съда на 21.01.2021г., делото е образувано и разпределено на 21.01.2021г., на
доклад на съдия Игнатов, за което е приложен протокол за избор. На
21.01.2021г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК и препис от исковата
молба е изпратена на ответника за отговор. С разпореждане в з.з. от
08.03.2021г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на 24.03.2021г. – спазен е 3-
седмичния срок по чл. 312, ал.1 ГПК, указал е да се изиска социален доклад от
ДСП-Радомир, допуснал е представените с исковата молба доказателства  и е
дал указания. Социалният доклад е депозиран по делото на 17.03.2021г.
Първото съдебно заседание е отложено поради заболяване на докладчика и
заповедта на председателя на състава е приложена по делото. Следващото
открито съдебно заседание е проведено на 18.05.2021г., когато е приключило
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
01.06.2021г., съгласно чл. 315,ал.2 ГПК. Решението е постановено на
обявената дата – 01.06.2021г., в двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. и като
необжалвано е влязло в сила. Върху него е направено отбелязване за издаден
изполнителен лист, съобразно чл. 406,ал.3 ГПК. Спазени са нормите на ГПК и
на  чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето.

Гр.дело № 404/2021г. – Исковата молба по КТ е подадена в съда на
10.05.2021г., делото е образувано и разпределено на 10.05.2021г., на доклад на
съдия Игнатов. С разпореждане в з.з. от 11.05.2021г., на основание чл. 131
ГПК, препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Същият
е уведомен и отговор е депозиран по делото на 29.06.2021г. С разпореждане в
з.з. от 28.07.2021г. съдът е изготвил доклад по делото, дал е указания,
допудснал е представените с исковата молба и с отговора доказателства,
допуснал е изслушване на СЧЕ, дал е указания  и е насрочил делото в о.с.з. на
15.07.29021г. Първото съдебно заседание е отложено по доказателствата за
18.08.2021г., а заключението по допуснатата СЧЕ е депозирано по делото на
10.08.2021г. Делото е отложено за 16.09.2021г. когато съдът е приключил
съдебното дирене и е обявил, че ще постанови решението си на 30.09.2021г. –
спазена е нормата на чл. 315,ал.2 ГПК. Решението е постановено на обявената
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дата  – в двуседмичния срок по чл. 316 ГПК и като необжалвано е влязло в
сила.

Гр. дело № 120/2021г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 02.02.2021г.,  делото е образувано и разпределено на 02.02.2021г., на
доклад на съдия Александров, за което е приложен протокол за избор. С
разпореждане от 02.02.2021г. на основание чл. 131 ГПК съдът е указал препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. С определение в з.з.
от 19.07.2021г съдът е назначил особен представител на ответника, отговор на
исковата молба е депозиран на 20.07.2021г. и с разпореждане в з.з. от
20.07.2021г. съдът е допуснал и приел доказателствата по делото, указал е да
се призове ДСП-Радомир и е насрочил делото в о.с.з. на 26.07.2021г. В това
о.с.з. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 28.07.2021г. Решението е постановено на обявената от съда дата и
като необжалвано е влязло в сила.  Върху него е направено отбелязване за
издаден изполнителен лист, съобразно чл. 406,ал.3 ГПК. Спазени са
изискванията по чл. 315, ал.2 ГПК и чл. 316 ГПК.

Гр. дело № 144/2021г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в
съда на 08.02.2021г.,  делото е образувано и разпределено на същата дата, на
доклад на съдия Александров, за което е приложен протокол за избор. С
разпореждане от 08.02.2021г. на основание чл. 131 ГПК съдът е указал препис
от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Отговорът е
депозиран по делото на 19.04.2021г. и с разпореждане в з.з. от 19.04.2021г.
съдът е докладвал делото, насрочил го е в о.с.з. на 10.05.2021г., дал е
указания, изискал е социален доклад от ДСП-Радомир. На 05.05.2021г. по
делото е депозиран социален доклад с оглед защита интересите на детето.  В
о.с.з. на 10.05.2021г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 14.05.2021г. Решението е постановено на обявената
дата  и като необжалвано е влязло в сила. Спазени са изискванията на чл. 311,
чл. 312, чл 315 и чл. 316 ГПК, както и чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на
детето /ЗЗДт/. Върху решението е направено отбелязване за издаден
изполнителен лист, съобразно чл. 406,ал.3 ГПК.

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 дена 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 обикновено в деня на
образуване и разпределение на делата или по изключение на следващия ден.
Върху исковите молби е полаган печат за образуване на делата. С акта за
насрочване – разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК, а по част от делата – с
определение съдът е обявявал доклада по делото и е насрочва о.с. заседание. В
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някои случаи 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, три съдебни заседания, проведени през
кратки интервали от време. Изискванията по чл. 315, ал.2 ГПК – съдът да
посочва деня, в който ще обяви решението си, както и по чл. 316 ГПК – за
постановяване на решението в двуседмичен срок са спазвани.

Повечето от 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.

 Граждански дела по Закона за закрила на детето

За 2020 г. са образувани общо 27 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия А. Игнатов - 13 бр.;
Съдия Т. Тодорова - 1 бр.;
Съдия Р. Александров - 13 бр.

2020 г.

Съдия № на
делото

Дата на
образуван
е

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

Дата на
обявяване
на
решението
в книгата
за открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол –
съдебен акт, дата

Р. Александров 20/2020 13.01.2020 30.01.2020 04.02.2020
Р. Александров 156/2020 25.02.2020 27.05.2020 27.05.2020
Т. Тодорова 171/2020 05.03.2020 03.06.2020  03.06.2020
Р. Александров 190/2020 13.03.2020 01.06.2020  01.06.2020
А. Игнатов 201/2020 09.04.2020 13.07.2020 13.07.2020
Р. Александров 225/2020 05.05.2020  03.06.2020 12.08.2020
А. Игнатов 256/2020 22.05.2020 08.07.2020 08.07.2020
А. Игнатов 263/2020 29.05.2020  08.07.2020 01.09.2020
А. Игнатов 274/2020 02.06.2020 20.07.2020 20.07.2020
Р. Александров 282/2020 04.06.2020  01.07.2020 01.07.2020
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А. Игнатов 325/2020 15.06.2020  23.09.2020 23.09.2020
Р. Александров 486/2020 14.07.2020 09.09.2020 09.09.2020
Р. Александров 538/2020 23.07.2020  12.08.2020 09.09.2020
А. Игнатов 565/2020 03.08.2020 01.09.2020 27.10.2020
А. Игнатов 658/2020 31.08.2020 27.10.2020 11.03.2021
Р. Александров 751/2020 29.09.2020 14.10.2020  26.10.2020
Р. Александров 834/2020 16.10.2020 11.11.2020 11.11.2020
А. Игнатов 835/2020 19.10.2020 18.02.2021  11.03.2021
Р. Александров 848/2020 21.10.2020 20.01.2021 20.01.2021
А. Игнатов 850/2020 21.10.2020 10.11.2020  10.11.2020
Р. Александров 858/2020 26.10.2020  11.01.2021 01.03.2021
А. Игнатов 859/2020 26.10.2020 19.01.2021  19.01.2021  Решение от

10.5.2021г. по
Гражданско дело
243/2021
Окръжен съд -
Перник –отменя
изцяло
решението

Р. Александров 868/2020 29.10.2020 11.01.2021 11.01.2021
А. Игнатов 952/2020 30.11.2020  15.12.2020 15.12.2020
Р. Александров 987/2020 09.12.2020 06.01.2021  06.01.2021
А. Игнатов 1018/2020 23.12.2020 21.01.2021  16.02.2021
А. Игнатов 692/2020 10.09.2020 28.10.2020 11.02.2021

За 2021 г. са образувани общо 5 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия А. Игнатов - 2 бр.;
Съдия Р. Александров - 3 бр.
2021 г.

ЗЗД
Съдия
докладчик

Номер/Г
одина

Образувано/Зап
очнало

Дата на СЗ
по същество

Дата на
обявяване на
решението

Резултат от
инстанцион
ен контрол

Р. Александров 57/2021 21.1.2021 15.2.2021  16.2.2021

Р. Александров 119/2021 2.2.2021  8.3.2021  16.3.2021
Р. Александров 217/2021 4.3.2021 31.3.2021 2.4.2021
А. Игнатов 290/2021 5.4.2021 27.4.2021   20.5.2021
А. Игнатов 291/2021 5.4.2021  27. 4.2021  20.5.2021

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

Гр.дело № 201/2020 г.- на доклад на съдия Игнатов
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Делото е образувано на 09.04.2020г., видно от положен печат, по молба
с правно основание чл. 30 от Закона за закрила на детето, постъпила в същия
ден. Първоначално делото е било разпределено на съдия Татяна Тодорова и
впоследствие с протокол от 03.07.2020г. е преразпределено на съдия Игнатов.
С разпореждане в з.з. от 08.06.2020г. делото е насрочено в о.с.з. за
13.07.2020г., когато е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от
24.08.2020г. – след месец и 11 дни съдът е прекратил настаняването в
Кризисен център за деца в гр. Перник. Като необжалвано решението е влязло
в сила.

Гр.дело №256/2020 г.- на доклад на съдия Игнатов
Делото е образувано на 26.05.2020г., видно от положен печат, по молба

с правно основание чл. 26 от Закона за закрила на детето, подадена на
26.05.2020г. Разпределено е първоначално на доклад на съдия Тодорова в деня
на образуването му, видно от приложения протокол за избор на докладчик. С
определение в з.з. от 26.05.2020г. делото е насрочено за 22.06.2020г. С
определение в з.з. от 29.05.2020г. съдът е назначил особен представител на
малолетните деца. По заповед на председателя на съда заради извънредната
епидемиологична обстановка в страната, делото е пренасрочено за
08.07.2020г. Делото е  преразпределено с протокол за избор на докладчик от
03.07.2020г. на съдия Игнатов.  В о.с.з. на 08.07.2020г.делото е изяснено от
фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение от 24.08.2020г. съдът е продължил настаняването на двете деца в
семейство на професионален приемен родител. Решението като необжалвано е
влязло в сила на 19.09.2020г.

Гр.дело № 290/2021г. - на доклад на съдия Игнатов
Делото е образувано на 05.04.2021г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето, постъпила в предходния ден. Разпределено е
на доклад на съдия Игнатов в деня на образуването на делото. С разпореждане
в з.з. от 06.04.2021г. делото е насрочено за 27.04.2021г. – след 21 дни и е
указано да се уведоми РП-Перник. В първото съдебно заседание делото е
изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в законоустановения срок. С решение от 20.05.2021г. след 3 седмици,
съдът е продължил настаняването в  професионално приемно семейство за
срок от 2 години или до отпадане на основанието. Решението като
необжалвано е влязло в сила на 22.06.2021г.

Гр.дело № 291/2021г. - на доклад на съдия Игнатов
Делото е образувано на 05.04.2021г. по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето, постъпила в същия ден. Разпределено е на
доклад на съдия Игнатов в деня на образуването на делото. С определение в
з.з. от 06.04.2021г. делото е насрочено за 27.04.2021г. – след 21 дни,
предоставена е правна помощ и АС-Перник е задължен незабавно да определи
адвокат, вписан в Националния регистър за правна помощ и е указано да се
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уведоми РП-Перник. В насроченото с.з. делото е изяснено от фактическа и
правна страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
законоустановения срок. Решението е обявено на 20.05.2021г. – след 3
седмици и с него съдът е настанил детето в професионално приемно
семейство за срок от 2 години. Решението като необжалвано е влязло в сила
на 24.07.2021г.

Гр.дело № 20/2020 г.- на доклад на съдия Александров
Делото е образувано на 13.01.2020г. по молба с правно основание чл. 30

от Закона за закрила на детето, постъпила в съда в същия ден. Разпределено е
на доклад на съдия Александров в деня на образуването на делото.
Представени са предвидените по чл. 26, ал.3 ЗЗДт документи. С определение в
з.з. от 14.01.2020г. съдът е предоставил правна помощ на детето и е насрочил
делото за 30.01.2020г. – след 2 седмици. Първото о.с.з. е отложено за
04.02.2020г., кагато е изяснено от фактическа и правна страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение не по-късно от 04.03.2020г. Решението е
постановено на следващия ден – 05.02.2020г. и с него  съдът е наложил мярка
за закрила на детето като го е настанил в  специализирана институция за срок
от две години. Решението като необжалвано е влязло в сила на 24.02.2020г.

Гр.дело № 225/2020 г.- на доклад на съдия Александров
Делото е образувано на 05.05.2020г.  по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето. Разпределено е на доклад на съдия
Александров в същия ден, видно от протокол за избор на докладчик, подписан
от разпределящ съдия. С разпореждане в з.з. от 07.05.2020г. /след 2 дни/
делото е насрочено за 03.06.2020г. , а с определение в з.з. от 21.05.2020г. съдът
е назначил особен представител на детето. Три съдебни заседания са
отложени заради нередовно прозоваване на страна и в о.с.з. на 12.08.2020г.
съдът е докладвал делото, приел е като доказателства представените с молбата
документи и след приключване на съдебното дирене е дал ход на устните
състезания и е обявил, че ще постанови решение не по-късно от 19.09.2020г.
С решение от 08.09.2020г. - преди едномесечния срок, съдът е продължил
срока за настаняване на детето в Център за настаняване от семеен тип на деца
без увреждания с две години или до отпадане на основанията.  Решението не е
обжалвано пред окръжен съд и е влязло в сила на 26.11.2020г.

Гр.дело № 57/2021г. - на доклад на съдия Александров
Делото е образувано и разпределено на 21.01.2021г. по молба с правно

основание чл. 26 от Закона за закрила на детето, постъпила в същия ден.
Докладчик по делото е съдия Александров, видно от протокол за избор,
подписан от разпределящ съдия. С определение в з.з. от 22.01.2021г. /след 1
ден/ делото е насрочено в о.с.з. на 15.02.2021г. – след 3 седмици, за когато е
указано да се призоват страните и  РП гр. Перник – ТО Радомир. С
определение от 26.01.2021г. е назначен особен представител на детето. В о.с.з.
на 15.02.2021г. е приключило съдебното дирене, даден е ход на устните
състезания и съдт е обявил, че ще постанови решение не по-късно от
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15.03.2021г.  С решение от 16.02.2021г.  –след 1 ден, съдът е продължил срока
за настаняване на детето в семейството на неговата баба по майчина линия до
завършване на средно образование или до отпадане на основанията за
настаняване. Решението като необжалвано е влязло в сила на 05.03.2021г.

Гр.дело № 217/2021г. - на доклад на съдия Александров
Делото е образувано на 04.03.2021г.  по молба с правно основание чл. 26

от Закона за закрила на детето, подадена в същия ден. Разпределено е на
доклад на съдия Александров в деня на образуване, видно от протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящ съдия. С определение в з.з. от
05.03.2021г. /след 1 ден/ делото е насрочено за 31.03.2021г. – след 26 дни. В
това о.с.з. съдът е докладвал делото, приел е като доказателства представените
с молбата документи и след приключване на съдебното дирене е дал ход на
устните състезания и е обявил, че ще постанови решение в законоустановения
срок. С решение от 02.04.2021г. съдът е настанил детето в професионално
приемно семейство за срок от две години или до отпадане на основанието за
настаняване. Решението не е обжалвано пред окръжен съд, влязло е в сила на
24.09.2021г.

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

всички те са образувани и са разпределяни в деня на подаване на молбата в
съда. Разпределението на делата се извършва при спазване на случайния избор
и по делата са приложени протоколи за случаен избор на докладчик.
Администрирани са без забава, обикновено на следващия ден и делата са
насрочвани преди изтичане на едномесечен срок. РП-Перник, ТО-Радомир са
били уведомени за насрочените съдебни заседания.

Производствата са приключвани най-често в едно съдебно заседание.
Съдът се е произнасял с решение без забава, често преди изтичане на
едномесечния срок, а в някои случеи – в еднодневен, двудневен срок.
Решенията не са били обжалвани пред въззивната инстанция.

Граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие

За 2020 г. са образувани общо 2 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия А. Игнатов - 2 бр.

2020 г.

Съдия
докладчик

Номер/Годи
на

Образувано/Запо
чнало

Дата на СЗ по
същество

Дата на
обявяване
на
решението

Резултат от
инстанционен
контрол

А. Игнатов 775/2020 2.10.2020  3.11.2020  3.11.2020  -
А. Игнатов 803/2020 7.10.2020 4.11.2020  4.11.2020  -
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За 2021 г. са образувани общо 6 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия А. Игнатов - 5 бр.;
Съдия Р. Александров - 1 бр.;

2021 г.

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

Гр. дело № 775/2020г. - на доклад на съдия Игнатов. Делото е
образувано и разпределено на 02.10.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане в з.з. от
02.10.2020г. съдът е в о.с.з. на 27.10.2020г. и са дадени указания. По
допълнително подадената на 14.10.2020г. молба за издаване на заповед за
незабавна защита, в същия ден съдът е издал заповедта, връчена по надлежния
ред. В о.с.з на 27.10.2020г. делото е изяснено от фактическа страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в о.с.з. на 03.11.2020г. Решението е
обявено публично, на посочената дата,  съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН.
Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба
в размер на 400 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като
необжалвано е влязло в сила на 05.12.2020г. По делото се съдържат данни, че
в случая са засегнати интересите на две малолетни деца, но ДСП-Радомир не е
уведомена за становище или социален доклад, съгласно чл. 15, ал.6 от Закона
за закрила на детето.

Гр. дело № 803/2020г. – на доклад на съдия Игнатов. Делото е
образувано и разпределено на 07.10.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. Заповед за незабавна
защита е издадена на 07.10.2020г., препис от нея е изпратен служебно до РУ

Съдия
докладчик

Номер/Год
ина

Образуван
о/Започна
ло

Дата на СЗ
по същество

Дата на обявяване на
решението

Резултат
от
инстанцио
нен
контрол

А. Игнатов 135/2021 4.2.2021  6.4.2021г  6.4.2021г  -
А. Игнатов 408/2021 12.5.2021 10.02.2022 10.02.2022 -
А. Игнатов 716/2021 16.8.2021  09.11.2021  09.11.2021г. -

Прекратено производство
по спогодба

 -

А. Игнатов 718/2021 17.8.2021  08.12.2021  08.12.2021  -
Р. Александров 892/2021 5.10.2021  27.10.2021  27.10.2021- Прекратено

след насрочване
 -

А. Игнатов 1119/2021 7.12.2021  28.4.2022г.  04.05.2022  -
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на МВР гр. Радомир и е връчена на пострадалата. С разпореждане в з.з. от
същата дата делото е насрочено в о.с.з. на 28.10.2020г. и са дадени указания. В
съдебно заседание на 28.10.2020г. делото е изяснено от фактическа страна и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 04.11.2020г. Решението е
обявено публично, на посочената дата, 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 на 12.11.2020г.

Гр. дело № 408/2021г. - на доклад на съдия Игнатов. Делото е
образувано и разпределено на 12.05.2021г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. Първоначално, с
разпореждане в з.з. от 12.05.2021г. молбата е оставена без движение за
отстраняване на нередовности и след изпълнение на указанията с молба от
13.05.2021г., съдът на същата дата е издал Заповед за незабавна защита,
препис от нея е изпратен служебно до РУ на МВР гр. Радомир и е връчена на
пострадалите. С разпореждане в з.з. от 13.05.2021г. делото е насрочено в о.с.з.
на 08.06.2021г. /след 3 седмици/ и са дадени указания. Първото о.с.з. е било
отложено по доказателствата за 07.07.2021г., отложено по доказателствата за
06.10.2021г., отложено по доказателствата за 09.11.2021г., отложено по
доказателствата за 14.12.2021г., отложено по доказателствата за 08.02.2022г. В
това съдебно заседание делото е изяснено от фактическа страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в публично заседание на 10.02.2021г.
Решението е публично, на посочената дата, 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 400 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението е обжалвано
пред ОС-Перник, който го е оставил в сила. Видно от направеното
отбелязване съобразно чл. 406,ал.3 ГПК, е бил издаден и иизпълнителен лист.

Гр. дело № 1119/2021г. - на доклад на съдия Игнатов. Делото е
образувано и разпределено на 07.12.2021г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Първоначално с
разпореждане в з.з. от 08.12.2021г. съдът е оставил молбата без движение за
отстраняване на нередовности, предоставил е правна помощ на
непълнолетното дете, задължил е АК-Перник незабавно да определи адвокат и
е наредил препис от молбата да се изпрати на ДСП- Радомир. С определение в
з.з. от 31.12.2021г. е назначен процесуален представител на детето, който
впеследствие , с определение в з.з. от 20.01.2022г. е бил освободен и заменен с
друг адвокат от АК-перник, а съдът е указал ДСП-Радомир да се уведоми за
оказване съдействие на назначения адвокат. След депозиране на молба от
01.02.2022г. за отстраняване на нередовности, с разпореждане от 03.02.2022г.
съдът е насрочил делото в о.с.з. на 24.02.2022г. Това съдебно заседание е било
отложено по доказателствата за 05.04.2022г. Социален доклад е депозиран по
делото на 23.03.2022г. Следващото съдебно заседание е насрочено за
28.04.2022г., с указание да се осигури социален работник от ДСп-Радомир за
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изслушване на малолетна свидетелка. В това о.с.з. делото е изяснено от
фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на
04.05.2022г. Решението е  обявявано на посочената дата, публично, съобразно
чл. 15, ал.1 ЗЗДН и като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 892/2021г. - на доклад на съдия Александров. Делото е
образувано и разпределено на 05.10.2021г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. Заповед за незабавна
защита е издадена на 06.10.2021г., препис от нея е изпратен служебно до РУ
на МВР гр. Радомир и е връчена на пострадалата. С определение в з.з. от
06.10.2021г. съдът е приел и приложил представените с молбата
доказателства, делото е насрочено в о.с.з. на 27.10.2021г. /след 22 дни/ и са
дадени указания. В съдебно заседание на 27.10.2021г. делото е прекратено
поради оттегляве на молбата.

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
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, а в някои случаи заседанията са насрочвани и по рано - в
3-седмичен 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, по изключение
и по обективни причини, заседанията са отлагани или отсрочвани обикновено
в рамките на месец. По делата компетентната ДСП е била уведомявана за
представяне на становище или социален доклад, според чл. 15,ал.6 ЗЗДт, но бе
констатирано и изключение, при което в подадената молба по реда на ЗЗДН
се съдържат данни за засегнати права на деца, а компетентната ДСП не е била
уведомена. Проверените дела 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 в рамките на посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер – между 200
лв. и 400 лв., като по повечето дела наложената глоба е в размер на 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.
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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-
Радомир, със Заповед № ПП-22-47/11.08.2022г. 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-Радомир 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 № 677/2021г. - на доклад на съдия Игнатов,
Гр.дело № 698/2021г. – на доклад на съдия Игнатов,
Гр.дело № 847/2021г. – на доклад на съдия Игнатов,
Гр.дело № 723/2021г. - на доклад на съдия Александров,
Гр.дело №852/2021г. - на доклад на съдия Александров,
Гр.дело №940/2021г. - на доклад на съдия Александров.
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 2020 г. са общо 9
бр., по съдии както следва:

Съдия И. Павлова - 0 бр.;
Съдия А. Игнатов - 5 бр.;
Съдия Р. Александров - 4 бр.;

Информацията за спрените гр. дела през 2020 г. по съдии е следната:
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Съдия № на
делото

Дата на
образу
ване и
правно
основа
ние

Дата
на
спиран
е

Правно
основа
ние за
спиран
е

дата-
възобно
вяване

дата
насроче
но СЗ

дата
обявя
ване
решав
ане

статус

 Р.
Александров

 ГРД
344/2018
г.

 19.02.
2018 г.
Иск за
обезще
тение

 14.05.
2018 г.

 чл.
229,
ал.1, т.
4 ГПК

 12.02.20
20 г.

 16.03.20
20 г.

 Прекрат
ено –
27.05.20
20 г.

 Р.
Александров
Спряно от
съдия Т.
Тодорова

 ГРД
802/2016
г.

 12.09.
2016 г.
Вещен
иск

 06.07.
2017 г.

 чл.
229,
ал.1, т.
4 ГПК

 28.03.20
19 г.

 02.05.20
19 г.

 Насроче
но –
06.07.20
22 г.

 Р.
Александров

 ГРД №
539/2019
г.

 27.06.
2019
Делба

 11.12.
2019 г.

 чл.
229,
ал.1, т.
1 ГПК

 28.07.20
20 г.

 02.09.20
20 г.

 08.03
.2021
г.

 Решено
–
19.03.20
21 г.

 Р.
Александров

 ГРД №
775/2018
г.

 23.07.
2018 г.
Делба

 28.11.
2018 г.

 чл.
229,
ал.1, т.
1 ГПК

 15.05.20
19 г.

 12.06.20
19 г.

 Внесено
в архив–
12.10.20
20 г.

 А. Игнатов
Спряно от
съдия Т.
Тодорова

Ч ГД №
1454/201
9 г.

 23.12.
2019 г.
Заявле
ние по
чл. 410
ГПК

 17.02.
2020 г.

 чл.
229,
ал.1, т.
2 ГПК

 Прекрат
ено –
14.09.20
20 г.

 А. Игнатов
Спряно от
съдия Т.
Тодорова

 ГРД №
663/2019
г.

 09.08.
2019 г.
Делба

 24.02.
2020 г.

 чл.
229,
ал.1, т.
1 ГПК

 31.08.20
20 г.

 27.10.20
20 г.

Спогодб
а –
19.01.20
21 г.

 А. Игнатов
Спряно от
съдия Т.
Тодорова

 ГРД №
560/2019
г.

 03.07.
2019 г.
Делба

 04.03.
2020 г.

 чл.
229,
ал.1, т.
1 ГПК

 Прекрат
ено –
16.09.20
20 г.

 А. Игнатов
Спряно от
съдия Т.
Тодорова

 ГРД №
130/2020
г.

 14.02.
2020 г.
Устано
вителе
н иск

 12.05.
2020 г.

чл.
229,
ал.1, т.
2 ГПК

 Прекрат
ено –
16.12.20
20 г.

 А. Игнатов  ГРД №
30/2020
г.

 16.01.
2020 г.
Устано
вителе
н иск

 09.09.
2020 г.

 чл.
229,
ал.1, т.
1 ГПК

Прекрат
ено –
09.04.20
21 г.
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Гр. дела, по които производството е спирано през 2021 г. са общо 10
бр., по съдии както следва:

Съдия И. Павлова - 0 бр.;
Съдия А. Игнатов - 8 бр.;
Съдия Р. Александров - 2 бр.;

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

Съдия № на
делото

Дата на
образуване и
правно
основание

Дата
на
спира
не

Правно
основан
ие за
спиране

дата-
възоб
новяв
ане

дата
насро
чено
СЗ

дата
обявя
ване
решав
ане

статус

Р.
Александ
ров
Спряно
от съдия
Тодорова

ГРД №
802/2016
г.

12.09.2016 г.
Вещен иск

06.07.
2017
г.

 чл. 229,
ал.1, т. 4
ГПК

28.03.
2019
г.

02.05.
2019
г.

Насрочен
о –
06.07.202
2 г.

Р.
Александ
ров

ГРД №
723/2021
г.

18.08.2021 г.
Иск за развод
Чл. 49, ал. 1 СК

22.11.
2021
г.

чл. 229,
ал.1, т. 2
ГПК

08.03.
2022
г.

11.04.
2022
г.

11.04.
2022
г.

Решено –
13.04.202
2 г.

А.
Игнатов

ГРД №
30/2020 г.

16.01.2020 г.
Установителен
иск

09.09.
2020
г.

чл. 229,
ал.1, т. 1
ГПК

Прекрате
но –
09.04.21 г.

А.
Игнатов

ГРД №
828/2020
г.

15.10.2020 г.
Установителен
иск

22.01.
2021
г.

чл. 229,
ал.1, т. 2
ГПК

Прекрате
но –
13.08.202
1 г.

А.
Игнатов

ГРД №
728/2020
г.

21.09.2020 г.
чл. 51 ЗН

09.02.
2021
г.

чл. 229,
ал.1, т. 2
ГПК

Прекрате
но –
01.10.202
1 г.

А.
Игнатов

ГРД №
935/2018
г.

20.09.2018 г.
Вещен иск

11.02.
2021
г.

чл. 229,
ал.1, т. 4
ГПК

Спряно

А.
Игнатов

ГРД №
129/2021
г.

03.02.2021 г.
Иск по СК
/издръжка/

09.04.
2021
г.

чл. 229,
ал.1, т. 1
ГПК

Прекрате
но –
25.11.202
1 г.

А.
Игнатов

ГРД №
270/2021
г.

31.03.2021 г.
Установителен
иск

19.05.
2021
г.

чл. 229,
ал.1, т. 2
ГПК

13.12.
2021
г.

24.03.
2022
г.

24.03.
2022
г.

Решено –
26.04.202
2 г.

А.
Игнатов

ГРД №
672/2021
г.

02.08.2021 г.
Установителе
н иск

23.11.
2021
г.

чл. 229,
ал.1, т. 5
ГПК

Спряно

А.
Игнатов

ГРД №
396/2020
г.

29.06.2020 г.
Отмяна на
дарение

02.12.
2021
г.

чл. 229,
ал.1, т. 4
ГПК

08.02.
2022
г.

08.03.
2022
г.

19.05.
2022
г.

Решено –
17.06.202
2 г.
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2022г., по които
производствата са спрени към датата на започване на проверката са:

Съдия А. Игнатов - 1 бр. гр.д № 935/2018 г.;
Съдия Р. Александров - 1 бр. гр.д № 285/2020 г.;

Информацията за спрените производства по гр. дела към датата на
започване на проверката по съдии е следната:

Съдия № на
делото

Дата на
образуване и
правно
основание

Дата на
спиране

Правно
основание за
спиране

          статус

А. Игнатов 935/2018 20.09.2018
Правно
осн.124 ГПК

11.02.2021 чл.229, ал. 1,
т.4 ГПК

спряно

Р. Александров 285/2020 08.06.2020
Делба

13.04.2022 чл.229, ал. 1,
т.1 ГПК

спряно

КОНСТАТАЦИИ:
Проверени бяха и двете спрени дела - гр. д. № 935/2018 г. и гр. д. №

285/2020 г.
Проверката установи, че гражданските дела са образувани в деня на

подаване на исковите молби в съда и  са разпределяни на случаен принцип, за
което по делата са приложени протоколи за избор на докладчик, подписани от
разпределящия съдия. Датата на образуване на делата е видна от вписаната
дата за образуване в положения върху първата страница на исковата молба
печат. Гражданско дело № 285/2020г. на доклад на съдия Александров е
спряно с определение от 13.04.2022г., на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК – по
взаимно съгласие на страните и към момента на проверката тече 6-месечния
срок по чл. 231 ГПК. Второто дело – гр.дело №935/2018г. е спряно с
протоколно определение от 11.02.2021г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до
окончателно приключване на гр.д. № 2/2020г. по описа на РС-Радомир.
Преюдициалното дело е приключило с решение от 29.04.2022г., срещу което е
подадена въззивна жалба до ОС-Перник. Към момента на проверката все още
тече процедурата във връзка с подадената въззивна жалба срещу решението по
преюдициалното дело.

                          Отводи на съда за периода на проверката

Обобщената информация за периода на проверката е следната:
За 2020г. са направени общо 6 отводи, а за 2021 г. - 7 бр. отводи, по

съдии както следва:
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Съдия И. Павлова - отводи 1 бр. дела за 2020 г.; 3 бр. дела за 2021 г.;
Съдия А. Игнатов - отводи 4 бр. дела за 2020 г.; 3 бр. дела за 2021 г.;
Съдия Р. Александров - отводи 1 бр. дела за 2020г.; 1 бр. дела за 2021г.;
В съда се води регистър на отводите, считано от 24.04.2013г., за който

отговаря съдебния деловодител на всеки съдебен състав.

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

за 2020 г.

Отводи на съдия И. Павлова за 2020 г. – 1 бр.

съдия № на
дело

Дата на
образуван
е и пр.
основание

Дата на опр. и пр. основание за
отвеждане, мотиви

Следващ
/и/ съдия
докладчи
к

Статус –
дата – наср.
о.с.з. реш.

И.
Павлова

ЧГД №
817/2020
г.

09.10.2020
г.
Заявление
по Чл. 410
ГПК

15.10.2020 г.
осн. чл.22, ал.2, вр. с
ал.1, т.6 ГПК
Мотиви:
Посочения като длъжник е
адвокат при АК -  Перник,  с
кантора в гр. Радомир, във
връзка с което са налице
служебни взаимоотношения
между него и настоящия
съдебен състав, поради което
това обстоятелство би породило
съмнение в безпристрастността
на съда.

Изпраща
делото на
Окръжен
съд гр.
Перник за
определя
не на друг
равен по
степен
съд.

Прекратено-
15.10.2020 г.

Отводи съдия А. Игнатов за 2020 г. – 4 бр.

съдия № на
дело

Дата на
образуван
е и пр.
основание

Дата на опр. и пр. основание за
отвеждане, мотиви

Следващ
/и/ съдия
докладчи
к

Статус –
дата – наср.
о.с.з. реш

.
А.
Игнатов

ГРД №
107/2020
Г .

14.02.20 г.
Установи-
телен иск

01.10.2020 г.
осн.чл.22,ал.2,в с ал.1,
т.6 ГПК
Мотиви:
Съдът намира, че е налице
хипотезата по чл.22,  ал.1  т.6
ГПК. Настоящия съдия-
докладчик към момента на
образуване на делото в РС-

Р.
Александ
ров

Решено-
02.11.2020 г.
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Перник - 13.12.2019 г. е
правораздавал в РС- Перник,
който е и ответник по исковата
молба. Това обстоятелство би
могло да породи съмнение в
безпристрастността на съдията-
докладчик, поради което
същият следва да се отведе от
разглеждането на делото.

А.
Игнатов

ГРД №
139/2020
г.

18.02.20 г.
Установи-
телен иск

01.10.2020 г.
осн. чл.22, ал.2, вр. с
ал.1, т.6 ГПК
Мотиви:
Съдът намира,  че е налице
хипотезата по чл.22, ал.1 т.6
ГПК. Настоящия съдия-
докладчик към момента на
образуването на делото в РС-
Перник - 27.12.2019 г. е
правораздавал в РС- Перник,
който е и ответник по исковата
молба. Това обстоятелство би
могло да породи съмнение в
безпристрастността на съдията-
докладчик, поради което
същият следва да се отведе от
разглеждането на делото.

Р.
Александ
ров

Решено –
02.11.2020 г.

А.
Игнатов

ГРД №
830/2020
г .

15.10.2020
г.
Вещен иск

16.10.2020 г.
Осн. Чл. 22, ал. 2, вр. с ал. 1, т.
5 ГПК
Мотиви:
Настоящият съдия докладчик
констатира, че същият е
участвал във въззивния състав,
който се е произнесъл с
решение № 260026/20.07.2020
г. по в.гр.д. № 843/2020 г. на
ПОС.
Ето защо съдът намира, че са
налице предпоставките по
чл.22,  ал.1,  т.5  ГПК,  тъй като е
участвал при решаване на
делото в друга инстанция.

Р.
Александ
ров

Решено –
15.12.2021 г.

А.
Игнатов

ЧГД №
817/2020
г.

09.10.2020
г.
Заявление
по Чл. 410
ГПК

15.10.2020 г.
осн. чл.22, ал.2, вр. с
ал.1, т.6 ГПК
Мотиви: Длъжникът по делото
е адвокат при АК -  Перник,  с
кантора в гр. Радомир, във

И.
Павлова

Прекратено
– 15.10.2020
г.
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връзка с което са налице
служебни взаимоотношения
между него и настоящия
съдебен състав, поради което
това обстоятелство би могло да
породи съмнение в
безпристрастността на съда.

Отводи на съдия Р. Александров за 2020 г. – 1 бр.

съдия № на
дело

Дата на
образуван
е и пр.
основание

Дата на опр. и пр. основание за
отвеждане, мотиви

Следващ
/и/ съдия
докладчи
к

Статус –
дата – наср.
о.с.з. реш.

Р.
Алекса
ндров

ЧГД №
817/2020
г.

09.10.2020
г.
Заявление
по Чл. 410
ГПК

09.10.2020 г.
осн. чл.22, ал.2, вр. с
ал.1, т.6 ГПК
Мотиви: Длъжникът по делото
е адвокат при АК -  Перник,  с
кантора в гр. Радомир, във
връзка с което са налице
служебни взаимоотношения
между него и настоящия
съдебен състав,поради което
това обстоятелство би могло да
породи съмнение в
безпристрастността на съда.

А.
Игнатов

Прекратено
– 15.10.2020
г.

за 2021 г.
Отводи на съдия И. Павлова за 2021 г. – 3 бр.

съдия № на
дело

Дата
на
образ
уване
и пр.
основ
ание

Дата на опр. и пр. основание за отвеждане,
мотиви

Следващ
/и/ съдия
докладч
ик

Статус –
дата –
наср.
о.с.з.
реш.

И.
Павлова

ЧГД
№
98/20
21 г.

01.02.
2021
г.
Заявл
ение
по
Чл.
410
ГПК

01.02.2021 г. осн. чл.22, ал.1, т.6 ГПК
Мотиви:Дружеството-заявител по образуваното
частно гр.д. № 98 по описа на РдРС за 2021 г. се
намира в договорни отношения с РС - Радомир,
представляван от настоящия съдия-докладчик в
качеството му на Адм. ръководител на съда във
връзка, с който договор са провеждани срещи и
разговори с управителите на дружеството за
определяне параметрите на същия и при
сключването му, поради което тези
обстоятелства биха могли да породят съмнение
в безпристрастността на съда.

А.
Игнатов

Заповед
–
01.02.20
21 г.



51

И.
Павлова

ЧГД
№
245/2
021 г.

22.03.
2021
г.
Заявл
ение
по
Чл.
410
ГПК

22.03.2021 г. осн. чл.22, ал.1, т.6 ГПК
Мотиви:Заявителят по делото адв. А.се намира
в дългогодишни служебни и приятелски
отношения със семейството на настоящия
съдия-докладчик, поради което тези
обстоятелства биха могли да породят съмнение
в безпристрастността на съда.

Р.
Алексан
дров

Заповед
–
23.03.20
21 г.

И.
Павлова

ЧГД
№
945/2
021 г.

20.10.
2021
г.
Заявл
ение
по
Чл.
410
ГПК

22.10.2021 г.осн. чл.22, ал.2, вр. с ал. 1, т.6 ГПК
Мотиви:Посоченият като длъжник е адвокат
при АК - Перник, с кантора в гр. Радомир, във
връзка с което са налице служебни
взаимоотношения между него и настоящия
съдебен състав, поради което това
обстоятелство би могло да породи съмнение в
безпристрастността на съда.

А.
Игнатов

Прекрат
ено –
28.10.20
21 г.

Отводи на съдия А. Игнатов за 2021 г. – 3 бр.

съдия № на
дело

Дата
на
образ.
и пр.
основ
ание

Дата на опр. и пр. основание за отвеждане,
мотиви

Следващ
/и/ съдия
докладч
ик

Статус –
дата –
наср.
о.с.з. реш.

А.
Игнатов

ГРД
№
639/2
021 г.

20.07.
2021
г.
устан
овите
лен
иск

05.08.2021 г. осн. чл.22, ал.1, т.6 ГПК
Мотиви:На настоящия съдебен състав му е
служебно известно, че ищцата заема длъжност
„Деловодител“ в РС - Перник. Настоящият
съдия - докладчик е бил командирован в РС
Перник и са били налице служебни
взаимоотношения със същата.

Р.
Алексан
дров

Решено –
10.01.202
2 г.

А.
Игнатов

ГРД
№
704/2
021 г.

12.08.
2021
г.
устан
овите
лен
иск

13.08.2021 г. осн. чл.22, ал.2, вр.  ал. 1, т.6 ГПК
Мотиви:На настоящия съдебен състав му е
служебно известно, че ищцата заема длъжност
„Деловодител“ в РС - Перник. Настоящият
съдия- докладчик е бил командирован в РС -
Перник и са били налице служебни
взаимоотношения със същата.

Р.
Алексан
дров

Решено –
06.12.202
1 г.

А.
Игнатов

ЧГД
№
945/2
021 г.

20.10.
2021
г.
Заявл
ение
по

26.10.2021 г.осн. чл.22, ал.2, вр. с ал. 1, т.6 ГПК
Мотиви:Посоченият като длъжник е адвокат
при АК - Перник, с кантора в гр. Радомир, във
връзка с което са налице служебни
взаимоотношения между него и настоящия
съдебен състав, поради което това

Изпраща
делото
на ОС-
Перник
за
определ

Прекрате
но –
28.10.202
1 г.
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Чл.
410
ГПК

обстоятелство би могло да породи съмнение в
безпристрастността на съда.

яне на
друг
равен по
степен
съд.

Отводи на съдия Р. Александров за 2021 г. – 1 бр.

съдия № на
дело

Дата
на
образ
уване
и пр.
основ
ание

Дата на опр. и пр. основание за отвеждане,
мотиви

Следващ
/и/ съдия
докладч
ик

Статус –
дата –
наср.
о.с.з. реш.

Р.
Алексан
дров

ЧГД
№
945/2
021 г.

20.10.
2021
г.
Заявл
ение
по
Чл.
410
ГПК

20.10.2021 г.осн. чл.22, ал.2, вр. с ал. 1, т.6 ГПК
Мотиви:Посоченият като длъжник е адвокат
при АК - Перник, с кантора в гр. Радомир, във
връзка с което са налице служебни
взаимоотношения между него и настоящия
съдебен състав, поради което това
обстоятелство би могло да породи съмнение в
безпристрастността на съда.

И.
Павлова

Прекрате
но –
28.10.202
1 г.

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
Гр.д. № 245/2020г. е образувано и разпределено на 22.03.2020г. по

заявление по чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия Такова.
С определение от 22.03.2020г. съдия Такова се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради служебни и приятелски
отношения с длъжника. Видно от протокол за избор на докладчик, делото е
преразпределено на съдия Александров на 23.03.2020г. С разпореждане в
същия ден е издадена заповед за изпълнение.

Гр.д. № 98/2021г. е образувано и разпределено на 01.02.2021г. по
заявление по чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия Такова.
С определение от 01.02.2021г. съдия Такова се е отвела от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради договорни отношения
между дружеството заявител и РС-Радомир, представляван от докладчика като
адм. ръководител. Видно от протокол за избор на докладчик, делото е
преразпределено на съдия Игнатов на 01.02.2021г. С разпореждане в същия
ден е издадена заповед за изпълнение.

Гр.д. № 817/2020г. е образувано и разпределено на 09.10.2020г. по
заявление по чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия Такова.
С определения от 09.10.2020г. до 15.10.2020г. всички съдии са се отвели от
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разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради служебни
отношения с длъжника. С определение от 15.10.2020г. производството е
прекратено и делото е изпратено в ОС-Перник за определяне на друг равен по
степен съд.

Гр.д. № 139/2020г. е образувано и разпределено на 18.02.2020г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Тодорова. На
03.07.2020г. делото е преразпределено на съдия Игнатов, съгласно заповед от
същия ден на председателя на съда. С определение от 01.10.2020г. съдия
Игнатов се е отвел от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК, тъй като е правораздавал в РС-Перник, който съд е ответник по делото.
Видно от протокол за избор на докладчик, делото е преразпределено на съдия
Александров на 02.10.2020г. В о.с.з. на 02.11.2020г. е даден ход по същество и
делото е обявено за решаване.

Гр.д. № 107/2020г. е образувано и разпределено на 14.02.2020г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Тодорова. На
03.07.2020г. делото е преразпределено на съдия Игнатов, съгласно заповед от
същия ден на председателя на съда. С определение от 01.10.2020г. съдия
Игнатов се е отвел от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК, тъй като е правораздавал в РС-Перник, който съд е ответник по делото.
Видно от протокол за избор на докладчик, делото е преразпределено на съдия
Александров на 02.10.2020г. В о.с.з. на 02.11.2020г. е даден ход по същество и
делото е обявено за решаване.

Гр.д. № 945/2021г. е образувано и разпределено на 20.10.2021г. по
заявление по чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия
Игнатов. С определения от 20.10.2021г. до 26.10.2021г. всички съдии са се
отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради
служебни отношения с длъжника. С определение от 28.10.2021г.
производството е прекратено и делото е изпратено в ОС-Перник за определяне
на друг равен по степен съд.

Гр.д. № 704/2021г. е образувано и разпределено на 12.08.2021г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Игнатов. С
определение от 13.08.2021г. съдия Игнатов се е отвел от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотив за служебни отношения с
ищеца. Видно от протокол за избор на докладчик, в същия ден делото е
преразпределено на съдия Александров. С разпореждане от 13.08.2021г.
исковата молба е оставена без движение.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката констатира, че за проверявания период постановените

отводи по гражданските дела на съдиите от РС-Радомир са общо 13 броя, не
сочат тревожна тенденция и не бе констатирана злоупотреба с този правен
институт. При две от проверените дела всички съдии са се отвели от
разглеждане на спора, производството е прекратено и делото е изпратено в
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ОС-Перник за определяне на друг съд, компетентен за разглеждането му. По
останалите дела докладчиците са се отвеждали от разглеждане на делото
поради служебни или приятелски отношения с някоя от страните. Всички
отводи са на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК . Определенията, с които съдът се
е отвеждал са подробни и мотивирани. По всички дела има приложени
протоколи за избор на докладчик след преразпределяне на делото.

         Граждански дела с отменен ход по същество

Общо дела 1 бр. за 2020 г. и 0 бр. за 2021 г., по съдии, са както следва:
Съдия А. Игнатов - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;

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

съдия № на
делото

Дата на
образуване
и правно
основание

Дата на с.з.
по
същество

Дата на
определени
ето за
отмяна

Съдебен акт и дата на
насрочване в с.з. или дата
на постановяване на с. акт
(разпореждане, с коетоА. Игнатов 2/2020 17.8.2020 г. 9.11.2021 г. 9.12.2021 г. Обявено за решаване на
31.3.2022 г., а Решението е
от 29.4.2022  г.

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

Проверено бе цитираното гр. дело, както следва:
Адм.д. № 2/2020г. е образувано и разпределено на 17.08.2020г. по иск

за прогласяване на нищожност на административен акт, депозиран в същия
ден, на доклад на съдия Игнатов. В о.с.з. на 09.11.2021г. е даден ход на
устните състезания и делото е обявено за решаване. В срока за постановяване
на решение съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна
и  с определение от 08.12.2021г. е отменил определението, с което е даден ход
по същество и е насрочил делото в о.с.з. за 25.01.2022г. Проведени са три
съдебни заседания по доказателствата, а в това на 31.03.2022г. е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката констатира само едно дело с отменен ход по същество, по

което съдът е отменил протоколното определение, с които е даден ход по
същество, след като е констатирал, че не са събрани всички необходими
доказателства за изясняване на фактическата обстановка.

След възобновяване на производството са проведени три съдебни
заседания по доказателствата и делото е обявено за решаване.
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                                        Частни производства
Частни граждански дела, образувани по реда

на чл. 410 и чл. 417 ГПК

Заповедни производства за 2020 г. и 2021 г. са както следва:

За 2020 г. общ брой дела - 639 от които 561 бр. по чл. 410 ГПК и 78 бр.
по чл. 417 ГПК.

За 2021 г. общ брой дела - 829 от които 720 бр. по чл. 410 ГПК и 109 бр.
по чл. 417 ГПК.

Данните по съдии са следните:
Съдия И. Павлова - 230 бр. за 2020 г. (по чл. 410 ГПК- 200 бр. и по чл.

417 ГПК- 30 бр.); 270 бр. за 2021 г. (по чл. 410 ГПК- 244 бр. и по чл. 417 ГПК-
26 бр.);

Съдия А. Игнатов - 136 бр. за 2020 г. (по чл. 410 ГПК- 118 бр. и по чл.
417 ГПК- 18 бр.); 268 бр. за 2021 г. (по чл. 410 ГПК- 227 бр. и по чл. 417 ГПК-
41 бр.);

Съдия Т.  Тодорова -  45 бр.  за 2020 г.  (по чл.  410 ГПК-  35 бр.  и по чл.
417 ГПК- 10 бр.); 0 бр. за 2021 г. (по чл.  410 ГПК- 0 бр.  и по чл.  417 ГПК- 0
бр.);

Съдия Р. Александров - 228 бр. за 2020 г. (по чл. 410 ГПК- 208 бр. и по
чл. 417 ГПК- 20 бр.); 291 бр. за 2021 г. (по чл. 410 ГПК- 249 бр. и по чл. 417
ГПК- 42 бр.);

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:
Ч.гр.д. № 8/2021г. е образувано и разпределено на 06.01.2021г. по

заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Такова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С
разпореждане от 07.01.2021 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед
за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 13.01.2021г. На
22.02.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 5/2020г. е образувано и разпределено на 07.01.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Александров. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. С разпореждане от 07.01.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 21.01.2020г.
На 26.02.2020г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 13/2021г. е образувано и разпределено на 06.01.2021г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Александров. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. С разпореждане от 06.01.2021 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
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заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 01.02.2021г.
На 09.03.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 6/2020г. е образувано и разпределено на 07.01.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Тодорова. 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 14.01.2020г., а
възражение е депозирано на 28.01.2020г. С разпореждане в същия ден на
заявителя са дадени указания за предявяване на иск, изпълнени с молба от
12.03.2020г. С определение от 03.08.2020г. е установено, че исковата молба е
оттеглена и производството е прекратено.

Ч.гр.д. № 69/2020г. е образувано и разпределено на 31.01.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Тодорова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК.
С разпореждане от 03.02.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена
заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 14.02.2020г.
На 01.06.2020г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 22/2021г. е образувано и разпределено на 08.01.2021г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Игнатов. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С
разпореждане от 12.01.2021 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед
за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 17.01.2021г. На
25.02.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху
заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 101/2020г. е образувано и разпределено на 11.02.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Такова. С разпореждане от 11.02.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 44/2021г. е образувано и разпределено на 12.01.2021г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Такова. С разпореждане от 12.01.2021г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 541/2020г. е образувано и разпределено на 24.07.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Игнатов. С разпореждане от 24.07.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
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лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 40/2021г. е образувано и разпределено на 12.01.2021г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Игнатов. С разпореждане от 12.01.2021г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 24/2020г. е образувано и разпределено на 14.01.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Александров. С разпореждане от 14.01.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 47/2021г. е образувано и разпределено на 15.01.2021г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Александров. С разпореждане от 15.01.2021г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за
издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

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

всички производства са образувани в деня на подаване на заявлението.
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 или в рамките на
тридневния срок. 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. Когато по делото е депозирано
възражение, съдът е указвал на заявителя да представи доказателства за
подаден иск. От проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се
установи, че всички са образувани в дена на подаване на заявлението. Съдът е
постановявал разпореждането, с което е издавана заповедта за изпълнение в
деня на образуване на делото. Постановявано е незабавно изпълнение,
съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1 ГПК и е издаван изпълнителен лист.
Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК – налице е надлежно
отбелязване върху документите, послужили като основание за издаване на
изпълнителен лист.

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

За 2020 г.  общ брой дела -  19,  за 2021 г.  общ брой дела -21,  по съдии
както следва:
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Съдия И. Павлова - 6 бр. за 2020г.; 6 бр. за 2021г.;
Съдия А. Игнатов - 5 бр. за 2020г.; 4 бр. за 2021г.;
Съдия Т. Тодорова - 2 бр. за 2020г.; 0 бр. за 2021г.;
Съдия Р. Александров - 6 бр. за 2020г.; 11 бр. за 2021г.;

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:
Ч.гр.д. № 178/2020г. е образувано и разпределено на 11.03.2020г., на

доклад на дежурен съдия Такова, по молба от законни представители на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С разпореждане от 11.03.2020г. Д‘СП“ е задължена да предостави
социален доклад по делото. Указанията за изпълнени с молба от 13.03.2020г.
С определение от същия ден съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 173/2021г. е образувано и разпределено на 17.02.2021г., на
доклад на дежурен съдия Такова, по молба от законни представители на
непълнолетен, за разрешение за разпореждане с недвижим имот, депозирана в
същия ден. С разпореждане от 17.02.2021г. Д‘СП“ е задължена да предостави
социален доклад по делото. Указанията за изпълнени с молба от 22.02.2021г.
С определение от същия ден съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 2/2020г. е образувано и разпределено на 06.01.2020г., на
доклад на дежурен съдия Тодорова, по молба от законни представители на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С разпореждане от 06.01.2020г. Д‘СП“ е задължена да предостави
социален доклад по делото. Указанията за изпълнени с молба от 09.01.2020г.
С определение от същия ден съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 3/2020г. е образувано и разпределено на 06.01.2020г., на
доклад на дежурен съдия Тодорова, по молба от законни представители на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С разпореждане от 06.01.2020г. Д‘СП“ е задължена да предостави
социален доклад по делото. Указанията за изпълнени с молба от 09.01.2020г.
С определение от същия ден съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 17/2020г. е образувано и разпределено на 09.01.2020г., на
доклад на дежурен съдия Александров, по молба от законни представители на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С разпореждане от 09.01.2020г. Д‘СП“ е задължена да предостави
социален доклад по делото. Указанията за изпълнени с молба от 15.01.2020г.
С определение от същия ден съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 38/2021г. е образувано и разпределено на 11.01.2021г., на
доклад на дежурен съдия Александров, по молба от законни представители на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С разпореждане от 11.01.2021г. Д‘СП“ е задължена да предостави
социален доклад по делото. Указанията за изпълнени с молба от 12.01.2021г.
С определение от същия ден съдът е разрешил тегленето.
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Ч.гр.д. № 537/2020г. е образувано и разпределено на 22.07.2020г., на
доклад на дежурен съдия Игнатов, по молба от законни представители на
непълнолетен, за разрешение за теглене от банкова сметка, депозирана в
същия ден. С разпореждане от 22.07.2020г. Д‘СП“ е задължена да предостави
социален доклад по делото. Указанията за изпълнени с молба от 30.07.2020г.
С определение от същия ден съдът е разрешил тегленето.

Ч.гр.д. № 53/2021г. е образувано и разпределено на 19.01.2021г., на
доклад на дежурен съдия Игнатов, по молба от непълнолетна, за разрешение
за сключване на граждански брак, депозирана в същия ден. С разпореждане от
19.01.2021г. молбата е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите в нея, указанията са изпълнени с молба от 22.01.2021г. С
разпореждане в същия ден Д‘СП“ е задължена да предостави социален доклад
по делото. Указанията за изпълнени с молба от 25.01.2021г. С определение от
29.01.2021г. съдът е разрешил на непълнолетната да сключи граждански брак.

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

деня на депозиране на молбата в съда. По всички дела съдът е постановявал
разпореждания в деня на образуване на делото, с които е задължавал
Дирекция „Социално подпомагане“ да предостави социален доклад, с цел
защита интереса на децата. Съдът е преценявал интереса на ненавършилото
пълнолетие дете незабавно като се е произнасял с определение в деня на
получаване на доклад или становище от Д“СП“, с едно изключение. При
проверката на този вид дела не бяха констатирани нарушения или забава на
съдопроизводството.

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

За 2020 г. общ брой дела - 7 от които уважени молби 6 бр.
За 2021 г. общ брой дела - 5 от които уважени молби 3 бр.
  Данните по съдии са следните:
Съдия А. Игнатов - 3 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Т. Тодорова - 1 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
Съдия Р. Александров - 3 бр. за 2020 г.; 5 бр. за 2021 г.;

Данни по дела и съдии за 2020 г.

съдия № на
делото

Дата на
подаване на
молбата

Дата на р.
без
движение
/ако има
такова/

Дата на
постановяв
ане на акта

Дата на
постановяв
ане на
следващ с.
акт

Резултат от
въззивна
инстанция
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А. Игнатов 563/2020 30.07.2020 30.07.2020 21.10.2020
А. Игнатов 566/2020 03.08.2020 03.08.2020 10.08.2021
А. Игнатов 961/2020 02.12.2020 02.12.2020 20.01.2021
Т. Тодорова 224/2020 04.05.2020 04.05.2020 13.05.2020
Р. Александров 199/2020 07.04.2020 07.04.2020 01.06.2020
Р. Александров 226/2020 07.05.2020 07.05.2020 28.02.2022
Р. Александров 823/2020 12.10.2020 12.10.2020

Данни по дела и съдии за 2021 г.

съдия № на
делото

Дата на
подаване
на
молбата

Дата на р.
без
движение
/ако има
такова/

Дата на
постановя
ване на
акта

Дата на
постановяв
ане на
следващ с.
акт

Резултат от
въззивна
инстанция

Р. Александров 247/2021 23.3.2021 23.3.2021 11.5.2021

Р. Александров 308/2021 12.4.2021 12.4.2021 16.3.2022

Р. Александров 332/2021 16.4.2021 16.4.2021

Р. Александров 335/2021 16.4.2021 16.4.2021

Р. Александров 436/2021 27. 5.2021 27. 5.2021

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

Ч. гр. дело № 563/2020г., на доклад на съдия Игнатов, е образувано на
30.07.2020г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК, подадена на
30.07.2020г. С определение в з.з. от 30.07.2020г. съдът е допуснал обезпечение
чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. На същата дата е
издадена и обезпечителна заповед. Определен е едномесечен срок за
предявяване на бъдеш иск, считано от същия ден. На 14.08.2020г. по делото е
депозирана молба, с приложено копие на предявена искова молба. С
определение в з.з. от 21.10.2020г. съдът на основание чл. 402, ал. 2 ГПК е
отменил наложеното обезпечение и издадената обезпечителна заповед. В
полза на молителя. Като необжалвано определението е влязло в сила.

Ч. гр. дело № 566/2020г., на доклад на съдия Игнатов, е образувано и
разпределено на 03.08.2020г. по молба, подадена  в същия ден. С определение



61

от 03.08.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на
запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е едномесечен срок за
предявяване на бъдеш иск, считано от деня на постановяване на
определението. На 14.08.2020г. е депозирана молба с приложено копие на
искова молба с предявени искове, а на 10.06.2021г. по делото е постъпила
молба за обезсилване на обезпечителната заповед. С определение от
10.08.2021г. съдът е отменил допуснатото обезпечение и обезсилил издадената
обезпечителната заповед.

Ч. гр. дело № 961/2020г., на доклад на съдия Игнатов. Молбата е
подадена на 02.12.2020г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С определение от 02.12.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане запор върху банкови сметки на длъжника до размера на
претенцията. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдеш иск,
считано от същия ден. С определение в з.з. от 20.01.2021г. съдът на основание
чл. 390,ал.3 ГПК е отменил допуснатото обезпечение.

Ч. гр. дело № 199/2020г., на доклад на съдия Александров, е
образувано на 07.04.2020г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК,
подадена на 07.04.2020г. С определение в з.з. от 07.04.2020г. съдът е допуснал
обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника, до
размера на дълга. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск,
считано от постановяване на определението.На същата дата е издадена и
обезпечителна заповед. На 01.06.2020г. по делото е депозирана молба от
молителя и с определение от 01.06.2020г. съдът на основание чл. 402 ГПК е
отменил допуснатото обезпечение и е освободил внесената от него гаранция.

Ч. гр. дело № 226/2020г., на доклад на съдия Александров, е
образувано и разпределено на 07.05.2020г. по молба, подадена на същата дата.
С определение от 07.05.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е
едномесечен срок за предявяване на бъдеш иск, считано от същия ден. На
05.06.2020г. по делото е депозирана молба с приложено копие от искова молба
– доказатеилство за предявен иск. С определение в з.з. от 28.02.2022г. съдът на
основание чл. 402,ал.2 е отменил допуснатото обезпечение и е освободил
внесената гаранция.

Ч.гр.д. № 247/2021г., на доклад на съдия Александров. Молбата е
подадена на 23.03.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
С определение от 23.03.2021г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Определил е
едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от постановяване на
определението. С определение в з.з. от 11.05.2021г. съдът е отменил
допуснатото обезпечение на основание члр. 390,ал.3 ГПК и е освободил
венсената гаранция.

Ч.гр.д. № 308/2021г., на доклад на съдия Александров. Молбата е
подадена на 12.04.2021г., делото е образувано и разпределено на същата дата.
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С определение от 12.04.2021г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск
чрез налагане зарпор върху банкови сметки на длъжника до размера на
претендираната сума. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдеш
иск, считано от същия ден. На 18.05.2021г. по делото е депозирано
доказателство за предявен иск. С определение в з.з. на 22.02.2022г. на
основание чл. 402,ал.2 ГПк съдът е отменил допуснатото обезпечение и е
освободил внесената гаранция.

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

390 и сл. ГПК бе констатирано, съдебните актове са постановени в срока по
чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването на молбата в съда и определението, с
което е допускано обезпечение на бъдещи искове е постановявано в същия
ден. 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 проверени дела са представени доказателства за предявен иск в
срок, а по част от делата съдът на основание чл. 402 ГПК е отменял служебно
допуснатото обезпечение.

По всички дела съдът е посочил от кой момент тече определения от
него едномесечен срок - от постановяване на определението.

Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката

Няма отсрочени цели съдебни заседания извън обявената извънредна
ситуация в страната, заради 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 2020 г. общ брой дела - 189 бр.;
За 2021 г. общ брой дела - 43 бр.;
По съдии:

Съдия А. Игнатов - 91 бр. за 2020 г.; 19 бр. за 2021 г.;
Съдия Т. Тодорова - 2 бр. за 2020 г.; 0 бр. за 2021 г.;
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Съдия Р. Александров - 96 бр. за 2020 г.; 24 бр. за 2021 г.;

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

За 2020 г. общ брой дела - 21 бр.;
За 2021 г. общ брой дела - 31 бр.;
По съдии:

Съдия А. Игнатов - 19 бр. за 2020 г.; 19 бр. за 2021 г.;
Съдия Р. Александров - 2 бр. за 2020 г.; 12 бр. за 2021 г.;

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

За 2020 г. общ брой постановени решения - 158 бр., от които 147 бр. в
законоустановения срок.

За 2021 г. общ брой постановени решения - 177 бр., от които 171 бр. в
законоустановения срок.

По съдии:
Съдия А. Игнатов - 40 бр. постановени решения за 2020 г., от които 29

бр. в законоустановения срок; 99 бр. постановени решения за 2021 г., от които
93 бр. в законоустановения срок;

Съдия Т. Тодорова - 31 бр. постановени решения за 2020 г., от които 31
бр. в законоустановения срок; 0 бр. постановени решения за 2021 г., от които 0
бр. в законоустановения срок;

Съдия Р. Александров - 87 бр. постановени решения за 2020 г., всички
те в законоустановения срок; 78 бр. постановени решения за 2021 г., всички те
в законоустановения срок.

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

решаване:
За 2020 г. общ брой актове в срок до 3 месеца - 10 бр.
За 2021 г. общ брой актове в срок до 3 месеца - 5 бр.

По съдии:
Съдия А. Игнатов - 10 бр. за 2020 г.; 5 бр. за 2021 г.;

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

За 2020 г. общ брой актове в срок над 3 месеца - 1 бр.
За 2021 г. общ брой актове в срок над 3 месеца - 1 бр.

По съдии:
Съдия А. Игнатов - 1 бр. за 2020 г. - гр.д № 34/2020 г.;
                                1 бр. за 2021 г.- гр.д № 384/2020 г.;
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Информацията за постановените съдебни решения след едномесечния
срок по чл. 235,ал.5 ГПК или след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, по дела
образувани преди 01.01.2022г., по съдии и по години, е следната:

По дела, обявени за решаване през 2020г.
Съдия А. Игнатов - 11 бр. просрочени дела

Съдия Номер/Год
ина

Правно
основание

Обявено за
решаване

Дата на
обявяване на

акта в книгата
за открити
заседания

Забавени
месеци

дни

АНТОН Р. ИГНАТОВ 8/2020 Чл.422 ГПК 20.7.2020 8.10.2020 1 18
АНТОН Р. ИГНАТОВ 10/2020 Чл.422 ГПК 9.9.2020 6.11.2020 0 27
АНТОН Р. ИГНАТОВ 11/2020 Чл.422 ГПК 15.7.2020 11.9.2020 0 26
АНТОН Р. ИГНАТОВ 16/2020 Чл.422 ГПК 16.9.2020 16.11.2020 1 0
АНТОН Р. ИГНАТОВ 142/2020 Чл.422 ГПК 20.7.2020 5.10.2020 1 15

АНТОН Р. ИГНАТОВ 201/2020 Чл.28, ал.1,
вр.чл.4 ЗЗДетето 13.7.2020 24.8.2020 0 11

АНТОН Р. ИГНАТОВ 256/2020 Чл.28, ал.1,
вр.чл.4 ЗЗДетето 8.7.2020 24.8.2020 0 16

АНТОН Р. ИГНАТОВ 263/2020 Чл.28, ал.1,
вр.чл.4 ЗЗДетето 1.9.2020 7.10.2020 0 6

АНТОН Р. ИГНАТОВ 274/2020 Чл.19 ЗГР 20.7.2020 2.10.2020 1 12
АНТОН Р. ИГНАТОВ 339/2020 Трудов спор 15.7.2020 10.9.2020 0 25
АНТОН Р. ИГНАТОВ 34/2020 Чл.422 ГПК 23.9.2020 29.12.2020 2 6

Съдия И. Павлова - 0 бр. просрочени дела
Съдия Р. Александров - 0 бр. просрочени дела

По дела, обявени за решаване през 2021 г.
Съдия А. Игнатов - 6 бр. просрочени дела

Съдия Номер/Год
ина

Правно
основание

Обявено за
решаване

Дата на
обявяване на

акта в книгата
за открити
заседания

Забавени
месеци

дни

АНТОН Р. ИГНАТОВ 205/2020 Чл.422 ГПК 23.2.2021 29.4.2021 1 6
АНТОН Р. ИГНАТОВ 212/2020 Чл.124 ГПК 9.3.2021 20.4.2021 0 11
АНТОН Р. ИГНАТОВ 559/2020 Чл.49 СК 25.2.2021 1.4.2021 0 6
АНТОН Р. ИГНАТОВ 648/2020 Чл.45 ЗЗД 2.3.2021 13.4.2021 0 11
АНТОН Р. ИГНАТОВ 1014/2020 Чл.127 СК 27.4.2021 11.6.2021 0 14
АНТОН Р. ИГНАТОВ 384/2020 Иск ЗОДОВ 25.02.2021 2.6.2021 2 7

Съдия И. Павлова - 0 бр. просрочени дела
Съдия Р. Александров - 0 бр. просрочени дела
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Към деня на започване на комплексната планова проверка в РС-
Радомир няма непостановени, просрочени съдебни решения по граждански
дела образувани преди 01.01.2022г. и обявени за решаване.

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

приключване на гражданските дела и постановяване на съдебните актове за
проверявания период, се установи, че по-голямата част от съдебните решения
са постановени в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. За
2020 г. от общо 158 решения, 147 бр. са постановени в законоустановения
срок, а за 2021 г. общият брой постановени решения е 177 бр., от които 171 бр.
в законоустановения срок. За 2021г. се е увеличил броят на постановените
решения в срок спрямо 2020г.

Просрочените съдебни решения за 2020г. и 2021г. са постановени от
съдия Игнатов, със забава между 6 дни и 2 м. и 7 дни.

Съгласно предоставените данни за съдебните решения, постановени
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 - няма непостановени, просрочени съдебни решения по
граждански дела образувани преди 01.01.2022г. и обявени за решаване.

Констатираното в хода на настоящата комплексна планова проверка,
води до извод, че въпреки невисоката натовареност на съдебните състави са
допуснати, макар и не голям брой просрочия при постановяване на съдебните
актове през проверявания период. Тенденцията за намаляване на просрочените
съдебни актове през 2021г. е продължила, като към момента на извършване на
проверката няма непостановени, просрочени съдебни решения по граждански
дела образувани преди 01.01.2022г. и обявени за решаване.

Качеството на съдебните актове
Инстанционен контрол.

Резултат от обжалваните съдебни актове.
Общ брой постановени съдебни актове
За 2020 г.
Общ брой постановени решения - 158 бр., от които 27 бр. обжалвани,

17 бр. потвърдени изцяло;
Общ брой постановени определения - 181 бр., от които 3 бр.

обжалвани, 2 бр. потвърдени изцяло;
Общ брой отменени актове за съда - 3 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 - 2 бр.;
отменени актове с прекратяване на производството по делото - 3 бр.;
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За 2021 г.
Общ брой постановени решения - 177 бр., от които 38 бр. обжалвани,

16 бр. потвърдени изцяло и 6 бр. потвърдени частично;
Общ брой постановени определения - 80 бр., от които 3 бр. обжалвани,

1 бр. потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;
Общ брой отменени актове за съда - 4 бр. ; прогласени за нищожни и

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

По съдии:
За 2020 г.
Съдия А. Игнатов - 40 бр. постановени решения,  от които 2  бр.

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

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

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

Съдия Т. Тодорова - 31 бр. постановени решения, от които 17 бр.
обжалвани, 10 бр. потвърдени изцяло и 3 бр. потвърдени частично;

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

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

Съдия Р. Александров - 87 бр. постановени решения, 9 бр. обжалвани,
6 бр. потвърдени изцяло и 2 бр. потвърдени частично;

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

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

По съдии:
За 2021 г.
Съдия А. Игнатов - 99 бр. постановени решения, от които 19 бр.

обжалвани, 6 бр. потвърдени изцяло и 3 бр. потвърдени частично;
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- 17 бр. постановени определения,  от които 1  бр.  обжалвани,  1  бр.
потвърдени изцяло и 0 бр. потвърдени частично;

  - общо 3 бр. отменени актове; 0 бр. прогласени за нищожни и
обезсилени съдебни актове, 2 бр. отменени актове с постановяване на нови, 0
бр. отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане; 1 бр. отменени
актове с прекратяване на производството по делото;

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

- 0 бр. постановени определения, от които 0 бр. обжалвани, 0 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 Р. Александров - 78 бр. постановени решения, 15 бр.
обжалвани, 7 бр. потвърдени изцяло и 3 бр. потвърдени частично;

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

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

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния

контрол се констатира, че през 2021 г. се е увеличил броя на постановените
решения спрямо тези, постановени през 2020г., увеличил се е и броя на
обжалваните решения, като броя на потвърдените изцяло решения е намалял.

През 2021г. е намалял броя на постановените определения спрямо
2020г., като броя на обжалваните определения се е запазил един и същи.
Същевременно през 2020г. броят на потвърдените изцяло определения е по-
голям от броя на потвърдените изцяло определения през 2021г.

При  инстанционния контрол данните сочат, че за 2020г. отменените
актове са 3 бр. – 2 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото и 1 отменен акт с връщане на делото за продължаване на
съдопроизводството. През 2021г . отменените актове са 4 бр. – 2 бр. отменени
актове с постановяване на нови, един отменен акт с връщане на делата за
продължаване  на съдопроизводството и един отменен акт с прекратяване на
производството по делото. И през двете проверени години няма прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове.
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Обобщаване и анализ на дела, приключени с влезли в сила съдебни
актове – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ.

В хода на проверката бяха анализирани както постановените решения
по всички приключили с окончателен съдебен акт проверени дела, така и
решенията по гр.дело № 862/2020г. и гр.дело № 400/2021г., двете на доклад на
съдия Александпов; гр.дело № 339/2020г. и гр.дело № 520/2021г., двете на
доклад на съдия Игнатов.

При извършения анализ и обобщение, направени въз основа на
случайно избрани граждански дела, описани в настоящия акт, на доклад на
районните съдии от РС-Радомир, 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 – Радомир 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 задълженията си. След
постъпване на книжата в регистратурата на съда, гражданските дела са
образувани и разпределяни на случаен принцип в изпълнение на чл. 9 ЗСВ и
без забава са предавани на съдията – докладчик. Постъпващите по делата
съдебни книжа своевременно са били обработвани и докладвани на съдията
докладчик. Призовките и съобщенията са изготвяни и изпращани след
дадените от съда указания. 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. Деловодни книги за открити и за
закрити съдебни заседания, за 2021г., са номерирани и прошнуровани, но не са
подпечатани, липсва и подпис на председателя на съда. В книгите за открити
съдебни заседания дизпозитивите не се вписват в цялост в графа решение по
някои от делата, а част от вписаната информация е непълна.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК не се води
съгласно разпоредбата на чл. 52 ПАС - решенията се съдържат в класьор -
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регистър, но липсва дата на обявяване на съдебния акт 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 и за закрити заседания
за 2021г. 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 Такова или в нейно отсъствие от упълномощен
служител. Разпределението се е извършвало електронно, при спазване на
случайния подбор, в изпълнение на чл. 9 ЗСВ. Утвърдени са и се спазват
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС-Радомир.
Проверката не констатира пропуски и нарушения при образуване на
гражданските дела в РС-Радомир. Не бяха констатирани видими белези за
манипулиране на електронната система, будещи съмнение за неприлагане,
нарушение или заобикаляне на случайния избор на съдия - докладчик.
Протоколите за избор на докладчик, с дата и подпис на разпределящия съдия
са прилагани по делата, без изключение.

Двамата съдии в РС-Радомир през 2021г. са работили при 100%
натовареност при разпределение на граждански дела. Констатирано бе, че
общата натовареност в РС-Радомир не е висока през двете проверявани
години. Установи се, че през 2021г. броят на постъпилите дела за разглеждане
е намалял с 33 броя спрямо 2020г. Същевременно се наблюдава повишение с
212 бр. при общия брой дела за разглеждане, като увеличение с 245 бр. се
наблюдава и при свършените дела. През втората проверявана година - 2021г.,
на база общ брой дела за разглеждане от съдиите със 100% натовареност при
разпределение на делата, по-натоварен е бил съдия Игнатов с общо 553 бр.
дела за разглеждане спрямо съдия Александров – с 540 бр. дела за
разглеждане.  От проверката на свършените дела през 2021г. е видно, че по-
голям брой свършени дела има съдия Александров – с 9 бр. повече свършени
дела. През същата година не бе констатирана значителна разлика в броя дела
за разглеждане при съдиите със 100% натовареност при разпределение на
делата.  С оглед констатираното следва извода, че през 2021г., когато двамата
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граждански съдии са работили при 100% натоварване при разпределение на
делата през цялата година, натовареността е била сравнително еднаква.

                  Движение на делата. Спрени производства

Проверката на гражданските дела, образувани преди 01.01.2020г. и
неприключили към датата на изготвената справка /стари дела/ сочи, че са две
производства за съдебна делба. Едното дело е в I-ва фаза на делбата, спирано е
два пъти до приключването на две преюдициални дела с влезли в сила
решения, възобновено е и отложено за събиране на доказателства. По второто
дело е постановено решение по І-ва фаза – допускане на делбата и към
момента на проверката е в процедура на размяна на книжата по подадените
въззивни жалби. Делата са образувани в деня на подаване на исковата молба в
съда, разпределени са на случаен принцип в деня на образуването и
фактически са предавани на съдията-докладчик веднага. Приложени са
протоколи за случайно разпределение. Исковите молби са администрирани
един ден след разпределение на делото. Разпорежданията по чл. 131 ГПК са
постановявани един ден след отстраняване на нередовностите. Определенията
по чл. 140 ГПК са постановявани от една седмица до един месец след
депозиране на отговор от ответника. Първите открити заседания са
насрочвани за след месец, месец и половина. Съдебните заседания са отлагани
за след един, два месеца.

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, събиране на голям обем от
доказателствен материал, спиране на производството, множеството
съделители като страни в процеса, трудности при връчване на съдебни книжа,
констатирана смърт на ответник и на вещо лице, необходимостта от
назначаване на особен представител на ответниците, необходимостта от
удължаване на срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба,
както и обжалване решението по допускане на делбата на
първоинстанционния съд пред въззивната инстанция. Препоръчително е съдът
да предприеме всички необходими процесуални мерки за по-бързо
приключване на съдопроизводствата, образувани преди пет, шест години.

Проверката на исковите производства, образувани през 2020 г. и 2021 г.
констатира, че всички дела са образувани и разпределяни в същия ден на
подаване на исковата молба. Делата са предавани на съдията-докладчик
веднага в деня на образуване. Разпределяни са на случаен принцип и в
кориците на делата са приложени протоколите за избор на докладчик.
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, на следващия ден или най-
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късно след седмица. Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в
рамките от четири дни до един месец след депозиране на отговора по исковата
молба или след изтичане на срока за отговор. С определенията са изготвяни
проекти на доклад, допускани са доказателствата и събирането на нови такива
и са насрочвани открити съдебни заседания в рамките от месец до месец и
половина. По някои от проверените дела бе констатирано, че с определенията
по чл. 140 ГПК съдът е допуснал и приел доказателствата, депозирани с
исковата молба. Препоръчително е съдиите да уеднаквят своята практика,
съобразно разпоредбата на чл. 140, ал.1 ГПК. Съдебните заседания са отлагани
в интервал от две седмици до един, два месеца. Решенията са постановявани в
рамките от дванадесет дни до един месец. Производствата по този вид дела са
продължили по-дълго поради трудности при връчването на книжата, довело
до необходимостта от назначаване на особен представител, заради събиране на
допълнителни доказателства, както и отсрочването на о. с. заседания поради
обявената в страната извънредна епидемична обстановка.

Проверените по реда на бързото производство дела са администрирани,
движени и приключвани според разпоредбите на чл. 311, чл. 312  ГПК.
Всички бързи производства са образувани и разпределяни в деня 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 обикновено в деня на образуване и
разпределение на делата или по изключение на следващия ден. В някои
случаи 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. Триседмичният срок, в който съдът насрочва
първото съдебно заседание, съгласно чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, по проверените
дела е спазван.  Съдебното дирене е приключвало в едно до две съдебни
заседания /с изключение на едно от проверените дела/. Изискванията по чл.
315, ал.2 ГПК – съдът да посочва деня, в който ще обяви решението си, както
и по чл. 316 ГПК – за постановяване на решението в двуседмичен срок са
спазвани. Забава не бе констатирана по проверените дела – бързи
производства.

Повечето от 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 представяне на социален доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за
закрила на детето.
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Проверката установи, че по 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
на молбата в съда от разпределящ съдия, видно от приложените протоколи за
случаен избор. Администрирани са своевременно  и в повечето случаи делата
са насрочвани преди изтичане на едномесечен срок. РП-Перник, ТО-Радомир
са били уведомени за насрочените съдебни заседания.

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. Производствата са приключвани най-често в едно съдебно заседание.
Съдът се е произнасял с решение без забава, често преди изтичане на
едномесечния срок, а в някои случеи – в еднодневен, двудневен срок.
Решенията не са били обжалвани пред въззивната инстанция.

По тези дела липсва фактическа и правна сложност, но бързото
правораздаване е задължително, отчитайки социалния аспект, с оглед
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, както и при
продължаване или прекратянате на настаняването.

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 – в 3-седмшичен 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, най-често в същия ден на депозиране на
молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда.

Провеждани са обикновено по едно съдебно заседание, по изключение
и по обективни причини, заседанията са отлагани или отсрочвани обикновено
в рамките на месец. По част от делата компетентната ДСП е била уведомявана
за представяне на становище или социален доклад, според чл. 15,ал.6 ЗЗДт, но
бе констатирано и изключение, при което в подадената молба по реда на ЗЗДН
се съдържат данни за засегнати права на деца, а компетентната ДСП не е била
уведомена. Проверените дела са приключили с решение, обявявани в
публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН.
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Във всички случаи съдът е налагал на извършителя на домашното
насилие глоба в рамките на посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер – между 200
лв. и 400 лв., като по повечето дела наложената глоба е в размер на 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 - Радомир.

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
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.
Проверката не установи съдът да е налагал мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗЗДН,
според която извършителят се задължава да посещава специализирана
програма. Мярка по чл. 5, ал. 1, т.6 ЗЗДН – насочване на пострадалите лица
към програми за възстановяване, също не е налагана от РС-Радомир в
описаните по-горе производства. В този смисъл, би било удачно районните
съдии от РС-Радомир да обсъдят и евентуални възможности за подобряване
ефективността на правораздавателната им дейност по този вид дела и при
възможност да прилагат всички предвидени от законодателя мерки по чл. 5,
ал. 1 от ЗЗДН, в това число мерки по чл. 5, ал.1, т.5 и т.6 ЗЗДН.

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.

Съдиите от РС-Радомир биха могли да обсъдят практиката на съда по
делата с кратки процесуални срокове, с оглед избягване на пропуски и
уеднаквяване на съдебната практика във връзка с произнасяне по
доказателствата, участие във всички случаи на компетентната ДСП, когато са
засегнати права и законни интереси на деца, съгласно чл. 15, ал.6 ЗЗДт и
възможност за прилагане на мерките по чл. 5,ал.1,т.5 и т.6 ЗЗДН.

Проверката на двете спрени производства установи, че гражданските
дела са образувани и разпределяни в деня на подаване на исковите молби в
съда и  са разпределяни на случаен принцип, за което по делата са приложени
протоколи за избор на докладчик, подписани от разпределящия съдия. Делата
са образувани с печат, положен върху първата страница на исковата молба, с
дата и подпис на предсадетеля. Едното производство, на доклад на съдия
Александров, е спряно с определение от 13.04.2022г., на основание чл.
229,ал.1,т.1 ГПК – по взаимно съгласие на страните и към момента на
проверката тече 6-месечния срок по чл. 231 ГПК. Второто дело е спряно с
протоколно определение от 11.02.2021г., на основание чл. 229, ал.1,т.4 ГПК до
окончателно приключване на друго гражданско дело  по описа на РС-Радомир.
Преюдициалното дело е приключило с решение от 29.04.2022г., срещу което е
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подадена въззивна жалба до ОС-Перник. Към момента на проверката не са
отпаднали пречките за движение на спряното гражданско дело по описа на РС-
Радомир.

Проверката установи, че за двугодишния период постановените отводи
по гражданските дела на съдиите от РС-Радомир са общо 13  броя,  не сочат
тревожна тенденция и не бе констатирана злоупотреба с този правен институт.
При две от проверените дела всички съдии са се отвели от разглеждане на
спора, производството е прекратено и делото е изпратено в ОС-Перник за
определяне на друг съд, компетентен за разглеждането му. По останалите дела
докладчиците са се отвеждали от разглеждането им поради служебни или
приятелски отношения с някоя от страните. Всички определения за отводи са
постановени на основание чл.22, ал.1, т. 6 ГПК . Определенията, с които съдът
се е отвеждал са подробни и мотивирани. По всички дела има приложени
протоколи за избор на докладчик след преразпределяне на делото.

При проверката на делата с отменен ход по същество бе установено, че
за двете проверявани години в РС-Радомир има само едно дело с отменен ход
по същество. Съдът е отменил протоколното определение, с които е даден ход
по същество, след като е констатирал, че не са събрани всички необходими
доказателства за изясняване на фактическата обстановка.   След възобновяване
на производството са проведени три съдебни заседания по доказателствата и
делото е обявено за решаване.

Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира, че
производствата са образувани 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 или в рамките на законовия
триднев срок. 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. Когато по делото е депозирано възражение,
съдът е указвал на заявителя да представи доказателства за подадена искова
молба. От проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се
установи, че всички са образувани в деня на подаване на заявлението. Съдът е
постановявал разпореждането, с което е издавана заповедта за изпълнение в
деня на образуване на делото. Постановявано е незабавно изпълнение,
съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1 ГПК и е издаван изпълнителен лист.
Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК – налице е надлежно
отбелязване върху документите, послужили като основание за издаване на
изпълнителен лист.

Всички проверени дела, образувани по реда на чл. 130 СК са образувани
и разпределяни в деня на депозиране на молбата в съда. Съдията-докладчик е
преценявал интереса на ненавършилото пълнолетие дете с бързина.
Разпореждания на съда, с които е задължавал Дирекция „Социално
подпомагане“ да предостави социален доклад, с цел защита интереса на
децата, са постановявани в деня на образуване на делото. Съдът е преценявал
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интереса на ненавършилото пълнолетие дете незабавно като се е произнасял с
определение в деня на получаване на доклад или становище от Д“СП“, с едно
изключение. 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 и определението, с което е допускано
обезпечение на бъдещи искове е постановявано в същия ден. 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 проверени дела са
представени доказателства за предявен иск в срок, а по част от делата съдът на
основание чл. 402 ГПК е отменял служебно допуснатото обезпечение.

По всички дела съдът е посочил от кой момент тече определения от
него едномесечен срок - от постановяване на определението.Спазени са
разпоредбите на чл. 390 и сл. ГПК, както и Тълкувателно решение от
14.03.2014 г. на ВКС по тълкувателно дело № 6/2013 г., ОСГТК.

Видно от предоставената информация от ръководството на съда и
направената на място проверка по деловодните книги се установи, че няма
отсрочени цели съдебни заседания извън обявената извънредна ситуация в
страната, заради пандемията от Covid 19 през 2020 г. и 2021 г.

Приключване на делата

Анализът на данните относно приключване на гражданските дела и
постановяване на съдебните актове за проверявания период сочи, че по-
голямата част от съдебните решения са постановени в законоустановения 30
дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. За 2020 г. от общо 158 решения, 147 бр. са
постановени в законоустановения срок, а за 2021 г. общият брой постановени
решения е 177 бр., от които 171 бр. в законоустановения срок. За 2021г. се е
увеличил броят на постановените решения в срок спрямо 2020г.

Просрочените съдебни решения за 2020г. и 2021г. са 17 броя,
постановени от съдия Игнатов, със забава между 6 дни и 2 м. и 7 дни.

От предоставените данни относно съдебни решения, постановени след
тримесечен срок от о.с.з., в което делото е обявено за решаване е видно, че
няма непостановени, просрочени съдебни решения по граждански дела
образувани преди 01.01.2022г. и обявени за решаване.

Констатираното в хода на настоящата комплексна планова проверка,
води до извод, че въпреки невисоката натовареност на съдебните състави са
допуснати, макар и не голям брой просрочия при постановяване на съдебните
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актове през проверявания период. Тенденцията за намаляване на просрочените
съдебни актове през 2021г. е продължила, като към момента на извършване на
проверката няма непостановени, просрочени съдебни решения по граждански
дела образувани преди 01.01.2022г. и обявени за решаване.

Анализът на предоставената информация относно проверка на актовете
по реда на инстанционния контрол сочи, че през 2021 г. се е увеличил броя на
постановените решения спрямо тези, постановени през 2020г., увеличил се е и
броя на обжалваните решения, като броя на потвърдените изцяло решения е
намалял. През 2021г. е намалял броя на постановените определения спрямо
2020г., като броя на обжалваните определения се е запазил същия.
Същевременно, през 2020г. броят на потвърдените изцяло определения е по-
голям от броя на потвърдените изцяло определения през 2021г.

При  инстанционния контрол данните сочат, че за 2020г. отменените
актове са 3 бр. – 2 бр. отменени актове с прекратяване на производството по
делото и един отменен акт с връщане на делото за продължаване на
съдопроизводството. През 2021г . отменените актове са 4 бр. – 2 бр. отменени
актове с постановяване на нови, един отменен акт с връщане на делата за
продължаване  на съдопроизводството и един отменен акт с прекратяване на
производството по делото. И през двете проверени години няма прогласени за
нищожни и обезсилени съдебни актове.

По някои от проверените гр. дела се констатираха, макар по
изключение, ръкописни резолюции и съдебни актове на съдията - докладчик,
без изискуемата форма и съдържание на акта. Тази практика следва да бъде
променена. Препоръчително е председателят на РС-Радомир, 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 винаги е посочвал деня, в който ще обяви
решението си, независимо от дисциплиниращия ефект на нормата 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-
Радомир, на основание Заповед № ПП-22-47/11.08.2022г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, бе извършена и
тематична планова проверка за образуваните в ЕИСС след 30.06.2021  г.
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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
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-Радомир 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 –
Радомир.

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 – Радомир 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. CrAuure or PC - Pa4orvrrrp Aa aHaJrn3rrpar rrpaKTrrnara Ha cr,Aa
lro rrJr. 140, qJr. 312 u cJr. IIIK, [pou3HacflHe rro AoKa3areJrcrBara u
AoKa3areJrcrBeHrrre tlcKaHurr, qJr. 360a 3CB, .r.n. 15, al.6 or 33[r;

3. Bcuqrcu cbAIr[Te or PC - PaAourrp Aa rrocraHoBqBar cr4e6nnre
aKToBe B cpoKoBere rro ut.235, ar.5 u .ur. 316 IfIK;

4. Ilpe4cegareJlflT Ha PC - PaAouup Aa yrpa)r(Hrr rrpaBoMorrlrrero crr
rlo rrJr. 80, a.n. 1, r. 3 or 3CB [I Aa cBrrrca O6qo cr6panue Ha cbAa, Ha Koero Aa
3arlo3Hae rlpoBepflBaHlrre cbArrr{ u crAe6HH cJryrilrreJrn c KoHcrararlnure, Aa
ce aHaJrlr3lrpar Ir3BoAIrre n aa ce odcrAll rrpeArrpueMaHero Ha MepKr{ 3a
Ir3IIbJrHeHlre Ha rrpe[opbKrrTe rro HacToflrrlHfl aKT.

Cpor< 3a r.r3rrbirHeHr{e Ha rrpe[opbKnre:
Ha ocHosaHlle un. 58, an.2 or 3arona sa cr4e6nara BJracr orrpeAenrM cpoK

Ao ABa Meceqa (ot [onfraBaHe Ha Hacrorrrlr{r arcr) 3a r.r3ubJrHeHr{e Ha
[pe[opbKl{Te, c }I3KJIIoqeHvre Ha npenopbKvrre,3a Kor,rro cro6pa:no 3aKoHa cpoKbr
e [ocTotHeH.

Hacroxlqu-tn aKT.{a ce H3rIparLI Ha npeAceAarens Ha PC - Pa4oiuup, rofiro
B TpI{AHeBeH cpoK or nonfraBaHero My Aa 3alo3Hae c Hero cr4vrure u crAe6Hzre
cny)KuTenl{ u Aa yBeAoMLI IIHcMeHo TJIaBHLII uHcIIeKTop Ha I4BCC 3a
LI3[bnHeHI{eTO Ha 3aAbnXeHueTO ClI, KaTO I43IIpaTLI I4 CIILIC6K C AaTa I{ IIOAII4C Ha
BCeKI4 OT npoBepeHr,rTe cT[r4r4.

B eAHoceAMI{qeH cpoK or H3TLIqaHe Ha cpoKa 3a r.r3rrbJrHeHrde Ha
[pelopbKr4Te, Ha ocHoBaHUe qJr. 58, an.Z, BbB Bp. c ax4 3CB, [peAceAareJr.rrr Ha
PC - Pa4oIranp cneABa Aa yBeAoMu rrr4cMeHo rnaBHurr rrHcneKTop na I,IucneKTopara
rcru BCC 3a rIpeArIpLIerI{Te MepKrd B r{3rrbJrHeHr4e Ha Bcr,rrrKr.r rrperropbKlr, B ToBa
qI,lCnO V 3A I43AAAeHlrTe 3aIIOBeAlr.

Cne.q rBTLIqaHe Ha cpoKa rro qJr. 58, an. 3, uzp.2-po 3CB - npr.r Jrurca Ha
IIOCTbIIIIJII'I Bb3paI(eHl,lfl, a IIpt4 IIOCT6III{JILI TaKI{Ba - CneA npOU3HaCsHeTO Ha
TJIaBHLIx IlHcleKTop Ha I4J}CC, aKTbr BeAHo c Bb3paxeHuflTa r{ perxeHafiTa rro rrx
Ha HIaBHTI' IIHCIeKTOP Aa Ce Lr3rrpaT{T Ha eJreKTpOHeH HOCVTeJT Ha rrpeACeAaTeJIr Ha

OC - llepnrar u na Bucrurur cbAe6en crser.

T4HCIIEKTOP:
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